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  عاشقانه : ژانر
  

  7:  فصل تعداد
  

  ی. ا شبنم: نویسنده 
   FARID .S : کتاب ساخت

  
   دانلود فرماییدکانال کتاب تلگرام ما این رمان را از اول جلد 

  
   تلگرام کتاب ما درکانال

goldjar/me.Telegram  

  

***  
  :  داستان درباره

  

 ی تونیلی آشیمی به همراه دوست صمسنای که شهی شروع میی از اونجاداستان
 رفتنشون یخانواده ها برا دی با مخالفت شدیول..شنی قبول مگهیدانشگاه شهر د

 ی برن تونکهیا... شرطکی به ی ولکننی می بالخره اونا رو راضی ولشنیمواجه م
 ی زندگی ولکننی هم قبول منیلی و آسنای... کننی زندگنیلی آی پسر عمه یخونه 

  ..... و دهی مریی اونجا سرنوشت همشونو تغیتو
  

***  
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   )1فصل ( 

  
وارد .  رفتم سمت اتاق خوابرونوی فر و از آشپزخونه اومدم بی رو گذاشتم توایالزان

 یلبخند ناخواسته ا. مونی صدفیاتاق که شدم چشمم خورد به تخت خواب دونفره 
 تکون دادمو یسر. می تخت با هم به صبح نرسوندنی ای که روییچه شبا... زدم

م اومدم  گرفتمو  از حموعی سرقهی دوش ده دقهی. حولمو برداشتمو رفتم حموم
 کردم بعد از اون از جام بلند شی ذره آراهیاول .  توالتمزی نشستم پشت مرونویب

آخه ..  دورمختمی رسی تاپ شلوارک قرمز تنم کردمو موهامو همونطور خهیشدمو 
 زدمو از اتاق اومدم نهیی آی به خودم تویلبخند.  دوست داشتینطوریارسان ا

 کردمو رفتم میآهنگ مورد عالقم تنظ ی و روشن کردمو روپخشدستگاه . رونیب
مواد ساالد از قبل  آماده بود پس فقط من .  آشپزخونه تا ساالد درست کنمیتو

  چند لحظه بعد با آهنگ مورد عالقمون شروع کردم به خوندن.... خوردشون کردم
  

  یامی تنها عشقم تو دنی هستتو
   تو تنهای بمونمی مینباش

  یری روز از من دلگکی که اگه
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  ای دارم تو رو قد دنستدو
  لرزهی قلبم مدنتی دواسه

   ارزهی مای تو به دنوجود
  نمیری شی لحظه هایبرا

   مزهنی تو داره بهترلب
  

 دانلود

  
سرشو گذاشت .مرم حلقه شد از پشت دور کیکی ی دستادی آهنگ که رسینجای ابه
   شونمیرو
  

  . درو برام باز کنهومدیچرا خانومم امروز ن-ارسان
  
  .دمی آهنگ بلند بود نشنی صدادیببخش-
  

   گفتی باال انداختو با بدجنسییابرو
  

  . آماده کنی حسابهی تنبهی یباشه پس خودتو برا... یدیا که نشن-ارسان
  

 زدمو در ی آرومغیج. ت بلندم کرد دسی بگم رویزی سمتشو تا خواستم چبرگشتم
   گفتمگرفتمی که گردنشو میحال

  
  .میافتی االن هردو مون منیبزارم زم.. یوااااااااا-
  

  ؟ینی برام سنگیلی خیکنی تو بعد از سه سال هنوزم فکر میعنی -ارسان
  

   گفتمدمویخند
  
  . کار دارمنیاالن بزارم زم.. باشه-
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   گفتبردمیت اتاق م که به سمی زدو در حالی لبخندارسان

  
  . با شما کار دارمشتریفعال من ب-ارسان

  
  .ونهیارسان د-
  

  .سنای عاشق ی ونهیارسان د.. آره-ارسان
  
 تخت خودش از جاش بلند شد تا یمنو آروم گذاشت رو. می بوددهی به اتاق رسگهید

 تخت فرار کنم ی گهیمنم از فرصت استفاده کردمو خواستم از طرف د. ارهیکتشو درب
  . رومدی دستمو گرفتو خوابوندم رو تخت و خودشم خوابعیکه ارسان سر

  
   خانوم؟نی برنیخواستی مییجا-ارسان

  
  . با تودونمی دفعم غذام بسوزه من منیارسان به خدا ا-
  

   گفت دیکشی گردنم می که لباشو روی گردنم فرو کردو در حالی سرشو توارسان
  

  . خب بسوزه-ارسان
  

   رفته گفتملی تحلیو با صدا به دندون گرفتملبمو
  
  ...ارسان-
  

   گفتدیکشی که نفس می موهام فرو کردو در حالی سرشو توارسان
  

  ...جان دلم-ارسان
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 هی که یی هالهیت.. شی مشکیچشما...  چشماش نگاه کردمی آوردم باال و توسرشو
 من بود که ریحاال فقط تصو...  حاال  مال من شده بوددمویکشی حسرتشونو میروز

 آروم شروع یلیخ...  لبامیارسان دوباره لباشو گذاشت رو... بستیتوشون نقش م
 ارسان رفت یدستا... کردمی می باهاش همراهاری اختیمنم ب...دنیکرد به بوس

ارسان با . نیی اومدمو از تخت اومدم پارونی دستش بری از زعیسمت تاپم که سر
 زدمو ی بدجنسید که لبخند نگام کرزدی خمار شده و که تعجب توش موج میچشما

 ربع بعد هی.  ساالدو درست کردمهی رفتم آشپزخونه و بقرونوی از اتاق اومدم بعیسر
 باال یی که ابروی در حالدمویخند. زی اومد نشست سرمسی خیارسان با موها

   گفتمنداختمیم
  
  احواالت آقا ارسان؟-
  

   تکون دادو گفتی سرارسان
  

  .اتیطونی شنی به اکنمیم کم کم دارم عادت گهی د-ارسان
  
  . نکردمی من که کارکنم؟ی میطونی من؟ من ش؟یک-
  

  ..  اصالی نکردی آره کار-ارسان
  

 فر در آوردمو گذاشتم ی رو از توایبرگشتمو الزان.  به سرتاپام انداختی نگاهبعدش
  . دمی خودم کشی گذاشتم بعد براکهی تهیاول واسه ارسان . زی میرو
  
  م؟یواز دار ساعت چند پریراست-
  

  .9ساعت -ارسان
  
  .یواااااااااااااااااااااااااااااااا-
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   با ترس نگام کردو گفتارسان
  

   شد؟ی چ-ارسان
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  . بهزادهی فردا عروسشهیباورم نم-
  

  . خودش آخر از همه افتادی مارو بهم رسوند ولی همه ی طفل-ارسان
  
  .اسی به ازدواج الشدی نمی رازاگه اون نبود مامان اصال... آره واقعا-
  

   به ازدواج با بنده؟نیشدی نمیو اگه اون نبود شما راز-ارسان
  

   گفتم دمویخند
  
  به من چه؟...  خودتهریخب تقص-
  

  .ایحاال اخرشم خوب ازم انتقام گرفت-ارسان
  

 و می اومد خواستگارعی مشهد ارسان سرمی رفتیوقت... اون روزا افتادمادی دمویخند
 رفت واتفاق شی پعی زود سریلی خزیهمه چ... می بعدش عقد کردی هفته قایمام دق

 نیتا ا...  بودی تمام مدت مدام کنارم بودو رفتارش کامال عادی تونمیلیآ... افتاد
 کارش جا خوردمو زنگ نی از ایلیاول خ..رفت خارج...  ما رفتهیکه شب عروس

منو ارسانم ... کردمی آورد که راز برام بهانهنقدی ای باهاش دعوا کردم ولیزدمو کل
... ی بودو  خوشبختی که همش خوشی ایزندگ... می مشترکمونو شروع کردیزندگ

  ...خواستمی نمیچی از خدا هنی از اری غگهیواقعا کنار ارسان خوشبخت بودم و د
  

   خانومم؟ییکجا... سنای-ارسان
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   ارسان به خودم اومدمو گفتمی صدابا
  
  ؟ی گفتیزیچ-
  

   گلم؟یدی جواب نمکنمی چرا صدات م؟ی خوبگمی م-ارسان
  
  . فکر بودمیتو-
  

  ؟یفکر چ-ارسان
  
  . افتاده بودممونی شب عروسادی-
  

   آخر شبش؟ای یخود عروس...ا-ارسان
  

   کردمو گفتمی مصنوعاخم
  
  ...ایشی تر مطونی شگزرهی میهر چ-
  

   قورت دادو گفتلقمشو
  

  .ستی نیزی که چنی ا؟ی فکر کردیپس چ-ارسان
  

   گفتمنکی سی توزاشتمی مداشتموی برمموی که بشقاب خالی در حالدمویخند
  
  .یشی خطرناک می داریلیپاشو که خ... پاشو-
  

   و گفتنکی سی از جاش بلند شدو بشقابشو گذاشت توارسان
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

9

  . با خانومم کار دارمیآره پاشم که کل-ارسان
  

  ده گفتم دستمو گرفت و خواست ببرتم سمت اتاق خواب که با خنبعدشم
  
  .ارسان نکن-
  

  .نمیبدوووو بب.... زارمی نمگهی دفعه دنی ای بار در رفتهی -ارسان
  

  .....منم با لبخند همراهش رفتم.  دستشو انداخت دور شونمو بردم سمت اتاقبعدشم
  

   گلم؟ی حاضر-ارسان
  

   سرم کردمو برگشتم سمتشو گفتمشالمو
  
  .میبر.. زمیآره عز-
  

 برداشتمو در خونه رو قفل فمویمنم ک. رونیاز خونه رفت ب چمدون و برداشتو ارسان
  .   سمت فرودگاهمی رفتمویسوار آژانس شد. کردم

  
من کنار پنجره . می شدمای زود سوار هواپیلی نداشتو خری رو شکر پروازمون تاخخدا

 بلند ی اازهی که خمکردمی نگاه مرونیداشتم به ب. نشسته بودمو ارسان کنارم بود
  ارسان دستمو گرفتو با خنده گفت. دمی کشییباال

  
  .یبخواب خسته ا-ارسان

  
   سمتشو با حرص گفتمبرگشتم

  
  . من به هم برسهی پلکانی لحظه اهی یظهر که نزاشت... ی بخنددی باگهیبله د-
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   گفتدوی خندطنتی با شارسان
  

  . های کنم نخوابی کارتونمیاگه دلت بخواد االنم م-ارسان
  
  اش کردمو گفتم گرد شده نگی چشمابا
  
  .ارساااااااااااااااان-
  

   شدو گفتشتروی ارسان بی خنده
  

  . نفسمیبخواب خسته ا..  کردمیشوخ... باشه. باشه بابا-ارسان
  

   به بدنم دادمو گفتمی و قوسکش
  
  . کندارمی بمیدیپس هر وقت رس-
  

  . چشمی به رو-ارسان
  
 دمویروم پشت دستشو بوس قبل از خوابم دستشو بردم سمت لبمو آهیشگی عادت همبه

  گفتم
  
  .دوست دارم-
  

   بار بازو بسته کردو گفتهی چشمامو ارسان
  

  ...شتریمن ب-ارسان
  

  . دمی بستمو با آرامش خوابچشمامو
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 ی مهربون ارسان و جلوی آروم چشمامو باز کردم که چشمای دستی نوازش هابا

  .دمیصورتم د
  

  . هامیدی خانومم؟ رسی بلند شیخوای نم-ارسان
  

 ی به سمت در خروجرفتنی برداشتمو به اطرافم که مردم داشتن ممی از صندلمویتک
  نگاه کردمو گفتم

  
  م؟یدی وقته رسیلیخ-
  

   گفتداشتی صندوق بار برمی از توفموی که کی از جاش بلند شدو در حالارسان
  

  . نکردنرونمونیپاشو تا  ب.. بایتقر-ارسان
  
 ساعت از سالن میبالخره بعد از ن.. می اومدرونی بمای جام بلند شدمو با هم از هواپاز

 در خونه یجلو.  مای سمت خونه می رفتموی گرفتی تاکسموی اومدرونیفرودگاه ب
 نیبا لبخند از ماش.  در خونه نگه داشتی جلواسمی النی ما ماشنیهمزمان با ماش

 و اسیرفتم سمت ال.  نشده بودنادهی پنیاشهنوز از م.  شدمو رفتم سمتشونادهیپ
  . شدادهی پنی از ماشدوی من خنددنی زدم که برگشتو با دشیچند تا تقه به ش

  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-اسیال
  

   کردمو گفتماخم
  
  ..سالم عرض شد-
  
  . ماهتی سالم به رو-اسیال
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 هی بغلش که ی خودمو انداختم توی حرکت ناگهانهی ی نگاش کردمو توی طلبکاربا

   گرفتنی دستشو به ماشعی که سرفتهیادو خواست بلحظه تعادلشو از دست د
  
  . چقدر دلم برات تنگ شده بودیدونیم... ی بدیلیخ-
  
   گفتکردی که دستاشو دورم حلقه می در حالاسیال
  
  .ی رفتی معرفت شدیتو ب-اسیال
  
  .دمی از پشت سرم شنسوی پردی خواستم جوابشو بدم صداتا
  

  . کهی شوهرمو تمومش کردسنای-سیپرد
  
 بزرگتر از قبل یلیشکمش خ.... سی برگشتم سمت پردرونوی اومدم باسیبغل ال از

   گفتمگرفتمی براش می که ژستیجلو رفتمو در حال. شده بود
  
  . هاارمی دربینزار برات خواهر شوهر باز-
  

   برام نازک کردو گفتی پشت چشمسیپرد
  

  . خبیستیهمونم بلد ن... شششیا-سیپرد
  
   گفتمدمیبوسی که صورتشو میال خنده و در حری زدم زیپق
  
  ..کوفت-
  

   زدو گفتی لبخندسمیپرد
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   خواهر شوهر؟یچطور-سیپرد
  
  .میرسی شما که نمهیبه خوب-
  

   گفتمدموی به شکم برآمدش کشی از اون دستبعد
  
   عمه؟زی عزیتو چطور-
  

  . بچم بد باشهشهی مگه می ماهنیمامانش به ا-سیپرد
  

   به شونش زدمو گفتمآروم
  
  . خودت نوشابه باز کنیراکمتر ب-
  

   گفتاسی تا خواست جوابمو بده السیپرد
  
 دیتونی لحظم نمهیامان از شما خانوما که ..... دی داخل حرف بزندی خب بر-اسیال

  . حرف زدنی برادیصبر کن
  

   گفتدوی کشی اهی بود  الکستادهی وااسی که کنار الارسان
  

  .ی گفتیآ...ی گفتیآ-ارسان
  

.  نکرده بودریی مثل قبل بودو اصال تغقایخونه دق.میارد خونه شد با هم ومویدیخند
  . داخلاسرفتی اول المویاز پله ها باال رفت

  
  . دخترت اومدای ب؟ییمامان کجا.. مامان-اسیال
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 عی ما سردنی با درونوی مالقه از آشپزخونه اومد بهی مامان با اسی حرف النی ابا
  .اومد طرفمو بغلم کرد

  
  ... بونت بشم قریاله-مامان

  
  .خدانکنه فدات شم-
  
   گفتمرونوی بغلش اومدم باز
  
   مامان گلم؟یخوب-
  

   زدو دوباره بغلم کردو گفتی لبخندمامان
  

  . خوبمیلی خیاالن که تو اومد...  خوبم دخترم-مامان
  
  دمی بهزادو از پشت سرم شنی که صدادمی گونشو بوسرونوی بغلش اومدم باز
  

  .ای حی بی دختره یا.... ییییییییییییییییییییه-بهزاد
  

 و داره با اخم ستادهی وای پله آخری دست به کمر رودمی سمت بهزاد که دبرگشتم
  .کنهینگام م

  
   شد؟دای مزاحم سرو کلت پیباز تو-
  

  حاال شدم مزاحم؟.. به به به خوشم باشه-بهزاد
  
  .ی وقته هستیلیخ... ی حاال نشدزمیعز-
  

   گفتستادوی جلوم وا با حرص نگام کردو اومدبهزاد
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  آره ؟.. که من مزاحمم-بهزاد

  
   واقعا؟یستین-
  

   گفتدادی که باهاش دست می منو زد کنارو رفت سمت ارسان و در حالبهزاد
  

   نه؟ی ادمش کنوی ایتوام نتونست-بهزاد
  

  .  نه تکون دادی به معنایدوسری خندارسان
  
  ن؟ی کردیکیباز شما دوتا دست به ... گهیباشه د-
  

 که دستشو دور ی اومد سمتمو در حالاسی به حالت قهر جمع کردم که التموصور
   گفتکردیشونم حلقه م

  
  .. رو ولشون کننایا..  خواهرمای ب-اسیال
  

 به جفتشون زدمو زبونمو یمنم لبخند بدجنس.  منوبرد سمت مهمون خونهبعدشم
  . گرفت خنده و مامان لبشو به دندونری بهزاد درآوردم که ارسان زد زیبرا

  
  .میخوردی موهی ممی داشتموی نشسته بودییرای پذی با هم توهمه

  
  اد؟ی میبابا ک... مامان-
  

   به ساعت کردو گفتی نگاهمامان
  

  . بشهداشی پدی االنا باگهید-مامان
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  ومد؟ی چرا ننیاسمی-
  

   تا خواست جوابمو بده بهزاد گفتمامان
  

  ؟ی کار به زن من داریتو چ-بهزاد
  

   گفتم سمتشوبرگشتم
  
   وسط؟ی نپرتی پارازی بار صحبت کنم توهیشد من -
  

   سمت مامانو گفتمبرگشتم
  
  خب؟-
  

   دهن باز کردو تا خواست حرف بزنه بهزاد گفتمامان
  

  .ایزنی آخرت باشه درباره زنم حرف می دفعه -بهزاد
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  .دوست منه که زن تو باشه نیقبل از ا... کنهیاوهو آقا رو چه زنم زنم م-
  

 که سنینوی می و با کدوم نیاسمی یدونستیخوبه اگه من نبودم تو نم... نه بابا-بهزاد
  . دوستتهیگیحاال م

  
  .نیکردیا اگه منم نبودم شمام االن زنم زنم نم-
  

  .فعال که من اول بودم-بهزاد
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  .دیکشی نمنجای اگه من نبودم االن به ارمینخ-
  

  . اول از همه من بودم کهدوننی همه میتو بگو ول-بهزاد
  
   خواستم جوابشو بدم ارسان گفتتا
  

  .اصال من اول از همه بودم...  بابایا-ارسان
  

  می بهزاد برگشتم سمت ارسان و همزمان با هم گفتمنو
  
  بله؟-
  

   به ما دوتا انداخت و گفتی نگاهارسان
  

  . بودهاسی الدی شاگمیم-ارسان
  
   گفتاسی که المی نگاه کرداسی به الی حرف ارسان منو بهزاد چپکنی ابا
  
  .دمی و دنیاسمی یبه خدا من فقط موقع خواستگار-اسیال
  
 پست هی از جاش بلند شدو اسی خنده که الری زمی هممون زداسی حرف النی ابا

   گفتومدی که به سمت من می به بهزاد زدو در حالیگردن
  
  د؟یندازی منو دست مگهیحاال د-اسیال
  
   گفتمگرفتمی که پشت ارسان پناه میدر حال دموی ترس از جام پربا
  
  .ی بزنی به اون دوتا پس گرندیبا.. بهزادهریهمش تقص-
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   گفتمالوندی که پشت گردنشو می در حالبهزاد
  

  .اووووووف المصب چه محکمم زد.... یتو بحثو شروع کرد.. ااا دروغ نگو-بهزاد
  
.  بغلشی توفتمیعث شد ب که بادی به سمتم اومد که ارسان دستمو کشدوی خنداسیال

  . دستشو دورم حلقه کردعیاونم سر
  

  . خانوممو گناه دارهنی نکنتیاذ-ارسان
  

 عیمنم از خدا خواسته سر.  اومدم که زنگ درو زدنرونی شدمو از بغل ارسان بسرخ
  .شدمیاز جام بلند شدمو  رفتم تا درو باز کنم وگرنه همونجا از شرم آب م

  
بعد .  منتظرش شدمرونوی درو باز کردمو رفتم بعیسر. زدی بود که داشت زنگ مبابا

 جلو رفتمو بغلش عیسر.  شدانی نمایی روشنای قامت پر ابهت بابا توقهیاز چند دق
  .کردم

  
  .سالم بابا جونم-
  

   منو به خودش فشردو گفتبابا
  

   بابا جان؟یخوب...سالم دختر بابا-بابا
  
  گفتم دموی گونشو محکم بوسرونوی بغلش اومدم باز
  
  ن؟یشما خوب...یمرس-
  

  .رهی مادوی میخدارو شکر نفس-بابا
  
  .دیکه صدا سال زنده باش... شاایا... باباهی چه حرفنیا ا-
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  . مامان توجهمونو جلب کردی زد که صدای لبخند مهربونبابا

  
  . تودییای بد؟یستادی وانجایچرا ا... سالم-مامان

  
تا وارد . ییرایمنم رفتم سمت پذ. عوض کنه داخل و بابا رفت تا لباساشو می هم رفتبا

 دمیبا تعجب بهشون نگاه کردم که د.  و بهزاد رفت هوااسی الی خنده یشدم صدا
  کنار ارسان نشستمو گفتم. کنهیارسان با لبخند داره نگام م

  
   شده؟یچ-
  

   تکون دادو گفتی انداختو سراسی به بهزاد و الی نگاهارسان
  

  .لمی زن ذلگنی میچیه-ارسان
  
 برد باال و به می نگاه کردم که دستاشو به حالت تسلاسی برگشتم به الی اخم مصنوعبا

 راحت پاهاشو الیبا همون اخم به بهزاد نگاه کردم که با خ. بهزاد اشاره کرد
   گفتداشتی برموهی زردآلو از داخل ظرف مهی که یانداخت روهمو در حال

  
  .قتهیحق..  اخم نکنی واسه من اونجوریخودیب-بهزاد

  
   باال انداختمو گفتمییابرو

  
  ؟یستی نینطوریو تو اصال ا-
  

  .نــــچ-بهزاد
  
  ...لویآها پس من بودم اون دفعه  دو ک-
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   گفتعی حرفم تموم نشده بود که بهزاد سرهنوز
  

  ..یلی اسمشو گذاشت زن ذلشهیخب عشق و نم..زهیچ.. اهم اهم-بهزاد
  

   گفتمدمویخند
  
  .حاال شد.. آها-
  

   سرمو تکون دادم که ارسان گفتی با حرص نگام کرد منم با سرخوشبهزاد
  

   بود؟ی چانیجر-ارسان
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
 بود با یاسی روز که تولد هی... مشهدمی اومده بودی که تو پروژه داشتشیدفعه پ-
 حاضر کرده بودو کی شاپ براش کی  کافهی یبهزاد تو... رونی بمی و بهزاد رفتیاسی

 از دی و آوردن بهزاد گفت باکی که کنیخالصه بعد از ا...  بوددهیامه چ برنیکل
 که بهزاد از جاش کردی با تعجب داشت بهش نگاه منیاسمی... ی گاز بزنهی کتیک

 دست خواستی می که همیاسی..  رو گرفتو برد جلو گفت گاز بزنیاسیبلند شدو سر 
 دوتا جنازه شده بودم از نی منم که از دست اتونستی مگه میبهزادو پس بزنه ول

 یخوای مکمی...  کار دارهی ول کردو گفت مگه چیاسیبالخره بهزاد سر ..خنده
 که دهنشو نی ای رو گرفت و به جایاسی دوباره سر ییهویبعدش ..  هایور بخکیک

 پخش کهی بود ککی وسط کیاسی سر یعنی یوا.. با صورتش بردشکیببره سمت ک
تمام صورتش ..  شده بودیدنی دافشید باال واقعا ق که سرشو آوریاسی. شده بود

 دونمی  پشت دستشو نمزدی مرزنای مثل پی هیاسی دنیبهزادم با د.. شده بودکیپره ک
 از اون به بعد با بهزاد قهر کرد به خاطر نمیاسمی..کردی منی رو نفریکدوم بدبخت

ه من برم با  من کشی اومد پادی اصال کوتاه نمیاسی دیبهزادم آخرسر د... کارش
 ی منم گفتم اگر کارومدی که صحبت کردم اصال کوتاه نمیاسیبا .  صحبت کنمیاسی

منم بهش گفتم .. قبول کردعی سریاسی که گفتم نوی؟ا.شیبخشیم ادیکنم اشکش درب
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 نهی بشازوی پلوی دو کدی باشی که ببخشنی ای بهت زنگ زد جواب بده بگو برایوقت
 دی دی ناز کزدن وقتیخالصه بهزادم بعد از کل... شیپوست بکنه و رنده کنه تا بخش

 داشت اشک ی هبهزاد که ی اون صحنه ایعنی خدا یوا...  قبول کردستی نیچاره ا
  . از خندهمیمرده بود... باحال بود که نگونقدی اکندی پوست مازی پی هختویریم
  
   گفتدویارسانم خند.  خندهری اون صحنه زدم زیادآوری با
  

  .م اون روز اونجا بودمکاش من-ارسان
  
  .ی رو از دست دادی باحالی صحنه یلیآره واقعا خ-
  

  . شام صدامون کردی تکون داد که همون موقع مامان برای با خنده سرارسان
  

 ساعت یبعد از اون حدودا. می حرف زدموی دور هم نشستگهی دکمی از شام بعد
وارد اتاقم . ن خونشون برنگشتسمی و پرداسی و الدمی خوابمی بود که رفت30/11

 شهی که همیاتاق...  شدمرهی رنگم خیاسیشدمو چراغو روشن کردم و به اتاق 
 دهی نخوابنجای ایلی که با آییچه شبا..  رو توش گذرونده بودمیلحظات خوب

... می که تا صبح با هم درس خوندییچه شبا... می تا صبح صحبت نکرده بودمویبود
 تونسته عاشق کنه؟ی کار می داره چه؟ی خاکیره  کنی ای کجاس؟ کجایلیحاال آ

 کنه که روش مثل دای پی رو دوست داشته باشه؟ تونسته دوستیبشه؟ تونسته کس
  . دی کرده باشه؟شادای پگمی خواهر دهی ممکنه یعنیخواهر حساب کنه؟ مثل من؟ 

  
 می اگهیو کس د.. فقط من و اون...االن فقط منم و ارسان.. ستی نیلی آگهی داالن

...  که بشهخوادیخدا نم..  که بشهشهی نمیعنی... شهیبهمون اضافه نم
  ...خوادینم...نخواست

  
 شدو دهی گونم کشی روی که دستدی چشمم چکی قطره اشک از گوشه هی تصور نی ابا

 ارسان داره باغم نگام دمیبرگشتمو به کنارم نگاه کردم که د. اشکمو پاک کرد
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اونم دستشو دورم . شونش گذاشتمیوم سرمو رو زدمو آریلبخند مهربون. کنهیم
  شونم حلقه کردو آروم گفت

  
  بازم؟-ارسان

  
   زدمو گفتمینی غمگلبخند

  
  ...بازم-
  

  .زمی عزمیما که چند بار باهم حرف زد..سنایخودتو عذاب نده -ارسان
  

   گرفته گفتمی قورت دادمو با صدابغضمو
  
  .ی پنهان کنقتوی حقنی ایتونیتا آخر که نم-
  
  ..تونمیچرا م-سانار
  
  کنن؟ی بهمون نگاه می جوری مامانامون چفهممی نمیکنیفکرم..هه-
  

  .گنی نمیزی اونا چمیی که ما نخوای تا وقتیول..یدونی که مدونمیم-ارسان
  
  م؟ییخوای که ما بچه نمی تظاهر کنیخوای تا آخر عمر میعنی-
  

  . چشامی کنارو شونه هامو گرفتو زل زد تودی منو کشآروم
  
  .هی برام کافی که تو کنارمنیواسه من هم..آره-سانار
  
 اسی با حسرت به النقدری ایتونی؟میتونی؟می تا آخر ازم بچه نخوایتونی میعنی-

  ؟ی مهد کودک و بچه هارو نگاه نکنی جلوی هر روز نریتونی م؟ینگاه نکن
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   لبشو گفتمی بهت بهم نگاه کردو تا خواست حرف بزنه دستمو گذاشتم روبا
  
 یتونی میتونیگفتم اگه نم..من بهت گفتم..انکار نکن..دونمی مزوی همه چمن-
 یحق توئه که زندگ.. حق توئهنی چون اکنمی نمی و من اعتراضی بریتونیم..یبر

  ...حقته که..یدلخواهتو داشته باش
  

 هی ثانهی ی برایمن اگه تورو حت.. وقت از رفتن حرف نزنچی هگهید..سیه-ارسان
 شهیمن هم.. نگو از رفتنیچیه.. شمیمه خودم داغون مترک کنم اول از ه

بابت اون ..زارمی لحظم تنهات نمهیتا آخر عمرم ..شتمی پیهر جور که باش...شتمیپ
ببخش اگه عذابت ... اشتباه از من بود خانومم.. خوامی معذرت می که گفتمییزایچ

  .دادم
  

 حق نیا.. ماش چشی گونشو زل زدم توی زدمو دستمو گذاشتم روینی غمگلبخند
 ینطوری ازارمینم.. بودقشی المی زندگنی بود پس بهترنیارسان بهتر.. ارسان نبود

  . بکنمی کارهی دیبا.. کنمی می کارهی... بمونه
  

  ازم جدا شدو رفت سمت درو گفت. دی گونش برداشتو بوسی دستمو از روارسان
  

  . آب بخورمرمیمن م-ارسان
  

در کمدمو باز .. ی که بغضتو با آب بخوریرفت.. نگفتمیزی تکون دادم و چیسر
چند . دمی تخت دراز کشیبعدشم رفتم رو. دمیکردمو لباس خوابمو برداشتمو پوش

 دستاشو از هم باز دویکنارم دراز کش..  بعد ارسان اومدو لباساشوعوض کردقهیدق
اونم به عادت .. نشی سی روم زدمورفتم طرفشو سرمو گذاشتینیلبخند غمگ.. کرد

  ... دستاشو دورم حلقه کرددوی چشمامو بوسیش آروم روهر شب
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 ی کردم آروم حلقه یسع.  شدمداری بود که از خواب ب30/7 ساعت ی صبح حدودا
 با دویچی ارسان و از دور خودم باز کنم که برعکس دستاشو تنگ تر دورم پیدستا
   آرومو خوابالود گفت یصدا

  
  کجا خانوم؟-ارسان

  
   پرپشتش فرو کردمو گفتمی مشکیا موهی شدمو دستمو توخم

  
  .می زود بلند شدیبا.. می کار داریامروز کل.. زمیعز30/7ساعت-
  
.  بهش زدم که از جاش بلند شدیلبخند.  حرفم ارسان آروم چشماشو باز کردنی ابا

 از جام بلند شدمو دست و صورتمو شستمو لباسمو عوض کردمو با ارسان عیمنم سر
 تو آشپزخونه معلوم بود که ی بودنو از صداهاداریهمه ب. رونی بمیاز اتاق اومد

سالم بلند .  اومدهمیاسی دمی دموارد آشپزخونه که شد. خورنیدارن صبحانه م
بغلش . اونم از جاش بلند شدو اومد سمتم. یاسی به همه کردمو رفتم سمت ییباال

  کردمو آروم به پشتش زدمو گفتم
  
   معرفت من چطوره؟یاحوال دوست ب-
  

   گفترونوی از بغلم اومد بدویدخن
  
   حال داره مگه؟می خواهر؟شوهر داریچه حال-نیاسمی

  
  . خندهری زدن زمی نگاش کرد و بقی حرفش بهزاد چپکنی ابا
  
  .یکشی می چدونمیم.. زمیآره عز-
  
 کنار ی با تاسف تکون دادو صندلی بود سرستادهی حرفم ارسان که کنارم وانی ابا

   رو به بهزاد گفتشستی که میحال در دویبهزادو کنار کش
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 اسممون بود می سر سوزن داشتهی یاگه ما اندازه .. ذره شانسهیتو بگو -ارسان

  .شمس اهللا
  

  .واال به خدا-بهزاد
  

 ی در حالمویکنار هم نشست. زی می گهی گرفتمو بردمش سمت دیاسی دست دمویخند
   گفتمرختمی خودم می برایکه که چا

  
  ؟ی مگه تو کار ندار؟یکنی کار می چنجای ای صبحیکله -
  

   گفتگرفتی خودش می که لقمه برای باال انداختو در حالی اشونه
  
  .می ندارم که اونم اومدم با هم بری اگهی کار دشگاهیرآراینه بابا من به غ-نیاسمی

  
  . وقت گرفتمگهی جا دهیمن .. من که وقت  ندارمیباهم؟ ول-
  
 رو برات وقت نجایمن خودم ا..  کنسل کن نداره اونجا رو زنگ بزنبیع-نیاسمی

  . چون تنها بودممیگرفتم با هم بر
  
  . با خودتیبردیو م) خواهرش(نی بابا خب نازنیا-
  
  . کششی خودش پادی بربای اون بتونه از پس عرشن؟ینازن-نیاسمی

  
  گره؟یهنوزم مثل قبل ج.. یاله-
  

   زدو گفتیلبخند
  
  . شرفی چقدر خوشگل شده بیدونینم.. آره خالش قربونش بره-نیاسمی
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   بچه رو؟یدیحاال چرا فحش م-
  
  .یووووو...  داره کهیی چه لپایدونی اووووف آخه نم-نیاسمی

  
   گفتمدمویخند

  
  م؟ی بردی بایک..یذوق مرگ نش..باشه حاال-
  
  .10-نیاسمی

  
 و کال ی کارهی رفت دنبال یبعد از صبحانه هرک.  تکون دادمو صبحانمو خوردمیسر

 موی گوشه نشسته بودهی که فقط یاسی اال منو یاری بری گکاری بیتونستینم و چکسیه
. شگاهی آرامی تا برمی حاضر شدمی که رفتمی بود9 ساعت یحدودا. میزدیحرف م

  . کردو خودش رفتادهیشگاه پی آرای بهزاد ما رو جلو10 راس ساعت قایدق
  

 که حالت یشب سورمه ا لباس هی.  نگاه کردمنهیی آی به خودم تودمی که پوشلباسمو
 پشتمو کامال شدوی به پشت وصل مخوردوی منی بغل آستریدکلته داشت و از ز

 هی و شدیتا قسمت زانوم لباس تنگ بودو از اونجا به بعد کم کم باز م. پوشوندیم
 جمع مهیموهام به حالت ن.  بوده کار شدپوریروشم با گ.  داشتکی کوچیدنباله 

 ی متنفر بودم و به جاظی غلیشای بود چون از آراحیمل شممی شده بودو آراونینیش
 ی زریبا صدا. برهی منی از بشمی خدادادییبای که آدمو قشنگ تر کنه همون زنیا

  . به خودم اومدمزدی حرف میاسیکه داشت با ) شگریآرا( خانوم
  

  . منتظرهنییدخترم آقا داماد پا- خانومیزر
  
 من زودتر شنلش و برداشتمو در  تکون دادو به سمت شنلش رفت کهی سریاسی

   گفتمی به شوخکردمی سرش ماطی که با احتیحال
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  !! دختر جونیچقدر تو هول-
  
  . چقدر استرس دارمیدونی نمسنای یوا-نیاسمی

  
   شدمو گفتمرهی مضطربش خی آخر شنلشو بستمو به چهره دکمه

  
   چرا دختر خوب؟گهیاسترس د-
  
  ...دونمینم-نیاسمی

  
 یلبخند. نیی زودتر بره پایاسی خانوم دوباره گفت که یزنم زر بی خواستم حرفتا

   گفتمبردشی به سمت در مگرفتموی مخشوی ی که دستایبهش زدمو در حال
  
  .نهی قراره که عروس خوشگلشو ببی بمییبدو که دا-
  

 تا به میمنم رفتم سمت گوش.  رفتنیی زدو درو باز کردو آروم از پله ها پایلبخند
  . رو برداشتیبعد از دو تا بوق شاد و سرحال گوش. ارسان زنگ بزنم

  
  جانم؟-ارسان

  
   آقا؟ییکجا..یزمیعز-
  

  .شگاهیدم در آرا-ارسان
  
  ؟یا االن اومد-
  

  .می خوشگلمون اومدینه بابا با بهزاد دنبال عروسا-ارسان
  

   زدمو گفتمیلبخند
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  ... های شدریجوگ-
  

  .رنیبهزادشون تموم شد دارن م ی بردارلمی فنیی پاایب... اوووف چه جورم-ارسان
  
  .زمیاومدم عز-
  

  .منتظرم-ارسان
  

 خانم تشکر ی از زردموی رو قطع کردم و از جام بلند شدمو مانتو و شالمو پوشیگوش
 تا ارسانو دمی سرک کشرونیدرو باز کردمو به ب. رونی اومدم بشگاهیکردم و از آرا

 ی از تومیرگشتم داخل تا گوش بنی همی نگاه کردم نبود برای هر چیول..  کنمدایپ
با تعجب به دسته .  صورتمی دسته گل سرخ اومد جلوهی دفعه هی که ارمی در بفمیک

  .دمی خندون ارسان و دیگل نگاه کردم که بعد از اون چهره 
  

  .سالم عشقم-ارسان
  

   گفتمگرفتمی که دست گلو ازش می در حالدمویخند
  
  وونه؟ی دهی چنیا-
  

 چون کردنی فکر کنم اشتباه می گل ولگفتنیم گرفتم بهش م که رفتییاز جا-ارسان
  . وجود داره اونم خانوم منهای دنی گل توهیفقط 

  
 دمیکشی هام مهی که عطر گال رو به ری زدمو دسته گلو ازش گرفتمو درحالیلبخند

  گفتم
  
  .یمرس-
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   گفتدوی دستمو گرفت و بوسارسان
  

  .قابل عشقمو نداشت-ارسان
  

 بابا که به ارسان داده نی که به سمت ماشی در حالرونوی اومدم بشگاهی از آراعیسر
   گفتمرفتمیبود م

  
  . شدریبدو که د-
  

   برگشتم سمتشو با تعجب گفتمنی همی برارهی ارسان به سمت باغ نمدمی راه دی تو
  
  ؟یریارسان کجا م-
  

   گفتی با خونسردکردی که به روبرو نگاه مهمونطور
  

  ..هیآتل-ارسان
  
  اونجا چرا؟! !ه؟یآتل-
  

  .وقت گرفتم-ارسان
  
   خودته؟ی امشب شب عروسی فکر کردی جدینکنه جد..وونهید-
  
   سمتم برگشتو با لبخند گفتبه
  

  . بود اون شبی ننداز که چه شبادمیآخ -ارسان
  

   کردم و گفتمی مصنوعاخم
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  .زنگ بزن کنسل کن.. گهیا لوس نشو د-
  

 به شما چه؟ خوبه رمیدم عکس بگ با خانوم خوخوامی من می ولدایببخش-ارسان
  .واال

  
  . نگفتمیچی هگهی ددمویمنم خند. گفت و روشو برگردوندیشی ابعدشم

  
.  سمت باغمی رفتموی از اونجا در اومدهی آتلی توی ساعت عالفهی بعد از بالخره

با . می شدادهی پنی بهزاد نگه داشتو با هم از ماشی گل زده نی کنار ماشنویارسان ماش
   شدم که ارسان گفترهی پام خری زی هازهیشن رعجز به 

  
   شده؟یچ-ارسان

  
   کفشام اشاره کردمو گفتمبه
  
   ها؟زهی با شن رامی تا اونجا بی کفشا چه جورنیمن با ا-
  

   به سمتم اومدوگفتارسان
  

  . ندارهی که کارنی ان؟یهم-ارسان
  

   زدمو گفتمی کوتاهغی دست بلندم کرد که جی حرکت روهی با بعدشم
  
  . زشتهنیارسان بزارم زم-
  

   به دورو بر انداختو گفتی نگاهارسان
  

  .نهی ببستی نینترس کس-ارسان
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   قدمو برداره که با عجز گفتمنی خواست اولو
  
  .نی بزارم زمسنایجون .. امی بتونمیارسان خودم م-
  
 انگشت اشارشو به نوی حرفم با اخم نگام کرد و بعد از چند لحظه گذاشتم زمنی ابا

  م گرفتو گفتسمت
  

  ؟یدیفهم.. دمی جمله رو ازت شننی آخرت بود ایدفعه -ارسان
  

   گفتمدموی گرفتمو بوسانگشتشو
  
  .چشم-
  

   از اون دستمو به سمتش گرفتمو گفتمبعد
  
  ن؟یدی میافتخار همراه-
  

  .می دستمو گرفتو با هم به سمت تاالر رفتدویخند
  

 آوردم و بعد از اون با هم وارد  رفتم مانتومو درمی که وارد تاالر بشنی از اقبل
با لبخند .  مخصوص نشسته بودنی جای و بهزاد اومده بودنو تویاسی. میسالن شد

   بهزاد زدو گفتیارسان به شونه . میبه سمتشون رفت
  

  احوال داداش؟-ارسان
  

   گفتدوی ما اخماشو تو هم کشدنی به سمتمون برگشتو با دبهزاد
  

  ن؟یدی از ما رسرتریما دو تا که د شنیکجا دو در کرده بود-بهزاد
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  . بودیخصوص-ارسان
  

   برگشتو گفتیاسی به سمت بهزاد
  

 االنم هنوز مثل عروس ی بودا ولشونی عروسشیسه سال پ.. نی رو ببنای اایب-بهزاد
 ی وقتمی برسمونی ما به کارو زندگیزاریاونوقت تو نم..کننی تازه رفتار میدامادا
 نیبب.. بهزاد فالنه..گنی میبهزاد مردم چ..  بهزاد زشتهیگی میه.. میی تنهاهیدو ثان

  .تن رو چقدر راحای حی دو تا بنیا
  
. نیی از خجالت سرشو انداخته بود پایاسی ومویدی بهزاد هممون خندی حرفانی ابا

به .  آشنا هممونو ساکت کردی صداهی بگه یزی تکون دادو تا خواست چیارسان سر
 نگاه کردیه مهرداد که داشت با لبخند به ما نگاه مسمت صدا برگشتم و با تعجب ب

 که باهاش ی مهرداد رفت و در حالت از جاش بلند شدو به سمعیبهزاد سر. کردم
   گفتدادیدست م

  
   معرفت؟ی بیچطور-بهزاد

  
  .میرسی شما داماد خوشبخت که نمی به پا-مهرداد

  
 مونی از عروسبعد.. حرفاشونو متوجه نشدم چون رفتم به گذشته هاهی بقگهید

ارسانم از اون به ..  باز کردگهی شرکت دهیمهرداد شراکتشو با ارسان بهم زدو رفت 
 دهی چون فهمخواستی نمیی جوراهی یعنی.. کم با مهرداد ارتباط داشتیلیبعد خ

 مهرداد هنوزم دوستم شی سال پهس.. دوست داره..بود مهرداد منو دوست داشته و
 و می چشماش همون برق قددمشی دری امیمهمون ی که توی آخریدفعه .. داشت

  .دمشی ندگهی از اون به بعد دقای و دقزدی مادیداشت و عشق توشون فر
  
 به کنارم دموی از مرور خاطره ها دست کشی دستی احساس قفل شدن دستم توبا

. کنهی گرفته به مهرداد نگاه می که داره با چهره دمینگاه کردم که ارسان و د
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 گفت کی رفت و بهش تبریاسید به سمتمون اومدنو مهرداد به سمت مهردادو بهزا
   دراز کردو با لبخند گفتنبعد از اون به سمت ما برگشت و دستشو به سمت ارسا

  
  ....سالم-مهرداد

  
 که آروم ی در حالدوی باهاش دست دادو خشک جوابشو داد که مهرداد خندارسان

   گفتزدیبه بازوش م
  

  . نشده برج زهرمار آبختیتو هنوز -مهرداد
  
   زدو گفتی حرفش ارسان لبخند کمرنگنی ابا
  

   ادب؟ی بی درست صحبت کنی نگرفتادیتوام هنوز -ارسان
  

  ..نــــع-مهرداد
  

  ارسان آروم به پشتش زدو گفت.  جلو بغلش کرددی ارسان و کشبعدشم
  

  . پسریهنوزم که لوس-ارسان
  

   ارسان هولش داد عقبو گفتمهرداد
  

  .گهی دیاقتی لیب-مهرداد
  

 صورتمو از نظر گذروند و بعد یچند لحظه تمام اجزا.  از اون برگشت سمت منبعد
  از اون دستشو به سمتم دراز کردو گفت

  
  خواهر من من چطوره؟-مهرداد
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خواهر .. ابرومو دادم باال با تعجب بهش نگاه کردمی تاهی حرفش ناخوادگاه نی ابا
 داره؟ قبول کرده؟ دستمو جلو بردمو باهاش  منو به عنوان خواهرش قبولیعنیمن؟ 

   خودمو متعجب نشون ندم گفتمادی زکردمی می که سعیدست دادمو در حال
  
  ن؟یشما خوب.. ممنونیمرس-
  

   زدو گفتی لبخندمهرداد
  

  .یعال-مهرداد
  
   انداختو گفتکردی به ارسان که داشت با اخم به ما نگاه می نگاهمین

  
 بگو تا خودم ادبش کنهی متتی اگه اذکنه؟ی نمتییذ برج زهرمار که انیا-مهرداد

  .کنما
  

 که دستمو دور بازوش حلقه ی سمت ارسان و در حالدمی زدمو خودم کشیلبخند
   گفتمکردمیم
  
  .ارسان ماهه-
  

   زدو گفتی لبخندمهرداد
  

  .دی خوشبخت باششهیهم.. شاایا-مهرداد
  
   گفتعی خواستم جوابشو بدم ارسان سرتا
  

  .داش دایمرس-ارسان
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با تعجب بهش نگاه .  سالنی گهی راه افتاد سمت ددوی دستمو کشعی ازاون سربعد
  کردمو گفتم

  
  ؟یکنی مینجوری ای چی ارسان برا-
  

   گفتکردی که به روبروش نگاه مهمونطور
  

   کار کردم؟یچ-ارسان
  
  . رفتارتنینه به داداش گفتنت نه به ا..زدایبدبخت داشت حرف م-
  

  . حرف بزنماستمخوی من نمیول-ارسان
  
  .فهممی رفتارتو نملیاصال دل-
  

  . واضحهیلی رفتارم خلی دلیول-ارسان
  
  . که اون منو فراموش کردهیدی فهمی چون اگه توجه کرده باشستینه واضح ن-
  

  .ی باهاش صحبت کنادیبه هر حال خوشم نم-ارسان
  

 که کردمیدرکش م.. باهاش بحث کنمخواستمینم.. نگفتمیچی تکون دادمو هیسر
 کنه چون ی احترامی حد که بخواد بهش بنی نه تا ای مهرداد ولیحساس باشه رو

 ی به کسی که بخواستی داره و اصال درست نیتی شخصهی خودش ی برایهر آدم
 کردی نگاه متی جمعبه جا نشسته بودو داشت هی جون که ی مهردنیبا د. ی کننیتوه

  ردمو گفتم ارسان آزاد کی زدمو دستمو از دور بازویلبخند
  

  . جونی مهرشی پرمیمن م-ارسان
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 یاز پشت سر آروم دستمو گذاشتم رو.اسی تکون دادو خودشم رفت سمت الیسر
خم شدمو سرمو کنار سرش نگه .  دستمی دستشو گذاشت روعیچشماش که سر

  .داشتم
  

  .دستتو بردار وروجک..طونی شی سنای- جونیمهر
  

م که از جاش بلند شدو روبروم  چشماش برداشتی زدمو دستمو از رویلبخند
 رو که مادر خواهرم ینگاه کردم زن.. منم با لبخند نگاش کردم.  نگام کردستادویوا

 چشماش اشک جمع شد یکم کم تو..  به خواهرم داشتیادی که شباهت زیزن..بود
   رو دور زدمو بغلش کردمو گفتمی صندلعیکه سر

  
  . من قربونت برمیاله-
  

   بغلم کردو گفتاونم
  

  . غربتهیبچم تو.. افتادمنمیلی آادمی هوی..زمیخدا نکنه عز- جونیمهر
  
 قورتش شهی بازم مثل همی حرفش بغض کهنمو دوباره احساسش کردم ولنی ابا

   اومدم گفتمی جون در  می که از بغل مهریدادمو در حال
  
  . معرفتی برسه بنجایفقط بزار پاش به ا..کنمیاون دختره رو که من درستش م-
  
   گفتکردی اشکشو پاک می در حالدویندخ
  

خودت ..  معرفتی به دختر من نگو بیالک..  کنههی خودتو تنبدی بایکی- جونیمهر
  .یاز اون بدتر

  
  . های ای از دستم شاکیلیاوه اوه معلومه خ-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

37

  ؟یمعلومه پس چ- جونیمهر
  

   گفتمموی نشستی صندلی با هم رودمویخند
  
 طرف دانشگاه و درس هیاز ..ادهی مشکالت زی ولنی بگی هرچنیبه خدا حق دار-

  .می طرفم زندگهیاز 
  

 هیاگه ..  شکر کنی بازم خدا رو به خاطر همه چی دخترم ولدونمیم- جونیمهر
  . داده و ندادش شکر کنی براشهی داشته پس همی بهت نداده حتما حکمتیزیچ
  

مه دکترا  داره که هی بچه دار نشدن منم حکمت داره؟ حکمتیعنی.. زدمپوزخند
 جور واجور ی داره که بعد از مصرف هزار تا دارویست؟حکمتی نی راهچی هگنیم

  . بازم شکرتای خدایول..دونمی نمشم؟یبازم بچه دار نم
  

 با حرص سی که پردمیزدی با هم حرف ممی نشسته بودمو داشتششی ساعت پهی کینزد
   گفتدیکشی که دستمو میاومد سمتمو در حال

  
   از خودت؟یشکیخجالت نم-سیپرد

  
   جام بلند شدمو با تعجب بهش نگاه کردم گفتماز
  
  چرا؟-
  

   به کمرش زدو گفتدستشو
  

 مثل ی گوشه نشستهی رزنای پنی ع؟ی بلندت کنم برقصامی بدی من بایعنی-سیپرد
  .یکنی نگاه مهیخنگا به بق

  
   جون برگشتو گفتی به سمت مهربعدش
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  .دخترس نی من فقط منظورم با ای ولدایببخش-سیپرد

  
   گفتمدمویمنم خند. تکون دادی سردوی جون خندیمهر

  
   کار کنم؟ی چدیحاال با..  خبیلیخ-
  

   کردو گفتزی چشماشو رسیپرد
  

  .گهی کن اون قرارو دهی ذره تخلهیخب برو ..ری منو بگای بیچی ه-سیپرد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
 از ویهرمو تموم کرد شویباز نگ..  با داداشم برقصماخوامی من میول... به چشمیا-
  . حرفانیا

  
   نازک کردو گفتی چشمپشت

  
 5 از شتری بی خب برو ولیلیخ..انگار خودش شوهر نداره..ـــشیا-سیپرد
  .ارمی نباشه که جوش مقهیدق
  

   رفتمو دستشو گرفتم و گفتمزدی که داشت با ارسان حرف ماسی به سمت الدمویخند
  
  .بدو که خانومت دستور داده برقصونمت-
  
   با تعجب بهم نگاه کردو که گفتماسیلا

  
  . بجنبون اون کمرو؟یکنیچرا منو نگاه م-
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 بعد از اسمیال.  و قر دادندنی خودم هماهنگ با آهنگ شروع کردم به رقصبعدشم
مردونه و .. دنیچند لحظه از هنگ دراومدو با من شروع کرد به رقص

 قاب شویام ورزشکار خوب اندیلی که خیمخصوصا با کت شلوار نوک مداد..قشنگ
  .شدی مبابا گهی قربونش بشم داداش خوشگلمو که چند وقت دیاله..گرفته بود

  
 سی رفت سمت پرددوی بوسمویشونی بعد ازاون پدوی باهام رقصاسی اخر آهنگ التا
 یاسی رفتم سمت نی همی براشستمی جا مهی گهی من تازه گرم شده بودمو عمرا دیول

   گفتمکردمی که بلندشون میر حالو بهزادو دستشونو گرفتمو د
  
  .نمی ببدیپاش..  شمادیزنی چقدر حرف میوا-
  
 یبالخره بعد از کل. رقص همه دست زدنو دورشون حلقه زدنستی اومدنشون به پبا

  . با احساس درد پام رفتم کنار ارسان نشستمدنیرقص
  
  . مردمیوا-
  

   گفتختیری آب برام موانی لهی که ی در حالدوی خندارسان
  

   خب؟ی برقصنقدی ایمگه مجبور..خدا نکنه-ارسان
  
   گفتمدموی آبو ازش گرفتمو همشو سر کشوانیل

  
   فقط دست بزنم؟نمی گوشه بشهی مثل تو خواستهیم.. بهزاده هاهی که عروسدیببخش-
  

 سی پردوی مثل من نشسته بودشی ساعت پمیخوبه خودت تا ن..اوهو خانومو-ارسان
  .یگفتی میاومد بلندت کرد وگرنه چ

  
  . بالخره که بلند شدمیحاال هرچ-
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   ازجاش بلند شدو دستشو به سمتم دراز کردو گفتدوی خندارسان
  

  دن؟ی دور رقص و بهم مهی افتخار کننویحاال خانوم من بنده رو عفو م-ارسان
  
  .شهی می چنمیحاال تا بب-
  

   گفتکردی که بلندم می خودش دستمو گرفتو در حالدویخند
  

  .ایز دار نایلیخ-ارسان
  
  ؟ی فکر کردیپس چ.. چه خشنیوا-
  

 که همون لحظه اهنگ تموم شدو می رقص رفتستی زدو با هم به سمت پیلبخند
 که ی زدو در حالیارسان لبخند.  کل سالن و پر کردمی آهنگ آروم مالهی یصدا

   گفتکردیدستشو دور کمرم حلقه م
  

  .خوامی می من چدی فهمی جیانگار د-ارسان
  

  .نشی سی کردمو سرمو گذاشتم روکتری بازوشو خودمو بهش نزدیتم رو گذاشدستمو
  
  ؟یخواستی میمگه چ-
  

  . با خانم خوشگلم تانگو برقصمخواستیدلم م-ارسان
  

 ارسان حلقه دستشو دور کمرم میدی که رقصکمی.  نگفتمیچی هگهی زدمو دیلبخند
  تنگتر کردو گفت

  
  ؟یاز دستم دلخور شد-ارسان
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  برداشتمو با تعجب نگاش کردمو گفتم نشی سی از روسرمو
  
  ؟ی چیبرا-
  

  .گهی مهرداد دیبرا-ارسان
  
 بهتر بود اگه بهش احترام یلی خیچرا من ناراحت بشم ول..نه دوست توئه..اها-
  .یزاشتیم
  

   صورتم چرخوندو گفتی اجزای تونگاهشو
  

  از من بخواد دوستری نفر غهی که نیحس ا..ستی دست خودم نی ولدونمیم-ارسان
 از نگاه من ری غی نگاهی قشنگت توی که چشمانیحس ا..کنهی موونمیداشته باشه د

  .تونمینم..سنای ارمیطاقت نم..کشهیقفل بشه منو م
  

   زدمو گفتمیحی مللبخند
  
تو فقط تو ..ی مطمئن باش تو فقط عشق مننوی ای ولکنمیدرکت م.. زمی عزدونمیم-

  .یمونی منجای تا ابد همدمی و بهت قول مییسنایقلب 
  

تا ..شهی باز نمگهی کس دچی قلب ارسانم فقط دست توه و به دست هدیکل-ارسان
  .دمیبهت قول م..ابد

  
 و ی خوشبختنی اایخدا..نشی سی با آرامش بستمو سرمو گذاشتم روچشمامو

پس .. ی کمکم کنیتونی تو می ناقصه ولمیدرسته خوشبخت...ریآرامشو از من نگ
  ..کامل باشم ارسانم یکمکم تا بتونم برا

  
 ارسان بود با چشم ی نهی سی رو حس کردمو همونطور که سرم رویکی نگاه ینیسنگ

داشت با ..کنهی نگاه کردم که متوجه مهرداد شدم که داره به ما نگاه متی جمعیتو
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انگار .. باشهریانگار با خودش درگ.. بودبی عجیلینگاش خ.. دیرقصی مگهی دختر دهی
 داشت که یچشماش حس.. ببرهنیودش بکشه و از ب وجی رو تویزی چهیبخواد 

  .. درک کنمتونستمینم
  

 می که نشستنیبه محض ا.می سرجامون نشستمی آهنگ تموم شدو با ارسان رفتبالخره
  . منم از جام بلند شدمو رفتم سمتشششیبهزاد از اون طرف اشاره کرد برم پ

  
  جانم؟-
  

  .گهی دید که خواستم آوری کالهو و اون دستمالسنای-بهزاد
  

   گفتمدمویخند
  
  ارمشون؟یبرم ب.. آره-
  

  .کشهی وگرنه منو مدهی نفهمیاسیبرو تا .. آره-بهزاد
  

 ی بابا کرم برقصه براخواستیبهزاد امشب م.  رفتم سمت رخت کندمویخند
 ی ولرسهی به گرد پاشم نمچکسی داره که هی رقص بابا کرم قشنگهی شوریب...همه
.  براشارمی مخصوصشو بی به من گفت کاله و لنگرهی جلوشو نگیاسی که نی ایبرا

 بود داشت ستادهی وای جید برداشتمو رفتم سمت بهزاد که کنار لونشیکاله و با نا
ارسان با تعجب .  بهش دادمو رفتم سر جام نشستملونوینا. گفتی بهش مییزای چهی

  بهم نگاه کردو گفت
  

   بهش؟ی دادیچ-ارسان
  
  .یفهمیاالن خودت م-
  

   شما دوتا؟نیدی با هم کشیباز چه نقشه ا..  پاره هاشیآت-ارسان
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   گفتمدمویخند

  
  . به خدایچیه-
  

ارسان با تعجب برگشتو .  آهنگ بابا کرم اومدی تا خواست جوابمو بده صداارسان
 دستش بود نگاه ی بزرگ گذاشته بودو کاله و لنگی مصنوعبلی سهیبه بهزاد که 

کل مجلس از خنده ..  بهزادنی ای دست اداها ازمی مرده بودیعنی خدا یوا.کرد
 رقصش تموم شد همه یوقت. کردی با دهن بازبه بهزاد نگاه میاسیغش کرده بودنو 

منم از جام .یاسی و کاله و برداشت و رفتم سمت بلیبراش دست زدن و بهزادم س
  .رمیبلند شدم تا برم کاله و ازش بگ

  
  بود خب؟ ی چه کارنیا..  بهزادیشوری بیلیخ-نیاسمی

  
   گفتکردی که موهاشو مرتب می در حالدوی خندبهزاد

  
   خب؟ی جوش آوردینجوری کار کردم که  ایمگه چ-بهزاد

  
  ؟ی همه دوستام بردی منو جلویابرو..ی کارنکردیبگو چ-نیاسمی

  
   تو رفت؟ی من آبرودنیبا رقص-بهزاد

  
  .ید رقصت بله آبرومو برنی با ای نه ولیدیرقصیاگه مثل آدم م-نیاسمی

  
 کادو و شماره برام یاز فردا کل..یکردی مفیمگه رقصم چش بود؟ ک-بهزاد

  . غالمزارمیحاال اگه من دادم اسممو م..خوانی و ازم امضا مفرستنیم
  
. ومدی قرمز شدو با اخم به بهزاد نگاه کرد چون به شدت از اسم غالم بدش میاسی

  رفتم سمتشو گفتم
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  . اسمشو عوض نکنهنیا دمیمن قول م.. تو آروم باشزمیعز-
  
   برگشت سمتمو با اخم بهم نگاه کردو گفتیاسی

  
  .یی توشی ساکت که همدست اصلگهی دیکیتو -نیاسمی

  
   قورت دادمو گفتمخندمو

  
  . براش آوردملیبی و سی کاله و لنگهی بابا من فقط ؟من؟نهیک-
  
   گفتعی تا خواست حرف بزنه سریاسی

  
  .آهنگشم از من بود..آها-
  
 آروم گرفتمی کاله و ازش می حرص نگام کرد که رفتم سمت بهزادو در حال بایاسی

  گفتم
  
  . تری از خودت وحشی زن گرفتهیخاک تو سرت -
  

 تا آخر گهید.  زدمو رفتم سمت ارسانیاسی لبخند ژکوند به هی برگشتمو بعدشم
آخر . انگار رفته بود..دمشی ندگهی مهردادم اصال دافتادوی نی اتفاقچی هیمهمون

 ی حدودامی کردی همراهشونیاسی رو تا دم خونه یاسی که بهزاد و نیشبم بعد از ا
 لباسامو عوض عیمنم از بس که خسته بودم فقط سر.  خونهمی بود که برگشت4ساعت 

  .دمیکردمو با همون موها خواب
  

 خندون ارسان و ی گونم چشمامو باز کردم که چشمای روی دستی با نوازش هاصبح
  ردم و غلت زدمو پشتمو بهش کردمو با غرغر گفتم کیاخم. دمید
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  .ادینکن خوابم م-
  

دستشو پس . کنهی که احساس کردم دوباره موهاو ناز مشدی داشت گرم مچشمام
  زدمو گفتم

  
  .نکن..ادیارسان خوابم م-
  

 سرمو دوی دوباره پشتمو بهش کنم که بازوهامو گرفتو به سمت خودش کشخواستم
 شتری زدمو خودمو بی آغوشش لبخند ناخواسته ایگرمابا حس . نشیگذاشت رو س

  .دمیبهش فشردمو خواستم بخوابم که صداشو کنار گوشم شن
  

  ؟ی شداری بیخواینم...خانومم-ارسان
  
  . هنوزادیخوابم م.. نه..اممم-
  

  . های ضعف کنترسمیم..پاشو نهار بخور بعد بخواب...زمی عزدونمیم-ارسان
  

  با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم برداشتمو نشی سی از روسرمو
  
  ناهار؟-
  

  . ها2ساعت ..نه پس صبحانه-ارسان
  
  . خسته بودم اصال متوجه نشدمنقدری ا؟یگی میجد-
  

 موهامو باز ی رهی تا   گنهیی آی زدو من از جام بلند شدمو رفتم جلوی لبخندارسان
 یت همه  ساعمیبالخره بعد از ن.  از بس خسته بودم بازشون نکردمشبیکنم چون د

 هی. نییارسانم رفت پا.رمی ها رو باز کردمو حولمو برداشتم تا برم دوش بگرهیگ
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 با سی موهامو همونطور خدموی پوشباسمو گرفتمو اومدم لعی سری اقهیدوش ده دق
  .نیی بستمو رفتم پارهی گهی

  
 نیعاشق هم.. کنهی ارسان داره ساالد درست مدمی آشپزخونه که شدم دوارد

 خونه ی بود در عوض توی هر چقدر مغرور و جدرونی بطی محیتو...ماخالقاش بود
 زدمو از پشت دستمو گذاشتم رو یلبخند. کردی نمغی دری کارچیمهربون بود و از ه

  شونه ها پهنشو گفتم
  
  . من؟ پاشو بزار من درست کنمیشما چرا آقا-
  

   زدو گفتی پشتش به من بود برگشتو بهم نگاه کردو لبخندچون
  

  .کنمی من خودم درست منیبش..ینه تو خسته ا-ارسان
  
برگشتم سمت .  نگفتمچی هگهی تکون دادمو دی حرفش از خدا خواسته سرنی ابا

  . کنهی داره با لبخند بهمون نگاه مدمیمامان که د
  
  احوال مامان ؟-
  

   زدو گفتی لبخندمامان
  

   و بد باشه؟نهی بچه هاشو ببی خوشبختتونهیآدم مگه م-مامان
  

   گفتمدموی جلو رفتم گونشو محکم بوسمودیخند
  
  .یقربونت برم اله-
  

  . اسفند دود کنمهی باشه حتما براتون ادمی.. زمیخدا نکنه عز-مامان
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  . که چشممون بزنن هامیستی نیفی تعرنقدرامیاووو حاال ا-
  

  . مگه چشم نخورمیپی خوشتنیول من به ا.. دیتو شا-ارسان
  

   رو به مامان گفتدویه خند طرفشو اداشو در آوردم کبرگشتم
  

  گم؟ی دروغ من؟یمامان شما بگ-ارسان
  

   گفتدوی خندمامان
  

  .دیمونیهردوتون مثل ماه م.. ماشا-مامان
  
  . پونزدهنیبله من ماه شب چهارده ا-
  

  .. ی چهارده باشدمی باگهیبله د-ارسان
  

.  گاز رفت سمتدویمامان خند.  که مامان نفهمه به موهام اشاره کردهی طوربعدشم
 طرف کج کردم که کیسرمو به .  موهامو باز کردمی رهی زدمو گیمنم لبخند بدجنس

 دادمی تکونش می الکرشونویدستمو بردم ز.  شونمی روختی بلندم ریآبشار موها
 ارسان و ی چشمری زی ولکردمی مهکه مثال خشک بشه و خودمم با چشم اطرافو نگا

 انگار داشت یی جوراهی..شک شده بود موهام و صورتم خی که چشماش رودمییپایم
  .. قربونش بشمیاله..کردیبا حسرت نگاه م

  
 بستمو رهی موهامو دوباره با گنی همی کنم براتشی اذنی از اشتری بومدی دلم نگهید
. رونی از آشپزخونه رفتم بزدمی که گاز می ظرف برداشتمو در حالی از تواری خهی

 مردا رو جون به نیاووف ا...کردی نگاه م سالن نشسته بودو داشت اخباریبابا تو
 تکون دادم و رفتم کنارش نشستم که یسر.. شنی نمری اخبار سنیجونشون کنن از ا

  .بابا برگشت سمتمو بهم لبخند زد
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   نه؟سی بهزاد نیکشیاحوال بابا جون گل خودم چطوره؟ نفس راحت م-
  

   گفتدوی خندبابا
  

 خونه حاال که اونم رفته خونه یاقل اون بود تو حدنی که رفتاسیتو ال... نه بابا-بابا
  .نی سرو سامون گرفتدوی دلم خوشه که همتون خوشبختنی به ایسوت و کور شده ول

  
تازه بهزادو .. مشهدامی زود به زود بدمیقول م..دایغصه نخور.. قربونتون برمیاله-
  .نجانی که ااسمیال
  

   هنوز؟یخبر ندار-بابا
  
  دمو گفتم تعجب به بابا نگاه کربا
  
  ؟یاز چ-
  

  . کنهی تهران زندگادیبهزادم قراره ب-بابا
  
   از جام بلند شدمو گفتمدموی کشی از خوشحالیغیج
  
  ؟یجد... یوااااااااااااااا-
  

   گفتمدوی خندبابا
  

  .نیاسمیهم به خاطر کار خودش هم درس .. آره-بابا
  
  .مییای در مییمام از تنها.. چه خوب-
  

  . از دست شماکشنی می چنی بشیکیشما دو تا .. نیماسی ارسان و یطفل-بابا
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   کنار بابا گفتمنشستم

  
  م؟یکنی کار میبابا؟ شما هم؟ مگه ما چ-
  

جرو بحثاتون . نیکنی شهرو خراب مهی نی کنیکی فقط اگه با هم دست به یچیه-بابا
 ی عمر توهی...  شما گوش بودی به حرفانهی سرش از فوالد باشه که بشدیکه آدم با

  .شناسمتونی من که مگهید..دی خونه بودنیهم
  
  . من عمرای باشه ولینجوری ادیبهزاد شا...رمیا نخ-
  

   زدو گفتی لبخندبابا
  

   بابا؟یخوشبخت-بابا
  
 هی اگه همون م؟ی بزاری رو چیتا اسم خوشبخت..  جا خوردمشی سوالش ناگهاناز

 کنار ارسان همه  االنمی ولنمی زن رو زمنی رفع بشه آره خوشبخترممیکمبود زندگ
  ..فقط..  دارمیچ
  
  ..آره-
  

   گفتدوی به موهام کشی دستبابا
  

 رو داشته یزی وقت نزار احساس کمبود چچیه.. شوهرتو داشته باشیهوا-بابا
  .باشه

  
 ارسان با من کمبود یعنی...ختی وجودم فرو ری تویزی چهی حرف بابا نی ابا

 زی چهی شی زندگهی ی توشهی هم..شدی وقت با من کامل نمچیارسان ه..داشت؟ آره
  . روم بزارشی پی راههی ای بکنم؟ خداتونمی کار می چیول.. مونهیکم م
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  .زارمینم..  بابازارمینم-
  

بابا از جاش بلند شدو رفت .  ناهار صدامون زدی تکون دادو مامان برای سربابا
  کار؟ی چیول.. کردمی می کارهی دیبا..سمت آشپزخونه

  
بعد از ناهار .  ذهنم از جام بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونهیار تکری از فکراخسته

 تخت کنار ارسان که دراز یرو. ومدی من اصال خوابم نمیمامان بابا رفتن بخوابن ول
   چشماش نشستمو با غرغر گفتمی بود و ساق دستشو قائم گذاشته بود رودهیکش

  
  .ادیارسان من خوابم نم-
  

  .دت به شادی من خوابم می ول-ارسان
  
  .رونی بمی پاشو بر؟ی چیعنیا -
  

   دستشو برداشتو گفتارسان
  

   خب؟میکجا بر-ارسان
  
  .انی بمیزنی زنگ ماسمیتازه به بهزادو ال.. گهی درونی بمیبر.. دونمینم-
  

  .میری کوچولو بخوابم بعد مهیچشم فقط بزار من -ارسان
  
  م؟یاالن بر.. نعععععع-
  
   مظلوم کردو گفتافشویق
  

  شه؟ی ذرم نمهی یعنی-ارسان
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 ی ادهی فادی دی انداختم باال که ارسان چند لحظه همونطور نگام کردو وقتابروهامو

 دستشو عیسر.  رو تختفتمی که باعث شد بدینداره دستشو دراز کردو بازومو کش
 ی ولرونی بامی کردم از بغلش بیسع. دورم حلقه کردو سرشو فرو کرد تو موهام

  .دبدتر منو به خودش فشار دا
  
  .میپاشو بر...ولم کن... ارسان-
  

   خمار شده نگام کردو گفتی موهام در آوردو با چشمای از توسرشو
  

  ؟ی بدجنس شدیلی خای تازگیدونستیم-ارسان
  

   قورت دادمو گفتمخندمو
  
  .نه-
  

   گفتدیبوسی که گردنمو می سرشو فرو کرد تو گردنمو در حالارسان
  

 رهی دلم ضعف میکنی می من اونجوریجلو موهاتو یگینم.. ی بدجنسیلیخ-ارسان
  ..تونمی که نمسوزهی دلم میگینم..برات

  
   قطع کردمو گفتمحرفشو

  
  .میارسان پاشو بر-
  

   سرشو اورد باال زل زد تو چشامو گفتدوباره
  
  .امی جا نمچی در نره  همی من تا خستگیول-
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 من  با همه یاچون ارسان بر.... لبامی ازاون سرشو آورد جلو لباشو گذاشت روبعد
  ..فرق داشت

  
   گفتمدموی کوبنی به زمپامو

  
  .گهیارسان زود باش د-
  

   گفتزدی که موهاشو شونه می در حالستادوی وانهیی آی جلودوی کتشو پوشارسان
  

  . حرص نخورنقدریا-ارسان
  
   حرص نگاش کردمو گفتمبا
  
  . حرص نخورمتونمیاز دست تو مگه م-
  

   اومد به سمتمو دستمو گرفتو گفت توالتوزی می رو گذاشت روشونه
  

   بدم؟نقدی من ایعنی-ارسان
  
 کشهی طول منقدی تازه عروس آماده شدنت ای دخترانی مثل ای ولیستی بد نرینخ-

 ی چدی وگرنه اون موقع بای نداشتیزی چیشی آراهیخوبه ... رهیادم حوصلش سر م
  . از دستتکردمیکار م

  
   گفتکردیباز م که درو اتاق و ی در حالدوی خندارسان

  
  .ی جوش آوردیلی که خمی برایب-ارسان

  
 از االن نمی ارونی بمیاوردی و نیچوندی پی ظهر که اونجورارم؟ی جوش نخواستهیم-

  .رونی بمیری ممی دار8که ساعت 
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   گفتی برگشت سمتمو با نگرانستادوی پله انی سومی روارسان

  
  ... با منیخواستی نم؟یدوست نداشت-ارسان

  
   گفتمدموی گونشو بوسعیسر دمویخند

  
  . دلمزی عزی کردی که بدقولنهیمن منظورم ا..هی چه حرفنیا..وونهینه د-
  

   گفتدوی کشی نفس راحتارسان
  

 بهزادشون ی پاری که زمیبدو بر...کنمیخب االن جبران م..آها از اون لحاظ-ارسان
  . جنگل سبز شدهگهید
  

 دمویخند.  بغلشی تودمیت کش حرکهی پامو با ری از اونم دستشو انداخت زبعد
   گفتمدمویگردنشو سفت چسپ

  
  .نیبزارم زم..  زشتهنهیبی میکیارسان االن -
  

  . منویندازی میچه عجب نگفت-ارسان
  
  .ارسااان-
  

  .گهی دمیدی االن رسسیه...جانم خانومم-ارسان
  
 پله که نی آخریرو.  نگفتم و فقط با لبخند نگاش کردمیچی هگهی حرفش دنی ابا

 بگم یزی زدمو خواستم چیبرگشتم سمتشو لبخند. نی زمی منو گذاشت رومیدیرس
  .دمی بهزادو از پشت سرم شنیکه صدا
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   بود؟ی چه حرکتنیا..یییییییییییه-بهزاد
  
   برگشتم سمت بهزادو  گفتمی کالفگبا
  
  ؟ی محلی بهت گفته خروس بیتا حاال کس-
  

 برگشتمو کردیده مارو نگاه م بودو داشت با خنستادهی که کنارش وایاسی به بعدشم
  گفتم

  
  . شوهرتونیجمع کن ا-
  
   بهزادو گرفتو گفتی بازویاسی

  
بود + 18 چه حرکت نیا..گهی دگهیخب راست م.. گفت شوهرمیمگه چ-نیاسمی

  ن؟یشما انجام داد
  
  .یگی مینجوری نگذشته اتونی ساعتم از عروس24خوبه هنوز ... عق-
  

  .بالخره که شوهرشم..ه باشههر چقدر گذشت... الی عیمرس-بهزاد
  
  .نی راه انداختالی شوهرو عینجوری که انیکردیکاش زودتر شما ازدواج م..نه بابا-
  
  شه؟ی متی حسودهیچ-نیاسمی

  
 که شوهرم فقط نی به خاطر اادی چشماتون از حدقه در منیمن؟ فعال که شما دار-

  .منو بغل کرده
  

  .واقعا که..گهیراست م-ارسان
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 من مردم یعنیاخ . می دور بازوش قفل کردو با هم به سمت در رفت دست منوبعدشم
 که جفتشون داشتن با دهن باز مارو نگاه یاسی بهزادو ی هاافهی قدنیاز خنده از د

  .. بوده که با هم بودنی شبنی اولشبیهنوز د..ای طفلکیآخ...کردنیم
  
 یردمو در حال شونو باز کنیدر عقب ماش.  نشسته بودننی ماشی توسی و پرداسیال

   گفتمشستمیکه م
  
  .زیسالم بر بردار و زن بردار عز-
  

 نیارسانم بعد از من سوار ماش.  به سمتم برگشتنو با لبخند جوابمو دادنهردوشون
 اومدنو راه میاسی بهزادو قهیبالخره بعد از ده دق.  کردیشدو باهاشو احوال پرس

  .میافتاد
  
  م؟ی برمییخوای کجا مه؟ی برنامتون چسنای -اسیال
  
  .دونمیمن نم-
  
  .میخوری چرخ مابونای که فقط تو خینجوری امی برمی جا مشخص کنهیخب -اسیال
  

 اسیال.  گوشه نگه داشت و بهزادم پشت سر ما نگه داشتهی از اون راهنما زدو بعد
   شه که گفتمادهیدرشو باز کردو خواست پ

  
  .کنمی هماهنگ می با بهرمیبزار من م.. نه تو نرو-
  
   برگشت سمتمو با تعجب گفتاسیال
  
  ؟یبه-اسیال
  
  .ی بهییآق دا..گهیآره د-
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   گفتدویخن
  
 به میستی وادی ساعت باهی که باز ای نگینجوری بهش ایول..  خب برویلیخ-اسیال

  .می شما گوش بدیجرو بحثا
  
  .چشم-
  

   شم که ارسان دستمو گرفتو گفتادهی باز کردمو خواستم پدرو
  

  .باش ابونیمواظب خ-ارسان
  

 ادهی پنی از ماشدی که دنی بهزاد با اشوریب.  شدمادهی پنی بهش زدمو از ماشیلبخند
 از اون المصب نیی پاایخب ب.  اصال از جاش تکون نخوردو منتظر نگام کردیشدم ول

 آروم پامو نی همی انگار نه انگار برای بشه ولادهی بلکه پستادمیچند لحظه وا. گهید
بهزاد دنده عقب .  که شدمنی ماشکینزد.  سمتش رفتمدموی کوبنی زمیرو

 لبخند هی نگاش کردمو رفتم جلوتر که دوباره دنده عقب گرفتو با یچپک.گرفت
 نی زمیرو کره ..مرض.  که کنارش غش کرده بود از خندهمیاسی. بدجنس نگام کرد

  ..ی الهیبخند
  

... عقب گرفت فرو کردمو رفتم سمتش که بازم دنده می نخی مانتوبی جی تودستامو
  .باشه..  آقا بهزادهی طورنیکه ا

  
 ی هومدوی حرکتم بهزاد پشت سرم آروم منیبا ا. اسی النی رفتم سمت ماشبرگشتمو

 دهی رساسی النی به ماشگهید. کردمی اصال توجه نمی ولدادی چراغ مزدویبوق م
   باز کردمو نشستمو گفتمنویدر ماش. بودم

  
  .داداش برو کوهستان پارک-
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  .یتو که باهاش صحبت نکرد-اسیال
  
 حق نظر ادوی دنبالمون ممی درآورد حاالم هرجا ما رفتیمسخره باز... آره-

  .برو..نداره
  
   تکون دادو گفتی با خنده سراسیال
  
  .امان از دست شما دوتا-اسیال
  

 ههمون زنگ هی راه بهزاد ده بار به گوشیتو.  روشن کردو راه افتادنوی ماشبعدشم
 با من کل گهی بار دهی تا شدی ادب مدیبا.. جوابشو بدهچکسی هتمزاشی نمیزد ول

.  کنار ما پارک کردنشوی پارک که بهزادم ماشنگی پارکی تونوی ماشاسیال. داختینم
   بهزاد اومد سمت ارسان و گفتموی شدادهی پنیهمه از ماش

  
 به روزتون آورده که همتون به ی چدونمینم.. واقعا جمع کن زنتویعنی-بهزاد

  .نیحرفش گوش داد
  

  .ستیچون گله و مثل تو خل ن- ارسان
  

  .ی سمت در ورودمی رفتاسشونی بهزاد درآوردمو با الی زمو زبونمو برایپوزخند
  

 می و بعد از اون رفتمی خوردی بستنمی اول از همه رفتمی کوهستان پارک شدوارد
ه بهزاد که داشت  نگاه بهی..  محبوب خودمی و اول از همه رفتم سراغ بازایسراغ باز

   کردمو رو به ارسان گفتمزدی حرف میاسیبا 
  
  .ادیارسان به بهزاد بگو ب-
  

  ؟یواسه چ-ارسان
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  .ادیبگو ب-
  

  . برگشتو بهزادو صدا کرد  و بعد از چند لحظه بهزاد اومدارسان
  
  بهزاد جونم؟-
  

  . گرد شده نگام کردی برگشت سمت منو با چشمابهزاد
  

  جاااااان؟-بهزاد
  

 دهن باز کردمو ا؟ی جواب منو داد آینطوریبهزاد ا.نوبت من بود که تعجب کنم حاال
  تا خواستم حرف بزنم بهزاد گفت

  
  . چتر سوار شمامینه نم-بهزاد

  
   کرده باشن وا رفتمو گفتمی که بادشو خالی توپمثل

  
  چرا؟-
  

  .. کهنی الی به دلرایز-بهزاد
  
  .گهی دای نکن بتیا بهزاد ا-
  

  کنم؟ی متی من اذخوبه حاال-بهزاد
  
  .گهی دایب.. کردمتتیخب حاال من اذ-
  

  .نچچچ-بهزاد
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  ؟یبهزاد-
  

  .نععع-بهزاد
  
  .بهزاد جونم-
  

  . عمرااا-بهزاد
  
  .رمی مگهی دیکیبا .. درک-
  

  .ی فروشطی گرفتمو بردمش سمت دکه بلیاسی برگشتمو دست بعدشم
  
  ؟یبری منو کجا می مشخص کنقای االن دقشهیم-نیاسمی

  
  .می چتر سوار شمییخوایم.. آره-
  
   به ارتفاعش انداختو گفتی نگاهیاسی

  
  چتر؟-نیاسمی

  
  ؟یاینم..نه پس بادبادک-
  
  .ادیبدم نم..  امتحان نکردمنویتا حاال ا.. اممم-نیاسمی

  
  .می پس بزن برولیا-
  

 مخصوص ی دونفره ی صندلیرو. می معطل شدادی شلوغ بود زیلی صفش خچون
  .دمی بهزادو شنی که صدامی کمربندامونو بستموینشست
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  .مایاوردی نی چون شلوار اضافنیمواظب شلوارتون باش-بهزاد
  

زبونمو براش در .  سمت چپمون نشستنی صندلی بهزادو ارسان رودمی که دبرگشتم
  آوردمو گفتم

  
 بشه شی از همه شوهر من باش که کارشتریخوشمزه جون تو مواظب خودتو ب-
  .کشمتیم
  

  .دهیهر ندخاک بر سر شو-بهزاد
  

 فاصله نی در آوردمو که همون لحظه چترا شروع به حرکت کردنو از زماداشو
 ی هالهی مقیبچه ها من ارتفاع دق.(ستادی چترا وای متر20  ارتفاع یتو . میگرفت

 ریکل مشهد ز) دیاگه اشتباه ببخش... حدودا باشهنی همدی بای ولدونمیچترو نم
  . شدهدی مثل گچ سفدمی که دیاسیسمت  برگشتم دمویبا ذوق خند. پامون بود

  
  ؟ی خوبیاسی-
  
  ؟ی کجاس منو آوردنجایا...ینی نبریخ-نیاسمی

  
  .نگا کن چه خوشگله.. خوبی جاهی-
  
  . ارتفاعنی ای توکنمیدارم سکته م...  تو سرش بخورهشیخوشگل-نیاسمی

  
 هوی قای دق5بالخره بعد از .  قشنگ روبرمی نگفتمو زل زدم به منظره یچی هدمویخن

 از ای از ذوق بخندم دونستمینم. می اومدنییچتر ازاد شدو با سرعت به سمت پا
  ..ادی سرمون نیی تا بالفرستادی می هیاسی که ییصلواتا

  
 چکدومشوی هسی پردی ولگهی دلی  وساتمی همه با هم رفموی شدادهی چتر پاز

 ی بازیکلبالخره بعد از .. افتهی بی واسه بچش اتفاقدیترسی آخه مشدیسوارنم
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  موی شام خوردمی  رفترونوی بمی بود از کوهستان پارک اومد12 ساعت یحدودا
 در خونه رو باز عیسر.  کردو خوش رفت خونشونادهی بابا پی مارو خونه اسیال

در اتاقمو باز کردمو رفتم .  نشنداریکردمو آروم از پله ها رفتم باال که مامان بابا ب
 لباسامو در آوردمو مسواک زدمو عیسر. د اتاق شدداخل و ارسانم بعد از من وار

 بغلم کردو کنار گوشم دویارسانم بعد از چند لحظه کنارم دراز کش.  روتختمیپرد
  اروم گفت

  
  زم؟یخوش گذشت بهت عز-ارسان

  
  .یمرس.. یلیاره خ-
  

  .کنمی می تو هر کاریمن واسه شاد... گلمستیتشکر الزم ن-ارسان
  

  . کردم فرونشی سی توشتری بسرمو
  
  . دوست دارمیلیخ-
  

  .من عاشقتم-ارسان
  

  .دمی آغوش ارسان خوابی با گرماگهی بار دهی و من دی چشمامو بوسی روبعدشم
  
تمام صورتم .  نشستمخی چشمامو باز کردمو سعی شدن صورتم سرسی احساس خبا
 که دمیسرمو برگردوندمو اطرافمو نگاه کردم که بهزادو د. دیچکی بودو آب مسیخ
   زدو گفتی نگاه من لبخند ژکونددنی باال سرم که با دستادهی پارچ آب واهیبا 
  

  .ی هاپو جونریصبح بخ-بهزاد
  
  شور؟ی بیکنی کار می چنجایتو ا-
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  . کنمدارتیاومدم تو رو ب..  عفت کالم داشته باشایه-بهزاد
  
  ارسان کجاست؟-
  

  .صبح با بابات رفت شرکت-بهزاد
  
   گفتمشدمی تخت بلند می از رو کهی حرص نگاش کردمو درحالبا
  
  ؟یزی تا کخ بری و اومدیو توام از فرصت استفاده کرد-
  

   قدم رفت عقب و گفتهی کردو ی تک خنده ابهزاد
  

 مردم یمن اصوال تخصصم تو...یزیریاونو که تو م...ی داراریاخت-بهزاد
  ابون؟ی ؟تو خادتهیاون شبو که ...هیآزار

  
 دوی کشغی جهیشدمو با سرعت رفتم بهزاد که  اون شب دوباره سرخ یادآوری با

 هر ی ولنیی پادمی درو کشی رهیدستگ.  و در اتاق بسترونی از اتاق رفت بعیسر
  . کردم باز نشدیکار

  
  .بهزاد با زبون خوش ول کن درو-
  

  ...نععع-بهزاد
  
  .بهزاد-
  

  ...جان دل-بهزاد
  
  کن ... ز..با-
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  ..نعع-بهزاد
  
  .خاک بر سرت..دمیو ترسو ند مثل تنقدیمردم ا.. اه اه-
  

  برگشتم سمتشو گفتم.  در اومدم کنار که بهزاد خودش درو باز کردی از جلوبعدشم
  
  .ی داررتی ذره غهینه بابا انگار هنوز -
  

  .ی بکنیخوای کار می چنمی ببایفه؟بی ضعترسمی ازت می کردالیخ-بهزاد
  
  . شد شلوارمسی خنوی نگو ایاوخ-
  

 خواستم با سرعت برم طرفش که شی چند قدمیدمو تو شکی آروم بهش نزدآروم
واقعا ...  تکون دادمو در اتاقمو بستمی سردمویخند.  زدو در رفتغی جهیدوباره 

.. واری بهزاد سرمو بکوبونم به دنی ای از دست کاراخوادی اوقات دلم میگاه
مو  انجام داد واقعا حرصی موقع رفتن به شهر بازشی رو که سه شب پیمخصوصا کار

 ارسان و ی درآوردمو شماره می کفی از توموی کردمو رفتم گوشیپوف. درآورد
  .بعد از سه تا بوق جواب داد. گرفتم

  
  جونم خانومم؟-ارسان

  
  زم؟ی عزییکجا... تویفدا-
  

  .نمی ببکی از نزدمیچندتا پروژه رو اومد.صبح با بابا اومدم شرکت-ارسان
  
  ن؟ییای میخب ک..آها-
  

  .گهی دمییایظهر م-ارسان
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  ؟ی گرفتطی بلیراست..باشه-
  

  . امشب1واسه ساعت ... زمیآره عز-ارسان
  
  ر؟ی دنقدی چرا ایوا-
  

  . فردا اول مهرهیدونیخودت که م..  آوردمری به زور گنمیهم-ارسان
  
  ؟ی باریکار..نمتیبیظهر م... زمیباشه عز-
  

  .خدافظ..  دلمزینه مواظب خودت باش عز-ارسان
  
  .زمیخدافظ عز-
  

 تهران چون از فردا گشتمیامشب برم. زی می رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش
 نفر بهم هی ی خالی بازم جایول...ومدنیبهزادشونم با ما م. شدیکالسام شروع م

 دلم یلی خکنه؟ی کار میاالن خواهرم کجاست؟ داره چ.. نیلیآ...کردی میدهن کج
 از نبود تک کشهی می جون چه زجریطفلک مهر.. دلتنگشمیلیخ..هواشو کرده

  ..دخترش
  
 گرفتم قبل از رفتن برم بهش سر بزنم می زدمو تصمی جون لبخندی مهریادآوری با

 گرفتمو اومدم حاضر عی سری اقهی دوش ده دقهی حولمو برداشتمو رفتم نی همیبرا
 نشسته و زی بهزاد پشت مدمیوارد آشپزخونه که شدم د.رونیشدمو از اتاق رفتم ب

  .رهخویداره صبحانه م
  
   کجاست؟یاسی اصال ؟ی پالسنجای اشهی همی نداری تو کارو زندگنمیبب-
  

   چپ چپ نگام کردو گفتبهزاد
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من که مامان ندارم برم .. خواهرمیمنم اومدم خونه ... مامانشیخونه -بهزاد
  ..مهیتی که بچت یی مامان کجایه..  مامانمیخونه 

  
   طرفشو محکم زدم پس کلشو گفتمرفتم

  
  .یببند به-
  

  . منو قشنگ تلفظ کنینگفتم اسم رعنا..یمرض به-بهزاد
  
  .باشه رعنا جون-
  

  . خودم لقمه گرفتمی و برازوی نشستم سر مبعدشم
  
  مامان کو؟-
  

  .دیرفته خر.. منبیتو ج-بهزاد
  
  ؟ی کار داری چنجای تو االن ای مشخص کنقای دقشهیخب م-
  

  .هیتست فضول سنج-بهزاد
  
  .نمکدون-
  

   گفتمرونی اومدم بی که از آشپزخونه مید شدمو در حال از جام بلنبعدشم
  
  .نی کردم نگران نشریاگه د.. سر بزنمهی جون ی به مهررمیمن م-
  

  .شهی نگران تو نمینترس کس-بهزاد
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  .یستیچون تو اصوال آدم ن...دیتو شا-
  

.  رفتم سمت در خونهعی سردموی طرفم که خندادی از جاش بلند شدو خواست ببهزاد
  . دربست گرفتمهی رونویه اومدم باز خون

  
  
  

 رنگ دی در بزرگ سفی شدمو جلوادهی پنی رو حساب کردمو از ماشی تاکسهیکرا
 و با فونیرفتم سمت آ..  وقت بغضم نشکنه هیلبمو گاز گرفتم تا . ستادمیخونشون وا

 مثل قبل قایدق.. وارد خونشون شدم. بعد از چند لحظه در باز شد.  زنگ زدمدیترد
  ..همون گال...همون  درختا..  شکل بزرگلی همون استخر مستط.بود

  
  . جون به خودم اومدمی مهری خونه شده بودم که با صدای تماشامحو

  
  .زمیسالم عز- جونیمهر

  
بعد .  آغوشش فرو رفتمی رفتم سمتش و توعی بهش زدمو سری سمتشو لبخندبرگشتم

   اومدمو با لبخند گفتمرونیاز چند لحظه از آغوشش ب
  
  د؟یخوب-
  

   گفتدوی جون خندیمهر
  

   بد باشم؟گهی دشهیمگه م- جونیمهر
  

 یچی زدمو هی لبخندنی همی براگهی مششی که اومدم پنی کردم به خاطر افکر
 داخل حال نشستم ی مبالیمانتو و شالمو درآوردمو رو.  داخلمینگفتمو با هم رفت

   جون گفتیکه مهر
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  .ارمی بیزی چی شربتهیبرم برات - جونیمهر
  
  . ندارملیمن االن صبحانه خوردم م..نه نه-
  

  .ارمی موهیپس برات م..شهی که نمینجوری وا ا- جونیمهر
  
  .یمرس-
  

   گفتمعی زدو خواست بره سمت آشپزخونه که سریلبخند
  
   ؟یلی برم اتاق آشهیم-
  

  ره؟یگی رفتن به اتاق خواهرش اجازه میمگه آدم برا- جونیمهر
  

 ستادموی در اتاقش وایجلو..یلیجام بلند شدمو رفتم اتاق آ زدمو از ینی غمگلبخند
 و موی درش زدی پرچسب و رونیبا هم ا... شدمرهی درش خیبه برچسب پو رو

بغضمو . شهی خاطره شد واسه همهی نی هر کار کرد نتونست بکنتش و ایلیبعدشم آ
  .  باز کردمو و آروم دررهی دستگیقورت دادمو دستمو گذاشتم رو

  
هنوزم .. دادی عطرشو میاتاقش هنوزم بو..بستمو آروم وارد اتاقش شدم چشمامو

آروم چشمامو ..دی چشمم چکی قطره اشک از گوشه هی..دادی مشویشگی عطر همیبو
  ........ تختش بود کهدمی که  دیزی چنیباز کردمو و اول

  
.. ستی نیلی آدهی که رو تخت خوابینیا.. استی رونی ان؟یلیآ..  امکان ندارهنی انه

 لرزون جلو یبا قدما.... شدمرهی دهنمو با بهت به تخت خیدستمو گذاشتم جلو
 قتیحق... گونشیدستامو بردم جلو آروم گذاشتم رو.. رفتمو کنار تختش نشستم

 گونم سر یاشکام تند تند پشت سر هم رو...خواهرم بود.. بودیلیآ..داشت
صورتش زدم کنار که  ی لختش فرو کردمو از روی موهایدستمو تو.. خوردنیم
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چند لحظه با تعجب بهم نگاه کرد بعد از جاش بلند .  خوردو چشماشو باز کردیتکون
  شدو با بهت گفت

  
  سنا؟ی..سی-نیلیآ
  

   نگاش کردمو گفتمی اشکی گاز گرفتمو با چشمالبمو
  
  .ی معرفتی بیلیخ-
  

 جاش بلند  ازعی سریلی از اون از جام بلند شدمو راه افتادم سمت در اتاق که آبعد
  شدو اومد دستمو گرفتو گفت

  
  ؟یریکجا م...ک-نیلیآ
  

   زدمو گفتمی سمتشو پوزخندبرگشتم
  
 و فراموش رمیم...رمی من نباشم؟ پس من میخواستی نم؟یخواستی نمنویمگه هم-
  . وجود داشتهینیلی آکنمیم
  
   بهت سرشو تکون دادو گفتبا
  
  . همه رنجنیبسه ا...دوباره نه...نه ..نه-نیلیآ
  

 با دادی که منو به خودش فشار می از اون جلو اومدو محکم بغلم کرد و در حالبعد
  بغض گفت

  
چون عذاب ...ی عذاب بکشدمیترسی بگم چون مخواستمیبه خدا من نم-نیلیآ
  ...چون.. دمیکشیم
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 شونم و شروع کرد ی سرشو گذاشت رودوی نتونست ادامه بده چون بغضش ترکگهید
.. شمیخواهرم برگشته پ... برگشتهیلی باور کنم آتونستمینمهنوزم ... کردنهیبه گر

 سنای خواستم؟ی نمنوی همکنم؟مگهی نمی پس چرا من کاریول.. تو بغلمه...االن کنارمه
 بغل تو ی داره توفشی ظری هاونه که االن شینیهم...نهیلی آنیچت شده؟ا

  م باش؟ ارویگی چرا نم؟یکنی چرا آرومش نم؟یکنی نمیپس چرا کار...لرزهیم
  

ناخودآگاه . گونم سر بخورنی رویشتری بستمو اجازه دادم اشکام با شدت بچشمامو
 رو گرفتمو از بغلم یلی آی حرکت کنارم افتاده بود اوردم باال بازوهایدستامو که ب

  . زل زدم به چشماشرونوی بدمشیکش
  
 رو در حقم تموم ی بود معرفتت؟خوب  خواهرنی ات؟ی بود خواهرنیا-

 ی خبری بی توشهی تا همی بهم نگفتیچی هوی اومد؟ی کنهمی که تنبیرفت...یکرد
  دست پا بزنم آره؟

  
   ادامه دادمنوی زمی نشستم رودوزانو

  
 چه یدونی مدم؟ی کشی چیدونیم...ی انتخاب کردهمی تنبی رو برای بد راهیلیخ-

  ؟ی خبری از دل خواهر نامردت بای یدونی سرم اومده؟ مییبال
  
 تنش به لباسش یمنم با احساس بو.  بغلش گرفتیرومو سرمو تو نشست روبنیلیآ

حاال که ... چقدر دلتنگش بودمدمیفهمیحاال م.. چنگ زدمو خودمو بهش فشار دادم
   شد؟ینجوری چرا ا؟ی آغوش محروم کردنی چرا من از اایخدا.. تو بغلشم

  
 یلی بغل آ ازخواستمی هنوزم نمی چقدر گذشته بود که بالخره آروم شدم ولدونمینم

 حال یتو. کردی سکوت فقط موهامو ناز می توگفتوی نمیچیاونم ه... رونی بامیب
   زدو گفتی ما لبخنددنی جون درو باز کردو با دی که مهرمیخودمون بود

  
  ؟ی که چدینجائی ساعته اهی دییای بدیپاش... لوس منیدخترا- جونیمهر
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  تم  گفرونوی اومدم بیلی زدمو از بغل آی کمرنگلبخند
  
  . االنمییایم...چشم-
  

...  و نگاش کردمیلیبرگشتم سمت آ. رونی زدو از اتاق رفت بی جون لبخندیمهر
  . تر شده بودرهی ذره تهی نکرده بود فقط پوستش یصورتش فرق

  
  .ادی بهت میلی مدل ابرو خنیا-نیلیآ
  

   گفتمدموی کشیآه
  
 خواهرم که از جونمم فقط..دوننیهمه م..دارمی برمینجوری وقته ابروهامو ایلیخ-

   جالبه نه؟یلیخ...دونهی نمزترهیبرام عز
  
  .رفتمی مدیبا-نیلیآ
  
  ؟ی منطقلی کدوم دلیبرا-
  
  .دونهی می نه کسکنهی نه درک می که کسیلیدل-نیلیآ
  
 دونهی و رازاتو مکنهی درکت متی زندگی که توی تنها کسیگفتی  می روزهی.. هه-

  .منم
  
  .یهنوزم هست-نیلیآ
  
  .لتویدلپس بگو -
  
  .تونمینم-نیلیآ
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   سخته؟نقدیا-
  
 چی هی هست ولی منطقی به اندازه کافلمی بدون دلیول.. من آرهی برا-نیلیآ

  .وقت ازم نخواه بگم بهت
  

   گفتمدموی کشیقی عمنفس
  
  ؟ی خودتو پنهان کنیخواستی می؟تاکی اومدیچرا بهم نگفت-
  
  .دمی رسشبیمن تازه د-نیلیآ
  
 یدادی جون توام اصال بهم خبر نمی مهردنی د اومدمی اگه من نمیعنی-

  نه؟..یاومد
  
  .گفتمی بهت م؟چرای زود قضاوت نکنی نگرفتادی تو هنوزم -نیلیآ
  
  ؟یدادی نمموی آخریالیمی ایچرا جوابا-
  
  .تونستمی نمنی همی بودم برارانی دانشگاه و برگشتم به ای کاراریچون درگ-نیلیآ
  
   زد به شونمو گفتیلی که آیال قی نگفتمو زل زدم به گالچی هگهید
  
  .ادی صداش درمی که االن مهرمی تموم شد پاشو برتییاگه بازجو-نیلیآ
  

   سمتشو با اخم نگاش کردمو گفتمبرگشتم
  
   نگات کنم؟ستمی نپرسمو صاف وایچی ازت هی نکنه انتظار دارهیچ-
  

   گفتدویخند
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  .. کهییبه قول بهزاد هنوزم هاپو-نیلیآ
  
  و گفتم حرص نگاش کردمبا
  
   هاپو بودنو بهت نشون بدم؟یخوایم-
  
  م؟ی برشهیحاال م.. ی خوب بهم نشون دادیلیقبال خ...نه نه-نیلیآ
  

 رفت دست و یلی آرونوی بمی از اتاق اومدیلی زدمو از جام بلند شدمو با آیلبخند
پس حدسم درست بوده ...  هال نشستمی توی مبل دونفره یرو. صورتشو بشوره

 کنمیاونوقت من ازش گله م.. سان دوست داشته و به خاطر ما رفته هنوزم اریلیآ
 چه نی خدا ایا.. دهی کشی چا سال هنی ای خواهرم توی نگفته؟طفلیچیچرا بهم ه

 نیلی آدی سرنوشت دونفرو خراب کنم؟چرا بادیچرا با... من دارم آخههیسرنوشت
   تا آخر عمر پدر نشه؟دی با عشقش باشه؟چرا ارسان بادینبا
  
  ؟یی کجاسنای...یهووووو-نیلیآ
  
من در .. بود برگشتمو به چشماش نگاه کردمستادهی که کنار مبل وایلی سمت آبه

...  ارسان مسئولمی مشکی چشما و چشمانیمن در برابر ا.. چشما مسئولمنیبرار ا
  . بدم اومدیلیخ... دوتا از هم جدا شدننیاز خودم بد اومد که به خاطر من ا

  
 کنار دادمی که به خودم فشارش می رو بغلش کردمو در حالیلیمو آ جام بلند شداز

  گوشش گفتم
  
  گه؟نه؟ی دیبخشیمنو م-
  
   ببخشمت آخه؟ی چی برا؟ی خوبسنای-نیلیآ
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   جون بلند شدی مهری هم فشار دادمو تا خواستم حرف بزنم صدای رولبامو
  

 گهی دیلیا آ به خدسنای.. شما حالم بهم خوردی بچه ها من به جای وا- جونیمهر
  ..شایدی چسپی دو دستینجوری که ارهینم
  
 لبخند کردمی می سعدادموی که بغضمو قورت می در حالرونوی اومدم بیلی بغل آاز

  بزنم گفتم
  
  .گهی دزارمی دفعه خودشم بخواد بره من نمنیاگه ا-
  
   محبت به هر دومون نگاه کردو گفتبا
  

  .دی صبحانه حاضر کردم بخورنییایب..دیحقا که واقعا مثل دوتا خواهر- جونیمهر
  
 از ی که صبحانه خورده بودم ولنیبا ا.می نشستزی آشپزخونه و پشت ممی رفتیلی آبا

 کامل ی صبحانه هی دوباره نی همی برارفتی کرده بودم دلم داشت ضعف مهیبس گر
البته ..می با هم حرف زدی اتاقشو کلی تومی رفتیلیبعد از صبحانه هم با آ. خوردم

 چند سال با نی ای خاطرات من توی هچون هم.  تا منکردی مفی اون تعرترشیب
 هم خواهرم عذاب هی ثانهی ی برای حتخواستمینم.. بگمتونستمیارسان بودو نم

فرشته ... فرشته بودهی بود چون ی و خوشبختی عالیگی زندهیحق اون اون ..بکشه
  ..رشته رو شکستم فهی راحت دل یلی من خیول..ستی ننی زمی رورشی که نظیا

  
 سال زودتر 2 نی همی تنها کارش فقط درس خوندن بوده برایلی سه سال آنی ایتو

 دانشگاهشون ی و خارجیرانی ای مدتم چند از دانشجو هانی ایتو...تموم کرده
 هنوزم ارسان دهی نشون منی ایعنی... اون قبول نکردهی کردن ولیازش خواستگار
   براش انجام بده؟یکاراون وقتا حاضر هر  هنوزم مثل یعنیو دوست داره؟ 

  
  .رونی از فکر اومدم بمی زنگ گوشی فکرا بودم که با صدانی همیتو
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   حساسشه؟یزود جواب بده که جا-نیلیآ
  

از جام . گهی دکنهی مفی خاطهر از کالساشو تعرهی حتما داره ؟ی حساس چیجا..هه
  .ان ارسدمی در آوردم که دفمی کی از تومویبلند شدمو گوش

  
  ز؟یجانم عز-
  

   خانوم؟ییکجا-ارسان
  
  بهزاد بهت نگفت؟...نشونمیلی آیمن خونه -
  

خب حاال ...ادی باال بخوادی کلمه حرف بزنه انگار جونش مهی خوادیم..نه بابا-ارسان
   دنبالت؟امیکارت اونجا تموم شد؟ ب

  
  .می بزنیلی با آمی حرف دارگهی دینه بابا هنوز کل-
  

  ؟یخوب سنای ن؟یلیآ-ارسان
  
االنم ... برگشته و به من خبر ندادهشبی دیلیآ.. بهت نگفتمیراست....یییییییه-
  .ششمیپ

  
   و تعجب توش بود گفتی که شادی با لحنارسان

  
 بگو ناهارو ییبه زن دا... اونجاامی پس الزم شد منم حتما ب؟یگی میجد-ارسان

  .حاضر کنه که اومدم
  
 یخوای اگه مرینخ...کنهی ناهار دعوت می براعی چه پرو پرو خودشم سر؟ی چگهید-
  . آقایای بینجوری همدی بایایب
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  .امی جا نمچیمن االنم گشنمه ناهار نباشه ه...عمرا-ارسان
  
  . بگمینجوری جون ای برم به مهرشهیخب من که روم نم-
  

  . بهشگمی رو بده خودم میپس برو گوش-ارسان
  
  .دمی دستت االن بهش میگوش... ی زکیگی منی قزویحقا که واقعا به سنگ پا-
  

   رفتم سمت آشپزخونهرنوی از اون از اتاق اومدم ببعد
  
   جون؟یمهر-
  

 من به سمتم برگشتو با ی با صداشستی موهی منکی سی جون که داشت تویمهر
   رو به سمتش گرفتمو گفتمیتعجب نگام کرد که گوش

  
  .ارسان با شما کار داره-
  

  .یلیمنم برگشتم اتاق آ.  رو از دستم گرفتی زدو دستاشو شستو اومد گوشیلبخند
  
   شد؟یچ-نیلیآ
  
  .نی برام ناهار درست کندی بای اونجا ولامی منم مگهی ما می شکموی آقایچیه-
  

   زدو گفتیلبخند
  
  . ندارهبیع..ادیخب ب-نیلیآ
  
  .کنهی جون صحبت میفعال که داره با مهر...  وادونمینم-
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از جاش بلند شدو لب تابشو روشن .  نگفتیچی هگهی باال انداختو دیی ابرویلیآ
  کردو رو به من گفت

  
  .ی قر که هستهی ی هیپا-نیلیآ
  

   دادمو گفتمهی تخت و بهشون تکی از پشت گذاشت رودستامو
  
  . درصد نباشمهیاووووف تو فکر کن من -
  

   کردو گفتی آهنگ شاد پلهی لبتابشو وصل کردو یباندا
  
  . وسطایب-نیلیآ
  

از جام بلند . دی اومد دستمو گرفتو کشیلی نه باال انداختم که آیا به معنییابرو
برگشتو با .  رو تختفتهی زدم که باعث شد بیلی ضربه به کمر آهیشدمو با کمرم 

 کردمو با آهنگ شروع کردم به ی بدجنسیحرص نگام کرد که خنده 
روع  شدو با من شد حرص خورد از جاش بلنی که حسابنی بعد از ایلیآ..دنیرقص

  ...دنیکرد به رقص
  

  .می نشستمی کردهی تخلمونوی انرژمویدی رقصی که کلنی بعد از ابالخره
  
  ... مردمیواااااااااااا-
  
   گفتزدی کتاب باد مهی داشت خودشو با زدوی که نفس نفس می در حالیلیآ
  
 میرفتی قبلنا هر وقت مری بخادشی... حال دادیلی خیول... تو؟آخخخخایمن -نیلیآ

 مامانامون از خونه میکردی و از بس سرو صدا ممیدیرقصی با هم مشهی هم همیخونه 
 تی مارو اذموندوی خونه می اون بهزاد مارمولک توشهی همی ولرونی برفتنیم
  .کردیم
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 لباساشو یلی ربع آهیبعد .  نگفتمیچی زدمو هی اون خاطرات لبخندیادآوری با

 آشپزخونه داشت ساالد ی جون تویمهر. رونی بمیعوض کردو با هم از اتاق اومد
  .کردیدرست م

  
  . رو داره هانقدی ما ای جون من واقعا شرمندتونم که آقایمهر-
  
   گفتدویدی سمتم برگشتو خنبه
  

 ی بابا من خودم به اخالقاترسم؟نهی میگینم...ی هونهی ی هنهیدختر - جونیمهر
  .نییما مهمون نی برنییخوایبعدشم تا شب که م.... دارمییارسان آشنا

  
  ؟یییییچ-
  

 رو نای شبم زنگ زدم مامانت ایبرا...انی االن که ارسان و عموت م- جونیمهر
  .دعوت کردم

  
  .نیوفتی زحمت می توی کلینجوری شما که ایوا-
  

  .گهی سور بدم ددی بالخره دخترم که برگشته با؟ینه بابا چه زحمت- جونیمهر
  

   گفتمدمویخند
  
  .دمی من انجام منی هست بگیاربه هر حال هر ک...اون که بعله-
  

  . که فکر کنم االن دق کنه بچمیلی آشیتو برو پ..زمینه عز- جونیمهر
  

  . زنگ درو زدمنمی مبل بشیتا خواستم رو... زدمو رفتم سمت حالیلبخند
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  ..حتما ارسانه-
  

 میدر ورود.  زدمو درو براش باز کردمی ارسان لبخنددنی و با دفونی سمت آرفتم
  . ستادمیمنتظرش واباز کردمو 

  
  ...پخخخخخخخخ-
  

   نگام کردو گفتلکسی ریلی به سمتم برگشتو خارسان
  

  .ی جوجه ایلیهنوز خ-ارسان
  

 که دی به حالت قهر جمع کردمو خواستم از کنارش رد بشم که دستمو گرفتو کشلبامو
   گفتم عی که سردیبا لذت گونمو بوس.  تو بغلشفتمیباعث شد ب

  
  . زشتهادی میکی ارسان ولم کن االن-
  
. می دستاشو از دورم باز کرد و با هم به سمت سالن رفتی حرفم ارسان حلقه نی ابا

 از عی ارسان سردنی مبل نشسته بودن که با دی هر دوشون رویلی جونو آیمهر
 ی جون اومد سمت ارسانو باهاش احوال پرسیجاشون بلندش شدنو اول از همه مهر

 به ارسان یلی آی رهی خی نگاهاوجه که متکردمینگاه مبا لبخند داشتم بهشون . کرد
  . شدم

  
 برق چشماش احساس کردم ضربان دنی سمتشو با دقت نگاش کردم که از دبرگشتم

 نگاهو نیمن خوب ا.. بودیمیبرق چشماش همون برق قد...قلبم کند شد
نه .. هنوزمیعنیپس ... نگاه فقط مخصوص ارسان بودنیا..شناختمیم

  ... داشته باشهقتی حقدینبا.. ندارهقتی حقنیا...ـــــهنــــ..ایخدا
  

 شمی سه سال پی هنوزم توکردمیحس م.. زنهی گوشام داره زنگ مکردمی ماحساس
  .. همون بودیلیچون نگاه آ
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 به خودم زدی حرف میلی ارسان که داشت با آی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم

  . دستشو به سمتش دراز کرده بود بودوستادهی وایلی آیارسان جلو. اومدم
  

  آره؟..یدی و به ما خبر نمیگردی برمگهیحاال د-ارسان
  
 که با ارسان ی زدو در حالیحی خوردو لبخند ملی تکوننیلی حرف ارسان آنی ابا

   آروم گفتدادیدست م
  
  .دمی رسروزی هنوز تازه ده؟منی چه حرفنینه ا-نیلیآ
  

  ؟ی اومدنت رد شه بعد به ما بگ هفته ازکی خواستهیم...نه بابا-ارسان
  
 رو یلی زدو دست آیارسان لبخند. نگفتیچی هنویی سرشو انداخت پادوی خندنیلیآ

 رفتم جلو ازش عیبعد از اون برگشت طرف منو کتشو درآورد که سر.  ول کرد
 کردمو برگشتم زونی در آوی کمد جلویکتشو تو.  کنمزونیگرفتم تا آو

 ی مبل جدا ولتا دو ی رویلیشپزخونه و ارسان و آ جون رفته بود آیمهر.ششونیپ
اگه تا االن ..ختیتمام وجودم فرو ر... بودنیی سرش پایلیکنار هم نشسته بودن و آ

 درصدم شک ندارم هی گهی ارسان دوست داره االن دیلی ذرم شک داشتم که آهی
 حرکات فقط مخصوص ارسان نیا.. شناسمی رو من خوب میلی حرکات آنیچون ا

 اونم مثل من یعنی مثل قبل دوسش داره؟ م همه سال هنوزنی بعد از ایعنی..بود
  زتره؟یارسان براش از جونشم عز

  
 یلیاگه من نبودم ممکن بود ارسان به آ.. فکرا به ذهنم هجوم آوردنی همه دوباره

 االن خوشبخت بودنو کردی ازدواج میلیاگه من نبودم و ارسان با آ..عالقه مند بشه
  .. اگه..اگه..اگه.. بودارسان پدر

  
  . جون به خودم اومدمی مهری فکرا بودم که با صدانی همیتو
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  ؟یستادی وانجایچرا ا..سنای- جونیمهر
  
 و داره با تعجب نگام ستادهی شربت پشتم واینی سهی با دمی سمتش برگشتم که دبه
   گفتمگرفتمی رو ازش مینی که سی کردم لبخند بزنمو در حالیسع. کنهیم
  
  .برمی من منی بدنمیا.. فکر رفته بودمیتو..یچیه.. یه-
  

 که همه شربت برداشتن نیبعد از ا. نشونیلی برگشتمو رفتم سمت آعی سربعدشم
 یلبخند.  برداشتمو کنار ارسان نشستم که دستشو دور شونم حلقه کردویکشیخودمم 

 یادی زی بودو سواالری درگیلی ذهنم خیبهش زدمو مشغول خوردن شربتم شدم ول
  ... نداشتمیب براشون جواشی سرم بود که بازم مثل سه سال پیتو
  
  . می ناهار خوردمویدی چزوی معی سریلی ساعت بعد عمو رضا هم اومد و منو آمین

  
   که عمو رضا گفتمیخوردی موهی ممی داشتموی از ناهار همه دورهم نشسته بودبعد

  
  ن؟ی شما امشب پرواز داری راست- رضاعمو

  
  .می تهران باشدی باشهی شروع مسنای ی از فردا کالساگهید..آره-ارسان

  
  ن؟ی برنییخوای امشب میعنی..ی-نیلیآ
  
   زل زدمو گفتمششی پر از تشوی سمتش برگشتم به چشمابه
  
  .مییای دوباره بدیفکر نکنم تا ع.. آره-
  

  چند لحظه یلیآ.  نداشتمی حس خوبی حرف و زدم ولنی ای چه جوردمینفهم
 نیینو ارسان در گردش بودو بعد از اون آب دهنشو قورت دادو سرشو پا منینگاش ب

  . انداخت
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  .می ما رفع زحمت کننی اگه اجازه بدییخب زن دا-ارسان

  
  .انی مسنامی ی خانواده گهی چند ساعت دن؟ی برنییخوایوا کجا م- جونیمهر

  
 شمام کمتر تو ینجوریا.. مییای باز شب همه با هم ممی ما برنی اگه اجازه بدگهینه د-

  .نیافتیزحمت م
  

 نی االنم پاشنی بریی جاخوادی؟نمیچه زحمت.. عمو جونهی چه حرفنیا- رضاعمو
  .دی اتاق استراحت کنی تونیبر
  
  . لباسمو عوض کنمدیآخه با..  بهترهمینه بر-
  

   تکون دادو گفتی جون سریمهر
  

مهمون دعوت  ی که من کلنی نکنریفقط شب د..نیهر جور راحت..باشه- جونیمهر
  .کردما

  
   جام بلند شدمو با لبخند گفتماز
  
  .حتما..چشم-
  

از اتاق .  تا بپوشمشونیلی و مانتومو برداشتمو رفتم اتاق آی مبل روسری از روبعد
 به عیسر. ستادهی در منتظر من وای جلودهی ارسان کتشو پوشدمی که درونیاومدم ب

 ی و وقتموی کردین خدافظ جویسمتش رفتم دستشو گرفتمو از عمو رضا و مهر
  .دمی بغلش کردمو گونشو بوسگهی در باهی رو یلی آرونی بمییایخواستم از خونه ب
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 یلی راه فکرم خیتو.  بابای نوک مدادی سمت سونتامی رفترونوی بمی خونه اومداز
اصال حواسم به دروبرم نبود که .  استرس داشتمیلی خی چرا ولدونمیمشغول بود ونم
  . دست ارسان به خودم اومدمیابا احساس گرم

  
  ؟ی خوبخه؟ی نقدریچرا دستات ا-ارسان

  
   کرد لبخند بزنمو گفتمی سمتش برگشتم سعبه
  
  . ذره فشارم افتادههیفکر کنم ..خوبم..آره-
  

  رم؟ی برات بگیزی چی بستنهی یخوایم-ارسان
  
  .شمی خوب مکنمی خونه استراحت ممیبر..نه نه اصال-
  

  مطمئن؟-ارسان
  
   پلک زدمو گفتمنانیبا اطم بار هی

  
  .مطمئن-
  
 پارک کرد با نوی که ارسان ماشنی و بعد از امی نگفتیچی به خونه هدنی تا رسگهید

  .میدی داخل و بعد از عوض کردن لباسامون خوابمیهم رفت
  
  
  

از جام بلند شدمو به کنارم نگاه کردم .  شدمداری بود که از خواب ب5 ساعت یطرفا
 کنم دارشی بومدی بود که دلم نقی خوابش عمنقدیا.  خوابه ارسان غرقدمیکه د

 عیسر. رمی حولمو برداشتم و رفتم تا دوش بگنویی آروم از تخت اومدم پانی همیبرا
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 که کاله حمومم سرم بود رفتم مونطوردوش گرفتمو اومدم لباسامو عوض کردمو ه
  .هکنی درست می مامان داره چادمیوارد آشپزخونه که شدم د.  نییپا
  
  .سالم بر مامان گلم-
  
 نشستم دموی رو کنار کشای از صندلیکی لبخند به سمتم برگشتو جوابمو داد که منم با

  . جلو گذاشتو روبروم نشستی فنجون چاهیمامانم .روش
  

  نه؟..نیکردی می بازی هندلمی حتما دوساعت داشت ف؟یلیچه خبر از آ-مامان
  
  ن؟یدیوا شما از کجا فهم-
  

   و بدون خبر برگشت؟ییهویحاال چرا ..زدمیحدس م-مامان
  
 که دارم فقط یلی دلگهیم.. اومدنشینجوری نه اگهی رفتنشو ملینه دل..دونمینم-

  .کنهی درکم نمچکسی و ههی خودم منطقیبرا
  

 ربط داره؟ چون تو قبل از ازدواج تو اصال به خارج تی به تو و زندگیعنی-مامان
  . شدینجوریا ییهوی بعد از تو کردیرفتن فکرم نم

  
   گفتمکردمی می فنجونم بازی که با دسته ی انداختمو در حالنیی پاسرمو

  
  . نهدی آره شادیشا...دونمینم-
  

 سفارش کرده که یمهر..می که امشب خونشون دعوتیدونیم..به هر حال-مامان
   شده؟داریارسان ب.. پس زود حاضر شومی ذره کمکش کنهی میزودتر بر

  
  ردمو گفتم خومویی ذره از چاهی
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  بابا اومده؟...کنمی مدارشینه االن ب-
  

  .ادی اونم ممیما تا حاضر ش..نه -مامان
  
 خوردم از جام بلند شدمو رفتم سمت مویی که چانی نگفتمو بعد از ایزی چگهید

 که اروم ی به سمتش رفتمو در حالنی همیارسان هنوزم خواب بود برا. اتاقم
   گفتمدادمیبازوش تکون م

  
  ..زمیعز...ارسان-
  
 دوباره تکونش دادمو نی همی چشماشمو باز نکرد برای ذره تو جاش جابجا شد ولهی

  .صداش کردم که چشماشو باز کرد
  
  ؟ی پاشیخواینم..سالم عرض شد آقا-
  
 کردی که با دستش موهاشو مرتب می تخت نشستو در حالی جاش بلند شدو رواز

  گفت
  

  ساعت چنده؟..سالم-ارسان
  
  .می برمی حاضر شدیم کم با کگهید.. 15/5-
  
منم شروع کردن به خشک کردن .  نگفتو از جاش بلند شدو رفت سمت حمومیچیه

.  دورمختمی موهامو پوش دادمو آزاد ری موهام خشک شد فقط جلویوقت. موهام
 یبالخره بعد از کل. شدمرهی توش خیرفتم سمت کمدمو درشو باز کردمو به لباسا

 ارسان ی تخت که صدای کردمو خواستم بزارم رودایپ ی کت و دامن عنابهیگشتن 
  . حموم اومدیاز تو

  
  ..سنای-ارسان
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  . تخت رفتم پشت دری لباسو گذاشتم روعیسر

  
  جانم؟-
  

  .فراموش کردم..ی حولمو بدشهیم-ارسان
  

لباسامو عوض کردمو نشستم پشت .  کمد برداشتمو بهش دادمی حولشو از تورفتم
  .رونیه همون لحظه ارسان از حموم اومد ب کنم کشی توالت تا آرازیم
  
  .زمی باشه عزتیعاف-
  

  .یسالمت باش-ارسان
  

 خودم ی عطر روی که کلنیبعد از ا.  کردنم که تموم شد ارسانم حاضر بودشیآرا
 رفتم فونی به سمت آعیسر.  که همون موقع در زدننیی پامی کردم با هم رفتیخال

  . و بهزادناسی الدمیکه د
  

 ی سمت خونه می بالخره بابا اومدو همه با هم رفتی ربع عالفهیاز  بعد خالصه
  .نشونیلیآ
  
  ومدن؟یارسان مامان بابا ن-
  

 فرصت مناسب ی گفت توومدی ننی همی ذره پا درد داشت براهیمامان .نه -ارسان
  .تر
  
  . زنگ بزنم حالشونو بپرسمهی یا پس چرا تو به من نگفت-
  

  . داخل زنگ بزنمی برای بحاال..زمیفراموش کردم عز-ارسان



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

86

  
 یلی بودنو آی بزرگی خانواده یلی خی بودن ولتی کم جمعنشویلی که خود آنی با ا

 یی مامان ارسان و خدادیشی عمه داشت که م1تا عمو و 3 و یی دا3 تا خاله و 5
  .  ماه و مهربون بودیلیخ
  

بعد .  بوددهومی نیلی آی کهی از ما و خاله کوچری به غچکسی همی خونه که شدوارد
بدون در زدن در اتاقشو .  تا لباسمو عوض کنمیلی رفتم اتاق آی احوالپرسیاز کل

 دمویخند.  که دستش بود گرفت جلوشیزی بلدوی از جا پرهوی یلیباز کردم که آ
   گفتمبستمی که درو میرفتم داخلو در حال

  
  .میخود...بنداز دستتو-
  
   گفتدیپوشی لباسشو می با حرص نگام کردو در حالیلیآ
  
  . داخلادی منیی پاندازهی گاو سرشو منیع...مرض-نیلیآ
  
  .یگاو خودت..شوریب-
  
  ه؟یکامال معلومه ک-نیلیآ
  

 لمویمنم وسا.  کردنشی توالتشو شروع کرد به آرازی رفت نشست پشت مبعدشم
  . تختشو لباسامو عوض کردمیگذاشتم رو

  
  ؟ی حاضر شدری دنقدیتو چرا ا-
  
 ی مهرنیاز ظهر که شما رفت...و که به خدا نا ندارم حرف بزنم نگیچی هیوا-نیلیآ
  .. نداشتمیچی بهم کار داده بود تا االن که اصال فرصت  هنقدیا

  
  ؟ی مامانتو به اسم صدا نزنیری بگادی یخوای میتو ک-
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  .دهی حال مشتری بینجوریا.. وقتچیه-نیلیآ
  

 تموم بشه و با ششیآرا تخت نشستم تا ی تاسف براش تکون دادمو روی از رویسر
   دل کندو از جاش بلند شدو گفتنهیی از آیلی ربع آهیبالخره بعد از . میهم بر

  
  چطورم؟-نیلیآ
  

   به سرتاپاش کردم با ذوق گفتمینگاه
  
  .افتضاااااااااااااااااح...شهیمثل هم... جونمیلی آیوااااااا-
  
 نگاه کردو نهیی آی محو شدو دوباره برگشت خودشو تویلی آی حرفم خنده نی ابا

  گفت
  
  .. ارسیکنیفکر م.. ی خوشگلنیبه ا.. شوریب-نیلیآ
  

 یمنم با بهت زل زدم تو.. شدرهی با اضطراب بهم خنهیی آی قطع کردو از توحرفشو
 تمام مدت یعنی اد؟ی ارسان خوشش میکنی بگه فکر مخواستی میعنی.. چشماش

  ؟ نهای ادی تو فکرش بوده که به چشم ارسان منیفقط ا
  

 زدمو ی لبخندنی همی کردم به خودم مسلط بشم برای دهنمو قورت دادمو سعآب
   گفتمشدمی که از جام بلند میدر حال

  
  .گهی که فکر کنم همه مهموناتون اومدن دمیبر...ی خوب شدیلیخ.. کردمیشوخ-
  

 همه خوامی ازت مایخدا. رونی به سمت در رفتمو از اتاق اومدم بعی از اون سربعد
 باشه ینجوریاگه ا.. اصال ارسان دوست نداشته باشهیلیمن اشتباه باشه و آ یفکرا

  .. کنمی زندگاالتی با خگهی دتونمینم..تونمینم
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 ی های به شوخیحت..  فکر بودمی همش تودموی نفهمیچی هی شب از مهموناون

 ی چدیپرسیارسانم مدام ازم م. دادمی اصال جوابشو نمکردموی نمیبهزادم توجه
 تونستمی میواقعا به ک... یچی هگفتمی مزدموی میم همش در جوابش لبخندمن..شده

 شی بزارم؟ اگه سه سال پونی رازمو در منی اتونستمی می موضوعو بگم؟ با کنیا
   بگم؟ی به کطموی شرانی گفتم االن برم ایاسیموضوع دوست داشتنمو فقط به 

  
 می رفتعی سرونوری بمی اومدنشونیلی آی بود که از خونه 11 ساعت یحدودا

 ی فرودگاه که اونجا بعد از کلمی با بهزادشون رفتمویچمدونامو از خونه برداشت
  .می شدمای بالخره سوار هواپیعالف

  
  
  

 ما چون ی خونه می رفتموی گرفتی تاکسهی تهرانو از اونجا میدی بود که رس2 ساعت
  .گرفتنی ملی خونشونو تحورفتنیبهزادشون صبح م

  
  . باز کردمو رفتم داخلدی کل درو بای خستگبا
  
  .یاسی تو ایب-
  

 روشن ی کترری در آوردمو رفتم چراغو رو روشن کردمو بعد از اون رفتم زکفشامو
  . درست کنمیکردم تا چا

  
  .میببخش مزاحم شمام شد-نیاسمی

  
   اخم نگاش کردمو گفتمبا
  
  ن؟یخوری که مییچا... واسه منزنهیحرف م.. بابامینیب-
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   جواب بده بهزاد وارد خونه شدو گفت خواستیاسی تا
  

  م؟یچرا نخور.. میخوریبله که م-بهزاد
  
   آخه؟دی از تو پرسیک-
  

 هی یراست.. گهی دیدی از من پرسیعنی نیپرسی از خانوم بنده میخب وقت-بهزاد
  چرا امشب درجه هاپو بودنت زده باال؟..یزیچ
  
  . دارمیآخه به تو آلرژ-
  

 لباسامو عوض کردمو رفتم عیسر.  لباسامو عوض کنم بدون توجه بهش رفتم تابعدشم
  . اتاق مهمانو براشون آماده کردم

  
  . اومدیاسی که ختمیری می چاداشتم

  
  ؟یخوایکمکم نم-نیاسمی

  
  . کار دارمیمگه چ..نه بابا-
  

   رو دادم دستشو گفتمینی سمتشو سبرگشتم
  
  .ارمی بوهی ببر تا من منویتو ا-
  
.. میخوری نمچکدومی که به خدا هیاری وقت شب؟ ننی اهی چگهی دوهیم-نیاسمی

  .می بردی بامیصبح هر دومون کالس دار.. میخوابی  بعد ممیخوری موی چانیهم
  

 امونییبعد از خوردن چا. رونی بمی از آشپزخونه اومدیاسی تکون دادمو با یسر
  .میدی بود که خواب3 ساعت یحدودا
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  . شدمداری از خواب بیاسی ی با صداصبح
  
  .شهی مری پاشو کالست دسنای...سنای-نیاسمی

  
   چشمامو باز کنم گفتمنی خوردمو بدون ایتکون

  
  .ادیمن هنوز خوابم م..ولم کن...اااا-
  
  .. االن ساعت نه های کالس دار10 ساعت اد؟ی رو خوابم می چیچ-نیاسمی

  
 با غرغر شستمی تخت می که روی حرفش چشمامو به زور باز کردمو در حالنی ابا

  گفتم
  
   امروز نرم؟شهیحاال نم...اهــــــه-
  
 دی کرد گفت بادارمی بهزاد صبح بی امروز نرم ولخواستیبه خدا منم دلم م-نیاسمی

  . کالسی کنم بردارتی ارسان زنگ گفت حتما بشمی پقهیچند دق.. یبر
  
   گفتمرفتمی میی که به سمت دستشوی در حالنویی تخت اومدم پااز
  
 ادتی که یی کجای دوران مجردیه...می سه سر داروید.. که مامیشوهر ندار-
  .ریبخ
  

 موی حاضر شدموی صبحونه خوردیاسی با عی که دست و صورتمو شستم سرنی از ابعد
 نی ای توخواستی ساعت بعد من کالس داشت و مهی یاسیآخه .  دانشگاهمیرفت

منو ارسان عمو بعد از ازواج .  با من اومدنی همیفاصله بره به دوستاش سر بزنه برا
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 بود زد به نام من یلی که به نام آنوی ماشگهی ازدواج سه دونگ دهیرضا به عنوان هد
 عوض نموی اصرار کرد که ماشی تمام کمال مال خودم شد و ارسان هر چنیو ماش
  . بخرم اصال قبول نکردمگهی دیکیکنمو 

  
 کالس 12ا ساعت امروز ت.  کردمو خودم رفتم دانشگاهادهی خوابگاه پی رو جلویاسی

 فی ردشهی مثل همدمی گشتم که دنیوارد کالس که شدم با چشم دنبال نوش. داشتم
   گفتمشستمی که کنارش میبه سمتش رفتمو در حال. اخر نشسته

  
  ق؟ی رفیچطور-
  
   گفتی من به سمتم برگشتو با طلبکاری صدابا
  

  .گهی دی حالمم بدوندی حتما بای همه از من خبر گرفتنیتو ا-نینوش
  
  .باور کن اصال وقت نداشتم..اوه اوه چه توپشم پره-
  

  . و هزار درد سریمتاهل..گهیبله د-نینوش
  
  . دارهادیواقعا دردسر ز... ی گفتیآ-
  

  .یگوشام دراز شد به اندازه کاف..خوبه خوبه-نینوش
  
  .اون که از اول دراز بود-
  

  ذوق گفتم افتادمو با یلی آادی هوی سمتمو با حرص نگام کرد که برگشت
  
  . برگشته هایلی آیراست-
  
   گشاد شده نگام کردو گفتی چشمابا
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   آخه؟ی ک؟یگی می؟جدیچ-نینوش

  
  .دمشیرفته بود مشهد منم رفتم د.. شیدوروز پ-
  

   خبر نداد آخه؟هیچرا .. معرفتی بیا-نینوش
  
 ی تو خونس و کلدمیمن رفتم خونشون د..  به منم نگفته بود اومدهیحت...دونمینم-
  .هاش دعوا کردمبا
  

  .دیجفتتون خل..نهی ای براکنهی خدا درو تخته رو خوب با هم جور مگنیم-نینوش
  
  .می با تو دوست شدنی همی براگهیآره د-
  
 کار نتونست چی باال بردو خواست بزنه تو سرم که استاد وارد کالس شد و هفشویک

  .بکنه
  

 ی مشکیوندای هنی ماشدنی که با درونی بمی از کالس با هم از دانشگاه اومدبعد
 ی گرفتم که برگشت سمتمو در حالشگونی نهی نی نوشی در دانشگاه از بازویجلو

   گفتدادیبازوشو مالش م
  

  چته تو؟-نینوش
  
   اشاره کردمو گفتمنی چشم به ماشبا
  
  ؟ی بدبختو سرکار گذاشتنیتو هنوزم ا-
  
    انداختو گفتنی به ماشی برگشتو نگاهنی حرفم نوشنی ابا
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  ...شمی می کارا من رازنیهه فکر کرده با ا-نیشنو
  

   و ادامه دادستادی واروبروم
  

 واضح و روشن گفتم آقا یلیهزار بار خ...زارمیمن سرکارش نذاشتمو نم-نینوش
 مشکل گهی دکنهی اون ول نمگموی بهش مینجوری من ایوقت... خوامتیفرزام من نم

  . تو عقل اون شک کرددی باستویمن ن
  
  . کهیختی رو بهم ری همه چیتو رفت.گرفتیدبخت که داشت زن م بنیخب ا-
  

 دختره رو به همه یای من فقط رفتم گندکارزم؟یچرا من بهم بر..رمی نخ-نینوش
  ...نی بدبخت بشه هممیی پسر داخواستمینم...گفتم

  
  .تیی شد پسر دای چه جوردمیمن که نفهم.. که عشقت بودشیسه سال پ-
  

 به کنهی فکر ممیستادی وانجایاالن ا..گهی دمیبهتره بر...ینهمون بهتر که ندو-نینوش
  . بکنهی پردازالی خودش خشی پخوامینم..خاطر اونه

  
 دربست هی نمینوش. نگی کردم رفتم سمت پارکی تکون دادمو ازش خدافظیسر

 ناهار ی بودو هنوز برا1 کی روندم سمت خونه چون ساعت نزدعیسر. گرفتو رفت
  ....م درست نکرده بودیچیه
  

 باز کردمو دیدرو با کل.  شدمادهی پنی خونه پارک کردمو از ماشنگی پارکی تونویماش
 جا یخم شدمو کفشامو در آوردمو گذاشتم تو. آروم وارد خونه شدمو درو بستم

 وحشتناک جلوم ی با چهره والی هدمی و برگشتم برم سمت سالن که دیکفش
 هی ییهوی زل زدم بهش که ده گشاد شی با چشماستادموی واخیاز ترس س. ستادهیوا
 راحت یلی ضربان قلبمو خیصدا. کردی پاش که داشت دود مری افتاد زیزیچ
 نداختمی موالی نگاه به اون ههی زوی نگاه به اون چهیبا دهن باز ...  بشنومتونستمیم

 صدا تازه از نیمنم که با ا.. دادی بدیلی خی صداهی دوی ترکزهی اون چییهویکه 
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 ی سمت درو خواستم درو باز کنم که صدادمی زدمو پرغی جهی بودم اومده شوک در
  دمیخندون ارسان از پشت سرم شن

  
  .. بهزادگهی بسه د-ارسان

  
 آروم برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که نی همی باشم برادمی اشتباه شندمیترسیم
اخودآگاه  ارسان ندنیبا د. کننی خندون نگام می بهزادو ارسان دارن با چشمادمید

 چهرم ی تودونمینم.  دادم و زل زدم به هردوشونهی به در تکدموی کشیقینفس عم
 که نگاشون ی کردمو در حالزی رو من چشمامیزدنولی لبخند نمگهی که ددنی دیچ
 هی نی بهزاد دوباره شل شدو همشی لبخندم ننی زدم با ای لبخند عصبهی کردمیم

  .جرقه شد تا منفجر بشم
  
   چه وضعشه؟نیا...مررررررررض-
  
 یچی هچکدومشونیه.  با ترس بهم  نگاه کرددوی داد من بهزاد از جاش پربا
  .کردنی نگام می و هردوشن داشتن با نگرانگفتنوینم
  
   ن؟ی بود کردی چه کارنی چه خبره؟ انجایگفتم ا-
  

  ...سی-ارسان
  
  .نیجواب سوال منو بد...نی کردینجوری ای چی براگمیم..می ندارسنای-
  
  ..میکردیفکر م-هزادب

  
  خندم؟ی باهاتون منمیشی مامی مدمی بعد از اون که اون همه ترس؟ی چنیکردیفکر م-
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 ی سریبا کالفگ. زدی نگاه هردوشون موج می تعجبم توی عالوه بر نگرانندفعهیا
 ی روفمویدرو محکم بستمو ک. تکون دادمو بهزادو کنار زدمو رفتم اتاق خواب

  . دستام گرفتمی تخت و سرمو تویرو پرت کردم نشستم یصندل
  

 دادی دادو بی جورنی ای چی برادونمینم...فهممی رفتارمو نملی اصال دلخودمم
 ای شوخنی من به ای بودم ولدهیهر چقدرم که ترس.. سادههی شوخهی ی براکردمیم

 عکس العملو نشون نی اچکدومشونیبهزاد عادت داشتمو تا حاال در مقابل ه
 یدونیهه واقعا نم..کنمی می احساس کالفگنقدی ای از چفهممیخودمم نم..ندادم

 ؟ی چیعنی....چکدومی ه؟ی انکارش کنیخوای مای یدونینم.. دونمی نه نمسنا؟ی
 رو ی رو؟همونیچ.. پس قبولش کن...ارمی خودم سر درنمی از حرفاگهیخودمم د

 یشه  قطره اشک از گوهی..ستی اصال نیکنی ادعا میکه تمام ذهنتو پر کرده ول
 یلیخ... کنمیبا حرص اشکو پاک م...  برسهنم تا به چوخورهیچشمم آروم سر م

 قبول کنم خواهرم هنوزم ارسان و دوست ی قبولش کنم؟ چه جوریچه جور..سخته
 ی که خودمم قبولش نداشتم زندگی سال با دروغ3 قبول کنم یداره؟چه جور

 یچیدامه بدمو به فکر ه امی مثل قبل آروم به زندگتونمی می چه جورگهیکردم؟د
 هی با شوی خواهرم داره هر روز زندگیوقت...کشهی داره عذاب مخواهرم ینباشم وقت

 دنتی نفس کشلیتوام تنها دل... ارسانشی زندگیاون تنها بهانه ..کنهی می سپردیام
 ازش یچه جور... بودنمو همه وجودمهلیاون تنها دل.. زنمی میلبخند تلخ... ارسانه

  بگذرم؟
  
به ...نشی سی سمت خودشو سرمو گذاشت رودی دست دور شونم حلقه شدو منو کشهی

انگار ..دمی هام کشهی وجودم عطر ارسانمو به ریبازوش چنگ زدمو با همه 
 نشی سی سرمو رودمویکشی نفس میبی طور عجهی.. منو ازش جدا کننخواستنیم

 ی خرمن موهاکه موهامو باز کرد ی رهیآروم مقنعمو درآوردو گ. دادمیفشار م
 موهام فرو کردو شروع کرد به نوازش یآروم دستشو تو.. دورمختی رمیقهوه ا
 همه شدموی کار آروم منی با اشهیهم.. آرومم کنهی چه جوردونستیخوب م..کردن

   چقدر گذشته بود که گفتدونمینم. رفتی مادمی یچ
  

   خانومم؟یخوب-ارسان
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  . بابت رفتارمدیببخش-
  

 وقت چی آخه تو هی کارمون بد ولدونمیم.. کنم گلمیت خواه معذردیمن با-ارسان
  .یشدی ناراحت نمای جور شوخنیاز ا

  
  .خوامی معذرت منی همیبرا..زمی عزدونمیم-
  
  . مانتومی شروع کردم به باز کردن دکمه هارونوی بغلش اومدم باز
  

   شده؟ی چی بگیخواینم-ارسان
  
 آروم سرمو رچونمویذاشت ز نگفتمو به کارم ادامه دادم که  دستشو گیچیه

 ی اتونمی می من چه جورایخدا..  چشمامیبرگردوند سمت خودش و زل زد تو
 زل بزنمو مال ی مشکی هالهی تنی ای توتونمی می دل بکنم؟ چه جوری مشکیچشما

  .. بتونمو بگدی بایول..ارمیطاقت نم..طاقت ندارم..تونمینه من نم..خودم ندونمش
  

  ؟ی بهم بگیخواینم-ارسان
  

 رو دیآروم انگشت اشارشو کش.  گونم باز کردی قطره اشک راه خودشو روهی دوباره
   گفتکردی که اشکمو پاک میگونمو در حال

  
   کنه؟ی نازتو بارونی چشماینجوری تونسته ای چی به ارسانت بگیخواینم-ارسان

  
  ..ارسان-
  

  .. زمیجان دلم؟ بگو عز-ارسان
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چشمامو بستم و نفس ..  حرف بزنمچکسیا ه بتونستمینم..یچی بگم؟هتونستمی میچ
...  منتظرو نگران ارسان نگاه کردمی چشمایچشمامو باز کردمو تو. دمی کشیقیعم
 که ی انداختمو در حالنیی سرمو پانی همی بهش نگاه کنمو دروغ بگوم براتونستمینم

   گفتمکردمی می دستم بازیبا انگشتا
  
  . شدمیلیفقط بازم دلتنگ آ-
  

  ن؟یفقط به خاطر هم..  مهربونت برمکیقربون اون دل کوچ یاله-ارسان
  
   نگفتم که ادامه دادیچیه
  

 میری بازم مگهی چند ماه دهیمام ..زمی عزردهی برنمگگهی که دیلیخب آ-ارسان
  .مشهد

  
   آوردم باال گفتمسرمو

  
  ؟یگیراست م-
  

  .دی موهامو بوسی بغلشو روی تودی منو کشدویخند
  

  دروغ بگم؟تا حاال شده بهت -ارسان
  
ببخش که بهت دروغ گفتم .  بغلش جا کردمی توشتری نگفتمو خودم بیچیه

  ..مجبورم..ارسانم
  

 عیسر.  به خودم اومدمیاسی غی جی که با صدابردمی داشتم از وجودش لذت متازه
 بهزاد دمیرفتم سمت سالن که د. رونی از اتاق رفتم برونویاز بغل ارسان اومدم ب

.  صورتشهی و هنوزم ماسک روارهی میاسیآورده داره سر  که سرمن ییهمون بال
  .دمی صوتش کشی رفتم سمتشو ماسکو از روعیسر
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  ؟یکنی مینجوری ایمرض دار-
  

  ..ی باحال مافشی تازه داشت ق؟یکنی مینجوری ایااا واسه چ-بهزاد
  

  . بهزادی محکم زد به بازوفشی با کیاسی حرف بهزاد تموم نشده بود که هنوز
  
   چه وضعشه؟نیا... عمت باحال شده بودی افهیق-نیاسمی

  
   انداختو گفتیاسی نگه به منو هی دادی که بازوشو مالش می در حالبهزاد

  
 که با اون سنایاون از ..نی سگ واقعهی چتونه شما دوتا؟ به خدا نمونه یوا-بهزاد

شما دوت  که صبح .. ی کبودم کردی از تو که زدنمی آب شد اگرمی که زد جیداد
  ن؟ی شدی جورنی پس ای چی برانیوب بودخ
  

   آورد جلو هردومونو با دقت نگاه کردو گفتسرشو
  

  ..نی تب ندارنمی بزار ببن؟ی شده باشیدزینکنه ا...خدا مرگم بده-بهزاد
  

 و لبشو به دندون گرفتو سرشو یاسی یشونی دستشو آورد جلو گذاشت رو پبعدش
 که محکم میشونی دستشو بزاره رو پبعد از اون برگشت سمت منو خواست. تکون داد

  زدم پشت دستشو گفتم
  
  .. نمکی بی آقای نمکدونیلیخ-
  

 برگشت سمت ارسان که داشت با دادی که دستشو رو هوا تکون می در حالبهزاد
   گفتکردویخنده نگامون م

  
  .. نداره هایزنت اصال تعادل روان-بهزاد
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  ؟یییییییییچ-
  

   گفتکردی نگام مییخند دندون نما که با لبی سمت منو در حالبرگشت
  

  .شیمخصوصا از نوع روان.. تعادلش خوبهیلی خسنای گمیم..ها-بهزاد
  
   گفتمشدمی که از کنارش رد می حرص نگاش کردمو در حالبا
  
  .ارواح عمت-
  

   من؟امرزی به عمه خدا بنیدی مری گیچرا شما ه... بابایا-بهزاد
  
  ت نگفتمو رفتم سمت اتاق که ارسان گفیچیه
  

  .رونی بمی ناهار برمییخوای لباستو عوض کن میخوای اگه مسنای-ارسان
  

   سمتشو با تعجب گفتمبرگشتم
  
  کجا؟-
  
   به بهزاد ردو گفتی چشم اشاره ابا
  

  . مهمونمون کنهخوادیآقا امروز دست خساستش برداشته و م-ارسان
  

  .دمی نمیزی غذا بدم به هاپو ها چیمن به هرک... بهش ندهی قول الکخودیب-بهزاد
  

   نگاش کردم که گفتتی سمتشو با عصبانبرگشتم
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  .ی بخوردمی مکیشلیش.. مامانت دور بگردهیاله-بهزاد
  

 بود که از 2 ساعت یحدودا.  تکون دادمو رفتم تا لباسامو عوض کنمی سردمویخند
واقعا . می بودرونی و تا شب بمی رستوران ناهار خوردهی می رفترونوی بمیخونه اومد

 رو که می ذهنم تصمی همش توکردوی متمی اذیلی خزی چهی یخوش گذشت ول یلیخ
... دمیرسی مجهی کمتر به نتکردمی فکر مشتری بیهر چ... کردمیگرفته بودم فکر م

 به خاطر خواستمی می بدجور به خودم صدمه بزنه ولمی تصمنی ممکنه ادونستمیم
  ... کارو بکنمنی هم که شده ایلیارسان و آ

  
  
  
  ...ه بعدسه هفت.
  
از استاد . اسهی الدمی در آوردم که دفمی کی از توعی سرمی گوشی برهی احساس وبا

  .رونیاجازه گرفتمو از کالس اومدم ب
  
  ؟یچطور..  جون گل خودمیسالم ال-
  
  ..سنای یوا-اسیال
  
  ؟ی شده؟ خوبیچ-
  
  .. فارغ شدهسی پردسنای...سنای-اسیال
  
  ؟ی ک؟یگی می جد؟ییییچ-
  
  .نمیبی االن دارم بچمو مشهی باورت مسنای. ..شبید-اسیال
  
  ؟ی خبر ندادشبیپس چرا همون د..یمبارک باشه داداش-
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  . رفتادمی به کل گهیبعدشم که د... صبح دردش شروع شد5 یآخه ساعتا-اسیال
  
   دختر؟ای پسره می بفهمنیماه نزاشت9 بچمون که نیبالخره ا..خب حاال-
  
   گفتدوی خنداسیال
  
  . خودتهی دختره که کپهی. ..دختره-اسیال
  
   چطوره؟سیحال پرد... نگو دلم ضعف کرد براشینجوریا... فداش بشمیاله-
  
  .فهی ضعیلی بدنش خگفتیدکتر م..هوشهی هنوزم بیول..اونم خوبه-اسیال
  
  .حتما مواظبش باش..ا چه بد-
  
  ؟ینی دختر دادشتو ببیای بیخواینم... چشم -اسیال
  
 کالسام یلیآخه خ..انهی تونمی مدونمی نمی خدامه ولبه خدا از..اسی نگو الیوا-
  .رمی بگی بتونم مرخصدی شایول... شدهادیز
  
  .ای حتما بی اگه تونستی سرت شلوغه ولیلی خدونمیم...زمیباشه عز-اسیال
  
 هفته تای نهاای حتما آخر هفته امی هفتم نتونم بنیمطمئن باش اگه ا...یحتما داداش-
  .امی بعد می
  
  .. پس من منتظرتمباشه-اسیال
  
  ؟ی باریکار..قربانت-
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  .مواظب خودت باش-اسیال
  
  . باش و از طرف من اون خوشگل عمه رو ببوسشسیتوام مواظب پرد..حتما-
  
   گفتدوی خنداسیال
  
  ؟ی نداریشما کار... چشمیبه رو-اسیال
  
  ..یراااااااااااست..گهیها؟ نه د-
  
   شده؟یچ-اسیال
  
  ن؟ی گذاشتیاسمشو چ-
  
  .گمی بهتون منجای انی آوردفیهر وقت تشر..سکرته.. خانوم شهیمن-اسیال
  
  .بگو...گهی بد نشو داسیا ال-
  
  .یای بدی بهانم شده بانیبه هم...عمرا-اسیال
  

   گفتمدمویخند
  
  .امیباشه حتما م..  بدجنسیا-
  

   با هول گفتییهوی سکوت کرد بعد قهی دقچند
  
  .گهیمن برم د..ادی داشت به هوش می فکر کنم پرسنای-اسیال
  
  .خدافظ..باشه باشه-
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  . استاد به خودم اومدمی رو قطع کردمو با لبخند بهش نگاه کردم که با صدایگوش

  
  .خانوم فرهمند-استاد

  
   گفتمکردمی که با تعجب بهش نگاه می در حالستادموی صاف واعیسر

  
  بله استاد؟-
  

 ی برانیلفناتونو بزار تدی کنی به بعد سعنی از ای کالس که تموم شد ولنیا-استاد
 ترم به مشکل بر انی پای برانی مطمئن باشادی بشی مورد پنیاگه دوباره ا.. بعد

  . باهممیخوریم
  
  .دیببخش..بله استاد-
  

  .با حرص به رفتنش نگاه کردم.  تکون دادو از کنارم رد شدی سراستاد
  

  .شهی مچارهیحرص نخور ارسان ب-نینوش
  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
   که کالس تموم شد؟دی صحبت من طول کشنقدی واقعا ایعنی-
  

  .ری نگشی جدادیز...الیخی بیول..زمیکم نه عز-نینوش
  

 گهی ساعت دمی چون نای سمت ترمی گرفتمو رفتنی از نوشفموی تکون دادمو کیسر
  . شدی شروع ممونیکالس بعد

  
  . زی می گذاشتم روشوی ذره از قهومو خوردمو بقهی
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  ..نینوش-
  

  ها؟؟-نینوش
  
   هنوزم ارسان ویلیبه نظرت آ...به نظرت-
  

 سوالو ازم نی ای دفعه چندمه داریدونیم...ی کالفم کردسنای یوا-نینوش
  ؟یپرسیم
  

بعد از ...رفتارام اصال دست خودم نبود... شدمرهی خزی انداختمو به منیی پاسرمو
خبر  ما با اناتیاز تمام جر.. شدمکی نزدشتری بیلی خنی به نوشیلیرفتن آ

 یلی هم که گفتم آیاز وقت...کردی همراهم بودو کمکم مشهی همیلیواقعا مثل آ..بود
 مطمئنم بای تقریلی آین که با رفتارایبا ا..پرسمی سوال و ازش منیبرگشته مدام ا

 اون ی مطمئن کنه همه یکی ذره شکم برطرف بشه و هی همون خوادی دلم میول
  ... اشتباههکنمی که من فکر میزیچ
  
   کرده؟یکار-نیشنو
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یک-
  

  .گهی دگمی رو میلیآ-نینوش
  
   دستاش گرفتو گفتی سردمو توی که دستانیی نگفتمو سرمو انداختم پایچیه
  

چرا منو ..ی خانومیزیری خودت می تویباز که دار..زمیعز... جانسنای-نینوش
  ؟ی که باهام حرف بزنیدونیمحرم اسرارت نم
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 رو بهت یچی از اول هدونستمیمن اگه تو رو محرم اسرارم نم..هیحرف چه نیا-
  .گفتمینم
  

  . خب پس االنم بگویلیخ-نینوش
  
 یادی راز زنیا.. کردنفی شروع کردم به تعردموی کشقی نفس عمهی استرس با

حداقل .. حرف بزنمیکی داشتم که با اجی احتکردوی مینی شونه هام سنگیداشت رو
 که ارسان مدام با شک نگام گرفتمی نمی الکی بهانه شدویمتر م اعصابم آروینجوریا

  ..  هستمیزی چهیکنه که 
  
   درآوردو گرفت طرفمو گفتفشی کی دستمال از توهی

  
  .کننیپاک کن اشکاتو دارن همه نگامون م-نینوش

  
  . ستمال ازش گرفتمو صورتمو پاک کردمدموی کشسمی به صورت خی تعجب دستبا
  
  . کردمهی گردمیاصال نفهم-
  
   گفتشدی که از جاش بلند می برداشتو در حالفشوی نگفتو کیچیه
  

  نه؟.. ینی که سر کالس بشی داشته باشنویفکر نکنم حال ا-نینوش
  
  . خونهگردمیتو برومنم برم..گهینه د-
  

 ی حال درست و حسابهی خوامی که ممیپاشو بر..قیعمرا اگه تنهات بزارم رف-نینوش
  .بهت بدم

  
  .ستمی گرفتو وادارم کرد وا دستموبعدشم
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  . به خدا حال ندارمنینوش-
  

   گفتبردی که دستمو گرفته بودو منو به سمت در مهمونطور
  

  ...ارمیخودم سرحالت م-نینوش
  

 تونستمی حداقل می ولکردمی نمدفراموشیشا.. زدمو همراهش رفتمی کم جونلبخند
  ... رو همراه خودم حس کنمیکی

  
   گفتاوردیر که از پارک درش م روشن کردو همونجونویماش

  
  م؟یخب کجا بر-نینوش

  
   سمتشو با پوزخند گفتمبرگشتم

  
  .منو ببر همونجا.. ببره؟ادتی که تمام غماتو از یشناسی رو مییجا-
  

   گفتافتادی که راه می کردو در حالیپوف
  

 اونطور که تو ی همه چدیشا..دیشا...یکنی خودتو نابود می به خدا دارسنای-نینوش
 ینجوری اییهوی فقط فکر کرده تو گذشته هاست و یلی نباشه و آیکنی مفکر

  ست؟ی نیعی طبنیآخه اون چند سال اونجا تگ و تنها بوده و به نظرت ا..گفته
  
 یکنی من دوست دارم حس کنم خواهرم عشقمو دوست داره؟فکر میکنیفکر م-
نه خواهر ..زمی عزکنم؟نهی مینجوری من مشتاقم تجربش کنم که اهی حس خوبیلیخ

 نوی ای اونجا از رو حواس پرتیلی آدیشا.. باشهنی همای حس دننی تلخ تردیشا...من
 بودم که تک یمن تنها کس... نگاهشو فراموش کنمتونمی وقت نمچی هیگفته باشه ول
 ی که توی باهاش بودمو حسزدی از عشق ارسان حرف میلی که آییتک لحظه ها
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 همون بود فقط انگار از قبل قایدق..رده بود نکیاالنم فرق...دمیچشماش بودو د
  ..شتری بیلیخ... شده بودشتریب

  
  ؟ی اشتباه تو بوده چنای همه ایاگه بفهم-نینوش

  
 انکار کنه که در اون ادی که بیلی موضوع بفهمم حرف آنی من اشهی که میتنها راه-

  ...کنمیصورتم قبول نم
  

   چرا؟گهید-نینوش
  
 ی خودم لرزش شونه های رفته؟ من با چشمامادی شوی سه سال پیکنیفکر م-

بازم پشت پا زدم به همه ... کردمانتی بازم خیول..حس کردم...دمیخواهرمو د
 ی همه عذابالیمن دل... کردم فراموششون کنمی سعدموی که دییزایچ

که ..که نشنوه..نهیکه نب...به خاطر من چند سال تک و تنها تو غربت موند..خواهرمم
 جون چند یبه خاطر من بود که مهر..می که منو ارسان به هم داریحس نکنه عشق

همش به ... شدهدیبه خاطر منه که االن موهاش سف...سال از تنها بچش دور موند
 ی خواهری که ادعایمن.. درک کنمیلی وقت تنوستم آچی که هاقتی لیخاطر منه ب

 انتیهش خ زودتر از همه بکمی بهش نزدشتری از همه بگفتمی مکردمیبراش م
 یلیآ.. تهران تو گوشمهمییای بمیخواستی میهنوز حرفاشو وقت...کردم

 من بهش قول دادم ی رو دوست داشته باشه ولگهی دیکی ارسان دیترسیم..دیترسیم
 مونی بازی کجادونمی نمی کنم که ارسان فقط فقط عاشق اون بشه ولیکه کار

 بگم تونمینم.. عاشق اونترشی من شدو من ده برابر باشقاشتباه بود که ارسان ع
 از خدا امی بای به دنگهینه چون اگه هزار بار د.. که عاشق ارسان شدمنی از امونمیپش
 دونمی نم؟ی چ؟خواهرمی چیلیآ...یلی آی بازم عاشق ارسان بشم ولخوامیم

کنم بازم یحس م... کردمری گی دوراههی ی انگار بازم توکنمی حس میول..نینوش
  .. سخت شدهیلی برام خشی سال پ مثل سهیری گمیتصم

  
  ؟یری بگیمی تصمی که بخوافتهی بی قراره اتفاقم؟مگهیتصم-نینوش
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 حی رو براش توضی کردن پاک کردمو همه چسی وقته گونمو خیلی رو که خییاشکا
 یلی که خمی منو ارسان بهش گفتم و از تصمنی بی وقتیلی که که خیاز راز..دادم

 بکنم ی کارنیچی اونقدر طاقتشو دارم که بتونم هنمیه بتو فکرشم ک.. وقته تو فکرشم
 دی و من چه بخوام و چه نخوام باستی من نمی به تصمادی زکنمی حس میول.. نهای
  .. کارو بکنمنیا

  
  .ی واقعا مطمئن شدم ندارگهیاگه تا االن به عقلت شک داشتم االن د-نینوش

  
  . و گرفتممیمن تصم-
  

 یخوای میفهمی م؟یگی می چیفهمیم...ی گرفتمی تصمی غلط کردیلیتو خ-نینوش
  ؟ی کار کنی چندتی آگتویبا زند

  
  .کنمی مدام دارم فکر ممی برگشتیاز وقت-
  

  .. به فکر کردن ندارنیازی غلط اصال نیمای چون تصمی اشتباه کردیلیخ-نینوش
  
  ..گمهی زندمی تصمنی درسترنی ایول-
  

 از شتری بی ایباز..یکنیو شروع م ری بدهی بازیدار..  کارونی نکن اسنای-نینوش
 ارسان کنهیاصال به فرض که همه قبول کردن فکر م..زنهیهمه به خودت صدمه م

  شه؟ی میراز
  
  .. بشهدیبا-
  

  اگه نشد؟-نینوش
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اگه ..اگه نشه... بودنیتنها ترسم هم.. سرمو برگدوندم سمت پنجرهدموی کشیآه
هردوشون ..شهیاگه نشه تباه م.. بشهی رازدیبا..تونمی من میول.. نشهیارسان راز

  ...شنیتباه م
  

 با خودش بودو گفت نمی منو رسوند خونه  و ماشنی ساعت دو بود که نوشیحدودا
 ارسان در دمی شدم که دنگیدر باز کردمو وارد پارک.  دنبالمادیخودش فردا م

آروم درو بستم که به سمتم . رهی راه می کرده عصببشی جی دستاشو تویحال
 تعجب به رفتاراش نگاه اب.  اومد سمتمعی اخم کردو سرشتری من بدنیا دبرگشتو ب
 شدش دی کلی دندونانی به بازوم چنگ زدو از بدی بهم رسیوقت.  نگفتمچیکردمو ه

  گفت
  

   تو؟یی معلومه کجاچیه-ارسان
  
  ...خب دانشگا-
  

   ادامه بدمو با داد گفتنذاشت
  

 جواب ی چیتلفنتو برا..2ساعت االن که .. کالست بودهنیآخر11تو ساعت -ارسان
  ؟یدادینم
  
  .دمی بوده نشنلنتیرو سا-
  

   باشه؟لنتی رو سای چی برایتو که سر کالس نبود-ارسان
  

   دستش در آوردمو گفتمی کردمو بازوهامو از تواخم
  
منم فراموش ..رونی بمی رفتنی کالس تموم شد با نوشی وقتیبله سرکالس نبودم ول-

  .ارمیب درش لنتیکردم از رو سا
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 رفتم سمت عیسر. در خونه باز بود.  رفتم سمت خونهعی ازش گرفتمو سرنگاهمو
 من ی نشده و از رفتارای عصبنی ارسان از ادونمیم..اتاقمو در محکم بستم

هر ...  چم شدهدونمینم.. چند وقته اجازه ندادم بهم دست بزنهنیآخه تو ا..هیعصب
 کردم و هر وقتم یری بهونه گو در رفتم دستشری بشه مدام از زکمیدفعه خواست نزد

 تحمل ی حدهی تا یهر آدم.. اونم حق داره... تفره رفتمدیازم علت کارامو پرس
 دست یچی هگهی دکنمی حس می ولشهی می اون باشه عصبی جاگمی دیداره و هر کس

 نشده یچی که هنیبا ا...فتهی اتفاق مرهی مشی خودش داره پزوی همه چستویخودم ن
  ...ستی نندی که اصال برام خوشایحس.. دارمیحس هی یول
  
 نکردمو همونجور که پشتم به در بود ی توجهی در به خودم اومدم ولی صدابا

 مانتومو باز کنم که یخواستم دکمه ها.مغنعمو در آوردمو پرت کردم رو تخت
  .  ارسان دورم حلقه شدیدستا

  
  ..خوامیمعذرت م-ارسان

  
  .تو ببخش.. من بودریتقص...ستی نیازین-
  

  .ببخش نفسم...کردمی باهات صحبت می اونجوردینه من نبا-ارسان
  
 چشماش زل زدمو با ترس ی به سمتش برگشتمو توعی حرکت سری نگفتمو تویچیه

  گفتم
  
 اگه نباشم یمگه نه؟ حت..مونمی نفست مشهینه؟ هم..ی منو دوست دارشهیتو هم-

  گه؟یبازم عشقت هستم د
  

ه کردو بعد از چند لحظه صورتمو با دستاش قاب گرفتو با  با تعجب بهم نگاارسان
   گفتیلحن مهربون
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 و همه وجودم ی وجودمی همه شهی که همیمعلوم...سنای هی چه حرفنیا-ارسان
 بستس اون وقت فکر سناشی ی به نفساکشهی که ارسانت مییتک تک نفسا...یمونیم
   لحظه دوست نداشته باشم؟هی تونمی میکنیم
  
 نه تکون دامو که سرشو آورد جلو ی نگاش کردمو سرمو به معنایشک ای چشمابا

   و با بغض گفتدی چشمامو بوسیآروم رو
  

 کی رو که رو دلت کوچیی چرا حرفا؟ی شدبهیآخه چرا چند وقته باهام غر-ارسان
 یدونی چقدر  دلم برات تنگ شده؟ میدونی؟میگی بهم نمکنهی مینیو مهربونت سنگ
   حس کنم؟موسنای یچند وقته نزاشت

  
 حرفاش قلبم فشرده شدو ناخوادگاه دستامو دور گردنش حلقه کردمو لبامو از

پنجه ...دنمیاونم بعد از چند لحظه آروم شروع کرد به بوس.. لباشیگذاشتم رو
 آغوشش جا کردم که با ی توشتری فرو کردمو خودمو بشی مشکی موهایهامو تو
 مانتوم ی هاهش به سمت دکمکم کم دست.. به کارش ادامه دادیشتریشدت ب

 ازی از اون بهش نشتریچون خودم ب..اوردمی بهونه نگهید.. جلوشو نگرفتمگهید..رفت
 هی تکهی.. پنگاههی.. داشتمی دلگرمهی به اجیاحت.. داشتم حس کنم عشقشوازین..داشتم

  ... بهتر از آغوش عشقمییو چه جا.. گاه
  
  
  
  
  
 ارسان بود که دمی که دیزی چنیو اول شدم داری از خواب بیدی احساس ضعف شدبا

آروم دستاشو از دورم باز کردمو از جام بلند شدمو لباسامو . بوددهیبا آرامش خواب
 که چند روز قبل درست کردم خوردمو یکی ذره از کهی رفتم آشپزخونه دمویپوش

  .حولمو برداشتمو رفتم حموم
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 داری ارسانم بدمی که د حموم در اومدمو رفتم سمت اتاق خواب تا لباس بپوشماز
   گفتمکردمی که در کمدو باز می زدمو در حالیلبخند. شده

  
  ..ساعت خواب آقا-
  
دستمو .  آغوش ارسان فرو رفتمی نگفتو منم لباسامو برداشتمو تا برگشتم تویچیه

  . منو به خودش فشردشتری کردم هولش بدم که بی سعنشوی سیگذاشتم رو
  
  .ونوربرو ا.. ی ارسان خفم کردیوا-
  
 نشی سیسرمو از رو.  بغلش نگه داشتی همونجور منو توگفتوی نمیچی هیول

 که نیا ...نیا... دهنم باز مونددنشی بگم که با دیزیبرداشتمو آوردم باال تا بهش چ
  کرد؟ی کار می چنجای انیا...مهرداد بود

  
   زدو گفتی وحشت نگاش کردم که لبخندبا
  

  ...زمینترس عز-مهرداد
  

صورتش فقط چند سانت با صورتم فاصله داشتو ...م سرشو آورد جلو آروبعدشم
 ی چشماش که تویبا اضطراب زل زدم تو..شدی صورتم پخش می داغش توینفسا

  ..... لبامی لباشو گذاشت رویحرکت ناگهان
  
  
  

   گفتمغی چشمامو باز کردمو با جعیسر
  
  ....نههههههههه-
  

  دمی بردم سمت لبمو با شدت روش کشدستمو
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  .خوااااااااااااامیمن نم...خوامیمن نم...نه-
  

   شده؟ی چسنای-ارسان
  
 زل ی و با نگرانستادهی در وای جلودمی به سمتش برگشتم که دعی ارسان سری صدابا

 کردو داشتم ری به طرفش که پام به فرش گدمیی از جام بلند شدمو دوعیسر. زده بهم
 که ی در حالنشوی سیذاشتم روسرمو گ.  ارسان دورم حلقه شدی که دستاافتادمیم

   گفتمرختمیاشک م
  
  .ارسااان-
  

 کردی که کمرمو نوازش می در حالزدی تعجب توش موج می که نگرانی با لحنارسان
  گفت

  
  ؟یدی شده؟خواب دیجانم؟جانم خانومم؟چ-ارسان

  
   گفتمکردمی که اشکامو پاک می اومدمو در حالرونی بغلش باز
  
  .یلیخ.. بد بودیلیخ..کابوس بود..نه خواب نبود-
  

  ؟ی کنفی برام تعریخوایم-ارسان
  

 رفت که ارسان جی شدو سرم گاهی جلوم سزی همه چهوی جوابشو بدم که خواستم
  . بازوهامو گرفتعیسر

  
   تو آخه؟ی شدیچ.. قربونت برمی؟الهی خوبسنای..سنای-ارسان

  
  . تخت و خودش کنارم نشستی بلندم کردو گذاشتم رونی زمی رواز
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  ؟یخوب-ارسان

  
   دهنمو قورت دادمو آروم گفتمآب

  
  .فقط ضعف دارم..آره-
  

  .ی بخورارمی میزی چهیاالن برات -ارسان
  

 برداشتمو نی زمیمنم لباسامو از رو. رونی از جاش بلند شدو از اتاق رفت بعیسر
 دستش بودو داشت همش وانی لهی که ی ارسان در حالقهیبعد از چند دق. دمیپوش

  . تخت نشستیمدو کنارم رو به طرفم اوزدیم
  
  . بخورایب-
  

بعد از خوردن شربت احساس .  دهنمو وادارم کرد بخورمی گرفت جلووانوی لبعدشم
 خوردمو خواستم از جام بلند شم که دستمو یتکون.  حالم بهتر شدهیلی خکردمیم

  گرفت گفت
  

  کجا؟-ارسان
  
  .رمی برم دوش بگخوامیم..هیحالم خوب-
  

  .روفردا ب..خودیب-ارسان
  
  .به خدا حالم خوبه..گهی نکن دتیا ارسان اذ-
  

   گفتی گذاشت رو گونمو با مهربوندستشو
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  باشه؟.. حالت بد بشهترسمیم.. امشب نروشهی اگه میول.. نفسمدونمیم-ارسان
  

  .دمی رعدو برق و شنی زدم که صدای جونی تکون دادمو لبخند بیسر
  
  اد؟یداره بارون م-
  

  .زهییپا بارون نیاول..آره-ارسان
  
  ...می برشهیم-
  

  .شهینه نم-ارسان
  
  آخه چرا؟..بزار حرف من تموم بشه بعد مخالفت کن-
  

  .ی سرما بخورترسمیم-ارسان
  
  .گهی دمیبر.. لباس بپوشمادی زدمیقول م...نه -
  

  .شهینم..نه -ارسان
  
  ..ارسان-
  

  .نه-ارسان
  
  ..عشق من-
  

  .امکان نداره-ارسان
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. دمی سرمو جلو بردمو محکم لباشو بوسیرکت ناگهان حهی ی زدمو توی بدجنسلبخند
   گفتدیخندی که میارسان در حال

  
  .شهی بازم نمی خوب بود ولیلیخ-ارسان

  
 کرده باشن وا رفتمو از جام بلند شدمو خواستم برم ی که بادشو خالی بادکنکمثل

  که ارسان دستمو گرفتو با خنده گفت
  

  .میری می بوسم کنینطوری اگهی بار دهیاگه -ارسان
  
 ی صورتشو زل زدم توی گشاد شده برگشتم سمتو صورتمو بردم جلوشی نبا

سرمو کج کردمو لپشو محکم بوس .  لبش که چشماشو بستیلبمو بردم جلو.چشماش
  ...رونی از اتاق اومدم بدمیخندی که میکردمو در حال

  
  
  
  
  

االتر که ارسان  پالتومو دادم بی قهی ارسان حلقه کردمو ی محکم تر دور بازودستمو
  گفت

  
  .میاگه سردت شده برگرد-ارسان

  
 حواست به من نقدی که انی ایبعدشم به جا...می راه نرفتیچیهنوز که ه...نه بابا-

  ....باشه
  

 دمیکشی هام مهی رو به ری پاک و بارونی که هوای در حالدموی کشیقی عمنفس
  ادامه دادم
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  .. بارون لذت ببرنیاز ا-
  

  .. من لذت بخشهیا وجود تو  برا بارون بنیا-ارسان
  

 نی وقت اچی هایخدا.. بارون قدم زدمی نگفتم شونه به شونش توچی زدمو هیلبخند
من بدون ..ری رو که با وجود ارسان دارم ازم نگی آرامشنیا..ریآرامشو ازم نگ

 که یمی تصمنیممکنه با ا.. کنمی زندگتونمینم..رمی منیاز ب..چمیوجود اون ه
 وقت عشق من از چی کن که هی کارکنمی خواهش میازم دور بشه ولگرفتم ارسان 

  ...دلش پاک نشه
  
 بمی جی از توعیسر.  به خودم اومدممی زنگ گوشی فکرا بودم که با صدانی همیتو

 خودم گرفتم که بارون رو کی رو نزدیگوش.  دادهامی پاسی الدمیدر آوردم که د
  . باز کردمامشوی و پزهیصحفش نر

  
  گه؟ی دی هفته ای آخر هفته ؟یای می ک؟یم خواهرسال-اسیال
  

   افتادمو با شوق برگشتم سمت ارسان و گفتماسی الی بچه ادی تازه
  
  . اومدهای به دناسی الی بچه یراست-
  

  ؟ی ک؟یگی میجد-ارسان
  
 رفت بهت ادمیمنم به کل .. زنگ زد گفتاسیصبح سرکالس بودم ال... شبید-

  ..بگم
  

  .کنهی رو تجربه میبحتما داره حس خو-ارسان
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 یارسانم انگار تو.. حرفش ناخوادگاه لبخندم جمع شدو غم چشمامو پر کردنی ابا
 کردمی که به روبرو نگاه میدستمو مشت کردمو در حال.  غرق شده بودگهی دیایدن

  گفتم
  
  .نمی گفته حتما برم بچشو بباسیال-
  

 هفته یباشه برا..ته بتونم هفنی فکر نکنم ایول..می بردیاون که آره حتما با-ارسان
  .ندهی آی
  
 ی حتاسیتازه ال.. آخهارمی طاقت نمینجوری من که ای هفته صبر کنم؟واهی یعنی-

  .اسم بچشم نگفت که من زودتر برم
  

 نی ای تودی مهم دستمه که بای باور کن چندتا پروژه یول...زمی عزدونمیم-ارسان
  .هفته انجامش بدم

  
  .بزار من خودم برم...یای بیتونیخب تو نم..خب-
  
   به سمتم برگشت و با اخم گفتعی حرفم ارسان سرنی ابا
  

  ؟ی بر؟خودتیچ-ارسان
  
   داره؟یچه اشکال..آره-
  

  .ی بریی جای بدون من بخوادمیفقط من اجازه نم..یچیه-ارسان
  
 رفتارت اصال ی ولی نگرانمدونمی م؟درستهیکنی با بچه صحبت میارسان مگه دار-

  ..ستیدرست ن
  

  ست؟ی درست نی برزارمیچون نم-انارس
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 نی ایتو... راههقهی دق40 فقط مایبعدشم با هواپ...ستمی بچه نگهیمن که د..آره-

   منو بخوره؟خوادیمدت گرگ م
  
   گفتدیبوسی که پشت دستمو می برگشت سمتمو دستمو آورد باال در حالستادویوا
  

 رونیآره اون ب...یزدی حرفو نمنی ای چقدر برام با ارزشیدونستیاگه م-ارسان
  .. مدت کوتاهم تنهات بزارمهی ی برایاونقدر گرگ هستش که نخوام حت

  
  ..یول-
  

 دیکشی منم همراه خودش مدادوی که به راش ادامه می برگردوندو در حالروشو
  گفت

  
  ...ی ولی بیول... که گفتمنیهم-ارسان

  
دم االن  دادم بعدم باهاش صحبت کنم چون مطمئن بوحی نگفتمو ترجچی هگهید

 که گرفتم شک یمی تصمی براگهی با کار امروزش دیول..کنهی بگم مخالفت میهرچ
 نی که ادونمی خوب میلیخ.. کنمی همه رو راضدیبا... انجامش بدمدیبا...ندارم
 عذاب هارو به جون نی حاضرم همه ای ولکشمی من عذاب مشتری از همه بفتهیاتفاق ب

  .. خواهرمیبخت خوشیبرا... عشقمی خوشبختیبخرم برا
  
  
  

  . پروازمو چک کردمو برگشتم سمتشونی شماره
  
  . بالخره درست شدهی همه عالفنیبعد ا-
  
   رفتمو بغلش کردمو آروم کنار گوشش گفتمنیاسمی سمت به
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  .ی ارسان داشته باشیهوا...کنمای سفارش نمگهید-
  
 بهزاد براش دمی مکنمیخودم هر روز غذا درست م... راحتالتیخ-نیاسمی
  . بزارهرونی پاشو از خونه بسی حاضرنیدونیچون خودت که م..ارهیب

  
   بهزاد اومدی زدمو خواستم جوابشو بدم که صدای محولبخند

  
   کنارگوش زن من؟یگی میچ..یهووو-بهزاد

  
   گفتمرفتمی که به سمت ارسان می در حالرونوی اومدم بیاسی بغل از
  
  .ی زنم زنم بکنی به تو زن داد که هیکیخوب شد -
  

 به حالت چندش سرمو برگردوندم به ارسان نگاه کردم که حاال روبروم بعدشم
 که با یاز اون شب... بودنی نبود انگار غمگشهیچشماش مثل هم..  بودستادهیوا

 با ارسان نقدی دو روز انی ایتو..گذرهی روز م2 کردمی رفتن بحث میارسان برا
 با ارسان صحبت ادی شد تا بی راز مخ بهزاد رژه رفتم تا بالخرهیصحبت کردمو رو

  . گرفتمطی امشب بلی براعی شدو منم سری ارسان راضشبی که بالخره دنیتا ا.. کنه
  

  ..یدل بچه رو آب کرد..بالگرفته-بهزاد
  
.  برام نازک کردو روشو برگردوندی به بهزاد کردم که پشت چشمی نگاه چپکهی

 آروم دستمو درو کمرش حلقه  بهش زدمو جلوتر رفتمویبرگشتم سمت ارسان لبخند
  . خوردو دستاشو محکم ورم حلقه کردو به خودش فشارم دادیکردم که تکون

  
  ارم؟یآخه من چطور چند روز بدون تو طاقت ب-ارسان
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 منم هزار برابر از تو سخت تره یبرا... سختهدونمیم..زمیعز...عشق...ارسانم-
  ...یول
  

  ؟ی بریخوای می چیخب اگه سخته برا-ارسان
  
   گفتمرونوی بغلش اومدم باز
  
  ؟ی نکنی قراری بنقدیمگه قرار نشد ا-
  

 بگم یزی بهش زدمو تا خواستم چی نگفت که لبخندیچی تکون دادو هی سرارسان
  . انداختتیدوباره بهزاد پاراز

  
  . خانومقوی رگهیبرو د...دای پرماتی هواپسنای-بهزاد

  
   گفتمگرفتمیم چمدونم ی که دسته ی از حرص زدمو در حالیلبخند

  
  .ی مهرییباشه آقا دا-
  
 دی شدم و رفتم تا شاپمای ربع سوار هواهی کردم و بالخره بعد از ی همه خدافظاز

  ...سرنوشتمو عوض کنم
  

 که داشت با دمی و داسی رفتم که الی برداشتمو آروم به سمت در خروجچمدونمو
  . زدمو به سمتش رفتمیلبخند.گشتی دنبال من متی جمعیچشم تو

  
  .یسالم داداش-
  
  . زدو اومد بغلم کردی لبخنددنمی من به سمتم برگشتو با دی صدابا
  
  . وفای بیسالم عمه -اسیال
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   با غرغر گفتمرونوی بغلش اومدم باز
  
 بدجنس؟به خاطر تو مجبور شدم شوهر دسته گلمو ول کنم ی توای وفام یمن ب-

  ..ی دختر جناب عالی براامیپاشم ب
  

   گفتگرفتیچمدونمو از دستم م ی در حالدوی خند
  
  . هاکنهی مچارمیجوش نزن شوهرت ب-اسیال
  

 ساعتم نشده هی که هنوز نیبا ا..نگی سمت پارکمی نگفتمو با هم رفتچی کردمو هیپوف
 وجود فکر نیهه با ا.. براش تنگ شدهتی نهای دلم بیبود که از ارسان جدا شدم ول

   ؟یاری طاقت بی بتونی که گرفتمی تصمنی با ایکنیم
  

سوار .  افکار مزاحم راحت بشمنی کردمو سرمو با شدت تکون دادم تا از شر ایاخم
   گفتاسی که المی شدنیماش

  
 ی ما بمونی خونه دی بانی همی براستی نی خونه کسیدونیخب خودت که م-اسیال

  ؟یموافق..یای بعد بی ذره مرتب کنهی اول ببرمت خونه خودتو یخوایحاال م
  
  ه؟وا مگه من چم-
  
  .ی کالس بزارسی پردی جلوی بخوادیگفتم شا-اسیال
  
   گشاد شده نگاش کردمو گفتمی چشمابا
  
   دومم باشه؟ی دفعه نی کارا بودم که انی اهل ای کاس؟منیال-
  
   گفتدوی خندی بدجنسبا
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  . کردمیشوخ.. منو با اون چشاتینخور... خب بابایلیخ-اسیال
  
 پارک کرد که نگی پارکی تونوی ماش. نگفتیچی خونشون همی برسی تا وقتگهید

   با خنده گفتاسی شدمو با ذوق رفتم سمت خونشون که الادهی پنی از ماشعیسر
  
  . چمدونتو بردارایبدو ب...اهیبه قول خودت نوکر بابات غلوم س-اسیال
  
   گفتمی سمتش برگشتمو با طلبکاربه
  
  .گهی د وقتانی همی داداش دارم هرکول براهی کار؟ی چخوامیپس تور م-
  

 ی مثل خونه اسمی الیخونه . زدمو رفتم خونشونیی لبخند دندون نمابعدشم
در خونه رو با شدت باز کردمو .  بزرگ و پر از گل و درخت داشتاطی حهیخودمون 

 رفتم سمت اتاق عی سرنی همی سالن نبود برای توچکسی هیرفتم داخل ول
 رو سی پرددمیاخل اتاق که د رفتم دعی سرنی همیدر اتاق باز بود برا. اسشونیال

 سر ی ولدی چون پشتش به من بود منو ندی ولدهی مریتخت نشسته و داره بچه رو ش
  .شدی مدهی دخوردی مریبچه که داشت ش

  
  . قربونت برمیاله-
  
  . با وحشت به سمتم برگشتسی من پردی صدابا
  

   چه وضعه اومدنه؟نیا...خدا مرگت نده-سیپرد
  
   عروس خانوم؟اووو باز بهت رو دادم-
  
 که بچه رو از ی نگفت که به سمتش رفتمو در حالیچی تکون دادو هی خنده سربا

   گفتمداشتمی پاش بر میرو
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  .. مننمشی دختر خوشگل و ببنیبده ا-
  

   با تعجب گفتدادی که بچه رو بهم می حالدر
  

  !!دختر؟-سیپرد
  
  .. منههی شبیلی خگفتی ماسیال..نه پس پسر-
  

  فت تکون دادو گیسر
  

  پس تورم سرکار گذاشته؟-سیپرد
  
   سرکار گذاشته؟ی؟کیچ-
  

  .اسمشم کوروشه.. خوشگل منه پسرهی نی ننیا..داداشت-سیپرد
  
  .. که گفت دخترهاسیال-
  

 دمی فهمدمشی که دنی گفت بعد از انوی اول به همه هموونهی دیپسره -سیپرد
  .پسره

  
   گفتمکردمیم معصومش نگاه ی که به چهره ی تخت نشستمو در حالیرو
  
  .یی کارانی همچدهی بعاسیاز ال-
  

با حرص نگاش کردم که لبخند .  اومداسی نگفت که همون موقع الیچی هدویخند
   زدو گفتیبدجنس
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  .نیکردی که تو اون بهزاد موزمار مییتای اذی به خاطر همه نی ا؟یدیفهم-اسیال
  

سمتم دراز کردو  دستشو به سی ازش گرفتمو به کوروش نگاه کردم گه پردنگاهمو
  گفت 

  
  ..یشیبدش من خسته م-سیپرد

  
  . جوجه مگه چقدر وزن دارهنیا...نه بابا-
  

بدش من بخوابونمش تو برو استراحت ...ی خسته ای تو تازه اومدزمیعز-سیپرد
  .کن

  
 من شهیم.. پاشدم اومدم اونوقت پاشم برم؟ عمرانیمن فقط به عشق ا-

  بخوابونمش؟
  

  .. آخهیشی متیاذ-سیپرد
  
  شه؟یم..گهینه د-
  

   گفتشدی که از جاش بلند می تخت پهن کردو در حالی زدو تشکشو رویلبخند
  

  .ای اون بی بزارش رودیخواب-سیپرد
  
  .رونی تکون دادمو هر دوشون از اتاق رفتن بی لبخند سربا
  
 ذره جابجاش کردم از جام بلند شدمو آروم شروع کردم به قدم زدن هی بغلم یتو
 اگه شهی غلط مای منو ارسان بود؟کدوم قانون دنی بچه نی اگه اشدیم یچ.  اتاقیتو

 تخت نشستمو زل زدم به ی روه؟ی چه حکمتنی آخه ام؟ی بچه داشته باشهیماهم 
  .. کم از چشماش باز بودی و دهیهنوز کامل نخواب...صورت معصوم کوروش
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   به خودم اومدماسی آروم الی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم
  
 یی که منم دایاری نمیکی چرا خودت ی بچه دوست دارنقدریآخه تو که ا-اسیال

  بشم؟
  

لبخند . کنهی و داره با لبخند نگام مستادهی کنارم وادمی آوردم باال که دسرمو
 بگم آروم کوروشو گذاشتم سرجاش و پتوشو یزی که چنی زدمو بدون اینیغمگ
 مچ دستمو گرفتو اسی که الونریاز جام بلند شدمو خواستم برم ب.  روشدمیکش
  با تعجب نگاش کردم که گفت.  سمت خودشدیکش

  
  ؟یاز حرفم ناراحت شد-اسیال
  

   باال انداختمو آروم گفتمییابرو
  
   ناراحت بشم؟ی چیبرا...نه -
  
  ...ی اینجوری همی اومدی از وقته؟ی چشمات چی همه غم تونیپس ا-اسیال
  

   تکون دادمو گفتمسرمو
  
  .خوبم..ستی نمیزیچ...ی داداشیشداشتباه متوجه -
  
   با ارسان دعوات شده؟؟ی داریمشکل-اسیال
  
 سوال و نی ای چی پس برامی ما باهم چه جوردونهی ندونه تو که میهر ک..نه بابا-
  ؟یپرسیم
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 تظاهر یهر چقدرم که بخوا...یستی نیشگی همیسنای شده؟اون یپس چ-اسیال
  . هستیزی چهی فهممی کنارت بودم مشهی که همی منیکن
  

   زدمو گفتمشی همه مهربوننی به ای کمرنگلبخند
  
 کمیفقط ..من خوب خوبم..ستی نیچیباور کن ه.. منزیعز... گل منیداداش-

  .نیهم..دلتنگ ارسانم
  
  مطمئن باشم؟-اسیال
  
 شوهرمو تموم گهی مادی که باز االن زن غرغروت ممیحاال زود باش بر...شک نکن-

  .یکرد
  
 ی بود برادهی چزوی مسیپرد. رونی بمی دادو با هم از اتاق اومد تکونی خنده سربا

  .می اول رفتم لباسمو عوض کردمو بعد از اون شام خوردنیهم
  

 شهر هی کارش رفته بود ی بمونم چون بابا برااسشونی شدم اون شبو خونه المجبور
 نبود ازش ی شده بودو کسضیچون مر... خالمی و مامانم  رفته بود خونه گهید

  . بمونهششی مامانم مجبور شد شب پنی همیمراقبت کنه برا
  

 دیفردا با... دمی رفتم سمت تخت و آروم روش دراز کشزوی می رو گذاشتم روشونه
 وقت نی همی براموندمی منجای چون فقط سه روز اکردمی صحبت میلی با آرفتمویم

دمم صحبت  خوی جونو خانواده ی با مهردی بایلی نداشتم و عالوه بر آیچندان
 کردم ی من همه راضکنم؟اگه با ارسان صحبت دی بای ک؟یپس ارسان چ...کردمیم

 ی جون راضی کار کنم؟اصال اگه مهری چدی موقع با؟اونی ارسان قانع نشد چیول
  ؟ینشه چ
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 بدمو ی الکدی به خودم امخواستمینم... هم فشار دادمی بستمو محکم روچشمامو
 کار انجام نشه به نی مطمئنم تا ای ولگرفتمی م احتماالتو در نظرنی همه ادیبا

  ...رسمیآرامش نم
  
  
  

دست و صورتمو شستمو رفتم .  شدمداری بود که از خواب ب8 ساعت ی حدوداصبح
 من ی پایکه با صدا. رونی برهی حاضرو آماده داره از خونه ماسی الدمی که دنییپا

  .به سمتم برگشتو با تعجب نگام کرد
  
   شده؟یزیچ-
  
  . بگو نهی تو هکنهی متتی ارسان اذنی اگمی میمن ه-سایال
  
  ؟ی چیعنی-
  
 دارشی ظهر به زور از خواب ب2 که ساعت ییسنای اون گهی که دنی ایعنی-اسیال
  .یستی نیکردیم
  

   با خنده گفتمستادهی واروبروش
  
   دفترت؟یری میدار...ی اوونهی دیلیبه خدا که خ-
  
 نی همی براکردی می قراری کوروش بشبید... هنوز خوابهسیپرد..آره-اسیال
  . بخوری خواستیهر چ.. زمی هست عزخچالی تو زیهمه چ... نتونست بخوابهادیز
  
 ای ومدمی ناهار نی اگه برارونی برم بیلی با آخوامیفقط منم امروز م...یباشه مرس-
  .ی کردم نگران نشرید
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  ؟ی بچرخونری بی برای ینی بردار زادتو ببیتو اومد.. بدی عمه یا-اسیال
  
  .هر دوش-
  
  .ی من اومدی به خاطر بچه نهیکی ارسان که فکر میطفل-اسیال
  
  .گهیبرو د... گذاشته هاری روت تاثیلیفکر کنم بهزاد خ...اسی الیوا-
  

   باال گرفتو با تاسف گفتسرشو
  
 رونمی خودمم بی که دارن از خونه دهی رسییکارمون به جا.. خداینیبیم-اسیال
  .کننیم
  
   گفتمدادمی که به سمتم در هولش مینگاش کردمو در حال حرص با
  
  . سر صبحی مخمو خوردگهیبرو د... که هستنهیهم-
  

 صبحانه مختصر هیمنم رفتم آشپزخونه .  رفتاسی الی مسخره بازی بعد از کلبالخره
 زدی بود که سرنوشتمو رقم میامروز روز... حالم بد بشهدمیترسیخوردم چون م

 برداشتمو شروع کردم به مویگوش.  از خودم ضعف نشون بدمتمخواسی نمنی همیبرا
  دیچی پی گوشی نازکش تویبعد از چند لحظه صدا. یریشماره گ

  
  .یسالم خواهر-نیلیآ
  
  ؟یخوب..زمیسالم عز-
  
  ؟یتو چطور.. تویفدا-نیلیآ
  
  ؟یکنی کارا میچ...منم خوبم-
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   نه؟یی درساری درگ؟یکنی کار میتو چ..کارمی کار بی بیچیه-نیلیآ
  
  .می فعال که تو مرخصیول..آره بابا-
  
  ؟ی مرخصی چیبرا-نیلیآ
  
  .آخه اومدم مشهد-
  
  ؟ی اومدی؟کیچ-نیلیآ
  
  . اومدمنی همیبرا... اومدهای به دناسی الیآخه بچه  ...شبید-
  
  . دخترای باشه؟ حاال پسره ؟مبارکیگی میجد-نیلیآ
  
  ..اسمشم کوروشه...پسره-
  
  . بگوکیمن حتما بهشون تبراز طرف ..چه باحال-نیلیآ
  
  ؟ی نداریامروز کار...باشه حتما-
  
  ؟ی چیبرا... ندارمینه کار خاص-نیلیآ
  
  .می جا قرار بزار همو ببنهیپس -
  
  .گهی دنجای همای پاشو بم؟ی قرار بزاررونی بی چیخب برا-نیلیآ
  
   بهتره؟میتنها باش... باهات حرف بزنمخوامیم..کارت دارم ..یلینه آ-
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   گفتزدی موج می توی که تعجب و نگرانیا لحن بیلیآ
  
   شده؟شی افتاده؟ ارسان طوریاتفاق..سنای-نیلیآ
  

   گفتمی زدمو با خونسردیپوزخند
  
  .نمتی ببدیبا.. بگمتونمی نمیزیاالن چ..میهردومون خوب..نترس-
  
  ام؟یکجا ب..باشه..ینگرانم کرد-نیلیآ
  
  ؟ی موافقیشگی همون پارک همگهی ساعت دهی-
  
  کت؟یهمون نم-نیلیآ
  

   زدمو با بغض گفتمی کمرنگلبخند
  
  ..کتیهمون نم-
  
  ...گهی ساعت دهیتا -نیلیآ
  
  .فعال-
  

 ی برادونمینم... دستام گرفتمی تخت و سرمو توی رو قطع کردمو نشستم رویگوش
 دی که باکنمی االن احساس می چی برادونمی شک کردم؟نمممی االن به تصمیچ
 از جام عی و سردمی کشمیشونی پیدستمو محکم رو...کنم فکر می تصمنی ای روشتریب

بعد .  لباسامو عوض کردمرونویب دمی مانتو شلوار کشهی. بلند شدمو رفتم سمت ساکم
 کی پارک نزدبای زود بود چون تقریلیهنوز خ...رونی از خونه اومدم بقهیاز ده دق

 ادهیفتم پ گرمی تصمنی همی برادمیرسی زود میلی خگرفتمی میخونس اگه تاکس
  . مانتوم فرو کردمو آروم شروع کردم به قدم زدنبی جیدستمو تو... برم
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 مطمئن ممی فرصت بدم که فکر کنمو از تصمهی بار به خودم نی آخری براخواستمیم

 ذرم تو کارم شک هی ی حتکنمی صحبت میلی دارم با آی وقتخواستیدلم نم..بشم
  ... مطمئن بشمدیبا...می زندگ دل بشم  با خودم وهی خوامیم..داشته باشم

  
 فمی از کعیسر.  به خودم اومدممی زنگ گوشی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم

  .نهیلی آدمیدرآوردم که د
  
  جانم؟-
  
  ؟ی ساعته معطلم کردهی ؟یی کجاسنای-نیلیآ
  
   گفتمکردمی که قدمامو تندتر می تعجب به ساعتم نگاه کردمو در حالبا
  
  .امین ماال..ببخش...آخ آخ-
  
  .زود باش منتظرم-نیلیآ
  

 قهی دق5بعد از ...  بودمکی نزدبایتقر.. کردمشتری قطع کردمو سرعتمو بیگوش
 کتمونی نمجامیاز همن... رد شدم و رفتم سمت پارکابونیآروم از خ. دمیبالخره رس

 کشی نزدبایتقر. دیشی چون پشتش به من بود متوجهم نمی ولشدی مدهی دنیلیو آ
  ... بغض گلومو گرفتشدی پخش مشی که داشت از گوشی آهنگیا صدابودم که ب

  
  ...ری نه آرومم نه دلگی که تو خوشبختنی از امن

  
  ...رمیمی نه ممونمی زخم خوردم که نه می جورهی

  
  ... که شد دردمییای روهی... بودنی آرزوم اتمام
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  ... آرزو کردمی چنی بارم نوبت ما شد ببهی
  
  ...گمی عمره با خودم مهی

  
  ... شکر خوشبختهخدارو

  
  ... گفتنش سختهنیچقدر ا..ی شکر خوشبختخدارو

  
  ... گمی عمره با خودم مهی

  
  ... شکر خوشبختهخدارو

  
  ... گفتنش سختهنیچقدر ا...ی شکر خوشبختخداشکر

  
 کردمیحس م..افتمی گرفتم تا نمی قدم به سمت عقب رفتمو دستمو به درخت کنارهی
 گلوم چنگ انداخته بودو حس هی یبغض بزرگ...  ندارمنستادی واسه ای توانچیه
دستمو به سمتم گلوم بردمو چشمامو بستم که اشکام آروم .. خفم کنهخوادی مکردمیم

  ... گونم سر خوردیرو
  

  ...خندمی روز متمام
  

  ...گمی دیکی شب تمام
  

  ...گمی می بدی مردم دروغانی از حالم به امن
  

  ...گمی عمره با خودم مهی
  

  ... شکرخوشبختهروخدا
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  ... گفتنش سختهنیچقدر ا...ی خوشبختخداروشکر
  

  )ی خوشبخت-یریاحسان خواجه ام(
 دانلود

  
ورت دادمو اشکامو پاک بغضمو ق.  دوباره از اول آوردشی تموم شد ولآهنگ

 غرق یای دنهی یاونقدر تو. بلند رفتم سمتشی با قدمادموی کشقی نفس عمهیکردمو 
  . متوجهم نشددمی کنارش رسی وقتیبود که حت

  
  .سالم-
  
 آهنگو قطع کردو از جاش بلند شدو محکم بغلم عی من سردنی سمتم برگشتو با دبه

  .کرد
  
  .سالم و زهر مار-نیلیآ
  

   گفتمرونوی زدمو از بغلش اومدم بی کمرنگلبخند
  
  ؟ی بگی که دادی بغلو با اون فحشنی ارتباط اشهی مقایاالن دق-
  
  .ی اومدری بود که دنی ای بود اون فحش برای دلتنگی بغل برانیا...آره-نیلیآ
  
  .می نشستی صندلی با هم رودموی نگفتمو دستشو کشیچیه
  
   وفا؟یچه خبرا خانوم ب-
  
  .ی اس بهم ندادهی ی حتی همون موقع که رفت تو؟ ازایمن -نیلیآ
  
  .یزدی و زنگ میدای همش بهم اس موینه که تو شبانه روز به فکرم بود-
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   انداختو با من من گفتنیی پاسرشو

  
 به خاطر اون ی تو از دستم ناراحت شدکردمیخب من همش فکر م..خب-نیلیآ

  ..شب
  
 که اون شب خورد دیفهمی میلی آدینبا.. اون شب لبمو به دندون گرفتمیادآوری با

  .شدمو شکستم
  
  . که بخوام ناراحت باشمفتادهی نیاتفاق خاص-
  

   چشماش زل زدم گفتمی آورد باال با تعجب نگام کرد که توسرشو
  
  ...فتهی بزرگ بیلی اتفاق خهی ی به زوددی شایول-
  

 ی که داشتن بازیی نگام کرد که نگامو ازش گرفتمو زل زدم به بچه هاگنگ
  .کردنیم
  
 ی ولکننیهمه احساس م...کنمی احساس ممی زندگی نفرو توهی هی خالی جاشهیهم-
 مینخواست..دونهی منو ارسان نمری به غچکسیه...دوننی نمیزیچون چ..گنی نمیزیچ

 نی همی خورد بشمو دم نزنم برادیترسیم.. سرزنشم کنندیترسیارسان م..که بدونن
 هی میی و چه نخوامیی چه بخوامیدونستی هردومون میول.. بفهمهیزی چینزاشت کس

  .فهمنی کامل نبودن منو بالخره همه مقتیحق..فهمنی و همه مقتی حقنی ایروز
  

 زدمو آروم یپوزخند تلخ. کنهی بازم داره با تعجب نگام مدمی سمتش که دبرگشتم
  گفتم

  
  . مادر بشمتونمی وقت نمچیمن ه-
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 جملو درک ید کم کم انگار معنا بعی ذره اخماش رفت تو هم ولهی حرفم نی ابا
با بغض .  گونش سر خوردنی رودهی نکشهی چشماش جمع شدو به ثانیکردو اشک تو

   گفتمکردمی که اشکاشو پاک میدستمو بردم جلو در حال
  
 و ستمیمن کامل ن... نداشتمیچی که داشتم انگار هییزای سه سال با همه چنی ایتو-
 یعنی...دونهی نمچکسی ارسانم هریبه غ..دادی خودمو آزار می از هر کسشتری بنیا

 که من واقعا باهاشون راحت بودم تو بهزاد ییتنها کسا.. بگمتونستمی نمیبه کس
 الی از خری غگفتمی بهش بگم چون اگه متونستمی بهزاد بود و نمی ولیتو نبود..نیبود
  بود کهیزی چنی بهم بکنه و اتونستی نمی اگهی و پوچ کمک دی واهیدایو ام

 ی بشه وللی تبدقتی که به حقیزی چهی...خواستی می واقعدی امهیدلم ...خواستمینم
  ...خدا نخواست که بشه..نشد

  
 سرمو عی سریلی بغضم شکست که آاوردموی طاقت نگهی ددی حرفم که رسینجای ابه

 آرومم کنه خودشم اشک کردی می که سعی بغلش در حالی تودیکش
 دی دگهی دی از جاهاادی زمویز پارک بود ای خلوتیخدارو شکر جا...رختیم

  .نداشت
  
 هی رونوی اومدم بیلی ذره آروم شدمو از بغل آهی چقدر گذشته بود که دونمینم

دستامو .  دادمیلی به آمیکی درآوردمو صورتمو پاک کردمو فمی کیدستمال از تو
 رهی نامعلوم خی نقطه هی دادمو به هی تکی صندلی خودم جمع کردمو به پشتیتو

 داره با غم نگام دمی ده به سمتش برگشتم کیلی دست آیشدم که با حس گرما
  .کنهیم
  
  ..یدی کشیچ.. براتی الهرمیبم-نیلیآ
  

   زدمو گفتمی جونی دستم گرفتمو لبخند بی تودستشو
  
 ستی نیزی کردم چهی که به تو هدی غم در مقابل غمنیا... دلمزیخدا نکنه عز-

  . بکشمدی بانایز ا اشتریب...هنوز کممه...یخانوم
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  ...سی یگی میچ-نیلیآ
  

   لبشو گفتمی انگشتمو گذاشتم روعیسر
  
بگو که ارسان و .. بار راستشو بگو خالصم کننیتوروخدا ا..یلیانکار نکن آ..سیه-

تورو خدا بگو راحتم ...یگی نمیزی فقط به خاطر من چی و داریدوست داشت
 ی برای توانچی هگهید..نهی سنگیدای زی دوشم گذاشتی که روی بارنیبه خدا ا..کن

  ..بگو خالصم کن... بار ندارمنی ادنیبه دوش کش
  
  

 تر کردمو با کیخودمو بهش نزد. گهی با درد بستو سرشو برگردوند طرف دچشماشو
  التماس گفتم

  
 گوشم ی وقت توچی ه؟چرایزنی و دم نمیرزی مکتی دل کوچیچرا آخه همه رو تو-

 قبال ؟اگهی دروغ گفت؟چرایدی کنار کشی کار نکردچی هانتم؟چرای خنی ای براینزد
تو رو به اون ..یلی آکنمیازت خواهش م.. بگو راحتم کنقتوی حداقل االن حقیگفت

  ...ی بگقتوی که حقدمی قسمت ممونیهمه سال دوست
  

   به سمتم برگشتو با عجز گفتعیسر
  
  . قسمم ندهکنمیخواهش م... تو رو خدا قسم ندهسنای-نیلیآ
  
 قلبت مونده هنوزم که ی زخم روهی رو که چند ساله مثل یزیبگو اون چ...وپس بگ-

  .هنوزه زخمش تازس
  
 دستام ی دادم به پامو سرمو توهیآرنجمو تک. نگفتو دوباره سرشو برگردوندیچیه

  ... کردمهی سر صدا گری آروم و بشهیگرفتمو مثل هم
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 شتریجلومو گرفت گفت ب ی شمسائنای که برگشتم دانشگاه سنیروز بعد از ا-نیلیآ
حواسم به دورو برم باشه منم با اخم نگاش کردمو خواستم از کنارش رد بشم که 

 ی حراست زدسی رو که به رئیی حرفای دعواتونو همه انیدوباره جلومو گرفت جر
اول فکر کردم .. دانشگاهی دوستت اومدی با پسرعمه یگفت گفت... کردفیبرام تعر
 راست دمی کرد فهمدیی تانمی و نوشدمی پرسنینوش از ی وقتی ولگهیدروغ م

چون تا ..دادی بدجور آزارم میزی چهی ی به حرفاش توجه نکردم ولادیز..گفته
 ی با اون اومدی و وقتیزدی مری ارسان و با تی هی بودم تو سادهی که من دییاونجا

هر ...نی شده بودبی هم تو هم ارسان عجمی طرفهی بود و از بیدانشگاه برام عج
 بهزاد می طرفهی و از نیکردی و با غم به هم نگاه منی خودتون بودیدوتون تو

 ی اتفاقهی که زمی حدس منای ایبا همه ..بالفاصله بعد از رفتن من اومده بود تهران
 تا موضوع و بهش ی ولنیاسمی اول رفتم سراغ نی همی خبرم برایافتاده که ازش ب

 شده و اون یزی چهی که زدی چهرش داد میول افتادهی نی اتفاقچی گفت هعیگفتم سر
 گرفتم برم سراغ می تصمنی همی بگه براخواستی نمی ولشهی به من مربوط مزیچ

 دانشگاه ی توشدی با هم هماهنگ نبود نمادی که کالسامون زیی از اونجای ولنینوش
 قرار رونی برداشتمو باهاش بتی گوشی شمارشو از تونیم هیباهاش قرار بزارم برا

 شروع عی شدمو سرداری ساعت به قرارمون بود که از خواب بمی نقایدق...ذاشتمگ
 چون مقنعم چروک بودو وقت اتو زدن نداشتم رفتم اتاقت یکردم به حاضر شدن ول

 تخت ی تورو بردارم که چشمم افتاد به دفتر خاطراتت که روی گهیتا مقنعه د
 را دونمی نمی ولیسینوی نمیزی و توش چیکنی اصال ازش استفاده نمدونستمیم..بود

 ی براشهی اون دفتر هست که به من مربوط می تویزی چهی گفتی بهم می حسهی
 شترشی نصفش ببای تقردمی ناخودآگاه به سمتش رفتمو بازش کردم که دنیهم

هر صفحشو که .. خوندمشو کنجکاوم کردو نشستم از اول همشتری بنینوشتس هم
 رو یزیاحتمال هر چ...رهیگی داره درد مترشی قلبم بکردمی احساس مخوندمیم
 چند بار برگشتمو دوباره از اول خوندم یحت... که خونده بودمییزای جز چدادمیم

 دی بادونستمینم... نکردریی ذرم تغهی همون بود قاینوشته دق... عوض نشدیچی هیول
رو که  ی تمام کلماتدنتیبا د..ی که تو اومدنیتا ا... بودمجی گجیگ... کار کنمیچ

 به خودم اومدم ی وقتدمی نفهمیچی هگهی گوشم تکرار شدن و دی توینوشته بود
 هی تراول به تاکسهی.. رمی کجا دارم مدونستمی خودمم نمی و حتمی سوار تاکسدمید

 و دلم کردمی فکر مدیبا... دور بشم از همهخواستمیم...دادمو بهش گفتم ببرتم شمال
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 اون چند روز یاز حال خرابم تو...ه باشم برم که آرامش داشتیی جاخواستمیم
 شیچی هویدونی خودت مشمی بقگهید...رمی بگمی تونستم تصمی نگم بهتره ولیچیه

  ...ستیقابل گفتن ن
  
  ؟ی نگفتیزی چویچرا سکوت کرد-
  
  . خراب کنمتونوی خوشبختخواستمینم-نیلیآ
  
  به نظرت خوشبختم؟-
  

  فت گی شدو با مهربونرهی چشام خی سمتمو توبرگشت
  
عشق ارسانو ..یتو ارسانو دار.. دلمزی عزیمعلومه که خوشبخت-نیلیآ

   چقدر دوست داره؟یدونیم..یدار
  
  . کامل کنممونوی و خوشبختی زندگتونمی و نمستمی من کامل نیول ..دونمیم-
  

   گفتمعی بگه که سریزی به دندون گرفتو خواست چلبشو
  
  ؟ین ازت خواهش کنم تو ارسانو به آرزوش برسوشهیم-
  
   تعجب نگام کرد و گفتبا
  
  ه؟یمنظورت چ-نیلیآ
  
  .با ارسان ازدواج کن-
  

   از جاش بلند شدو با وحشت گفتعی لحظ گنگ نگام بعد سرچند
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  ؟ییییچ-نیلیآ
  

   بغضمو قورت دادمو گفتمدموی کشیقی عمنفس
  
  .نیهم..با ارسان ازدواج کن-
  

   گفتتی نشستو با عصبانکنارم
  
  ؟یگی می چیفهمیم-نیلیآ
  
  .کنمی وقته دارم بهش فکر میلیخ...آره-
  
  ..تو..تو-نیلیآ
  
   روبروم زل زدمو گفتمبه
  
 خودتو ی زندگی هم و توی هوومیشی میی جوراهی یعنی...رمیگیمن ازش طالق نم-

  ... خودموی و منم زندگیدار
  
  .ی شدوانهیبه خدا که د-نیلیآ
  

   گفتمتی با عصباندموی به سمتش چرخعیسر
  
 انجام خوامی االن مکردمی مدی باشی رو که سال ها پی کاریشدم ول نوانهینه د-

 ارسانو دوشت شترمی هنوز مثل قبل بلکه بدونمینگو دوسش داشتم چون م...بدم
  .ی قبول کنشنهادموی پدیپس با...یدار

  
 که ی هامو در حالقهی شقی نگام کرد که انگشت اشارمو گذاشتم روی با ناباوریلیآ

  گفتم دادمیسرمو مالش م
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 خوامی نمنی همی برانی برانم ارزش دارایهردوتون به اندازه دن.. نشوریازم دلگ-

  ...ی خوب بهش فکر کنکنمی کار به نفع همس پس ازت خواهش منیا..نیعذاب بکش
  
  ...سنای-نیلیآ
  
 دفعه نی اکنمیفقط ازت خواهش م...فقط در موردش فکر کن.. نگویچی هسیه-

 که واقعا دلت یزی و اون چی حرف دلتو بگخوامیم..کنمیخواهش م.. بگوقتویحق
  ؟یدیقول م...ی بگخوادیم
  
  ...سی-نیلیآ
  
  .فقط قول بده...سیه-
  

   انداختو آروم گفتنیی سرشو پادوی کشیآه
  
  .دمیقول م-نیلیآ
  
 ازش کردمواز جام بلند شدمو به ی لبری زی خدافظهی از کنارم برداشتمو فمویک

 ری زدم زاوردموی طاقت نگهیکه ازش دور شدم د کمی. سمت مخالفش راه افتادم
 یلیخ.. که با عشقت ازدواج کنهی دعوت کنیکی از ی سخته بریلیخ...هیگر

 ی االن سرمو بزارم روخوادیدلم م.. از جا کنده بشهخوادی قلبم مکنمیحس م...سخته
  ...خوادیدلم آغوش امن و گرم همسرمو م... کنمهی ارسانمو راحت گریشونه ها

  
 جدا یلی از آیاز وقت.. درد گرفته بودیلی پاهام خی چقدر گذشته بود ولونمدینم

  .. دور باشم.. دور بشمخواستی فقط دلم مرفتمی نمی خاصیجا..شدم فقط راه رفتم
  

 کرده بود پاک کردم سی رو که دوباره صورتمو خیی اشکادموی به صورتم کشیدست
 یپوزخند.. باال رفته نگام کردیا مرد از کنارم رد شدو با ابروههیکه همون موقع 
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 مردم عادت ی کردم به نگاه هاهی راه گریاز بس تو..زدمو رومو برگردوندم
 ی وضع تونی آشنا منو با اهی ن اگه االستیمهم ن..ستی واسم مهم نگهید... کردم

 که یزی چنیبا ارزش تر... واسه از دست دادن ندارمیزی چگهید...نهی ببابونیخ
 ارسانم تمام کمال مال من گهید..گهی دیکی بدمش به دید که باداشتم ارسان بو

 دی عشقش بایول..ستی فقط مال من نگهیاون د... بگم ارسانمدی نباگهید..ستین
 کی شرچکسیمن عشق ارسان و با ه.. من باشهیفقط برا...مونه من بی براشهیهم
  ... که بخوامخوامینم...تونمی نمی باشه ولیممکنه خودخواه...شمینم
  

 گهی چون درمی بگی تا تاکسابونی باز اشکامو پاک کردمو رفتم سمت خنی هزارمیبرا
 سوار شدمو آدرس عی دربست گرفتمو سرهی..  نداشتمستادنی واسه ای توانچیه

 آغوش پر از هی و ییتنها...خواستی مییدلم تنها... خودمونو بهش دادمیخونه 
هه ... بدنم حسش کنمی هاول سل که بتونم با تک تکیعشق..ی عشق واقعهی..عشق

 شرکش ی اگهی با کس دی و بخوای داشته باشی عشقنی مسخرس که همچیلیخ
  ...یبش
  

 چقدر گذشته بود دونمینم.  دادمو چشمامو بستمهی سرمو به پنجره تکدموی کشیآه
  . راننده به خودم اومدمیکه با صدا

  
  .میدیخانوم رس-راننده

  
 هیکرا. می در خونه ای جلودمیف نگاه کردم که د چشمامو باز کردمو به اطراآروم
 فمی کی از تودویکل.  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنی رو حساب کردمو از ماشیتاکس

 رونی بومدمی ماسی الی داشتم از خونه یوقت. درآوردمو درو باز کردمو رفتم داخل
 و هشی حالم بد میلی کردم با آصحبت بعد از دونستمی برداشتم  چون مدمویکل
  .اسی الی برم خونه تونستمینم
  

دلم .  تخت نشستمی و روی صندلی گذاشتم روفموی در اتاقمو باز کردمو کآروم
 صحبت شبی بار باهاش از دهی ارسان و کرده بود مخصوصا که فقط یبدجور هوا
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 در آوردم شمارشو گرفتم که بعد از سه بمی جی از توموی گوشنی همیکرده بودم برا
  دیچی پی گوشیمردونش تو یتا بوق صدا

  
  .سالم خانومم-ارسان

  
   زدمو گفتمیلبخند

  
  ؟یخوب..زمیسالم عز-
  

  ؟ی نگران خوب بودنمنقدیا-ارسان
  
معلومه هنوز از دستم .. من؟معلومه که نگرانمی آقاهی چه حرفنیا...ا ارسان-

  .ایدلخور
  

  . دلتنگمیلی فقط خستمیدلخور ن-ارسان
  
  ؟یدلتنگ ک-
  

  .ممدلتنگ خانو-ارسان
  
  ...ارسان-
  

   دلم؟زیجونم عز-ارسان
  
  ؟یهنوزم سر قولت هست-
  

  زم؟یکدوم قول عز-ارسان
  
  . قلبت مال من باشهشهی و همی رو به قلبت راه ندی از من کسری وقت به غچیه-
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 ی اگه بهت قول ندم بازم فقط تویمن حت...نفس ارسان..خانوم من..سنای-ارسان
 دای بهش راه پتونهی وقت نمچی هسچکی و مطمئن باش هی قلب منیکه تو

  ..ادی بی که کسزارمینم...کنه
  

   بستمو با تمام وجودم گفتمچشمامو
  
  .یلیخ... دوست دارمیلیخ-
  

  ..سنای....زمیمنم دوست دارم عز-ارسان
  
  جانم؟-
  

  ؟ی امشب برگردشهینم-ارسان
  
  . دارمطی پنج شنبه بلی من که برایول-
  

  . سختهیلیه خدا خب..ای امشب بیول..دونمی م-ارسان
  
  .می کم کم عادت کندی بای منم سخته ولیبرا-
  

  م؟ی عادت کنی به چه؟یمنظورت چ-ارسان
  

   با حرص بستمو لبمو به دندون گرفتم و با من من گفتمچشمامو
  
  ... بود کهنیخب منظورم ا..خب-
  

   گفتمدوی بود وسط حرفم پرتی و عصبانی که توش کالفگی با لحنارسان
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  .سنای جمله رو بهم بگو نی منظور انی اعی سریلیخ-ارسان
  
  ... بود کهنیمنظورم ا-
  
  . اومدمای نی خواستم ادامه بدم صداتا
  
  ..میی همه منتظر توگهی دایارسان ب-ماین

  
   کردو گفتی پوفارسان

  
  .. برمدی من بانیبب-ارسان

  
  .برو به کارت برس..زمیباشه عز-
  

  .مواظب خودت باش-ارسان
  
  . دلمزیخدافظ عز.. نطوریتوام هم-
  

  .خدافظ-ارسان
  

 دونمینم.. دستام گرفتمی تخت و سرمو توی رو قطع کردمو  پرتش کردم رویگوش
  .. به ارسان بگمخواستمی می چومدی نممایاگه ن

  
 شی که در پی نامعلومی ندهی و به آدمی تختم دراز کشی عوض کردمو رولباسامو

  ...داشتم فکر کردم
  

   ) : ارسان  ( 
  
  .می کم کم عادت کندی بای منم سخته ولی برا-سنای
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 بازم نتونستم منظورشو درک ی خودم تکرار کردم ولی بار جملشو برانی هزارمیبرا

 مونیی به تنهادی که بافتهی بیمگه قراره چه اتفاق..می عادت کندی بای چیعنی..کنم
  م؟یعادت کن

  
  ؟ییکجا..ارسان-ماین

  
 پوشه رو هی دمی نگاش کردم که دیمو با کالفگ به خودم اومدم برگشتمای نی صدابا

  پوشه رو ازش گرفتمو گفتم. به طرفم گرفته
  
  ه؟ی چنیا-
  
   گفتدادی که با تاسف سرشو تکون می تعجب نگام کردو در حالبا
  
  .گهی دی که خواسته بودییشرح همون حسابا...ای شدجی گیلیارسان خ-ماین

  
  دمو کتمو برداشتمو گفتم پرت کردمو از جام بلند شزی می رو روپوشه

  
  . بعدیباشه برا..امروز اصال حوصله ندارم-ارسان

  
  .می رو الزم دارنای چقدر االن ایدونی؟میگی می معلومه چچیه-ماین

  
   برداشتمو گرفتم طرفشو گفتمزی می کردمو پوشه رو از رویپوف

  
  .رم برم سر درد داخوامیمن م..اری کن و اشکاالتشو در بشیپس خودت برس-ارسان

  
 باها ی سرسرکی خدافظهیمنم .  نگفتیچی تکون دادو پوشه ازم گرفتو هیسر

 عطر تونستمی که مییجا... و روندم سمت خونهرونیکردمو از شرکت اومدم ب
  ... حس کنمسناموی
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 چم دونمینم... گاز فشار دادمی روشتری موهام زدمو پامو بی توی چنگی کالفگبا

 خوادی طوفان بزرگ در راهه که مهیانگار ..م همش استرس و دلهره داریشده ول
 نی ادمیفهمیم... شدشتری گفت دلشورم بسنای که میبا حرف.. رو کنهروی زمویکل زندگ

حاالم ..اوردیهمش بهونه م.. هر کار کردم نگفت چرای تو خودشه ولیلیچند وقته خ
 هی تا تمگفی اگه می حتشناختمی که من مییسنای یول.. رفته مشهداسیکه به خاطر ال

 که کردی و اصرار نممی تا با هم برکردی و صبر مگفتی نمیچی همی برمیتونی نمگهیماه د
  ..همم بفدیبا..فهممی میول...دونمی وسط هس که من نمنی ازی چهیپس ...تنها بره

  
درو با .  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنی پارک کردمو از ماشنگی پارکی تونویماش

 دمی رفتم سمت آشپزخونه که دعیسر.  اومدی بدیوختگ سی باز کردم که بودیکل
 و زل زده به ستادهی بند بسته به کمرش وسط آشپزخونه واشی که پیبهزاد در حال

  .زی می روی سوخته یغذا
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  
   گفتتی من به سمتم برگشتو با مظلومی صدابا
  

 وقت واسه درس خوندن چی بودم هدهی غذا زحمت کشنی که واسه انقدیا-بهزاد
  . بودمدهینکش

  
   گفتمدمویخند

  
  ؟ی از کجا آورددیکل-
  

  . اومده بود تهران داشتمسنای که ییاز همون زمانا-بهزاد
  
  . باشه قفل خونه رو عوض کنمادمی دیا پس حتما با-
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   برگشتمو رفتم سمت اتاق خواب که بهزاد دنبالم اومدو گفتبعدشم
  

  .ای به من بددمی کلهی نره ادتی یآره حتما عوض کن ول-بهزاد
  
  .. داداشیستیتو که اول ل-
  

   با ذوق گفتستادوی در اتاق وایجلو
  

  .. عقشمی با معرفتیلی خدونستمی میوا-بهزاد
  
   حرص زدمش کنارو وارد اتاق شدمو گفتمبا
  
 دوباره امی قفلو عوض کنم که از دست تو راحت بشم باز بخوامیمن م... بابامینیب-

   بدم؟دیبهت کل
  

  ...ی نداراقتی لشیا-بهزاد
  
  . استراحت کنمخوامی مرونیحاالم برو ب..چه بهتر که نداشته باشم-
  

 پدر سنای وگرنه اون یکپی بعد میکنی کوفت میزی چهی یای اول میغلط کرد-بهزاد
  .ارهیمنو در م

  
   گفتمی تخت نشستمو با کالفگیرو
  
  .هزاد بخوابم بخوامی مرونیبرو ب... ندارملیفعال م-
  

  . رو ندارمغوی جغی جیسنایپاشو که به خدا اصال حوصله اون ...خودیب-بهزاد
  
  ...در مورد عشق من درست صحبت کنا....یهووووو-



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

149

  
  .پاشو خودتو جمع کن مرد گنده..عشق من...عق-بهزاد

  
  . کنمرونتی بای رونی بیریبهزاد م-
  

  .ی کنرونمی بیتونی و توام نمرمینم-بهزاد
  
در اتاق قفل . رونی از اتاق رفت بعیشدمو خواستم برم طرفش که سر جام بلند از

 فرو سنای بالشت ی تخت و سرمو تویکردمو کتمو در آوردمو خودمو پرت کردم رو
 که بازم گرفتمیداشتم کم کم آرامش م... دمیکردمو با تمام وجودم عطر تنشو بلع

 بد هیمش گواه دلم هشه؟چرا قراره بی چیعنی...  گوشم تکرار شدیحرفش تو
  ده؟یم
  
 افکار آزار دهنده رو از خودم دور نی کردم ای بستم و سعدموچشماموی پهلو چرخبه

  ....دمی نفهمیچی هگهی شدو دنی بد فکر نکنم که آروم پلکام سنگیزایکنم و به چ
  

   )2فصل ( 

  
 کتم که کنار بی چشمامو باز کردمو از جام بلند شدم و از جمی زنگ گوشی صدابا

 باال انداختمو ییبا تعجب ابرو. مهردادهدمیفتاده بود درش آوردم که دتخت ا
  .جواب دادم

  
  .سالم-
  

  ؟یچطور... معرفت خودمیسالم بر داداش ب-مهرداد
  
  ؟یتو چطور...خوبم-
  

  .رهی و مادی می منم نفسیه-مهرداد
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  ؟یا پس هنوز نمرد-
  

  .یبری مرگ منو با خودت به گور میمطمئن باش آرزو..مرض-مهرداد
  
  ؟ی شدی حاال رازرمیمیباشه من قبل تو م-
  

  ست؟ی دوروبرت نسنای... تویاواوه باز که برج زهرمار شد-مهرداد
  
 ی که سعی با حرصدموی از زبون مهرداد اخمامو تو هم کشسنای اسم دنی شنبا
   نشونش ندم گفتمکردمیم
  
  . استراحت کنمخوامی سر درد دارم میلی چون خی کارتو بگشهیمهرداد م-
  

 جا قرار هی ی اگه وقت دارنمیزنگ زدم بب...یاریباشه بابا چرا جوش م-مهرداد
  .نمتی ببمیبزار

  
  ؟ی چیبرا-
  

  ؟یایم..کارت دارم-مهرداد
  

   گفتمدمیکشی به صورتم می که دستی کردمو در حالیپوف
  
  ؟یک..باشه-
  

  خوبه؟...یشگی همون رستوران همای بگهیدوساعت د-مهرداد
  
  .فعال...باشه-
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  .فعال-هردادم
  

. رونی حولمو برداشتمو از اتاق اومدم بزوی می رو قطع کردمو گذاشتمش رویگوش
 یدو تا تقه به در زدم که صدا. ادی آب می صدادمیخواستم در حمومو باز کنم که د

  .بهزاد اومد
  

  .جونم عقشم-بهزاد
  
  ؟یکنی کار می حموم چیتو تو...مرض عقشم-
  

  .گهی دکنمی خودمو ترگل ورگل مکنن؟دارمیم کار یوا خوب تو حموم چ-بهزاد
  
 یدونی م؟خوبهی پالسنجای اشهی همی نداریمگه تو خودت خونه زندگ...کوفت-

  . حموم مای توی حساسمو باز رفتزای چنیچقدر من رو ا
  

  .گهی دامیاالن م...یخاک بر سر وسواس..شششیا-بهزاد
  
  .ومدهیزود باش تا اون روم باال ن-
  

  ؟ی دارمیشی گاومی روهی منه ی براشهی سگت که همی رونی از اری به غیعنی-بهزاد
  

   با داد گفتمدموی دستمو به در کوبکف
  
  .بهزااااااد-
  
  . اومدیزی چهی افتادن  ی کارم صدانی ابا
  
   شد؟یچ-
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 که هم شامپو از دستم افتاد هم بچم ی داد زدیجور..شوری بیالیگودز-بهزاد
 هممون از شرت یری بمیاله... نرقول کثافتکهی ازت نگذره مرتیخدا اله...افتاد

 بدم یحاال من جوابمو شوهرمو چ... خودم حلواتو درست کنمیاله...میراحت ش
  که؟یمرت

  
   گفتمدمویخند

  
  .رونیکار دارم ب...ایزود ب-
  

  ... اونوقت؟ی داردم؟کاری شنیبله؟ چ-بهزاد
  

 ستموی واواستمخی حرفاش گوش ندادم چون اگه مهی سمت آشپزخونه و به بقرفتم
 اوقات ی حق داره گاهسنامی یطفل.. تا صبح باهاش کل کل کنمدیجوابشو بدم با

  .. خفش کنه هاخوادیدلش م
  
 خودم درست کردم و خوردم که همون موقع بهزاد از حموم اومد ی قهوه براهی
  .رونیب

  
  خوش گذشت؟-
  

  .دی داری حموم خوبیلی خیجدا از شوخ...یاوووف جات خال-بهزاد
  
  .نجای اای حموم بی بریخواستی به بعد هر وقت منی از ایخوایا پس م-
  

 ساک لباس هی سپارمی میاسیبه ..چشم... نوکرتم؟یگیجان بهزاد راست م-بهزاد
  .امی بخوامی نشم هر دفعه که متی بزارم که اذنجای همامیبرام کنار بزاره کال ب

  
   محکم بهش زدمو گفتمی پس گردنهی جام بلند شدمو از
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  ..ی زکی گفتنی قزویبه خدا که به سنگ پا-
  

   گفتدادی که مالش می گردنشو در حالی گذاشت رودستشو
  

 حاال نوبت گردنم شده؟خو یبچمو که انداخت... نرقول،نر خر ،نر گاوکهیمرت-بهزاد
 ی عفت کنی منو بیخوای جواب شوهرمو بدم اگه بگه چرا گردنت کبوده؟میمن چ

  ...یخوایشور؟میب
  
   ببندمش؟ای اون گاله  رو یبندیم... بهزادیااااااااااااوااااا-
  
 گرفتمو از حموم اومدم عی دوش سرهی. رفتم سمت حمومرونوی آشپزخونه اومدم باز

  .زهی می کاغذ روهی دمی رفتم سمت اتاق که درونویب
  

 با هم میاری ممیریگی مزی چهی رونیشامم نخور از ب...یاسیمن رفتم دنبال -بهزاد
  .میبخور

  
 خورموی شام مرونی اس براش زدم که با مهرداد قرار دارمو بهی برداشتمو مویگوش

 برداشتمو موی چرم مشکهیبارون. دنی بعدم شروع کردم به لباس پوشنجای اانیشب ن
  .رونیاز خونه اومدم ب

  
 شدمو رفتم سمت رستوران که ادهی پنیاز ماش.  رستوران بودمی ساعت بعد جلوهی

  ... چشمم رد شدی از جلولمی فهیل خاطرات اون شب مث
  

 گفته بود دوسش سنای رستوران و مهرداد به نی اومده بودن اسنای که مهرداد با یشب
 و هم خواستمی رو مسنایهم ...دمی کشی اون شب چه زجردونهیفقط خدا م...داره

 دخترا برام هی که با بقدونستمی می ولهی حسم بهش چقای دقدونستمینم...خواستمینم
 تر کردمو وارد رستوران شدمو با چشم عی تکون دادمو قدمامو سریسر...ق دارهفر

به سمتش رفتم که متوجهم ... خلوت نشستهی جای تودمیدنبال مهرداد گشتم که د
  ....شدو از جاش بلند شد
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  ) : سنای  ( 
  
از جام بلند .دمی آروم چشمامو باز کردم که مامانو باال سرم دی دستی تکون هابا

  و با تعجب گفتمشدم
  
  د؟یکنی کار می چنجایشما ا..سالم-
  

 کار ی چنجایتو ا.. اومدم خونهنی همیخالت بهتر شده بود برا...سالم-مامان
  ؟ی نبوداسی الی خونه ؟مگهیکنیم
  
 نخواستم گهی بعد از اونم درونی رفتم بیلی صبح با آیها؟چرا اونجا بودم ول-

  عت چنده؟سا....نجای بشم و اومدم اسیمزاحم  پرد
  

  .ی سرحال بشری دوش بگهیپاشو لباساتو عوض کن برو ...5-مامان
  

از جام بلند شدم که چشمم افتاد به . رونی تکون دادم که مامان از اتاق رفت بیسر
 شی ساعت پمی حدود ندمی به سمتش رفتم که دعیسر. زدی که داشت چراغ ممیگوش

  . بازش کردمدموی کشیقیچشمامو بستمو نفس عم... بهم اس زدهیلیآ
  
  ....کنمیقبول م-نیلیآ
  

 بی خودمم عجی که برای گذاشتمو حولمو برداشتمو با آرامشزی رو می گوشآروم
 ی احساسچیه...رشی آب سردو تا آخر باز کردمو رفتم زریش. بود رفتم سمت حموم

 دارم کنمیحس م.. داغمیلی خکنمیسردم نشد چون حس م...بهم دست نداد
کم کم شروع کردم ...زهی صورتم بری رومایالتر گرفتم تا آب مستقسرمو با...سوزمیم

 نفس زاشتی راه گلومو بسته بودو نمیزی چهیانگار ...به نفس نفس زدن
 دفعه محکم تر  نیا.. نکردمیریی تغیچیه...نمیدستمو مشت کردمو زدم به س...بکشم
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ه شدو به هق چند بار پشت سر هم مشت زدم تا بالخره بغضم شکست... بازمیزدم ول
 خودم جمع ی نشستمو پاهامو توواری دی گوشه رفتمواز دوش فاصله گ.. هق افتادم

  .. دادمهی تکواریکردمو سرمو به د
  

 دمی پاک خواهرمو پس می مگه نه؟ دارم تاوان اشکادمی دارم تاوان مایخدا
 عشقمو ازم ی گرفتم که دارره؟عشقشویگی مشی که دلم داره آتنهی همینه؟برا

 ی رو پس بدم ولنای ای تاوان همه دیبا.. حقمهنای همه ادونمیم..دونمی نه؟میریگیم
 نزار عشق ارسانم مال ی کن ولهمی تنبیخوای هر جور مکنمی ازت خواهش مایخدا

تحمل ...رمیمی مارموی طاقت نمگهی بشه دی جورنیبه خدا اگه ا... بشهی اگهیکس د
  ...تونمینم...نهی سنگیادی درد برام زنیا

  
 دلم که داشت ترک یزار زدم برا... زانومو از ته دل زار زدمی گذاشتم رورموس
زار زدم ...شدمی مکی شری اگهی با کس ددی که بای عشقیزار زدم برا...کردیم

 از دل خودش گذشتو حاال برگشته تا در کنار عشقش ی روزهی که ی دل خواهریبرا
  ...رهیآرامش بگ

  
  . در به خودم اومدمیکه با صدا اون حال بودم ی چقدر تودونمینم
  

  .رونی بیای چرا نم؟یخوب..سنای-مامان
  

   دهنمو قورت دادمو گفتمآب
  
  .امیاالن م-
  
 که فتمی رفت و خواستم بجیآروم از جام بلند شدم که سرم گ.  نگفتو رفتچی هگهید

 تا حالم بهتر بشه و بعد ستادمیچند لحظه همونطور وا.  گرفتمواری دستمو به دعیسر
 دست لباس هی... بود7ساعت ...رونی گرفتمو از حموم اومدم بی دوش الکهیز اون ا

 خانواده ها رو دی باهی راضیلی که آاالح... موهامو خشک کردمدموی پوشیراحت
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 ی سخته راضیلیخ... از مامان بابا شروع کنمدی کنم و اول از همه بایراض
  ..ستی سخت تر از قانع کردن ارسان ندونمی میکردنشون ول

  
 ری که احساس کردم قلبم داره تزی می کردمو شونه  رو گذاشتم رویپوف

  از اتاق اومدم دادمی که آروم ماساژش میاخم کردمو در حال...کشهیم
  .کردی نگاه مونیزی هال نشسته بودو داشت تلویمامان تو.رونیب

  
  ...سالم-
  
 اومدم ختموی ریوتا چا من به سمتم برگشتو با لبخند جوابمو داد منم رفتم دی صدابا

  .کنارش نشستم
  
  گرده؟ی برمیبابا ک-
  

  .. هانجانی ااسی التوی علیی فرداشب دایراست...ادیفردا شب م-مامان
  
  ؟ی چیبرا-
  

 ی و علاسی ازالری منم که غگهی شهر دهی نیتو و بهزاد که رفت...ینجوریهم-مامان
  . دعوتشون کردمنی همی رو ندارم برایکس

  
  .خوبه..آها-
  
  .  از فنجونا رو برداشتمو شروع کردم به خوردنیکی

  
نفس .  شروع کنمی چه جوردی بادونستمینم..زی می گذاشتم روموی چاهی خالفنجون

   آروم گفتمدمی کشیقیعم
  
  .مامان-
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  بله؟-مامان

  
  . باهاتون صحبت کنمخوامیم..دی خاموش کنوتونیزی تلوشهیم..شهیم-
  
   گفتدیچرخیمتم م که به سی تعجب نگام کردو در حالبا
  

  .دمیبگو گوش م-مامان
  

  . خاموش کردمو آروم برگشتم سمت مامانونویزی و برداشتمو تلوکنترل
  
 چکسی نه فقط شما هیعنی...نی خبری هست که شما ازش بییزای چهیخب ..خب-

  ...ی ولمی بچه دار شمییخوایراستش منو ارسان دوساله م...ازش خبر نداره
  

   با ذوق گفتمامان
  

 ی بهتون بگم ولخواستمی چند بار خودم مسنایبه خدا ... خوبهیلی که خنیا-انمام
 شمام دوست نمیبی حاال که می ولخوانی فعال بچه نمدی شاگفتمیهمش م...روم نشد

  . خوشحال شدمیلی خنیدار
  
  . خوشحالتون کنمتونستمیکاش واقعا م-
  

  ...ی مگه نگفت؟ی چیعنی-مامان
  
  . بشم وقت مادریچی هتونمیمن نم-
  
 اجازه نوییسرمو انداختم پا.  حرفم مامان چند لحظه کپ کردو زل زد به من نی ابا

 از مامان در یی صداچی هیچند لحظه گذشت ول.  گونم سر بخورنیدادم اشکام رو
.  همون حالتهی هنوزم تودمی سرمو آوردم باال نگاش کردم که دنی همی براومدینم
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 کی به لبش نزدوانویل.  آب آوردموانی لهی و  رفتم آشپزخونهموی از جا پردعیسر
  کردم با عجز گفتم

  
  ؟ی شدینجوریچرا ا.. قربونت برمیاله..مامان-
  
.  که کم کم به خودش اومددمی صورتش پاشی روکممی  و ختمی دهنش ری آب توکمی

 ی بغلش با صدای تودیکنارش نشستمو دستشو گرفتمو تا خواستم حرف بزنم منو کش
   با بغض گفتمرونوی از بغلش اومدم بعیسر. هیگر ریبلند زد ز

  
  .مامان..به خدا طاقت اشکاتو ندارم... نکنهیمامان جون من گر..مامان-
  

  ؟یختی تو خودت ر؟چرایچرا بهم نگفت-مامان
  
   جز ناراحت کردن شماها داشت ؟ی ادهیآخه گفتن من چه فا-
  

 حداقل میشدیراحت م جهنم که نام؟بهی که ما ناراحت نشیختیتو خودت ر-مامان
  . تا زودتر مشکلتون حل بشهمی راحل بودهیدنبال 

  
  ..شهیحل نم-
  

  شه؟ی م؟مگهی چیعنی-مامان
  
 سال هی کینزد... دکترا رفتم و هزار تا دارو مصرف کردمنی بهترشیپ...آره شده-

  ... نکردیری تغچی نشدوهیچی هیتحت درمان بودم ول
  
 عیسر. د آروم شروع کرد به هق هق کردن حرفم چند لحظه ساکت و شدو بعنی ابا

   گفتمگرفتمی صورتشو با دستام قاب میاشکامو پاک کردمو در حال
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 شی آتشتری دلم بیکنی مینجوریبه خدا تو ا... نکنینجوریمامان تورو خدا ا-
  ..نکن... کارو قربونت برمنینکن ا...رهیگیم
  

 دونستمی کنه چون میال و اجازه دادم تا خودشو خنمی سی سرشو گزاشتم روبعدشم
 کرد هی بغلم گری ربع توهی کینزد. ندارهیری نکنه تاثهی بگم آروم باشه و گرمیهر چ

 برداشتمو صورتشو زی می دستمال از روهی رونویاز بغلم اومد ب. تا بالخره آروم شد
  .پاک کرد

  
  ؟ی همه وقت ازم پنهان کردنی ای چیبرا-مامان

  
  .کردینم از من دوا یگفتنم به شما درد-
  

  ... ورفتمی خوب القل اون موقع منم دنبال چند تا دکتر خوب م؟ی چیعنی-مامان
  
 و دکترا بودمو هزار نی سال تحت نظر بهترهی کی نزدگمیم...مامان بس کن لطفا-

 دوتا شی پنیرفتی منیدونستیحاال اگه شمام م.. نشدیجور دارو مصرف کردم ول
  نه؟ی از اریغ...دادی بهم مدی جدری تاثی بی و دوتا داروگهیدکتر د

  
 روبروم زل واری دادمو به دهی نگام کرد که به مبل تکی اشکی نگفتو با چشمایچیه

  زدمو گفتم
  
 به خاطر من ازش گذشت و یاون عاشق بچس ول...دی از من ارسان زجر کششتریب-
 قراره و ی چقدر بدمیفهمیم...خوندمی چشماش دردشو می من توی نگفت ولیچیه

 بخواد ی کسدیترسیم...می نگیزیدر اصل ارسان نزاشت به خانواده ها چ..زنهیدم نم
 غم تو دلشه و دم شتری من بزبه خدا که اون ا... سرزنشم کنهایبهم طعنه بزنه 

  .زنهینم
  

   چشماش زل زدمو ادامه دادمی توتی سمت مامان وبا جدبرگشتم
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 کنم طعم پدر ی کارخوامیم... عذابش بدمنی از اشتری بگهی دخوامی نمنی همیبرا-
  .شدنو حس کنه

  
   تعجب نگام کرد که آب دهنمو قورت دادمو آروم گفتمبا
  
  . ازدواج کنهیلی با آخوامیم-
  

  سنا؟ی یگی می معلومه چچی؟هیییییییچ-مامان
  
  . هم صحبت کردم و موافتشو گرفتمیلیمن با آ...آره مامان-
  
   گفت حرفم دوتا دستشو به سرش گرفتو با نالهنی ابا
  

 کارو نی ای رفتی تو با چه عقل؟آخهی کنوانهی منو دیخوای تو مسنای یوا-مامان
   گفته و ناراحتت کرده؟یزی نکنه ارسان چ؟یکرد

  
 وقت هی بزنم که ی ارسان نزاشت به شما حرفگمیمن م... مامانهی چه حرفنیا-

 یلی به آ کهمینی کارو بکنه؟علت انی اادی بهم سرکوفت نزنه بعد حاال خودش بیکس
  .نی که شما خبر ندارگسی دیزی چهی دادم یشنهادی پنیهمچ

  
  .پس بگو تا بدونم-مامان

  
  .تونمینم... مامانشهینم-
  

  .هی موضوع چنمیبگو بب... به دو نکنیکی با من سنای-مامان
  
 تکون یکالفه سر.  چشامی زل زد توتی بهش نگاه کردم که با جدی درموندگبا

 دادو با هیحرفام که تموم شد مامان به مبل تک.. کردمفی براش تعرویدادمو همه چ
  اخم گفت



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

161

  
 تو که مثل خواهرش هیاز همون شب عروس... باشهنی اانی جرزدمیحدس م-مامان

  . زدمیی حدساهی ول کرد رفت یبود
  

   پاک کردمو گفتماشکامو
  
  .نی بهم حق بددی باگهیخب پس حاال د-
  

   گفتتی تر شدو با عصبانظی غلاخمش
  

  . مال گذشته بودهی کردیهر کار...دمینه که نم-انمام
  
  ...مامان-
  

 بگو همه یلیبرو به آ... که گفتمنیهم... بشنومخوامی نمگهی دیچیه..سیه-مامان
 فتمیخودم از فردا م.. مورد بشنومنی کلمه در اهی مخوامی نگمید.. شدی منتفیچ

  ؟یدیفهم..یریگیدنبال کاراتو دوباره تحت درمان قرار م
  
 از طرف من باشه از جاش بلند شدو رفت سمت اتاقش ی بدون که منتظر جوابدشمبع

   بلند گفتمی با صداکردمی که هق هق می از جام بلند شدمو در حالعیکه سر
  
 عذاب تونمیمن نم..کشهیبه خدا ارسانم داره عذاب م...کنمیمامان ازت خواهش م-

سخته هر روز شاهد عذاب  یلیبه خدا خ..تورخدا درکم کن..نمی عشقمو ببدنیکش
تورو خدا مانع .. عذاب هردوشون منم مامانلیدل... و ارسان باشمیلی آدنیکش

 سخته یلیخ... کنمزنش عذاب بکشمو خودمو سرنی از اشتری نشو بیراض..نشو
 ی اگه حتیفهمیم..گمی می چیکنی پس درک مییتو که خودت عاشق بابا...مامان

 حاال من که دارم عذاب شهیت از جاش کنده م قلبی عشقت بره چه جوریخار تو پا
 عذابش باشم و لی که دلی دارم؟اونم وقتی به نظرت چه حالنمیبی عشقمو مدنیکش

 و حرف نموی نبیچی محبتش غرق کنه تا هیای دری نگه و فقط منو تویچیاون ه
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 نباش به عذاب یراض... سخته مامانیلیبا خدا خ...چشماشو نخونم
  .. کار به نفع هممونهنیا..میکشی زجر ممیمون دار ییهرسه تا..دمونیکش

  
 کردم که مامان هی مبلو از ته دلم گری نشستمو سرمو گذاشتم رونی زمی مبل روکنار

 پاشو شروع کرد به نوازش کردنم ی مبل نشستو سرمو برداشتو آروم گذاشت رویرو
  .ختیریو خودشم آروم همراه من اشک م

  
  ؟ی کن بدون ارسان تحملیتونیم-مامان

  
  ..نه-
  

  ؟ی خودتو نابود کنیخوای می چیپس برا-مامان
  
 یفقط کنارش زندگ...طاقشو ندارم...شمی چون ازش جدا نمشمینابود نم-
به خدا ...هی کافنمی ببشوی که کنارش باشمو خوشبختنی من همیبرا ...نیهم...کنمیم

فقط اون ...مخوای ارسان نمی از خوشبختری به غیچی همیمن از زندگ... مامانهیکاف
  ... کم ندارمیچی هگهیخوشبخت باشه من د

  
 با بغض دوی به صورتم کشی که مامان دستگرفتی و کم کم صدام اوج مگفتمی رو منایا

  گفت
  

  .آروم باش... دلمزیآروم باش عز..باشه قربونت برم...باشه مامان جان-مامان
  

 سکوت فقط یانم تو و مامختمی نگفتم و فقط آروم اشک رچی هگهی بستم و دچشمامو
 ی پاش برداشتم که با نگرانیکم کم آروم شدمو سرمو از رو. صورتمو نوازش کرد

  گفت
  

  ؟یخوب-مامان
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   تکون دادمو از جام بلند شدمو خواستم برم سمت اتاقم که گفتیسر
  

  ؟ی فکر کنشتری بیخوای؟نمی مطمئنسنای-مامان
  

   گفتمنانی سمتشو با اطمبرگشتم
  
  ..رم مطمئن تشهیاز هم-
  
   تکوت دادو گفتی غم سربا
  

فقط ..کنمیحاالم نم... دخالت نکردمتیگی زندماتوی تصمی وقت تویچیه-مامان
  .ی نشمونی پشدوارمیام
  
  ؟ی کنشی راضوی شما خودت با بابا حرف بزنشهیم..فقط...یمرس-
  

 آب شدنتو نی از اشتری بمخوامین... باشهی سخته ولیلی خدونمی که منیبا ا-مامان
  .منیبب
  
  .یمرس... مامانی پشتمشهی که همیمرس-
  

 دوساعت داشتم با قای دقیعنی.. شب بود9ساعت . راه افتادم سمت اتاقمبرگشتمو
 آروم شده گهید... زل زدم به سقفدموی تختم دراز کشیرو. زدمیمامان حرف م

  .. کنمهی گرخواستمی نمگهید..بودم
  

 زی میاز رو.  اومدمی زنگ اس گوشی که صداشدی کم داشت چشام گرم مکم
  .نهیلی آدمیبرداشتمش که د

  
  .کنمی نمی کارنیچیمن هم... شدممونی پشسنای-نیلیآ
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   براش نوشتمعی تکون دادمو سریسر
  
 گهی نمگهی رو که قبول کرده دیزیبعدشم آدم چ..ی دادی نره بهم چه قولادتی-
  . شدممونیپش
  

 ی بود برادهیز سرم پرخواب ا.. رو گذاشتم سرجاشی و براش فرستادم و گوشاس
 میشگیبه عادت هم.. اطی برداشتمو رفتم حورموی  پلوی از جام بلند شدمو گوشنیهم

به ... شبیاهی دادمو زل زدم به سهی مجنون نشستمو به تنش تکدی درخت بریز
 یکی کمرنگ یکی... داشتنینگ رهی که هر کدوم از ستاره هاش یآسمون پرستاره ا

  ...پررنگ
  

 کردمی رو که چند وقته همش گوش می در آوردم و آهنگبمیج ی از تویگوش
  .آوردم

  
   ازهممی کنی دورایب

  
   کم کممی تنها بشایب

  
   با من تو بدتر شوایب

  
  رد شو... از من تو رد شوایب

  
 بار نی چندمی گونم سرخوردنو برای کم کم اشکام روی نداشتم ولی که بغضنی ابا

  .. کردنسیگونمو خ
  

   از احساسرهی دلم سر مییتا وقهی ی گاهنیبب
  

  داستی من پی چشمانی از ادارمی نه بخوابمی منه
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   محتاج گرماتهتنم
  

   دل به تو بستمیادیز
  

  ستی حد ننی در ای دردچیه
  

   خستمی زندگنی از امن
  

  .. از حدشی بشهیدلم تنگ م.. از حدشی بشهی تنگ مدلم
  

   ازهممی کنی دورایب
  

   کم کممی تنها بشایب
  

  من تو بدتر شو با ایب
  

  ....رد شو... از من تو رد شوایب
  

  )یادی ز-باران(
 دانلود

  
 آهنگ و از اول نقدیا...  آهنگ از اول آوردمو چشمامو بستم و گوش دادمدوباره

 مامان متوجه خواستمینم...هوا روشن شدآوردمو به آسمون نگاه کردم که کم کم 
  .... از جام بلند شدمو رفتم داخل خونهنی همی بشه برامی قراریب

  
 تخت نشسته و داره ی کنارم رودمی مامان آروم چشمامو باز کردم که دی صدابا

  .کنهیموهامو ناز م
  

  . ها11 ساعت ؟ی بلند شیخوایمامان جان نم...سنای-مامان
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   گفتمدمیمالی که چشمامو میردم و از جام بلند شدمو در حال حرفش اخم کنی ابا
  
   ن؟ی نکرددارمی چرا زودتر بیوا-
  

  رون؟ی بی داریمگه کار...ی بودداری و تا صبح بیدی نخوابشبیچون د-مامان
  
  .نشونیلی آی برم خونه خوامیم...آره-
  

   گفتنی غمگدوی کشیآه
  

  ؟ی مطمئنسنای-مامان
  
  .رمشک ندا...آره مامان جان-
  

  ؟ی صحبت کنی با مهری بریخوایم..ی نشمونی پشدوارمیگفتم که فقط ام-مامان
  

   آره تکون دادم که گفتی به معنایسر
  

   من باهاش صحبت کنم؟یخوایم-مامان
  
  . پس بهتره خودم باهاش صحبت کنمشهی موضوع مربوط به من منیا...نه اصال-
  

  . خبینجوریبرات سخته ا-مامان
  
  فتنش آسونه؟ شما گی برایعنی-
  
 بغلش کردمو عیسر.  نگفت و فقط نگام کرد که کم کم چشماش پر از اشک شدیچیه

  گفتم
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  ؟یکنی میقراری بی دارنقدی ای چیآخه برا.. نکنهیمامان جون من گر-
  

 نگو ی نداره ولی کمبودچی هکردمیفکر م..دلم خوش بود دخترم خوشبخته-مامان
  .زدهی داشته و دم نمیچه غم بزرگ

  
   گفتمدادمی که با بغضمو قورت می آوردمو در حالرونشیبغلم ب از
  
 سه سال کم خوشبخت نبودم نی ایمنم تو... دارهی مشکلهی یهر کس-

  ...ی کم نزاشت ولیچی من هیارسان برا...مامان
  

 هی نمگیچی ارسان هیگی مگه نم؟ی نابود کنتوی خودتو زندگیخوایپس چرا م-مامان
   نداره؟یو مشکل

  
 سه نی ایتو...کنمی کمبودو حس منی من خودم ای ولگهی نمیچیرسان هدرسته ا-

حاال نوبت ... برام فراهم کردزویسال وقعا برام سنگ تموم گذاشت ارسان و همه چ
 خوامی پدر شدنو داره منم فقط ماقتیاون ل...اشوی خوبیمنه که جبران کنم همه 
  ..نیهم...اونو به آروزش برسونم

  
 شوی بلند گری که صدارونیاش بلند شدو از اتاق رفت ب گاز گرفتو از جلبشو

  ... منصرف بشمتونستمی و گرفته بودم نممی من تصمی ولکردمیدرکش م.دمیشن
  
. دست و صورتمو شستمو آماده شدم. یی جام بلند شدمو رفتم سمت دست شواز

 خواستم برم سمت.  و رفتم سمت سالنرونی برداشتمو از اتاق اومدم بفموی و کیگوش
 مامان دمیوارد آشپزخونه شدم که د. اتاق مامان که سرو صدا از آشپزخونه اومد

  .کنهی صبحانه رو آماده مزیداره م
  
  ن؟یمگه هنوز صبحانه نخورد-
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   قرمز نگام کردو گفتی چشمابا
  

  . توهیبرا...من خوردم-مامان
  
  .خوامی می استکان چاهیفقط ... ندارملیمن م-
  

 گذاشتم مویی چایاستکان خال. ختمی ری خودم چایو برا استکان برداشتمهی بعدشم
   به طرفم گرفتو گفتچی ساندوهی  برگشتم سمت مامان که نکی سیتو
  

  . راه بخوری تونویا-مامان
  
  . ندارملی مامان به خدا میوا- 

  
  .ی بخوردی بای نخوردیچی هشبمید...خودیب-مامان

  
 ازش گرفتمو رفتم سمت در چوی با اکراه ساندونی همی دلشو بشکنم براومدی ندلم

  که گفت
  

  سنا؟ی-مامان
  

   سمتشو مهربون گفتمبرگشتم
  
  جانم؟-
  

  گه؟ی دیشی نممتی تصمری گی پگهی نشه دی رازیاگه مهر...اگه-مامان
  

   زدمو گفتمینی غمگلبخند
  
  . کنمشی رازدیمن با...نه مامان-
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م سمت در که  باهاش کردمو رفتی لبری زی خدافظهی تکون داد که ی بغض سربا

  . بابانی ماشچییچشمم خورد به سو
  
   من ببرمش؟ی الزم ندارنویمامان ماش-
  

  .ی مواظب باشیول...نه-مامان
  
 ی از تونویماش. رونی بابارو برداشتمو از خونه اومدم بنی ماشچیی نگفتمو سویچیه

 جون خونه ی مهردمیترسیم.نشونیلی آی در آوردمو روندم سمت خونه نگیپارک
 رو گرفتم که بعد از دو تا یلی شماره آعی در آوردمو سرموی گوشنی همیبرانباشه 

  .بوق جواب داد
  
  .سالم-نیلیآ
  
  ؟یخوب..یلیسالم آ-
  
  ؟یتو خوب...یمرس-نیلیآ
  
   جون خونس؟یمهر...ستمیبد ن-
  
  ؟ی چیآره برا-نیلیآ
  
  . باهاش صحبت کنمامیدارم م-
  
  ؟یییییییچ-نیلیآ
  
  . صحبت کنمی با مهرامی بخوامیم.. شمامیخونه  گفتم؟گفتم تو راه یمگه چ-
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  . کرده بودمیاصال من باهات شوخ... شدممونی من که گفتم پشسنای-نیلیآ
  

   گفتمی کردمو با کالفگیپوف
  
 حرف دلتو گهی ندونه من که دیهر ک...ی نکردای ی کردیمن کار ندارم که شوخ-
  .اری بهانه نیخودیپس ب...دونمیم
  
  ...سنای-نیلیآ
  
  . خونتونمکینزد...سیه-
  

 ادهی پنیاز ماش.  خونشون بودمی جلوقهی دق5.  رو قطع کردمی گوشعی سربعدشم
 از خونه اومد عی سریلیشدمو رفتم  در خونه و خواستم زنگ بزنم که در باز شدو آ

  با تعجب نگاش کردم که به سمتم اومدو گفت. رونیب
  
  ؟ی کار کنی چیخوای م؟ی شدونهی دسنای-نیلیآ
  
 در مورد ازدواجتون صحبت ی برم با مهرخوامی م؟گفتمی کند ذهن شدیلیآ-

   برات؟ستیواضح ن...کنم
  
  ... پسستمی نیمن که گفتم راز-نیلیآ
  

   تکون دادمو گفتمی سرکالفه
  
  ..ی چقدر ارسان و دوست دارفهممی مدونمویم... به من دروغ نگویلیآ-
  

   قلبشو ادامه دادمی گرفتمو گذاشتم رودستشو
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من ... انکار نکنکنمی پس خواهش متپهی نفر مهی قلب فقط به خاطر نی که افهممیم-
 اقتشوی چون من لی من فدا کنی خودتو براخوامینم...خوامی نمیازت فداکار

 محبتت قی من الیلیبه خدا آ... ندارماقتشوی کردم لانتی که بهت خیمن...ندارم
  ..ستمین

  
   تکون دادو گفتی دادم که با بغض سرهی کنار خونه تکواری و به دهی گرری ززدم

  
تو ..یجون من..ی خواهرمیتو... دلمزمینگو عز... نگو خواهر گلمینجوریا-نیلیآ
  . فداتشمی نکردیتو کار..یتو فقط عاشق شد..ی نکردی کارچیه
  
 آدم نیبدتر..من بدم...ی نکن منو خوب نشون بدی سعنقدیا...یللللللیآ-
 از یکی کوچی گوشه هی کارم نیا.. مجازات هاستنی که سزوار بدتریآدم...ایدن

  .نیهم....تاوان کارامه
  

   گفتهی اومد دنبالم و با گرعی سریلی برگشتمو رفتم داخل که آبعدشم
  
  .کنمیخواهش م... کارو نکننی تورو خدا اسنای-نیلیآ
  

 جون اومد ی که مهرمی خونه بودکی نزدایتقرب.  نکردمو به راهم ادامه دادمیتوجه
   ما با تعجب گفتی اشکی چشمادنی و با دونریب

  
  نجا؟یچه خبره ا- جونیمهر

  
   پاک کردمو گفتماشکامو

  
   باهاتون صحبت کنم؟تونمیم-
  

   شده؟یزیچ- جونیمهر
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  ن؟یوقت دار... باهاتون صحبت کنمخوامیم-
  
 خواستم برم داخل دموی کشیقینفس عم. تکون دادو رفت داخل خونهی تعجب سربا

   گفتهی با گریلیکه آ
  
  .کنمی خواهش مسنای-نیلیآ
  

 ییچشما... قشنگش نگاه کردمیچند لحظه به چشما.  آروم رفتم سمتشبرگشتمو
 کردمو شی بارونی روزهی که من ییچشما... بودیپر از مهربون...که پر از عشق بود

   بغلمو گفتمی تودمیآروم سرشو کش...بهشون توجه نکردم
  
  .. گناهکار بمونمنی ازاشترینخواه که ب..م عذابت بدنی از اشترینخواه که ب-
  

   گفتمدموی شد که آروم موهاشو بوسدتری شدشیگر
  
 رفتی تو بود می جاگهیهر کس د..ی که هنوزم کنارم موندی کردی خانومیلیخ-
  .یلیخ...ی خواهرونتمی مدیلیخ...ی کنارم بودشهی تو مثل قبل همیول
  
   اومدو با بغض گفتمرونی بغلم باز
  
اون تورو دوست داشت ...ارسان حق تو بود..ی ندارینی دچی تو به من هسنای-نیلیآ

  نه؟یبی چشماش فقط تورو می کنارش باشم وقتیمن چه جور...و داره
  

 بگم؟ ازش فاصله گرفتمو برگشتمو دی بای چدونستمینم... نگفتمیچی کردمو هسکوت
 شربت از وانی ل جون با دوتایوارد خونه شدم که همون موقع مهر. رفتم سمت خونه

 گرفت طرفمو با واناروی از لیکی اومد به سمتمو عی سررونویآشپزخونه اومد ب
   گفتینگران

  
  .میزنی حرف میآروم شد... مشکدیشربت ب... بخورنوی اول اایب- جونیمهر
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 میلی تا شربتو به آرونی نگاش کردمو شربت و ازش گرفتم که رفت بی مهربونبا

 یلی مادر مهربون بود و منو مثل آهی مثل شهیهم..د بوینطوری همشهیهم...بده
 مبل پرت نی ترکی نزدیخودمو رو.  زدمو رفتم سمت حالیپوزخند. دوست داشت
 دونمینم.  بستمشمامو دادمو چهی نفس خوردمو سرمو به مبل تکهیکردمو شربت 

  . جون به خودم اومدمی مهریچقدر گذشته بود که با صدا
  

  ن؟یگرفتی شده که جفتتون آبغوره می چنمی کن ببفیخب حاال تعر- جونیمهر
  

   زدمو گفتمیلبخند کم جون.  روبروم نشستهدمی باز کردم که دچشمامو
  
  .کردی مهی گرنی همی شوهرش بدم براخوامی میچیه-
  

   باال انداختو گفتییابرو
  

 تحمل کنه و بخواد نوی هس که بتونه امی کسیعنی؟یگی میجد..نه بابا- جونیمهر
  ؟رتشیبگ
  
  ...مگه چشه خواهرم؟ گله-
  

   هست؟ی مرد بدبخت کنیخب حاال ا... خلی هاهی مایآره گله تو- جونیمهر
  

   زدمو گفتمی هم قفل کردمو پوزخندی تودستامو
  
  .ارسان...شوهرم-
  
   تعجب نگام کردو گفتبا
  

  !! منظورتوفهممینم- جونیمهر
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  . با ارسان ازدواج کنهیلی آخوامیم-
  

   گفتیه با بهت نگام کرد وبا لبخند کمرنگ جون چند لحظیمهر
  

  . تویای شوخنی از دست اهی گرری بچم حق داره بزنه زیطفل- جونیمهر
  
 میلیبا آ... با ارسان ازدواج کنهیلی آخوامیمن م... جونی نبود مهریشوخ-

  .نیمونیفقط شما م...موافقه..صحبت کردم
  
   گفتمعی دهن باز بهم نگاه کردو خواست حرف بزنه که سربا
  
 ی ولگهی نمیچیارسان ه.. مادر بشمتونمی وقت نمچی هیعنی..من مشکل دارم-
 می تصمنی همی براشهی نمی به طالق رازمی چقدر بچه دوس داره و از طرفدونمیم

  .گرفتم پدرش کنم
  

  ..یلی آیخوای میعنی- جونیمهر
  
  . ارسانو پدر کنهیلی آخوامیآره م-
  

 که توش یبعد از چند لحظه با لحن. د بهم دادو زل زهی مبل تکی به پشتآروم
   تعجب بود گفتیدلخور

  
  ؟ی شدونهی د؟یگی می چیفهمی مچی تو هسنای- جونیمهر

  
  . عذاب چند ساله خاتمه بدمهی به خوامیفقط م...نه-
  
   انداختمو گفتمنیی تعجب نگام کرد که سرمو پابا
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 ی که بود از بشمی پشهیهم... عاشق ارسان بودیلی تهران آمی که برنیقبل از ا-
 کردی قبول نمیلیآ..می که تهران قبول شدنی تا اکردی متی ارسان شکای هاییاعتنا

 من بهش قول ی ارسان و نداشت ولی دوباره ی هایی اعتنای چون طاقت بمیبر
 که کردم برعکس جواب دادو یهر کار.. نشدیول.. کنم عاشقش بشهیدادم که کار

 به دی عقب کشیلیآب خوردن عاشقش شدمو آ نیمنم ع...ارسان عاشق من شد
 ی از توی گفت اصال ارسان و دوست نداره ولیخواستم مانعش بشم ول...خاطر ما

  .. رفتاوردوی طاقت نی ولگهی که داره دروغ مخوندمیچشماش م
  

   آوردم باال ادامه دادمسرمو
  
اشتم  دخترتون رو دی که ادعایمن.. جونی من بودم مهرتونییعلت سه سال تنها-

 یلی آخوامیم... جبران کنمخوامی حاال میول... تنتونو ازتون دور کردمیپاره 
  . عذاب نکشه چون هنوزم ارسان و دوست دارهگهیخوشبخت بشه و د

  
 رفتم عیسر.  جون نگاه کردمی مهری دهی رنگ پری نگفتمو به چهره یچی هگهید

  . کردهخی دمیجلو دستاشو گرفتم که د
  
  ن؟ی جون؟ خوبیمهر-
  

 هی اگه ایخدا.. نگام کردی اشکی تکونش دادم که به خودش اومدو با چشماآروم
 که یمن.. شک نکن که منمیری و جونشو بگی بندتو انتخاب کننی بدتریروز خواست

  . همه کردم تا خودم خوشبخت باشمیاشک و مهمون چشما
  

  همش دروغ بود مگه نه؟- جونیمهر
  
   شدو گفترهیه به روبروش خ نه تکون دادم کی به معنای بغض سربا
  

 که تو نهی حتما به خاطر اگفتمی می بچم چقد رفته تو خودش ولدمیدیم- جونیمهر
  . بچم چشهنمینرفتم بب..  وقت نرفتم ازش دردشو بپرسمچیه...یکنی ازدواج میدار
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   بغلش کردمو گفتمعی که سرهی گرری بلند زد زی صدابا
  
  . منه به خداری تقصنایهمش ا... نبوده شماریتقص..نی نکنینجوریتورو خدا ا-
  
 رونی آروم شدو از بغلم اومد بکمی قهیبعد از چند دق.  کردهی نگفت و فقط گریچیه

   چشام زل زدو گفتیو تو
  

   بشه زن ارسان؟نمیلی آیخوایم- جونیمهر
  

   بلند گفتی جوابشو بدم که با صداخواستم
  

 یدیفهم..افتهی بیاتفاق نی همچزارمینم...دمی من اجازه نمیول- جونیمهر
  .ی بگخوامی نمیچی هگمید...زارمیسنا؟نمی

  
 فقط ارسان و دوست یلی به خدا آی ها رو داره ولنی بهتراقتی لیلی آدونمیم-

  .کنهی ازدواج نمگهیداره و با کس د
  

 با ارسان دمی من اجازه نمی نکنه فرق نداره ولای ازدواج بکنه خوادیم- جونیمهر
  .نیهم...ازدواج کنه

  
 اصرار کنم نی از اشتری بطی شرانی ای توخواستمی پس نمهی چقدر عصباندمیفهمیم

   از جام بلند شدمو گفتمنی همیبرا
  
  .خدافظ...رمی جواب بگامیمن بعد از ظهر م...نی حتما روش فکر کنیول..باشه-
  

 اومدم یلیاز خونه آ.  منتظر جواب باشم رفتم سمت در خونهنی بدون ابعدشم
 یسرمو گذاشتم رو.  که بغضم شکستنی ماشی باز کردمو نشستم تونوی ماش دررونویب

  ... کردمهی بلند گری با صدامی زندگی بار تونی دومیفرمونو برا
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 که نیهم.  شدمو رفتم سمت خونهادهی پارک کردمو آروم پنگی پارکی تونویماش

  .دمی بلند بابا رو شنیخواستم درو باز کنم صدا
  

   کنه؟ کاری چخوادیم-بابا
  

 درو باز کردمو دموی کشیقینفس عم. گهی مامان داره موضوع منو بهش مدمیفهم
.  و بابا با اخم نگام کردیرفتم داخل که هردوشون به سمتم برگشتنو مامان با نگران

   سالم آروم کردمو خواستم برم سمت اتاقم که بابا گفتهی
  

  گه؟ی می مامانت چسنای-بابا
  
  .قتهی حقگهی که میزیهر چ-
  

  . کارت دارمنجای انی بشایب-بابا
  
  ...خوامی مکنهی سرم درد می ولدیببخش-
  

  ..نی بشایب-بابا
  

  . نشستمشونیی مبل روبروی تکون دادمو رفتم روی کالفگی از رویسر
  

  ن؟ی همه مدت مشکلتونو از ما پنهان کردنی ای چیبرا-بابا
  
 ی حل نشد به کسمیوقت می که خودمون حل کنشهی اگه حل ممینی ببمیخواستیآخه م-

  . نداشتی ادهی چون فامینگفت
  
 ی نگفتم که با صدایچی هنوییسرمو انداختم پا.  نگفتو فقط با اخم نگام کردیچیه

  .دمیبلندش از جا پر
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  ؟یگردی دنبال زن واسه شوهرت می که داری شددی و ناامفی ضعنقدیا-بابا

  
  . آروم باشدیحم-مامان

  
   گفتتیا عصبان به سمت مامان برگشتو ببابا

  
 یفهمی کار کنه؟ می چخوادی دخترت میفهمی م؟یگی می چیفهمی میچیفرح ه-بابا

   خودشو بدبخت کنه؟خوادیم
  

  . نگفتو با بغض بهم نگاه کردیچی همامان
  
 ظلمه که یلی خنیاون عاشق بچه هاس و ا.. ارسان پاسوز من بشهخوامیبابا من نم-

  .رمی حقو ازش بگنی ایمن با خودخواه
  

   ؟ی نداری حقی اون زندگی تو تویعنی؟یچه حق-بابا
  
 آروزوهاش یارسان به خاطر من از همه ...من حقمو گرفتم بابا..چرا دارم-

   همه محبتشو بکنم؟نی حاال نوبت منه که جبران ادی کنیفکر نم..گذشت
  

 یتونی بدون اون میکنی مالی؟خی رو انتخاب کردی راه درستیکنیفکر م-بابا
 ازدواج یلی پس فردا که با آیکنی عاشق بودن می ادعانقدی تو که ا؟یاریطاقت ب

 و تو رو کنار خودش نگه مونهی بازم عاشق تو میکنی مالیکنه و اونو پدرش کنه خ
 که عاشق باشه بازم مادر رچقدرمارسان ه...ی در اشتباهیلیخ.. خانومریداره؟نخیم

 هی یشی میگیزند اون یاون موقع تو تو.. دوست دارهگهی جور دهیبچشو 
از خودشون از ...ی ازشون دور باشخوانی اضافه که می کهی تهی یشیم...سربار
  .... اون موقع ارسانگهید..شونیزندگ
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از جام بلند شدمو دستمو گذاشتم .... حرفاشو بشنومی ادامه خواستی دلم نمگهید
   گفتمهی گوشمو با گریرو
  
 فقط عاشق منه و عاشق من ارسان...دیگیدروغ م...دروووغه...بسههههههه-
به ...فقط منم که تو قلبشم...فقط من...اون فقط منو دوست دااااره...مونهیم
  ....اون فقط مال منهههههه... قلبشی بخواد پا بزاره تودمی اجازه نمچکسیه
  

 یچی هگهی شدو داهی چشمم سی جلوی که همه چزدمی مغی داشتم جنطوریهم
  .....دمینفهم

  
  
  

 5ساعت. شدمو به ساعت نگاه کردمزی خمی تخت نیاز کردمو رو چشمامو بآروم
 از حال رفتم مامان یاز وقت.. شروع کردم به حاضر شدننوییاز تخت اومدم پا...بود

 روم بودو ی بدیفشار عصب..دادی بهم میزینزاشته بود از جام تکون بخورمو مدام چ
ساده سرم کردمو  ی شال مشکهی. نیی اومده بود پایلی فشارم خنیبه خاطر هم

 مامان ی خواستم درو باز کنم که صدادمیکفشامو پوش. نیی برداشتمو رفتم پافمویک
  .اومد

  
  ؟یری می دارسنا؟کجای-مامان

  
   گفتمی حالی سمتش برگشتمو با ببه
  
  . دوباره باهاشون صحبت کنمخوامیم..یلی آی خونه رمیدارم م-
  
  ت گفی به سمتم اومدو با نگرانعی حرفم سرنی ابا
  

  .کنمی صحبت می من خودم با مهرای ب؟ی بریخوای حالت کجا منیآخه تو با ا-مامان
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  .دی شما دخالت کنمخوامین.. کارو انجام بدمنی خودم ادیبا...نه مامان-
  

  ..آخه-مامان
  
 موضوعو حل کنم پس انقد نی ادیخودم با...به خدا من حالم خوبه...مامان من-

 پس کشمی مادی زی سختدونستمی گرفتم مموی تصمنیا یمن وقت... لطفادینگرانم نباش
  بابا کجاس؟...بزار عادت کنم...ارمی و کم بامی زوده که بخوام از پا دربیلیهنوز خ

  
   تکون دادو گفتی سری ناراحتبا
  

  . اتاق کارشهیتو-مامان
  
  .کنهی فکر مممی تصمی خوب رویلیپس داره خ-
  

 ی کارم باعث بدبختنینبخشه اگه با اخدا منو ..از بس که بهش اصرار کردم-مامان
  .تو بشم

  
  ه؟ی چه حرفنیا مامان ا-
  

  .یاری سر خودت بیی بالهی و یاری طاقت نترسمیم-مامان
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  .هنوز اونقدرا عقلمو از دست ندادم...نترس-
  

  . امشبانی بگم نتی علیی زنگ بزنم به داخوامیم..ارهی اون روزو نیخدا اله-مامان
  
  ا چرا آخه؟-
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  . باشننجای اسی صالح نتی وضعنی ایتو-مامان
  
  .امی حالو هوا در منی منم از اینجوریا..انیبزار ب... خوبهمیلیه؟خیتیمگه چه وضع-
  

  ..یول-مامان
  
  ان؟ی میک.. تنگ شدهی علیی دایدلم برا...گهی نکن دتیا مامان اذ-
  

  .گهی دانی ب7 یاحتماال ساعتا..دونمینم-مامان
  
  .خدافظ..گهی دگردمی منم تا اون موقع برمباشه-
  

  .مراقب خودت باش-مامان
  

 ی دربست گرفتمو رفتم سمت خونه هی. رونی تکون دادمو از خونه اومدم بیسر
 آروم زنگو زدم دموی کشیقینفس عم.  خونشون بودمی ربع بعد جلوهی. نشونیلیآ

 آروم رفتم سمت یارفتم داخل و درو بستمو با قدم.  باز شدیکی تیکه در با صدا
 کس یچی حاال هی ولقبالم استومدی میکی شهی همنجای اومدمیهر وقت م...خونه

  .یلی آیحت..ومدهین
  

از راهرو رد شدمو رفتم داخل .  نبودچکسیه..  باز کردم رفتم داخل خونهدرو
 گوشه دمی که دیلیتعجب کردمو خواستم برم سمت اتاق آ.  نبودیبازم کس...حال

 ی به سمتم رفتمو کنارش نشستمو با نگرانعیسر. و سرش رو زانو هاشه حال نشسته ی
  . نگام کردی اشکیتکونش دادم که سرشو آورد باال و با چشما

  
   شده؟یچ-
  
  ..مامانم-نیلیآ
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   شده؟ی چ؟یمامانت چ-
  
  ...حالش بد شد-نیلیآ
  
   کجاس؟؟االنییییچ-
  
  .تو اتاقشه-نیلیآ
  
   دستمو گرفتو گفتیلیکه آ ششی جام بلند شدمو خواستم برم پاز
  
  .ششهیبابام پ-نیلیآ
  

   کنارشو آروم اشکاشو پاک کردم که گفتنشستم
  
 رو دوباره یهمه چ.. نشستم باهاش صحبت کردمی که رفتیاز همون وقت-نیلیآ

 که بابا نیتا ا.. نشدیهر کار کردم راز... قبول نکردی کردم ولفیبراش تعر
 که بابا کردمی مهینم رفتم تو اتاقمو داشتم گرم.. بزنمینذاشت به  بابا حرف..اومد
 باهاش شتری که بکمی ی شد ولی عصبیلیاولش خ.. رو بهش گفتمیمنم همه چ..اومد

تا .. شد قبول کرد که حداقل با مامان صحبت کنهی رازیصحبت کردم تا حدود
  .. از حال رفتییهوی که میکردی باهاش صحبت ممی االن هر دومون داشتنیهم
  

  . بغلش کردمعی که سرهی گرری زد زیشتریه حرفش تموم شد با شدت ب کنیهم
  
 یخودم همشونو راز..کنمی رو خودم درست میهمه چ..آروم باش...سیه-
  .غصه نخور فداتشم..یتو غصه نخور خواهر..کنمیم
  
 ما که دنی و با درونی چقدر گذشته بود که بالخره عمو رضا از اتاق اومد بدونمینم

 عی و منم سررونی از بغلم اومد بیلیآ. به سمتمون اومدعی سرمینشست واری دیگوشه 
  .از جام بلند شدم
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  . وروجکیختیتو که باز همه جا رو بهم ر- رضاعمو

  
  . مهربون بودنطوری همشهیهم.. نگفتمیچی انداختمو هنیی شرم سرمو پابا
  

  .کشهی ممی چه خجالتطونهی شسنای نی انیاوه اوه بب- رضاعمو
  

   بود گفتمنییرت دادمو همونطور که سرم پا قوبغضمو
  
 یواقعا شرمنده .. براتون دردسر درست کردمشهیهم...نی نگینجوریتورو خدا ا-

  .همتونم
  

  ؟یشی خودت نمی شرمنده یمطمئن- رضاعمو
  

   آوردم باال و با شک نگاش کردم که گفتسرمو
  

  .یلیهم با تو هم با آ..سنای باهات صحبت کنم دیبا- رضاعمو
  
 بلند کردمو با هم نی زمی از رویلیمنم آ.  از مبالیکی نگفتم که رفت سمت یچیه

  ....می از مبال نشستیکی یرو
  
  
  
 تو یلی آیهنوزم حرفا.  شدمو رفتم سمت خونهادهی پی از تاکسی کرختبا

عمو رضا وادارمون کرد هر کدوممون انتظاراتمونو از ارسان ...گوشمه
 نمی کی زندگتی وضعنی با اتونمی کدوم نمچیکه ه بهمون ثابت کنه خواستیم..میبگ
 ی مسخره همه چیزای سر چخواستمینم.. گفت من قبول کردمیلی آی هر چیول

 قبول کردو گفت که ستی نی مشکلیچی هدیآخرسرم عمو رضا که د... تموم بشه
  ...کنهی می جونو رازیخودش مهر
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 پسر جوون به هی یبا صدا در آوردمو خواستم درو باز کنم که فمی کی از تودویکل

  .عقب برگشتم
  

  ..سالم-پسر
  
 شلوار کتون کرم با کت هی بودو ی خوشگلیلیپسر خ.. تعجب بهش نگاه کردمبا

 یلی خافشیق... بودختهی رشیشونی پی قشنگ رویلی بودو موهاشو خدهی پوشیمشک
  باالیی با تعجب ابرونی همی فکر کردم نشناختمش برای هر چیبرام آشنا بود ول

  انداختمو گفتم
  
  شما؟-
  

 که پشت ی و در حالستادی روبروم واقای ترو دقکی زدو اومد نزدی جذابلبخند
   گفتدادیگردنشو ماساژ م

  
 ادمی و یدیخندی تو هر هر بهم  مزدوی که بهزاد بهم میی هایهنوز پس گردن-پسر

  .نرفته هااا
  

چند لحظه با تعجب بعد از .  به چهرش نگاه کردمشتری کردم با دقت بزی رچشمامو
  بهش نگاه کردمو با لکنت گفتم

  
  ؟یهوتن تو...هو-
  

  .شتونمی سال پستی بهینه پس پسر همسا-هوتن
  

   گفتمنداختمی که به سرتاپاش می که نگاهی در حالدمویخند
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 که یاز وقت...گهی ددمتی هست ندی سالهیفکر کنم ..  تویچقدر عوض شد-
  .ی کردریی تغیلیخ...دمتی ند اصالگهی جا دهی ی رفتی گرفتیانتقال

  
   زدو گفتیلبخند

  
   بد؟ایحاال خوب شدم .. کردمریی تغیلیخ...یحق دار-هوتن

  
  .می به فکر زن دادنت باشدی کم کم باگهید..یعااال-
  

 خودمو ی دوست دخترانیمن هم...دی لطفا در حق من نکننینه خواهشا از ا-هوتن
  . دوست دارمشتریب

  
   گفتمکردمیباز م که درو ی در حالدمویخن
  
  .ی شدطونیش...ایفکر کنم باز بهزاد الزم شد-
  
   گفتمیرفتی که به سمت خونه می داخل و در حالمی هم رفتبا
  

  .میشی عمومون که نمی کهی انگشت کوچمی باشیما هر چ-هوتن
  
  .کنهی مچارتی بی کردبتیاگه بفهمه پشت سرش غ-
  

  .فهمهی که نمی اگه تو نگ-هوتن
  

   گفتمدادمی که به داخل هولش میز کردمو در حال خونه رو بادر
  
  . جوجهی کردریی تغیادی زگهیبرو که د-
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 فکر ی بابا همش توی از غمامو فراموش کنم ولکمی بودو باعث شد تا ی خوبشب
 رفتن خونشون چون هوتن عی بعد از شام سرشونی علییدا. گفتی نمیچیبودو ه
 بره که بابا خواستی ماسمیال. رده بود کار نکیچی برگرده و هنوز هخواستیفردا م

 در مورد من خوادی مدونستمیم.. اتاقش تا باهاش صحبت کنهینزاشتو بردش تو
 یبرا. گرفتی ازش مشورت مشهی و قبول داشتو هماسی الیلیصحبت کنه چون بابا خ

 مبل نشستمو آروم گونشو ی ذره از اضطرابم کم کنم کنار کوروش روهی که نیا
. کردنی گوشه نشسته بودنو داشتن صحبت مهی سمیمامان و پرد. نوازش کردم

 به اسی الی عصبی در اتاق و بعد از اون صدای چقدر گذشته بود که با صدادونمینم
  .خودم اومدم

  
  ...سنای-
  

تا ..کنهی نگام متی داره با عصباندمی از جام بلند شدمو به سمتش برگشتم که دعیسر
 یزیبا ترس آب دهنمو قورت دادمو خواستم چ.  بودمشدهی ندینقدرعصبانیحاال ا

  بگم که با داد گفت
  
  ؟ی کار کنی چیخوای میفهمی میچیه-اسیال
  

   گاز گرفتم که مامان گفتلبمو
  

  .بچه خوابه..اسیآرومتر ال-مامان
  
  .. د آخه-اسیال
  

  .. آرومتراسیال-بابا
  

  گرفتو گفت موهاشو زدو با حرص بهم نگاه کرد که مامان اومد دستمو ی تویچنگ
  

  .تو برو تو اتاقت-مامان
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  ..آخه-
  

  .میکنی حلش مسیمنو پرد.. دوباره حالت بد شهخوامینم..برو-مامان
  

منم .  زدو اشاره کرد که برمی نگاه کردم که لبخندسی تکون دادمو به پردیسر
  .  نگفتمو آروم رفتم سمت اتاقمیچیه
  

حاال که همه ... فکر نکنمیچی به هگهی گرفتم دمی تصمدموی تختم دراز کشی روآروم
 مجبورش دیبا..کردمی می اونو رازدیبا... سراغ ارسانرفتمی مدی شدن بایراز

 شهی نمی رازای راحتنی به همدونستمی بودو می کار سختیلیخ.. قبول کنهکردمیم
 دهی فای زحمتام بیاگه ارسان قبول نکنه همه ..کردمی همه تالشو خودمو مدی بایول
 تا خود اونو خوادی هفته کامل وقت مهیالبته ...رمی بهزاد کمک بگ ازدیبا...شهیم

 مدت زمان نی همی چون ممکنه توادهی زیلی من خی زمان برانی کنم و ایراز
 از دیبا... رو جمع و جور کنمی زودتر همه چدی بانی همینظرشون عوض بشه برا

  ...رگ خواب بهزاد فقط دست اونه..رمی کمک بگیاسی
  

. ستادهی گوشه منتظرم واهی دمی که دگشتمی دنبالش متی جمعیم تو با چشداشتم
  . رفتم سمتشدموی چمدونمو کشیدسته 

  
  .سالم-
  
   زدو گفتی سمتم برگشتو لبخندبه
  
  . سالم-نیاسمی

  
  د؟یبهزاد فهم..یببخش تو زحمت افتاد-
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 گهیخودت که د..ستمیالبته چندانم مطمئن ن..نه نزاشتم بفهمه..گمشو بابا-نیاسمی
  .یشناسیبهزاده زبل و از من بهتر م

  
  .کنمیکامال درکت م..زمی عزیحق دار-
  

در اصل امروز بعد از ظهر پرواز داشتم .نگی سمت پارکمی تکون دادو با هم رفتیسر
 ری که ارسانم غافل گنی ایبرا.. زودتر برگشتمارموی نتونستم اونجا طاقت بگهی دیول

 کردمو فی براش تعرانمیهمه جر.. دنبالمادی گفتم بیاسی نگفتمو به یچیکنم بهش ه
  .. نوبته ارساننی ها رازانوادهحاال که خ..قبول کرد که کمکم کنه

  
   گفتیاسی سرمو برگردوندم سمت پنجره که دموی کشیآه
  
  !!سنای-نیاسمی

  
  بله؟-
  
  ...از-نیاسمی

  
   گفتمعی ادامه بده و سرنزاشتم

  
  .آره کامال مطمئنم-
  
   گفتمیبا کالفگ تعجب نگام کرد که با
  
من خوب فکرامو کردم و .. خسته شدمدنی سوالو ازم پرسنیباور کن از بس همه ا-

  .یاسی مطمئنم یاز همه چ
  
  نه؟..هی سختطی شرایلیخ-نیاسمی
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   زدمو گفتمیپوزخند
  
  .ستی سخت نادمی نه زمیری ازش فاکتور بگرزموی میی رو که تنهاییاگه اشکا-
  

   کردو گفتیپوف
  
  .ی صبوریلیواقعا که خ...کردمیگه جا تو بودم دق ممن ا-نیاسمی

  
 حی عشقمو به خودم ترجیاونقدر که آرزوها... عاشقمیلی خی بهتر باشه بگدیشا-

  ..نهی همی رسم عاشقکنمی می روادهی من دارم زدمیشا..دادم
  
 خراب توی زندگیخوای می چیبرا..گهی نمیچی ارسان که هیآخه طفل-نیاسمی

  ؟یکن
  
  ..چکسیه... ارسانمو بخونهی حرف چشماونهتی نمچکسیه-
  
 ی صندلیمنم سکوت کردمو سرمو به پشت.  نگفتیچی هگهی غم بهم نگاه کردو دبا
 خونه ی منو جلویاسی. می راه بودی ساعت توهیحدود .  دادمو چشمامو بستمهیتک

وارد سالن که .  باز کردمو  آروم رفتم داخلدیدرو با کل.  کردو خودش رفتادهیپ
 ی و مبال بودو خونم حسابنی زمیو ارسان ریالیتمام وسا... چشام چهار تا شدشدم

 تاسف تکون دادمو رفتم لباسامو عوض کردمو شروع کردم ی از رویسر.  بودفیکث
 ی زندگی مونده ی باقی از تک تک لحظه هاخواستیدلم م. کردن خونهزیبه تم
 کردن زیبعد از تم. کشم بعدا حسرت بخواستمینم... خوب استفاده کنممونییدوتا

 گهی ساعت دمی بودو تا ن1ساعت .  ارسان و درست کردمی قه مورد عالیخونه غذا
.  گرفتمی اقهی دوش دو دقهی حولمو برداشتمو رفتم عی سرنی همی براومدیارسان م

 گل داشتو به موهام زدمو هی تل بنفش که کنارش هی دموی تاپ شلوارک بنفش پوشهی
  . بلند ارسانیدا در اومد و بعد از اون صیه همون موقع صدا دورم کختمیآزاد ر

  
   پس؟ یبهزاد کدوم گور...بهزاد-ارسان
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بالخره بعد از چند لحظه وارد اتاق .  اتاق بمونمی گرفتم تومی زدمو تصمیلبخند

 یکتشو در آوردو پرت کرد رو. دی بودم منو ندستادهی کمد وایشدو چون گوشه 
آروم به سمتش رفتم و از پشت دستمو . شو زل زد به تختتخت و دستاشو زد به کمر

 نکردو بعد آروم دستاشو گذاشت ی حرکتچیچند لحظه ه.  چشماشیگذاشتم رو
   دستامو زمزمه وار گفتیرو
  

  ...سنای-ارسان
  

 برگشت سمتم و با عی چشامو برداشتو سری کردم که دستامو از رویزی ری خنده
 ی بگم که محکم بغلم کردو در حالیزیتم چ خواسدمویخند. تعجب بهم نگاه کرد

   گفتدادی فشار منشیسرمو به س
  

  ؟یینجایتو ا.. قربونت برمیاله-ارسان
  
   گفتمرونوی بغلش اومدم باز
  
  .رونمیپ ن پ ب-
  

 کردی که تمام صورتمو با عشق نگاه می صورتمو با دستاش قاب گرفتو در حالدویخند
  گفت

  
  ؟ی اومدیک-ارسان

  
  . دلم تنگ شده بود واسه آقامونیلییییییی خگهی چون د10امروز ساعت -
  

   موهام فرو کردو آروم گفتی بغلشو سرشو توی تودی منو کشدوباره
  

  . چقدر دلم برات تنگ شده بودیاگه بدون-ارسان
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   گفتمرونوی از بغلش اومدم بدمی زدمو آروم گونشو بوسیلبخند

  
 آماده زوی منم میتو عوض کنتا تو لباسا.. منم دلم برات تنگ شده بود عشقم-
  .کنمیم
  

 زوی معیسر. رونی پر از خواهشش از اتاق اومدم بی بودن توجه به چشمابعدشم
 که زی سر منمی خواستم بشدمویبراش برنج کش.  بعد ارسان اومدقهی چند دقدمویچ

   گفتعیسر
  

  .نینش-ارسان
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟ی چیبرا-
  

  .ستیچون جات اونجا ن-ارسان
  
  .  زدو به پاش اشاره کردی باال رفته نگاش کردم که لبخند بدجنسی ابرو هابا
  
  ا؟ی آیخل شد-
  

 ینجوری اشهی همخوادی دلم مشمی رو پام خل منهیشی خانومم میاگه وقت-ارسان
  .بمونم

  
   گفتی سرجام با دلخورنمی تکون دادمو خواستم بشیسر

  
  م؟یداشت...سناااااای-
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دستشو دور کمرم . ه دلم براش سوخت و رفتم نشستم رو پاش مظلوم گفت کنقدیا
 ی ذره خورشت روهی که ی در حالدموی که خنددیحلقه کردو آروم گردنمو بوس

   گفتمرختمیبرنج م
  
  .نمایشی سرجام مرمی می کنیطونیش...ی آیآ-
  

  .زن خودمه.. دوست دارم-ارسان
  
  . دهنش گرفتمی لبخند قاشق و جلوبا
  

  .ماول خانوم-ارسان
  

 ی قاشق برداشتو پر از برنج کردو جلوهی خودم لقمه رو خوردم که ارسان دمویخند
  .دهنم گرفت

  
  . ماله توهنی اگهینه د-
  

  . زدمو لقمه رو خوردمی نگام کرد که لبخندمظلوم
  

 بعد از کردمیحس م...نیی ارسان از دورم باز کردم از تخت اومدم پای دستاآروم
 برداشتمو از اتاق اومدم موی گوشدموی کشیآه..دمیسه روز دوباره به آرامش رس

  بعد از دو تا بوق با بغض جواب داد.  رو گرفتمیاسی شماره رونویب
  
  جانم؟-نیاسمی

  
  ؟یخوب..سالم-
  
  ؟ییکجا...ستمیبد ن-نیاسمی
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  . بهشیگفت...من هنوز خونم-
  

ا  از مبال نشستمو بیکی یرو. هی گرری زد زییهوی لحظه سکوت کرد و بعد چند
   گفتم ینگران

  
   شده؟یچ-
  
  .شهی نمسنای-نیاسمی

  
  ؟ی بهش بگی نتونست؟ی چیعنی-
  
  .کنهی قبول نمینه بهش گفتم ول-نیاسمی

  
  ؟ی قانعش کنی اصال نتونستیعنی-
  
  ..نه-نیاسمی

  
   کردمو گفتمیپوف

  
  ؟یریگی آبغوره می چیحاال تو برا...کنمی باهاش صحبت مامیباشه بزار خودم م-
  
  .توواسه -نیاسمی

  
  مگه من چم شده؟... وونهید-
  
   گفتی کردو با طلبکارینی فنیف
  
  ؟یای میک..ی نداراقتیواقعا که ل-نیاسمی
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 کردنش کار حضرت دای که پرونی بره بیفقط نزار...امی مگهی دوساعت دیکیتا -
  . هاشهی ملیف
  
  .ایباشه پس زودتر ب-نیاسمی

  
  .فعال... خبیلیخ-
  
  .خدافظ-نیاسمی

  
 خودم ی قهوه براهیاز جام بلند شدمو . زی می کردمو  گذاشتم رو رو قطعیگوش

 ادداشتی هی ارسانم ی حاضر شدمو براعیبعد از اون سر. درست کردمو خوردم
 بازم به خاطر ی بود ولکی نزدبایخونه هامون تقر. رونیگذاشتمو از خونه اومدم ب

 ادهیارک کردم و پ خونشون پدر ی جلونویماش.  ساعت تو راه بودمهی حدود کیتراف
 خواستم درو باز کنم که در با شدت باز شدو بهزاد اومد دموی کشیقینفس عم. شدم

با تعجب بهش نگاه کردم .  بودو چشماشم سرخ شده بودختهیموهاش بهم ر. رونیب
  . داخل خونهدمیکه بازومو با شدت گرفتو کش

  
  ؟یکنی کار میبهزاد چ-
  

  .فقط خفه شو حرف نزن-بهزاد
  

با تعجب . سانسور پرتم کردو خودشم اومد داخل و دکمه طبقه هفتمو زد آداخل
   بهم انداختو گفتیبهش نگاه کردم که با حرص نگاه

  
  ؟یدی آدم نده؟یچ-بهزاد

  
 دهی ندی عصباننقدی وقت اچیه. دهنمو قورتم دادمو فقط سرمو تکون دادمآب

. د سمت خونشوندوباره به بازوم چنگ زدو بر. ستادیبالخره آسانسور ا. بودمش
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 رو کنار زدو هلم داد داخل یاسی.  بودستادهی در وای جلوونی گری با چشمایاسی
   گفتی بلندیبا ترس بهش نگاه کردم که با صدا. خونه

  
  .نیبرو بش-بهزاد

  
 بشی جی که دستاشو تویخودشم در حال.  مبل نشستمنی اولی نگفتمو رفتم رویچیه

 دمیه کنارم بود نگاه کردم با چشم ازش پرس کیاسیبه . زدی قدم میکرده بود عصب
  .دمی شده که با داد بهزاد از جا پریچ
  

  ؟یکنی خودتو نابود می داریفهمیم-بهزاد
  
  ...نی بشایب.. داد نزنکنمیبهزاد خواهش م-
  

 که ی شد اون همه عشقیپس چ... تو در عجبمی خونسردنیهه از ا!نم؟یبش-بهزاد
   کجا رفت؟ ها؟؟یزیازش دم م

  
  .هنوزم هست.. نرفتهییجا-
  

  ؟ی بکنی اگهی کس دمی تقدی عشقتو دو دستیخوای منی همیا پس برا-بهزاد
  
  . که حقشه بدمی به کسخوامیم.. بکنمی کسمی تقدخوامیمن نم-
  

از .. رفتن اصرار داشتیی تنهای برانقدیپس بگو خانوم چرا ا..یتو غلط کرد-بهزاد
  آره؟ ..ی گرفته بوداتویقبل همه تصم

  
 کردم فقط ارسان مونده یهمه رو هم راز... وقت بود تو فکرش بودمیلیخ...آره-

  .کنمی میکه اونم راز
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 درصدم هی ارسان یاگه حت...زارمی نمرینخ... پنبه دانهندیهه شتر در خواب ب-بهزاد
  ؟یدیفهم..دمی بشه من اجازه نمیراز

  
  ؟یکنیبهزاد اخه چرا درکم نم-
  

  ؟یکنی کار می چتیبا زندگ ی داریکنیتو چرا درک نم-بهزاد
  
   دادمو با بغض گفتمهی مبل تکی پشتبه
  
  . که ارسان به آرزوش برسهنهیمهم ا..شهی می من چی زندگستیمهم ن-
  

  .شیپس معلومه هنوز نشناخت-بهزاد
  
   تعجب نگاش کردم که گفتبا
  

 ی تو کنارش نباشی؟وقتیزنی حرفو منی چقدر دوست داره که ایدونیمگه نم-بهزاد
 ی باشه و دوست داره؟اون بچه اگهی مادر دهی که از ی اون بچه ایکنی مالیخ
  .. ارسانهی آرزونیا...گهی دیکی نه ی که تو مادرش باشخوادیم
  
   دستام گرفتمو با ناله گفتمنیسرمو ب.هی گرری زدم زاوردموی طاقت نگهید
  
  ....خداااااا-
  

  .کنمیخواهش م.. بگذرمی تصمنی و از اایب...سنای-بهزاد
  
  .شهینم... بهزادتونمینم-
  

  .دیشیبه خدا هردوتون داغون م-بهزاد
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 ی تا اخر عمرش با حسرت زندگخوامینم... طعم پدر شدنو بچشهخوامیمن فقط م-
  . خودخواه باشمنقدی اتونمی و نمخوامینم..کنه

  
  . از جاش بلند شدو رفت سمت درو بازش کردهوی لحظه با غم نگام کردو بعد چند

  
  . بکنیخوایهر کار م... نداشته باشی انتظارچیاز منم هپس -بهزاد

  
  ...بهزاد-
  

  .رونیفقط برو ب... نگویچی هسیه-بهزاد
  
  ...بهزاد-نیاسمی

  
 کار ی داره با خودش چینیبی توام نمفهمهی نمنیا.. اصرار نکنگهی تو دیاسی-بهزاد

  چقدر داره عذابزنهی گود رفتش داره داد می االن چشمانیاز هم..کنهیم
 الیخ.. زن ارسان بشهیلیاونوقت فکرکن آ.. افتادهی نی اتفاقچیهنوز که ه...کشهیم
 خانوم ری بشه؟نخکی شرگهی دیکی که عشقشو با ارهی طاقت بتونهی میکنیم

  ؟یفهمیم..زنهی و دم نمشهیذره ذره آب م...رهیمی مدهی نکشهیبه ثان..رینخ...من
  
  .بهزاد من مجبورم-
  

 یخوای می چی براهی رازطی شرانی ارسان با همیقت؟وی آخه چه اجبار-بهزاد
  ؟ی خراب کنتویزندگ

  
  .گنی منوی تک تک حرکاتش ای نگه ولیزیممکنه چ-
  

 به اسم بهزاد ی فراموش کن کسی بکن ولی خب برو هر کار دوست داریلیخ-بهزاد
  ؟یدیفهم...یدار
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  .کنمیبهزاد ازت خواهش م-
  

  .کنمی نمی نابود کردنت کاری وقت برایچیه-بهزاد
  

 آروم رفتم سمت یاز جام بلند شدمو با قدما.  اشاره کردرونی با دست به ببعدشم
 تکون دادو ی نگاش کردم که با تاسف سری اشکی با چشماستادمویجلوش وا. در

  .....رونی از خونه اومدم بعیاشکامو پاک کردمو سر. روشو برگردوند
  
 در آوردم بمی از جمویگرفتمو گوش نگامو از پارک سردو ساکت می زنگ گوشی صدابا

  .اشکامو پاک کردمو صدامو صاف کردم و جواب دادم.  ارساندمیکه د
  
  زم؟یجانم عز-
  

   خانومم؟ییکجا-ارسان
  
   گفتمرفتمی منمی که به سمت ماشی جام بلند شدمو در حالاز
  
  .امیدارم م...رونی بهزاد اومدم بی االن از خونه نیهم-
  

  م؟ی با هم بری نکرددارمیچرا ب-ارسان
  
  . کنمدارتی نخواستم بیگفتم خسته ا-
  

  .منتظرتم..زمیباشه عز-ارسان
  

 و باز کردمو نشستم و روندم سمت نی رو قطع کردمو در ماشی گفتم گوشی اباشه
  .خونه
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 به مامان نی همی براشهی نمی راضای راحتنی به همدونستمی لجباز بودو میلی خبهزاد
 از همون موقع باهام صحبت اسیکنه چون الزنگ زدمو گفتم باهاش صحبت 

 فقط به خاطر ستنوی نی اصال راضدونستمیم. بودنی باهام سرسنگیلی بابام خکردوینم
  . نداشتمی چاره ایمن کوتاه اومدن ول

  
 باز کردمو رفتم دیدرو با کل.  پارک کردمو رفتم سمت خونهنگی پارکی تونویماش

  .داخل
  
  ...ارسان-
  

  . اق که صداش از آشپزخونه اومد برم سمت اتخواستم
  

  .نجامیا-ارسان
  

با تعجب نگاش کردمو . کنهی خورد مسی داره سوسدمی آشپزخونه که شدم دوارد
   گفتمداشتمی برمکشوی ی در حالستادمویرفتم کنارش وا

  
  ؟یکنی کار می چیدار-
  

  . عشقم درست کنمی مخصوص ارسان برای هاتزای از اون پخوامیم-ارسان
  
   شده؟یآفتاب از کدوم طرف در اومده آقا ارسان کار...اممم-
  

  .ینجوریهم-ارسان
  

 طنتی که مچ دستمو گرفتو با شرونی خواستم برم بدموی زدمو گونشو بوسیلبخند
  گفت

  
   فقط؟نیهم-ارسان
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 و خواستم عقب بکشم دمی لباشو بوسی سرمو بردمو جلو آروم روستادموی واروبروش

 دستمو اری اختیب... لبامیشو با شدت گذاشت روکه دستشو گذاشت پشت سرمو لبا
 رو بدست یدور گردنش حلقه کردمو به بوسه هاش جواب دادم و آرامش واقع

  ...آوردم
  
 که آروم لباشو از اوردمی کم کم داشتم نفس کم می چقدر گذشته بود ولدونمینم
  . لبام برداشتو با لبخند نگام کردیرو
  
  ؟ی دست مزدتو کامل گرفتگهیاالن د-
  
   باال انداختو گفتیی ابروطنتی شبا
  

  . آخر شبه کوچولوی براشیبق...نچ-ارسان
  

   گفتمرونی بومدمی که از بغلش می در حالدمویخند
  
  . آشپزیبه کارت برس آقا-
  
   گفتدوی بوسمویشونیپ

  
  .زمیبرو لباساتو عوض کن عز-ارسان

  
 کردی سرم درد میکمی.  و رفتم تا لباسامو عوض کنمرونی آشپزخونه اومدم باز

  .  حولمو برداشتم و رفتم سمت حمومنی همیبرا
  

 رو ی فردا همه چخواستمیم... حس کنمموی با تمام وجودم خوشبختخواستمی مامشب
 به خواستمی نمنی همی براخندمی که از ته مهی تنها شبدونستمیم...به ارسان بگم
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س کنم وجود  با تمام وجودم حخواستیدلم م... فکر کنمزی و همچ چچکسیهم
  ..... تنها آرزوم بودشی بود و خوشبختمی رو که همه زندگیمرد

  
  . شدمداری ارسان از خواب بی با صداصبح

  
   هاشهی مری د؟کالستی شداری بیخواینم...یخانوم...سنای-ارسان

  
  .بندهی و داره ساعتشو مستاهی باال سرم وادمی چشمامو باز کردم که دآروم

  
  ؟یشیبلند نم...سنای-ارسان

  
  .ریصبح بخ-
  
 صورتم ی که موهامو از روی زدو کنارم نشستو در حالی بازم لبخندی چشمادنی دبا

   گفت زدیکنار م
  

   گلم؟یخوب...ریصبح شمام بخ-ارسان
  
   شرکت؟یریم..آره-
  

  .ی تو ناهارتو بخور بخواب عصر کالس دارامی برتری ظهر ددیشا..آره-ارسان
  
   جام نشستم و گفتمتو
  
  .می با هم بخورکنمینه صبر م-
  

  . سرم شلوغهیلی خیلی هفته خنینه ا-ارسان
  
  ؟ی خودتو خسته کننقدی ای مجبور؟مگهیکنی پروژه قبول منقدی ای چیخب برا-
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  . مال مهردادهشیبق... ندارمشتریمن خودم دوتا ب-ارسان

  
  ..مهرداد؟اونکه شرکتش جداس-
  

 داد منم شنهادیبه من پ.. بشهکی شریکی داشت و مجبور بود با ی مشکلهی-ارسان
  .قبول کردم

  
 مهرداد ی رویلی خدونستمیم... شدممونی کرد که پشی بگم خوب کارخواستم

 شونه ی تفاوتی با بنی همی براگفتی حرفاشو با اخم بهم می االنم همه نیحساسه هم
   باال انداختمو گفتمیا

  
  .یدونیخودت م-
  

  . برداشتفشویک از جاش بلند شدو وی بوسمویشونی شدو آروم پخم
  

  ؟ی خونه الزم نداری برایزیچ-ارسان
  
  .مراقب خودت باش...زمینه عز-
  

  .خدافظ..نطوریتوام هم-ارسان
  
 دادی در نشون می چند لحظه بعد صدارونوی لبخند نگاش کردم که از اتاق رفت ببا

 برم خواستمینم...از جام بلند شدمو دست و صورتمو شستمو حاضر شدم. که رفته
 یلی کمکم کنه وگرنه خکردمی مشی راضدیبا.. بهزادشی پرفتمی مدیبا...دانشگاه
  . ارسان قانع کنمتونمیسخت م

  
 رفتمی منی که به سمت ماشی درحالرونوی برداشتمو از خونه اومدم بنوی ماشچییسو

  .بعد از دوتا بوق جواب داد. رو گرفتمیاسیشماره 
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  .سالم-نیاسمی

  
  ؟یخوب..سالم-
  
  ؟یتو خوب...ستمیبد ن-نیاسمی

  
   گفتمشستمی که می باز کردمو در حالنوی زدمو در ماشیپوزخند

  
  ؟یخونه ا..یمن که عال-
  
  ؟ییتو کجا.. دانشگاهرمینه دارم م-نیاسمی

  
  گه؟یسرکاره د... بهزادشی برم پخوامیم-
  
  .امروز نرفت...نه خونس-نیاسمی

  
   بعد از من با تو که دعوا نکرد؟شبید-
  
 که خودشو نی ایمثال برا..به خدا خل شده بود..کردی مکاش دعوا..هه-نیاسمی
به خدا صداش .. نشون بده آهنگ گذاشته بود صداش تا آخر بلند کرده بودالیخیب
 ساعت تحمل کردمو میتا ن..دیلرزی خونه داشت می هاشهی بلند بود تمام شنقدیا
ش کردم  خاموویرفتم استر..گرفتمی کم کم داشتم سر درد مگهی دی نگفتم ولیچیه

 ری نگام کردو بعدم زد زکمی ؟یکنی مینجوری مرگته ا؟چهی شدوونهیگفتم د
 شبید..ارهیدووم نم..تونهی نمسنای گفتی مکردوی مهی ربع فقط گرهی کینزد...هیگر

 و از ایب..سنای...رفتی خونه راه می ها تووونهیتا صبح مثل د.. بودیواقعا شب بد
 چی هانتی به جز عذاب خودتو اطرافمیم تصنیبه خدا ا... منصرف شومی تصمنیا

  ... نداره ی اگهی دی ادهیفا
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  .شهینم...یاسی تونمینم-
  
 خبره و ی ارسانم از ماجرا بافتادهی نی اتفاقچی که هشه؟هنوزی نمی چیعنی-نیاسمی

  .ی بهم بزنیتونی رو میهمه چ
  
   خوردش کنم؟گهی بار دهی؟ی چیلیپس آ-
  
  .ت داشته باشه که بتونه درکت کنه اونقدر دوسیلیفکر کنم آ-نیاسمی

  
 منو درک کنه و از آرزوهاش دی اون باشهیخب چرا من اونو درک کنم؟چرا هم-

  دست بکشه؟
  
 کنار بکشه؟خودش ی اول مجبورش کردی رو دفعه یلیمگه تو آ-نیاسمی

 تو مجبورش خواستوی خودش نمیلی آی کردفیاالنم اونطور که تو تعر...رفت
  .یکرد

  
  .زدی نخواستن مادی و به خاطر من فرخواستی مشهی همیلیآ-
  
  .یشینابود م-نیاسمی

  
  .دونمیم-
  
  شه؟ی که ارسانم نابود میدونی منمیپس ا-نیاسمی

  
   نگفتم که با بغض گفتیچی کردمو هسکوت

  
  . خراب نکنتویزندگ..سنای کارو نینکن ا-نیاسمی

  
   قورت دادمو گفتمبغضمو
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  .گهیاد خونس د بهزیگفت... خونتونمکی من نزدیاسی-
  

   گفتدوی کشیآه
  
 شناستتیم...ری از نگهبان بگدکوی دیبرات باز نکرد برو کل. اگه درو..آره-نیاسمی
  گه؟ید
  
  ؟ی نداریکار...آره-
  
  . نهای شه ی دعا کنم بهزاد راضدی بادونمیفقط نم..نه-نیاسمی

  
  .خدافظ-
  

 ذرم به هی ی حتخواستمینم.. گوشه پارک کردمهی نوی رو قطع کردمو ماشیگوش
 دونستمیم.  گوش بدمهی بقی به حرفاخواستمی اصال نمنی همی شک کنم و برامیتصم

 که زنگ و نی بدون انی همی حرفاس که بخواد درو باز کنه برانیبهزاد لجبازتر از ا
  ...اال گرفتمو رفتم بی از نگهباندویبزنم رفتم کل

  
مو خواستم چکمه هامو در خم شد.  باز کردمو رفتم داخل و درو بستمدی با کلدرو

  .دمی بهزادو شنی که صداارمیب
  

  ؟یی تویاسی-بهزاد
  
 تخت دراز یدمر رو.  نگفتمو چکمه هامو در آوردمو رفتم سمت اتاقشونیچیه

  . بالشتش فرو کرده بودی بودو سرشو تودهیکش
  

  ....یاسی-بهزاد
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  .سالم-
  
   انداخت و گفتیبا اخم به سرتاپام نگاه.  من با مکث برگشت سمتمی صدابا
  

  .ای ننجای اگهی نگفتم د؟مگهی اومدی چیبرا-بهزاد
  
  ....بهزاد-
  
   کنترلش کنه گفتکردی می که سعیی با صداستادی جاش بلند شدو روبروم وااز
  

 بهم زنگ بزنه ی فرح گفت؟بهی که قانعم کنی بهم بگی چیخوای؟میبهزاد چ-بهزاد
  .ی کارو کردنیکه ا ی شم آره؟پس معلومه هنوز منو نشناختیکه راض

  
  . دنبالش رفتمدموی کشیقینفس عم.  از جلوم رد شدو رفت سمت آشپزخونهعیسر

  
  ؟یکنیچرا درکم نم-
  

  .فهممیچون علت کاراتو نم-بهزاد
  
   ارسان؟ی مهمتر از خوشبختیلیآخه چه دل-
  

   و محکم بستو گفتنتی کابدر
  

  ست داره؟ کنم که ارسان چقدر دویادآوری بهت دیفکر نکنم با-بهزاد
  
 که اون منو دوست داره من صد ی چون همونقدری کنیادآوری خوادینه نم-

بفهم ... آرزوهاشی سد بکنم چلوهی خودمو تونمی نمیبرابرش اونو دوست دارم ول
  .درکم کن..بهزاد
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 یلی خی شدو بعد با صداکهی پام که هزار تی که دستش بودو محکم زد جلویوانیل
   گفتیبلند

  
 که از تو باشه نه از کس خوادی و میم که ارسان بچه اتو بفه-بهزاد

  ؟یفهمیم....گهید
  

 زی چهیبغضمو قورت دادمو خواستم برم دنبالش که .رونی از آشپزخونه رفت ببعدشم
  . پام فرو رفتی توزیت

  
  ...یآ-
  

 هم یپلکامو رو.  داشتی بدیلی سوزش خی به دندون گرفتمو و خواستم برم وللبمو
  . نگران بهزاد اومدیدافشار دادم که ص

  
   شده؟یچ-بهزاد

  
   بهش انداختمو آروم گفتمینگاه

  
  ...پام-
  

   اومد سمتمو گفتعیسر
  

   رفت تو پات؟شهیش-بهزاد
  
  ..دونمینم-
  

 که پامو باال گرفته بودم یمنم در حال.  بردم سمت مبلدوی کردو دستمو کشیپوف
  .کف پام نگاه کرد پاشو به یکنارم نشستو پامو گذاشت رو.  مبل نشستمیرو
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  . شدهیجورابتم خون.. رفت تو پاتشهیش-بهزاد
  

.  پانسمان برگشتو زخممو پانسمان کردلی جورابمو در آوردو رفت و با وساآروم
 عی جمع کردو خواست ازجاش بلند شه که سرلوی که کارش تموم شد وسانیبعد از ا

  دستشو گرفتمو با بغض گفتم
  
  .تورو خدا کمکم کن-
  

   چشمام زل زدو گفتی بار بازو بسته کردو برگشت سمتمو توهی چشماشو
  

   تک تک عواقب کارتو بهت بگم؟یخوایم-بهزاد
  
  ..دونمیهمشو م-
  

   ممکنه ارسان نسبت بهت سرد بشه؟یدونیم-بهزاد
  

  . سرمو تکون دادمآروم
  

   باشه؟نیلی آی تمام توجهش برادی پدر بشه بای وقتیدونیم-بهزاد
  

  .م سرمو تکون دادبازم
  

 و سربارو داشته ی اضافهی دوست نداشته و باشه و نقش گهی ممکنه دیدونیم-بهزاد
  ؟یباش

  
   و گفتمهی گرری زدم زارموی نتونستم طاقت بگهید
  
 ارسانم تباه خوامینم... مجبورمی ولدونمیبه خدا همشو م...آره آره-

  .خوامینم..بشه
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 سمت دیور شونمو منو کش لحظه با غم نگام کردو بعد از اون دست انداخت دچند

  . سر خودشم گذاشت رو سرمنشوی سیخودشو سرمو گذاشت رو
  

 از غمت یدونی نم؟مگهی خودتو نابود کنیخوای پس چرا میدونیاگه م-بهزاد
  ؟ی خواسته رو ازم دارنی که ایزی چقدر برام عزیدونی مگه نمشم؟ی موونهید
  
 هر ی چقدر گذشته بود ولمدونینم.  فرو کردمنشی سی توشتری نگفتمو سرمو بیچیه

 دادمو هی مبل تکی به پشترونویآروم از بغلش اومدم ب. میدومون آروم شده بود
  .دستامو تو هم قفل کردمو زل زدم به روبروم

  
  ؟ی شدمونیاگه پش-بهزاد

  
  .شمینم-
  

   از کارت؟یمطمئن.. نشدهری هنوزم دسنای-بهزاد
  
   موهاش زدو گفتی توی نگفتم که چنگیچیه
  

  .ی بهم بدی قولهی دیبا-بهزاد
  

   سمتشو با تعجب بهش نگاه کردم که گفتبرگشتم
  

  .نمی ببدی چشمات نبای وقت غمو توچیه-بهزاد
  

   که مطمئن نبودم گفتمنی زدمو با ای جونی بلبخند
  
  ...دمیقول م-
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انگار .. تاسف تکون دادو از جاش بلند شدی از روی پوزخند زدو سرهی لبخند شبهی
  . ستمی مطمئن ندیفهم

  
 مبل نشستمو بعد از اون از جام بلند شدمو رفتم سمت ی روگهی دکمی

 بهم انداختو دوباره به کارش ی نگاهمین. کردی هارو جمع مشهیداشت ش...آشپزخونه
  .مشغول شد

  
  .رسونمتی مامی رو جمع کنم منایبزار ا-بهزاد

  
  . برمتونمینه خودم م-
  
  ؟ی اومدنیبا ماش...رسونمتیگفتم م-
  

 کارش قهی دق5بالخره بعد از .  نگفتیچی هگهی کردو دی تکون دادم که پوفوسرم
 و بهش دادم که چییسو. رونی بمی باهم از خونه اومددوی لباس پوشعیتموم شدو سر

  .میدرو باز کردو باهم سوار شد
  

  گه؟ی خونه دیریم-بهزاد
  
  .آره-
  
   گفتکردی و روشن منی که ماشی خوردو در حالی جاش تکونتو
  
  ؟ی بگی به ارسان چیخوای پات میبرا-هزادب

  
   باال انداختمو گفتمیخالی بی از روی به پام انداختمو شونه ای نگاهمین

  
  .گهی دگمی میزی چهی..دونمینم-
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   زدو با طعنه گفتیپوزخند
  

 نقدی حاال ای بهش بگی دروغ مصلحتهی ی حتیشدی نمیقبال اصال راض..جالبه-بهزاد
  راحت شده برات؟

  
  . نگاش کردمو رومو برگردوندم سمت پنجرهدلخور

  
  ... انگاری ولیای به خودت بدی شاگمی مدمی عذابت مزنمویاگه زخم زبون م-بهزاد

  
  .  ادامه ندادگهی کردو دیپوف

  
  ؟ی بهش بگی چیخوای آخر مینگفت-بهزاد

  
  .دونمیچه م.. اه-
  

   من بوده؟ری و تقصمی بگم با هم بودامی باهات بیخوایم-بهزاد
  
  .کنمیه خودم حلش من-
  

  .امیباشه پس م-بهزاد
  
  .الیخیب...یشی تا اون موقع عالف مادی م2ارسان ساعت -
  

 مغز خودت باش ی نگران اون مخ بی من باشی نگران عالفخوادیتو نم-بهزاد
  .خانوم

  
   تکون دادمو گفتمیسر

  
  . ماشی پنیای زنگ بزن ناهار بمیاسیپس به -
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  .ستیالزم ن-بهزاد

  
  . آقایدی نمصی نبودنشو تو تشخاین الزم بود-
  

 ناهار ی اس دادم که ظهر بعد از کالسش برایاسی در آوردمو به موی گوشبعدشم
 نگی پارکی تونویبهزاد ماش.  خونهمیدی ساعت رسمیبالخره بعد از ن.  مای خونه ادیب

  . داخلمیپارک کردو و باهم رفت
  
   گفتمدمیکشی م که شالمو از سرمی مبل گذاشتمو در حالی روفمویک
  
   درست کنم؟یخورش کرفس که دوست دار-
  

   گفتکردی مبل پرت می که خودشو روی کتشو در آوردو در حالبهزاد
  

 خوب ری دادی به پات فشار میسی سرپا وای درست کنخوادی نمیچیه-بهزاد
  .ارنی بیزی چهی رونی از بمیزنی زنگ منی بشایب...شهیم
  

   گفتمرفتمی و به سمت اتاق مداشتمیم برفموی که کی کردمو در حالیاخم
  
  . بودهکی خراش کوچهی... که نخوردمریزخم شمش-
  

 ی شده بود براری دکمیچون .  لباسامو عوض کردم و رفتم تا غذا رو آماده کنمعیسر
درو .  اومدمیاسی بود که 30/12 یساعت حدودا.  زود پز درست کردمی تونیهم

  .براش باز کردمو منتظرش شدم
  
  ؟یخوب...سالم-نیاسمی

  
  .یمرس..سالم-
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   گفتی آرومی نگاه به سالن انداخت و با صداهی داخل و اومد

  
  ؟ی کردشی شد؟راضیچ-نیاسمی

  
  . فعال که ظاهرا قبول کردهی بشه ولی درصد کامل راضهیتو فکر کن اون -
  
  ؟ی ارسان و قانع کنکنهی کمکت میعنی-نیاسمی

  
   گفتاوردی که چکمه هاشو درمیکه در حال ندونستن باال انداختم ی از روی اشونه

  
  نجا؟ی اشی ناهار آوردی چیحاال برا-نیاسمی

  
 ی رفت تو پام اومده کارشو براشهی ذره گردو خاک کرد شهی...اوردمشیمن ن-

  . کنههیارسان توج
  
   با وحشت به پام نگاه کرد که زدم به شونشو گفتمیاسی حرفم نی ابا
  
  . بودهکی کوچ خراشهیفقط .. نشده بابایچیه-
  

  .گهی دنیای در؟ بی شما دوتا جلونیکنی کار میچ-بهزاد
  

 دادمو رفتم یاسی دست لباس به هی. سمت سالنمی رفتیاسی زدمو با ی جونی بلبخند
 سالن که در ی و برداشتم و خواستم برم توی چاینیس. زمی بری هممون چایتا برا

 دمی که درونیزخونه رفتم ب از آشپینی از با همون سعیسر. خونه باشدت باز شد
 در خونه ی کبود شده جلوتیان که از شدت عصبی قرمزو صورتیارسان با چشما

   به سرتاپاش انداختم و گفتمیبا ترس و تعجب نگاه. ستادهیوا
  
   شده؟یچ..ارسان..ار-
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جلوم .  شدکی قدم قدم بهم نزددیی هم مسای که دندوناشو روی نگفتو در حالیچیه

  . تو چشام زل زدستادویوا
  

  گن؟ی می چنایا-ارسان
  
 نوی بود و ای عصبانیلیخ... بودمشدهی ندینجوریتا حاال ا.. ترس بهش نگاه کردمبا

 یچی زبونم بند اومده بودو هنی همی برای بفهمیتونستیاز تک تک حرکاتش م
  . هال نشسته بود در اومدی مبل توی بهزاد که رویبالخره صدا.  بگمتونستمینم
  

   شده؟ین چارسا-بهزاد
  
 ینی سری زد زییهوی چشام که ی نگفتو بازم فقط زل زد بود تویچی ارسان هیول
   گفتی بلندیلی خی و با صدایچا
  

 جواب گم؟چرای می چیفهمی نم؟ی لعنتگنی می اونا چگمیم-ارسان
  ؟هااااااااااااان؟یدینم
  

 ی اشکی قدم رفتم عقبو با چشماهی نزنمو غی دهنم که جی گرفتم جلوعی سردستمو
بهزاد از جاش بلند شدو رفت سمت ارسان و . نی زمی شکسته رویزل زدم به فنجونا

  بازوشو گرفتو گفت
  

  ؟یارسان؟چته داداش؟خوب-بهزاد
  
   بلند گفتی دفعه برگشت سمت بهزاد و با همون صدانیا

  
   خوب باشم؟ هاااا؟دیبا-ارسان

  
   شده؟ ی چیگیآخه تو که نم-بهزاد
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 عقل بپرس که چه ی بی دختره نی شده؟ آره؟ برو از ای چی بدونیخوایم-ارسان

  .کنهی نابود ممونوی داره زندگیجور
  
   بازم با من من گفتمی حالم جا اومده بود ولکمی

  
  کار کردم؟..یمگه چ...مگه-
  
  . جلوشو گرفتعی سمتم که بهزاد سرادی برداشت بزیخ
  

که ... تو رو هاای کشمی خودمو مای االن نی کار کردم که به خدا همینگو چ-ارسان
 ی برای کگهی رضا زنگ زده به من میی و امروز دای آره؟ کار نکردی کار کردیچ

   آره؟یعقد آماده ا
  
  ؟یچــــــــــــــــــــــــــ-
  

 خانواده ها رو ی و همه نیلی آی خودت نرفت؟مگهیکنی چرا تعجب مهیچ-ارسان
   ازدواج کنم؟یلی که من با آی کردیراض

  
   گفتمهی دادمو با گرهی تکواری د بهشونمو

  
  .دمی محی برات توضزویارسان بزار همه چ-
  

 بدون ی چی داره؟ برامیحی کار؟اصال کارت توضی چخوامی محی توضگهید-ارسان
   سهم ندارم؟ی زندگنی ای من تو؟مگهی کردی کارنی همچی که به من بگنیا

  
  ..ارسان-
  
  .ر بلند نبود اونقدگهی صداش آروم تر شده بودو صداش دکمی
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مگه بهت نگفتم فقط خودتو ...ینابودمون کرد...ی کرد؟نابودمیارسان چ-ارسان

   هااااااااا؟؟یچرا درک نکرد..یدیچرا نفهم...خوامیم
  
  .ی تو خوشبخت باشخوامیمن فقط م-
  

   زد به صورتشو با حرص گفتمحکم
  
مگه الن خوشبخت ..ی نباشی کار وقتی چخوامی میمن المصب خوشبخت-
   برات کم گذاشتم؟ ی چ؟یستی خوشبخت نستم؟مگهین

  
 گوشمو نشستم گوشه ی دستمو گذاشتم رونی همی بشنوم برایزی چخواستمی نمگهید

 گونه هام سر ی هم گذاشتمو اجازه دادم آروم اشکام رویچشمامو رو.واری دی
  .....بخورن

  
مو باز  صورتم آروم چشمای سرد روعی ماهی چقدر گذشته بود که با حس دونمینم

 گوشام برداشتمو به یدستامو از رو. دمی رو جلوم دیاسی نگران یکردم که چشما
 چنگ زدمو با یاسیبا وحشت به دست . نه بهزاد بود نه ارسان. دوروبرم نگاه کردم

  هق هق گفتم
  
  ارسان کو؟حالش بد شد؟ کجاس؟-
  
  ؟یبتو خو... باهاش حرف بزنهرونیبهزاد برش ب... آروم باش...سیه-نیاسمی

  
   دادمو گفتمهی تکواری به ددوباره

  
  خوب؟-
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 و دونهی نمیچی که ارسان هنوز هیآخه تو مگه به آقا رضا نگفته بود-نیاسمی
  ؟یباهاش حرف نزد

  
  شدن؟ی می به نظرت راضگفتمیآخه اگه م-
  
  .کنهی که بدتر ارسان لج ممینجوریخب ا-نیاسمی

  
  .دونمی نمیچی هگهید..دونمینم-
  

   گفتیازش کردو با مهربون بازومو نوآروم
  
  .کنهیبهزاد آرومش م..ی فکر کنیزی به چخوادیحاال نم-نیاسمی

  
  .شناسمشیم..شهیآروم نم-
  
 کردی که بلندم میدستمو گرفت و در حال.  نگام کردی نگفتو فقط با نگرانیچیه

  گفت
  
  . دراز بکشکمیپاشو ببرمت -نیاسمی

  
  . نگفتم همراهش رفتمیچیه
  
  

   ) : ارسان ( 
  

  ...ارسان-بهزاد
  
  . نکنهیکارشو توج..ازش دفاع نکن... نگویچیبهزاد ه-
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 کارش اشتباهه گمی بلکه خودمم مکنمی مهشی نه توجکنمیمن نه ازش دفاع م-بهزاد
  ...یول
  
   مونه؟ی می هم باقی ای ول؟اصالی چیول-
  

 دستام ی پامو سرمو تویآرنجمو گذاشتم رو.  دادهی پارک تکمکتی کردو به نیپوف
  .گرفتم

  
  . کارو کردنیبه خاطر تو ا-بهزاد

  
  هه به خاطر من؟من ازش خواسته بودم؟-
  

 ارسان گهیم.  به خاطر خودش تورو از آرزوهات محروم کنهخوادی نمینه ول-بهزاد
  . طعم پدر شدنو حس کنهخوامیعاشق بچه هاسو من م

  
   سمتمو ادامه دادبرگشت

  
  . حسرت به بچه ها نگاه کنه و آه بکشه باشهی تحمل کنم که همتونمی نمگهیم-بهزاد

  
 ریتقص.. حق دارهسنای... هم فشار دادمی موهام چنگ زدمو دندونامو رویتو

  ... با کارام عذابش دادمشهیخودمه که هم
  
  .یمن عوض...من احمق.. من وادارش کردم... خود خرمهریآرهههه تقص-
  

  ؟یکشیچته؟ چرا عربده م..سیه-بهزاد
  
  .شمی مونهیدارم د... بهزادرهیگی مشیقلبم داره آت-
  

  . شدرهی دوباره به روبروش خدوی کشیقی عمنفس
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  ؟ی کار کنی چیخوایم-بهزاد

  
   رو؟یچ-
  

  ..گهی رو دهی قضنیهم-بهزاد
  
  . انجام بدمستی الزم نیکار-
  

  ؟ی چیعنی-بهزاد
  
  . از نظر من تموم شدسی که همه چنی ایعنی...کنمی که من قبول نمنی ایعنی-
  

  .ستی ول کن نسنای-بهزاد
  
  .کنمیمنم قبول نم-
  

  ؟ی تموم روزاتونو جهنم کنیخوایم-بهزاد
  
   نابود کنم؟موی خودم زندگی قبول کنم و با دستایگی میعنی-
  

  .شهی درست نمیزی چمی با لجبازی ولدونمینم-بهزاد
  
   کار کنم؟ی چیگیم-
  

  .ی کنشی راضی تو بتوندیشا.. صحبت کنسنای با نیبش-بهزاد
  
  ؟ی خبر داشتانی جرنی از ایکاز -
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  .شمی بهم گفت بعد از ظهرم خودش اومد پیاسی روزید-بهزاد
  
  ؟ی راحت قبول کردیلیتوام خ-
  
   گفتدوی کشی بهم انداختو آهی نگاهمین

  
 خودشو نقدی صبوره که ایلیخ..  ارسانشهیداره داغون م..مجبورم کرد-بهزاد

  .رهیگی مشیون آت داره از دردونمی وگرنه من مدهیآروم نشون م
  
  . و انداخت به جون هردومونشی آتنیخودش ا-
  

  .ی کن خاموشش کنیتو سع-بهزاد
  
  اگه نشه؟-
  

   زد به بازومو گفتآروم
  

  . تا ماکنهی قبول مشتری حرف تورو بسنای..نترس-بهزاد
  
   شدن آخه؟ی مامان فرح و بابا راضیچه جور-
  

 یوتاه اومده وگرنه اونم راض کسنای فرح به خاطر دونمی می ولدونمینم-بهزاد
 وجه چی سکوت کردن وگرنه به هسنایفقط به خاطر ..نطوری همدمیآقا حم..ستین

  .ستی کار ننیدلشون با ا
  
  . کوتاه اومدنیلی و آسنای به خاطر یی هم خودش هم زنداگفتی رضام مییدا-
  

  ؟یای کوتاه بیخوای نمیمطمئن-بهزاد
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  .م که مطمئن؟معلومهی شدونهییبهزاد د-
  

  . تو کارش مصممهیلیخ...ی کنشی تا راضی تالش کندی بایلیپس خ-بهزاد
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
 نقدی که ااوردمی رو آسون بدست نسنایمن ..من از اون مصمم ترم.. ندارهبیع-

  . که باهاش دارمو نابود کنمی ایآسون خوشبخت
  
 که دونمیکرد؟ م کارو نی اسنای شد که ی چدونمینم...دی نگفتو فقط آه کشیچیه

 عذاب دمی فهمی همه مال قبل بوده و از وقتنای ای خودم باعثش شده ولیرفتارا
 منو دوست داره نقدی که اییسنای.. کردم خودمو کنترل کنمی سعگهی دکشهیم
 رو با ی کارنی حاضر شد همچی چی چقدر دوسش دارم برادونهی که مییسنای

  ؟یه همه چ بزنهی بکنه؟ چرا داره پشت پا ممونیزندگ
  

 داشتم خودمو کنترل یلیخ.. دهنمو محکم گاز گرفتمی دستمو گذاشتم روپشت
 هی...کردمی قلبم حس می رو تویدرد بد...که خودمو نزنم.. که داد نزنمکردمیم

  ... غم بزرگهی هیدرد شب
  

   ) :سنای( 
  

   پشت دستمو نوازش کردو گفتآروم
  
  .یشیآروم م... بخوابری بگکمیخب -نیاسمی

  
   زور بغضمو قورت دادمو گفتمبه
  
  .تو پاشو برو ناهارتو بخور..من خوبم-
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  .حالت بده.. بخورکشمی توام می برامی برایب-نیاسمی
  
  .تو برو بخور.. ندارملی میچیمن ه-
  
  .میخوری باهم مایپاشو ب..ی نداشته باشلی میغلط کرد-نیاسمی

  
  .نمی وادارم کرد رو تخت بشدوی دستمو کشبعدشم

  
  . ندارملی مگمی ول کن میاسیاه -
  
  .نمیپاشو بب.. خودیب-نیاسمی

  
 4 کیساعت نزد.. به ساعت انداختمینگاه.  بردم آشپزخونهدوی زور دستمو کشبه

  .بود
  
   نکردن؟نکنه ارسان حالش بد شده؟ری دیاسی-
  
   گفتدیکشی هردومون برنج می که برای در حالیاسی

  
 رتری دینترس هرچ..الش بد شده حیگی منقدیمگه دختره که ا..ا توام-نیاسمی
  . بهترهانیب

  
  . نگرانمیلی خ؟ی زنگ به بهزاد بزنهی شهیم-
  

  . اومدقهی سالن و بعد از دو دقی تکون دادو رفت توی سمتمو نگام کرد و سربرگشتم
  
   شد؟یچ-
  
  .انیگفت هر وقت آروم بشه م... هردوشون خوبنیچیه-نیاسمی
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  .شهیآروم نم..شهینم-
  
  .یفتی پس میغذاتو بخور دار...ی فکر کنزای چنی به اخوادیتو نم-نیاسمی

  
 به غذام نگاه کردم که یلی میبا ب. بشقاب برنج و خورشمو گذاشت جلومبعدشم

   گفتعیسر
  
  .کنمی به زور دهنت مامی میخدا شاهده اگه نخور-نیاسمی

  
  . چند لقمه خوردمیلی می کردمو با بیپوف

  
 که نیاسمیبه . ومدی بهزاد داخل نین ول بود که بالخره اومد6 ی حدوداساعت

   نگاه کردمو گفتمبستی مانتوشو میداشت تند تند دکمه ها
  
  .گهی داخل دادیخب بهش بگو ب-
  
  .میری ما مگهینه د-نیاسمی

  
  . تورو خدا به خاطر امروزدیببخش-
  
  ه؟ی چه حرفنیا..وونهید-نیاسمی

  
  .یکنی کمکم منقدی ایمرس-
  
   گفتدویو اومد آروم گونمو بوس تخت برداشتی از روفشویک
  
 از اون بخواه نه از یخوای میهرچ...کنهی از همه کمکت مشتریخدا ب-نیاسمی

  ...بندش
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 یقینفس عم. کردو رفتی ازم خدافظعی نگفتم که سریچی زدمو هی جونی بلبخند

 قهیبالخره بعد از دو دق.  ارسان و گرم کنمی رفتم سمت آشپزخونه تا غذادمویکش
  . بهش نگاه کردمستادموی آشپزخونه وایجلو.لاومد داخ

  
  .سالم...س-
  
 مبل و خودشم ی که نگام کنه کتشو در آوردو انداخت رونی نگفتو بدون ایچیه

.  براش بردمدموی چینی سی تودموی براش کشعیغذاش که گرم شد سر. نشست
ت  بهم انداختو از جاش بلند شدو رفی گذاشتم که نگاهشیی جلوزی می رو روینیس

  .سمت اتاق
  
  ..ارسان-
  

  .کشیبه خودم جرات دادمو رفتم نزد.  برنگشتی ولستادی واسرجاش
  
  ...من به خاطر تو. توروخدا درکم کن-
  
   برگشت سمتمو با حرص گفتهوی

  
 نیچی بهت گفتم هم؟منی کارو بکننیمن ازت خواستم ا... تف تو روح منیا-ارسان

  خوام؟ی میزیچ
  
  .خوندمیم من از چشات ی ولینه نگفت-
  

 پدر بشم خوامیمن اگه بچه دوست دارم من اگه م..ینخوند..یدینه نفهم-ارسان
  .گهینه کس د..از وجود تو باشه... که از تو باشهخوامی رو میبچه ا

  
  . آرزوت برسونمنی توروبه اتونمیمنم نم-
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  .خوامی منم نمیتونی نمیپس وقت-ارسان

  
  .ی نگاه کنهی بقی با حسرت به بچه هاشهی تو همخوامیمنم نم-
  

  . با حرص زل زد تو چشامدیی هم سای رودندوناشو
  

  ؟یکنی می تالفیدار-ارسان
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  ام؟ی بچه به نظر منقدیا-
  

 برات مونی چقدر زندگدمی؟فهمی کارت اوج بچه بودنتو نشون دادنیبا ا-ارسان
  .ارزش داره

  
 رو یچی کامل که تو کمبود هی همه چی وقتی ولستی ارزش نی برام بمونیزندگ-

 به هی خالی جاموی اه بکششهی رو حس نکنم نه که همیچی که من کمبود هیحس نکن
 کامل ی خوشبختنیا...ستی کامل نی زندگنیا...می حس کنمونی تو زندگزویچ
  .ستین

  
 کردم؟کم بهت محبت ی توجهی کم گذاشتم برات؟بهت بی کمه؟چیچ-ارسان

  کردم؟ هاااان؟
  
 حاال نوبت منه که جبران نی همی و برای کم نزاشتیچیتو ه...ساننه ار..نه-

  .ی حسرت بخورخوامینم..ی کم داشته باشیزی تو چمخوامیمنم ن..کنم
  

  . کن که من ازدواج کنمرونی فکرو از سرت بنی ای خب باشه ولیلی خ-ارسان
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   دستشو گرفتمو گفتمعی خواست بره که سربرگشتو
  
   عذاب بکشمو خودمو سرزنش کنم؟شهی که همی ایاضر..ارسان بزار راحت باشم-
  
   دستش گرفتو گفتی برگشتو فکمو توییهوی ی نگفت ولیچی هستادوی حرکت وایب

  
  ؟یدیفهم...کنمی ازدواج نمدمویاگه شده تا آخرعمر عذابت م-ارسان

  
  .ی رحمی بیلیخ-
  

  ؟یهه رحم؟مگه تو به من رحم کرد-ارسان
  

   پس زدمو با بغض گفتمدستشو
  
  . تویبه خاطر خوشبخت.. کارو کردمنیمن به خاطر تو ا...یفهمی چرا نمیلعنت-
  

  ه؟یمشکل.. قبول کنممخوامی حاال من نی کارو به خاطر من کردنیپس اگه ا-ارسان
  
  ...ارسان-
  

   مشکل کجاس؟گهید.. لطفتو قبول کنمنی امخوامی ن؟گفتمیارسان چ-ارسان
  
  .ی قبول کندیتو با-
  

  .نمیبی کار نمنی تو ایاجبار-ارسان
  
  . بشکنهیلی آگهی بار دهی زامینم..ی قبول کندیبا...چرا اجبار هست-
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 یخودیپس چرا ب... خانومهنیلیموضوع آ...ستمیآها پس بگو موضوع من ن-ارسان
 که دلش نشکنه با وجود من نی ای دوست داره توام برایلی بگو آ؟یکنیمنو بهونه م

  .یستی وسطم تو مهم ننیاصال ا...ی باهاش ازدواج کندیبا
  
  . کنارت باشمگهی دیکی بازم با وجود شدمی حاضر نمیاگه برام مهم نبود-
  

  .یبه خدا که عقلتو از دست داد-ارسان
  
 ی چه جوریدید..یدی همه اون روزا رو به چشمت دگهی چرا؟تو که دگهیتو د-

  لرزش شونهیدیخودت د.. تباه بشهخوامینم.. خواهرمهیلیآ..دمیکشیعذاب م
  ؟یدیند..رفتی داشت میهاشو وقت

  
 خودش خواست کنار بکشه چون من تو رو ی ولادمهیهمه رو ...دمیچرا د-ارسان

  . نداشتی ادهی فاموندی اگه اونم میتورو دوست داشتم و حت..خواستمیم
  
 تاوان پس یلیمن اشتباه کردم و آ..شدمی عاشق مدی من از اول نبایآره ول-

  .اشق تو شدماشتباه من بود که ع...داد
  
  . حرفم ارسان ناباور بهم نگاه کردنی ابا
  

  ؟ی که عاشق من شدنی از ایمونی پشیعنی...یعنی-ارسان
  

 نگام کردو برگشتو رفت ی نه تکون دادم که با دلخوری با بغض و شدت به معناسرمو
  .سمت اتاق

  
  .یدیارسان به خدا به قرآن منظورمو بد فهم-
  
  ود که برگشت سمتمو با بغض گفت در اتاق بی جلوبای تقرگهید
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  ........ دارم وگرنهمانی که فقط به عشقت انهیهم-ارسان
  

 یدستمو گذاشتم رو.  اتاق و درو بستی تاسف تکون دادو رفت توی از رویسر
 کنم؟اگه قبول شی راضتونستمی میعنی... مبل پرت کردمنی اولیسرمو خودمو رو

  ؟ینکنه چ
  

 ی زود برایلیهنوز خ.. فکر کنمزای چنی به اخواستمینم... با شدت تکون دادمسرمو
 ی و روخچالی ی ارسان و گذاشتم تویاز جام بلند شدمو غذا.  بشمدی که ناامنیا

 نی همی براشهی اگه برم تو اتاق دوباره دعوامون مدونستمیم. دمیمبل دراز کش
  . بخوابمجای امشب همنخواستمیم
  
 ی سعنی همی براشدیسرم داشت منفجر م جورواجور فکر کردم که یزای به چنقدیا

  .... شد که خوابم بردی چدونمی فکر نکنم که نمیزیکردم چشمامو ببندمو به چ
  
 چند ی کمرم چشمامو آروم باز کردم که صورت ارسان و توی دست روهی حس با

 حتما شبید.  که خوابهدادی منظمش نشون میچشماش بسته بودو نفسا. دمی دمیسانت
 دستمو بردم سمت دموی کشیآه.  تختی خوابم برده آوردتم رو مبلی رویوقت

 یآخه من چه جور.  فرو کردمشی مشکی موهایموهاشو آروم پنجه هامو تو
 لحظم دوسم نداشته هی ی که حتارمی طاقت بتونمی می بگزرم ازش؟چه جورتونستمیم

 و من ارسان... و کنارش تحمل کنمیلی هرچند آگهی زن دهی وجود یباشه؟چه جور
 یکی کامل نباشم که مجبور باشم بدمش به دی بای چی براخواستمی خودم میبرا

  ست؟ی نی ناحقنیست؟ای ظلم ننیگه؟اید
  

 چشمامو باز کرد و زل زد تو عی موهاش حرکت دادم که سری دستمو توآروم
 موندو بعد از رهیچند لحظه بهم خ. زدی مادی چشاش فری تویغم و دلخور.چشام

آروم دستمو .  بود8ساعت .  به ساعت انداختمینگاه. شو بستاون دوباره چشما
   بازوش گذاشتمو گفتمیرو
  
  . نشهرتید...8ساعت ...ارسان-
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  . از جاش بلند شدعی حرفم دوباره چشماشو باز کردو سرنی ابا
  

  .رسونمتیحاضر شو خودم م.. بهزاد بردروزی دنتویماش-ارسان
  
 صبحانه عی که دست و صورتمو شستم سرنیا نگفتمو از جام بلند شدم و بعد از یچیه

  .میبود که از خونه در اومد9 ساعت یحدودا. رو حاضر کردم
  

  گه؟ی دشهی تموم م1کالست امروز -ارسان
  
  .آره-
  

  . شرکتایبعد از کالست ب-ارسان
  
   تعجب نگاش کردمو گفتم با
  
  چرا؟-
  
منو . گفتم نیچی هگهی زدمو دی شد که پوزخندرهی نگفتو فقط به جلوش خیچیه

 ی بود برانی با نوشمیامروز فقط کالس دوم.  کردو خودش رفتدای دانشگاه پیجلو
 محوطه منتظر یکالس که تموم شد رفتم تو.  کسل بودمیلی سر کالس خنیهم

  . اومدقهیدق 10 سرکالس که بالخره بعد از می شدم تا باهام برنینوش
  
  ...نینوش-
  
  . اومد سمتمی اخم بزگ کردو با طلبکارهی دنمی من به سمتم برگشتو با دی صدابا
  

 مشهد نه ی که رفتی تو؟ از همون روزی هستی معلومه کدوم گورچیه-نینوش
  ؟یدی دانشگاه نه جواب تلفنامو میاومد
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  . بعد شروع کنی بزار از راه برسنی نوشیوا-
  

 چقدر نگرانت یدونی؟میدادی جواب نمتوی  گوشی چیبرا...یغلط کرد-نینوش
  .شدم

  
   بغلم گرفتمو گفتمی پشت سرم نشستمو کولمو توکتی نمیور
  
  .ختهی بهم ریهمه چ-
  

   نشستو نگران گفت کنارم
  

   شده؟یمگه چ-نینوش
  
  . و به ارسان گفتهانی جری زنگ زدو همه یلی آی باباروزید-
  

  آخه چرا؟...یواااا-نینوش
  
 عقد و خیال تار خبر نداره و زنگ زده بود که مثیچی ارسان از هدونستیاون که نم-
  . رو مشخص کنهنایا

  
   شدن؟یمگه راض-نینوش

  
   آره تکون دادم که گفتی به معنایسر

  
   قبول کردن؟؟اونامی خودت چیمامان بابا-نینوش

  
  . فقط به خاطر من سکوت کردنستنوی نی راضاسینه بهزاد نه مامانم نه بابام نه ال-
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  ؟یارسان چ-نینوش
  
  . موضوعنی باهم بحثمون شد سر همی کلبشید...اون که مخالف صد درصده-
  

  ؟یای کوتاه بیخوای نمنیحاال که همه ناراض-نینوش
  
  .شهینم...نی نوشتونمینم-
  

  فهمم؟ی کار هست من نمنی ای تویری چه خگهی دنی همه ناراضیآخه وقت-نینوش
  
  . کار انجام بشهنی ادی بادونمی فقط مفهممی نمیچی خودمم هگهید-
  

  ؟ی منطقلی دلآخه به کدوم-نینوش
  
  . درک کنهتونهی نمکسیچی که هی منطقلیبه هزاران دل-
  

  . بودی واقعا منطقدی بگو شاشویکیخب تو -نینوش
  
  . ارسانی خوشبختنشی و مهم ترنیاول-
  

  .خوادی با تو خوشبخته و بچه نمگهیخب اون که م-نینوش
  
  .کنمیمن حرفشو باور نم-
  

  اونوقت چرا؟-نینوش
  
 نی تموم کن اگمید...خوادی نمی چخوادوی می چدونمیم...شناسمشیچون من م-

  .ی منو قانع کنیتونیبحثو که نم
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 هی که کالسمون تموم شد  نیبعد از ا.  از جام بلند شدمو رفتم سمت کالسبعدشم
 سر نی همی بود براکی ترافیلی خابونیچون خ. دربست گرفتمو رفتم شرکت ارسان

 یجلو.ردمو آروم آروم رفتم سمت شرکت کبمی جیدستمو تو.  شدمادهی پابونیخ
 چون دوتا پسر جوون که هحدس زدم مال مهرداد باش.  بوددی سفیوندای ههیدر 

حدسم درست . نی سمت ماشرفتنی مهرداد بود داشتن مهی شبیلی از پشت خکشونی
.  مهردادهدمی لحظه سرشو برگردوند و دهی بشه نی خواست سوار ماشیبود چون وقت

 ی ولنمشی ببتونستمی چون پشتش بهم بود نمیره نگاه کردم ول پسیکیبه اون 
 به ی نگاه سرسرکهی بشه نی سوار ماشخواستی می وقتو برام آشنا بود بی عجکلشیه

امکان ....سرجام خشک شدم... میاطراف انداخت که باعث شد چهرشو ببن
اره؟ اونم  کار دی با مهرداد چی شمسائنایآخه س... امکان نداره اون باشه...نداره

  کنه؟ی کار می شرکت ارسان چیبعد از سه سال؟ اصال تو
  

 وآسمون برام نی دارم از زمبتیخودم کم مص.. کردمو رفتم سمت شرکتیپوف
  . از جاش بلند شددنمی با دیمنش. بارهیم
  

  ...سالم-ی نعمتخانم
  

  . زدمو جوابشو دادمی کم جونلبخند
  
   اتاقشونن؟ی فرزام تویآقا-
  

  . منتظرتونندییبفرما..ه بلهبل-ی نعمتخنم
  

ارسان . دو تقه آروم به در زدمو زفتم داخل. تکون دادمو رفتم سمت اتاقشیسر
 در سرشو بلند ی دستاش گرفته بود که با صدای نشسته بودو سرشو توزشیپشت م

  . از جاش بلند شدو با لبخند اومد سمتمدنمیکردو با د
  

  ؟ی اومدری د؟چقدیخوب..سالم-ارسان
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   بهش انداختمو گفتمیجب نگاه تعبا
  
  . اومدمادهی شدم پادهی پابونی سر خنی همی بود براکیتراف..سالم-
  

   گفتداشتی که کتشو بر می و در حالی گفت و رفت سمت جالباسیآهان
  

  م؟یبر-ارسان
  

 آره ی تعجب کرده بود بودم سرمو به معنیلی که هنوزم از رفتارش خی حالدر
  .تکون دادم

  
   گفتکردی و روشن منی ماشزدوی به چشم مشوی آفتابنکی که عی در حالارسان

  
   ناهار؟ی برامی بریخب کجا دوست دار-ارسان

  
  . ندارهیفرق..دونمینم-
  

  . جا بگوهی..گهید نشد د-ارسان
  
  .یهر جا خودت دوست دار.. ندارهیخب برام فرق-
  

 اهنگ هیکرد و  نگفت و بعد از چند لحظه ظبتو روشن چی هگهی باال انداختو دییابرو
  .... گذاشتمیمال

  
   اسم تو بمونهی اسمم روبزار

  
   دستمو بخونهیی جدانی انزار

  
   خوبمون تموم شهی روزانی انزار
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   تو حروم شهی بمی که زندگخوامینم
  

  خوادی تو نمری و غچکسی من هدل
  
  ادی به جز تو راه نمیچکی دل هبا
  

   رو دارمی جز تو کی تو عشقمآخه
  

   شونه هاش بزارمی شبا سر روکه
  
  امی تو تمومه دنیب

  
  امی تو حرومه رویب

  
  رهیمی تو می دل بنیا

  
  چهی تو هی بامیدن
  

  چهیپی تو معطر
  
  رهیمی تو می دل بنیا

  
 یخوای می آهنگ چنیبا ا... به دندون گرفتمو سرمو برگردوندم سمت پنجرهلبمو

 یلی خکه؟ی دوست داریلی منو خ؟کهی ثابت کنیخوای رو می ارسان؟ چیبگ
 و دونمی مزویهمه چ...ستی به اثبات نازین...دونمی؟میتونی بدون من نم؟کهیعاشقم

 و من ی دوسم دارونچ...چون دوست دارم.. کارمنی مجبور به انیبه خاطر هم
  . رو بخورهیزی حسرت چخوامینم.. کم داشته باشهیزی عشقم، همه کسم چخوامینم
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 کارم ارسان از گوشه نیبا ا. اموش کردم پخشو خعی سرارموی نتونستم طاقت بگهید
بعد . تاسف تکون دادی سرشو از رودوی کشی به صورتم انداختو آهی چشم نگاهی
 می رفتموی شدادهی پنی نگه داشتو با هم از ماشی رستوران سنتهی ی ساعت جلوهیاز 

 هی بودنو و وسط رستورانم دهی بودو که همش و تخت چی رستوران سنتهی. داخل
 یبو.  بودندهی و رز چی شمعدونی حوضو گلدونای بود که لبه هاکیچحوض کو

 از بوش اصال خوشم ی چرا ولدونمینم.. مختلف فضا رو پر کرده بودی و غذاهاونیقل
  . احساس حالت تهوع کردمومدوینم
  

  سنا؟ی یخوب-ارسان
  
  ..آره-
  

  ده؟یپس چرا رنگت پر-ارسان
  
  .مینی بشمیزود بر.. هیاز گرسنگ-
  

بعد از چند لحظه . می نشستموی از تختا رفتیکین دادو با هم به سمت  تکویسر
  .گارسون منو رو آورد

  
  ؟ی موافقیزیخب با د..امم-ارسان

  
  .ادیبدم نم-
  

 با مخلفات کامل و یزی سفارش دو تا ددادی که به گارسون می رو بست و در حالمنو
 یجب کرده بودم برا تعیلی خگرفتی مالیخی بنقدی که خودشو انیهنوزم از ا. داد
  . خوردمو آروم صداش کردمی صدامو صاف کردمو تو جام تکوننیهم
  
  ؟!ارسان-
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   من برگشتو منتظر نگام کرد که با من من گفتمی صدابا
  
  ؟ی گرفتمتویخب تصم...خب-
  
 ی پشتیکردوروی که دستاشو از دو طرف باز می باال انداختو در حالیی تعجب ابروبا

   گفتزاشتی میها
  

  در چه مورد؟-انارس
  

  . کردم آروم باشمی سعدموی کشیقی عمنفس
  
  .یلیدر مورد خودتو آ-
  

 در موردش خوامی نمی چون حترمی بگیمی تصمنمیبی نمیازی که گفتم نشبید-ارسان
 در موردش گهی دکنمی رو تموم شده بدون وخواهش مهی قضنیپس ا...فکر کنم

  .صحبت نکن
  
  ...اما-
  

  . که گفتمنیهم.. اگر نداره اما وگهید...سنای-ارسان
  
  .ی قبول کندی تو بایول-
  

   زدو گفتیپوزخند
  

  ل؟یبه کدوم دال!! دیبا-ارسان
  
   دوباره تکرار کنم؟یخوایم.. بهت گفتمشبی که دیلیبه همون دال-
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  ادته؟ی... قبول ندارمچکدومویمنم گفتم ه-ارسان
  
  ؟یکنی ذره درکم نمهیآخه چرا؟چرا -
  

   گفتیور اطراف رستوران چرخوندو با کالفگ دهی کردو نگاشو یپوف
  

  ؟ی بحث مسخره و تمومش کننی اشهیم-ارسان
  
  ...نه-
  

  .یرسی نمی اجهی مطمئن باش به نتیباشه ول-ارسان
  
  ؟یکنی می چرا لجباز؟آخهی چیعنی-
  

  کنم؟یمن لج م-ارسان
  
  ؟ی نداری کمبودچی و هی مطمئن شم که خوشبختیزاریچرا نم...آره-
  

   که خوشبختم؟ی مطمئن شی چیعنی..لطفا کم چرت بگو سنای-ارسان
  
  .پس لطفا لج نکن...ی چقدر بچه دوست داردونمیم-
  

  ... که از تو باشه نهی بچه ایآره بچه دوست دارم ول-ارسان
  

 که نیبعد از ا.  حرفشو قطع کردنی همی موقع گارسون غذامونو آورد براهمون
   با اخم گفتعی سر بگم کهیزیگارسون رفت دهن باز کردم تا چ

  
  . االن تمومش کنی القل براکنمیازت خواهش م-ارسان
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.  ازش خوردمیکمی یلی می نگفتمو ماستمو باز کردمو با بیچی هگهی کردمو دیپوف
 که از نیبا ا... کرد بهم دادزی کردو برام نون ری کاسه خالیارسان آب گوشتمو تو

 دل مهربونش نیعاشق هم.کردی از محبتش کم نمیچی هی بود ولریدستم دلگ
  .کردیم می مغرورش قای چهره ری زشهی که همی دلنیهم..بودم

  
 خونه می بده که گفتم بری که غذامون تموم شد ارسان خواست سفارش چانی از ابعد

  . پر از دود اونجا رو تحمل کنمطی محتونستمی نمگهیچون واقعا د
  

 عیسر.ظه بعدم ارسان اومد باز کردمو رفتم داخل و چند لحدی خونه رو با کلدر
 که نیبعد از ا. رهیارسانم رفت تا دوش بگ. درست کردمیلباسامو عوض کردموچا

 نشسته بودو tv یجلو. ششی رفت پختموی ریاز حموم در اومد دو تا فنجون چا
  .کردی نگاه می زبون اصللمی فهیداشت 

  
داشتم ... کردمکینزد شده بود کردمو فنجونمو به لبم لمی نگاه به ارسان که غرق فهی

 نی از اشتری بدینبا.  تا دوباره سر بحث و باز کنمکردمی سرم مرتب میجمله هامو تو
 نیهم... جون نظرشون عوض بشهی عمورضا و مهردمیترسیم...کردمیوقت تلف م

 تا ی بهم زده باش ولزوی همه چممکنه.. گفتهی ارسان بهشون چدونمیاالنشم نم
 رو یزی احتمال هر چدی بازم بای ولکنهی نمی کارنی همچشناسمشی که مییاونجا

  .بدم
  
  . ارسان به خودم اومدمی خودم بودم که با صدای حال و هواتو
  

   موضوع برات مهمه؟نی انقدیا-ارسان
  
 ی که به رونی بدون ای که خودش شروع کرده ولنی خوشحال شدم از ایلیخ

   مزه مزه کردمو گفتمموی چایکمی ارمیخودم ب
  
  .گزرمی برام مهمه نباشه ساده از کنارش میزی اگه چیوندیتو م-
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   گفتکردی منیی که کاناال رو باال پای راستشو در حالی پای چپشو انداخت رویپا
  

  .ی بهش فکر کنی حتدی نباگهی دفعه چه مهم باشه و چه نباشه دنی ایول-ارسان
  
  ..ارسان-
  

  .در موردش بشنوم مخوامی کلمه هم نهی گهید..سنای که گفتم نیهم-ارسان
  

   گفتمی گذاشتم و با کالفگزی می روفنجونمو
  
  ؟ی منطقی بنقدیچرا ا-
  

  . منطقمی ازدواج کنم آره من بدی که من بانهیاگه منطق تو به ا..هه-ارسان
  
  ؟یکنی بگو که چرا قبول نملی دلهیآخه -
  

  خوام؟ی که من نمنی محکم تر از ایلیدل-ارسان
  
  آخه چرا؟-
  

  .می که دارم راضی ایندگچون از ز-ارسان
  
  .ستمی من نیول-
  

  !!!)شنی می عصبانیحرف بابا ها وقت( کم گذاشتم؟ ی؟چی کم داریچ-ارسان
  
  .ستمیمن برات کامل ن... من برات کممی ولی کم نزاشتیچیواقعا ه...یچیه-
  

  .ینی تو برام کامل ترگمیمهم منم که م-ارسان
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  .قبول کن..ستمیکامل ن...ستمین-
  

  . تمومش کنگهید..ی هستیعنی ی هستگمی میتوق-ارسان
  
   از جام بلند شدمو دستشو گرفتمعی جاش بلند شدو خواست بره سمت اتاق که سراز
  
  ..ترو خدا..ارسان-
  
 کردی می که سعیی شدت به سمتم برگشتو دستشو از تو دستم درآوردو با صدابا

  کنترلش کنه گفت
  

 نابود کنم؟ مونویت بدمو زندگ کار کنم؟دست به دستی؟چیتورو خدا چ-ارسان
   بشم که هم خودم نابود شم هم تو؟یراض

  
  ؟یگی مینطوریچرا آخه ا..میشینابود نم..میشینم-
  

 میاری طاقت بمیتونینم..شناسمیچون تورو م..شناسمیچون خودمو م-ارسان
  .بفهم..سنای

  
  . با خودم کنار اومدمیعنی دادم شنهادوی پنی ایوقت-
  

 یزی هر وقت که از ازدواج ما حرف میگه کنار اومده بودا..یومدینه ن-ارسان
 ارسان فقط یگفتی همش تو خواب نمشبی دیاگه کنار اومده بود..یکردیبغض نم

  . منو دوست داشته باشهدیبا
  
 یچی هبای تقری بودم ولدهی دی بدیلی کابوس خشبید.. دهن باز نگاش کردمبا

  .ومدی نمادمیازش 
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 نی نه با ا؟تویکشی عذاب می که چقدر دارفهممیمفهمم؟نی نمیفکر کرد-ارسان
  . مطمئن باشنویا..یای کنار بیتونی و نه میموضوع کنار اومد

  
 دای پی گونه های اشکام راه خودشونو رودویبغضم ترک..  رفت سمت اتاقبرگشتو

  .کردن
  
  ...کشمیآره دارم عذاب م-
  
   قلبم مشت زدمو ادامه دادمبه
  
 یچی هی ولزنمی حرف ازدواجتو می وقتسوزهیم..شهکیداره درد م..کنهیدرد م-
 شمی همه خرد میجلو...نمیبی منی چشماتو غمگی وقترهیگی مشی آتگرمیج...گمینم

 ی خواستگاررمی برات می وقتشهی مکهی تکهیقلبم ت.. بچه دار شمتونمی نمگمی میوقت
  .. که بهت دارمی عشقاطربا خ.  به خاطر توگمی نمیچیه..زنمی دم نمیول
  

  : زدمداد
  
 که نی ایبرا...ینیبی بچه هارو می نشه وقتنی چشمات غمگگهی که دنی ایبرا-

 ی؟برای کی برای ولکشمیآره من عذاب م..ی رو حس کنی واقعیخوشبخت
 خودمو به آبو دی هر دفعه بای وقتدهی بهم دست می حس خوبیلی خیکنی م؟فکریچ
 بشه؟ رد اعصابم خدی همه بانی ای کنم؟وقتی تونو راضیکی بزنم که شیآت
 و دم شمی خرد مهیهر ثان..احساس دارم..منم آدمم.. آقا ارسانرینخ..رینخ
 یمی تصمیبها.. جونو عمو رضا غرورمو شکستم به خاطر توی مهریمن جلو..زنمینم

 ی پس بدم برادی تا آخر عمرم بادونمی و مدمیرو که گرفتمو پس دادمو دارم پس م
  . بشهاب خری همه چزارمینم..کشمی از عقب نمنیهم
  

   فشار دادمو گفتمنمی اشارمو به سانگشت
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 یحت.. منصرفم کنهتونهی نمچکسی و هدمی کارو انجام منیا..  فرهمندمسنایمن -
  ....تو
  

 نگام تی کرده بودو و با عصبانبشی جی که تا اون موقع ساکت بودو دستاشو توارسان
   زدو گفتی ای حرفم پوزخند عصبنی با اکردیم
  

 ی که جلویکس..منم ارسان فرزامم... خانومیا پس انگار فراموش کرد-انارس
مطمئن باش هنوزم ... نشوندهی به کرسشهی و حرفشو همومدهی کوتاه نی احدچیه

  .شک نکن.. نکردمرییهمون ارسانم و تغ
  

 برداشتو از خونه رفت ی جا لباسی از روچشویی به سمت در رفتو کت و سوعیسر
 مبل پرت کردمو  یبا حرص اشکامو پس زدمو خودمو رو.  ت درو محکم بسرونویب

  ... دستام گرفتمیسرمو تو
  

 ارمی تحمل کنم؟دارم کم مدی بای ادامه داره؟ تا کی کابوس تا کنی اایخدا
  ....یلیخ.. سختهیلیخ..کمکم کن...ایخدا

  
.  صورتم برداشتمو به صفحش نگاه کردمیدستمو از رو.  از کنارم اومدمی گوشیصدا

  .اشکام پاک کردمو جواب دادم. هزاد بودب
  
  الو؟-
  

  ؟ی خونه ا؟یخوب...سالم-بهزاد
  
  ؟یآره واسه چ-
  

   شده؟ی صدات گرفته؟ چنقدی ا؟چرای خوبسنای-بهزاد
  
  ..یچیه-
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  ؟ی کردهی گر؟ی چیعنی-بهزاد

  
   با حرص پاک کردمو گفتماشکامو

  
  ؟ی داشتیکار...نه گفتم خوبم-
  

   شده؟با ارسان دعوات شده؟یچ... به من دروغ نگوسنای-بهزاد
  
  ...نه...نه....نه-
  

  . اونجامییای ممی داریاسیاالن با -بهزاد
  
  .ستیالزم ن-
  

  . که گفتمنیهم-بهزاد
  

 مبل پرت ی رو رویبا حرص گوش. رو قطع کردی گوشعی بگم که سریزی چخواستم
 تی موقعنی ای از همه توشتری بیزیچ.. دستام گرفتمیکردمو دوباره سرمو تو

 ی بهم زور بگه بی که کسنیاز ا....  زور گفتناشون بودنی همکردیاعصابمو خرد م
از جام بلند شدمو دست ... کننی کارو منی متنفر بودمو االنم همشون دارن همتینها

 دوست ندارم تنها ی که کالفم ولنیبا ا...و صورتمو شستمو منتظرشون شدم
  .... دارماجیاد احت وهم  به بهزیاسیاالن واقعا هم به ..باشم

  
 آبو شهیدر خونه رو باز کردمو رفتم آشپزخونه و ش. ربع اومدنهی بعد از بالخره

  . از پشت سرم اومدیاسی ی که صدادمی نفس سرکشهیبرداشتمو 
  
  ....سنای-نیاسمی
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 صورتمو پاک نمیبا آست. رو صورتمختی رشیکمی که نیی رو آوردم پاشهی شعیسر
  . بود نگاه کردمستادهیزاد که پشت سرش واکردمو منتظر به اونو به

  
   شده؟یچ-نیاسمی

  
   گفتعی جوابشونو بدم که بهزاد سرخواستم

  
  ارسان کجاست؟-بهزاد

  
   گفتم شدمی که از کنارشون رد می باال انداختمو در حالیالیخی بی از روی اشونه

  
  ..دونمینم-
  

   رفته؟؟کجای چیعنی-بهزاد
  
  .نیمد اوخودیشمام ب.. د و ن مین م -
  
   دعواتون شد؟یآخه واسه چ-نیاسمی

  
 رو tv ی مبل پرت کردمو در حالی بهش انداختمو خودمو روی چشم نگاهی گوشه از

   گفتمکردمیروشن م
  
   نبود؟خودی بیلیبه نظرت سوالت خ-
  
   برسه؟نجای که به ایکنی می لجبازنقدی ای چیخب برا-نیاسمی

  
 ونویزیاد اومد کنترل و برداشتو تلو نگفتمو فقط زل زدم به روبروم که بهزیچیه

  .خاموش کردو پرت کرد کنارم
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  ؟ی درست جواب بدشهیم-بهزاد
  

   نگفتمو از جام بلند شدمو خواستم برم تو اتاق که بهزاد با داد گفتیچی هبازم
  

  ؟ی بریخوای میکدوم گور..بتمرگ سرجات جواب بده-بهزاد
  
 برگشتم عیسر.  بودلی تکمتمیرف ظگهیامروز واقعا د.. امروز بسم بودی براگهید

  سمتشو با حرص گفتم
  
 دوی شما رو گوش بدم؟که شما همش بهم زور بگی تکراری حرفا؟کهیبتمرگم که چ-

  دم نزنم؟
  

 نیپس بب..یکنی قبول نممویگی زور ممیباز خوبه االن دار!! میزور بگ..هه-بهزاد
  .میکنی باهات رفتار مینجوریحقته که ا

  
  .رونی بدییپس حاال بفرما)شاره کردمبه در ا(آره حقمه -
  
  . واقعا رفتارم دست خودم نبودگهید
  

از ..ی باور کردم عقلتو از دست دادگهیاالن د..شناسمتی نمگهیواقعا که د-بهزاد
  ..وونهی؟دیفهمیم..ی شدوونهیبس مشکالت روت فشار آورده د

  
من که ...م بسوزم خودی عقلی تنها باشمو به درد بخوامیاالنم م..آره...آره...آره-
  .گمی رو مشکالت دنمیا.. روشنمی درد دارم انهمهیا

  
  .یاسی تاسف تکون دادو رفت سمت ی از روی زدو سریپوزخند

  
  .می بریاسی-بهزاد
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  .تو برو من هستم-نیاسمی
  

  ؟ی خرد کنشتری اعصاب خانومو بی بمونیخوایم..خودیب-بهزاد
  
  ...بهزاد-نیاسمی

  
  ؟ی گوش کننی ای به چرت و پرتای بمونیخوای گفت؟می چیدیمگه نشن-بهزاد

  
  .تو برو.. گوش کنمخوامیآره م-نیاسمی

  
  .دییهردوتون بفرما..ستیگفتم الزم ن-
  
   برگشت سمتمو گفتعی سریاسی

  
  . بمونهی بره کی کدی از شما نپرسیکس...شما ساکت-نیاسمی

  
م از درد  سرکردمیاحساس م.. حرص نگاش کردمو رفتم تو اتاق و در محکم بستمبا
  ..... منفجر بشهخوادیم
  

 درو باز کردو اومد یاسی تخت پرت کردم که ی رو کنار زدمو خودمو روی تخترو
  .داخل

  
  . تنها باشمخوامی مرونی برو بیاسی-
  

  . نشسته کنارمدمی تخت فهمی از تکونای ولدمشیدی چون پشتم به در بود نم
  
  .خودیب-نیاسمی

  
  . اصال حوصله ندارمیاسی-



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

247

  
  . دارمیلی من خیول-نیاسمی

  
   و بغض گفتمی جام بلند شدمو با کالفگاز
  
  ...کنمیخواهش م..یاسی-
  
  ؟ی چیکنی خواهش م-نیاسمی

  
 زنی گونم نری گرفته بودن رودموی دی که جلویی اشکاکردمی می که سعی حالدر

  گفتم
  
  ... تنها باشمخوامیم-
  

   زدو گفتی مهربونلبخند
  
  ؟یمطمئن-نیاسمی

  
 عی بغلش که سری و خودمو انداختم توهی گرری زدم زارمویم طاقت ب نتونستگهید

 سکوت و نیبه ا.کردی و فقط آروم پشتمو نوازش مگفتی نمیچی هیبغلم کرد ول
  . داشتمازیآغوش ن

  
  ..کنهیقبول نم-
  
  .دونمیم-نیاسمی

  
   کار کنم؟یچ-
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 ی ازش بگذریتونیگرچه که هنوزم م..ی که خودت انتخاب کردهیراه-نیاسمی
  ... یول
  
  . نگاش کردمی اشکی با چشارونوی بغلش اومدم باز
  
  ؟ی تو باهاش صحبت کنشهیم-
  
 حرف ادی اونوقت مدهیاون به حرف تو و بهزاد گوش نم...آخه  دختر خوب-نیاسمی

  منو قبول کنه؟
  
   کار کنم؟یپس چ-
  

   ندوستن باال انداخت که گفتمی از روی اشونه
  
  بهزاد کجا رفت؟-
  
  .دنبال ارسانرفت -نیاسمی

  
   باهاش بد حرف زدم نه؟یلیخ-
  
  .یاریبعدا از دلش درم...الیخیب-نیاسمی

  
  .دمیهمه رو دارم عذاب م-
  
  ..پس-نیاسمی

  
  . مسخره رو تکرار نکنی جمله نی اگهیتو د...یاسینه -
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 دور تو حدقه هیچشمام و .  نگفتیچی هگهی تاسف تکون دادو دی از رویسر
  . برهنی از بکردی تار مدموی که همش دی مزاحمیچرخوندم تا اشک

  
  .پاشو حاضر شو-نیاسمی

  
   تعجب نگاش کردم که دوباره گفتبا
  
  .گهیپاشو د-نیاسمی

  
  کجا؟-
  
  . مایخونه -نیاسمی

  
  ؟ی چیاونجا برا-
  
  . ماشی پیای که امشب منی ایبرا-نیاسمی

  
  ؟یواسه چ-
  
 نیر دوتون تنها باش شب ههی..شهی دعواتون منی هم باششیچون باز اگه پ-نیاسمی

  .بهتره
  
  .خوادینم...نه-
  
  .نمیپاشو بب...خوادی نموی چیچ-نیاسمی

  
  . گرفتو به زور بلندم کرددستمو

  
  .امینم... نکنتی اذسنای جون یاسی-
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  .زود باش حاضرشو..یکنی مخودیب-نیاسمی

  
  ...ییییییییییاسی-
  
  .زود باش...یاسی ی بیاسی-نیاسمی

  
 ازش گرفتمو شروع یبا درموندگ. ر اوردو گرفت سمتم پالتومو از کمدم دبعدشم

  . داشتماجی احتیی تنهانی به ادیشا. کردم به حاضر شدن
  

 باز کردمو نویدر ماش.  پارکش کردنرونی من اومده بودن و همون بنی با ماش
   گفتیاسی پشت فرمون که نمیخواستم بش

  
  .رونمیکجا؟ من م-نیاسمی

  
 راه هر دو ساکت یتو.  راه افتادمیاسیمو نشستم و  دور زدنوی تکون دادمو ماشیسر
 موی شدادهی پنی در خونه نگه داشتو با هم از ماشیجلو. میگفتی نمیچی همویبود
 عی ما سردنی که با دکردی مرد صحبت مهی نگهبان داشت با ی البیتو.  داخلمیرفت

  گفت
  

  . خودشون اومدندییبفرما-نگهبان
  

  . زدو اومد سمتمونیلبخند مردونه ا. اده مهرددمی برگشت که دعی سرمرده
  

   شما؟نییکجا..سالم-مهرداد
  
  ؟ی چیبرا...سالم-نیاسمی
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 هنوز ی ولنجامی ساعته امیبا بهزاد کار داشتم ن.. بابایچیه-مهرداد
  کجاس؟..ومدهین

  
  ن؟یزنگش نزد...دونمینم-نیاسمی

  
 ی ولنجاسی اهگی دقهی دق5 که زنگ زدم گفته تا شی ساعت پمیچرا بابا ن-مهرداد

  .ستی ازش نیهنوز که خبر
  
  .نی باال منتظرش بموننییایشما ب.. کردهری گییخب حتما جا-نیاسمی

  
  !!مزاحم نباشم-مهرداد

  
  .دییبفرما...کنمیخواهش م-نیاسمی

  
   برم که مهرداد گفتیاسیخواستم دنبال .  رفت سمت آسانسورعی سربعدشم

  
  .سالم عرض شد-مهرداد

  
  و گفتم زدمی کم جونلبخند

  
  . حواسم نبوددیببخش.. سالم-
  

  . بانونیشما که کم حواس نبود-مهرداد
  

   خودشو بهم رسوندو آروم گفتعی که سریاسی زدمو رفتم سمت ینی غمگپوزخند
  

  ؟ی شده؟چرا ناراحتیزیچ..سنای-مهرداد
  
  .خوبم..نه-
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   کردمو ازش فاصلهشتریسرعت قدمامو ب.  صدامون زدیاسی بگه که یزی چخواست

  . مبل نشستم که مهردادم اومد روبروم نشستیبا همون پالتو رو. گرفتم
  

  ..یگفتیخب م-مهرداد
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یاز چ-
  

  ... وی که چرا نارا حتنیاز ا-مهرداد
  
  ارم؟ی براتون بنیخوری که مییچا-نیاسمی

  
  .هم نگاه کرد با لبخند تشکر کرد و بعدشم دوباره منتظر بیاسی برگشت سمت مهرداد

  
  ن؟ی کردن من برداری دست از بازرسشهیم-
  

  ...نه-مهرداد
  

  . زبونمو گاز گرفتمو رومو برگردوندمعی بگم به درک که سرخواستم
  

  .ی رک بودیلی خادمهی که ییتا جا-مهرداد
  
  !!چطور؟-
  

   گفتطنتی باال انداختو با شابروهاشو
  

  .یخوری االن فقط حرص می ولیگفتی مخواستی دلت میچون قبلنا هرچ-مهرداد
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  .شنیآدما عوض م-
  

  .ی تو عوض بشکردمیفکر نم-مهرداد
  
  .ی عوض شدیلی توام خیحت...کننی مرییهمه تغ-
  

   شدم؟یچطور-مهرداد
  
 نطوریا... و نظرتم به کل در مورد من عوض شدهستوی شوخ نادی زگهی که دنیمثال ا-
  ست؟ین

  
  .دمی کششی موضوع پنی ایچ ی اصال براای گمی دارم می چفهمدمی نماصال

  
   زدو گفتینی غمگپوزخند

  
  ؟یکنی فکر می جورنیچرا ا-مهرداد

  
   نگفتمو فقط نگاش کردم که گفتیچیه
  

  ...من تورو دو-مهرداد
  
  .دمی بلند ارسان از جا پری خواست جملشو کامل کنه با صداتا
  

  ...سنااااای-ارسان
  

آروم . کنهی نگام متیه با عصبان و دارستادهی در وای جلودمی نگاه کردم که دبهش
  از جام بلند شدمو گفتم
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   شده؟یچ-
  
 نگاه به مهرداد که داشت هی نگاه به منو هی دیی هم مسای که دندوناشو روی در حالبا

 جلو عی سرنی همی موضوع از چه قراره برادمیفهم.   انداختکردیبا تعجب نگاش م
   که فقط خودش بشنوه گفتمیرفتمو آروم طور

  
  .زدمی حرف ممی فقط داشتما-
  

  .کامال معلوم بود-ارسان
  
  ؟یدی دی اگهی دزیمگه تو چ-
  

  . دوست دارهگفتی که داشت بهت مدمیشن-ارسان
  
  .دمی زد که من نشنی حرفنیچی همی ک؟یییییچ-
  

  . گفتی تا بهت بگم کمی برایب-ارسان
  

  . سمت دردمی بازومو محکم گرفتو کشبعدشم
  
  ؟یکنی کار میارسان چ-
  
  . فقط حرف نزنسنای-رسانا

  
  ن؟یریارسان کجا م-بهزاد

  
  . میزنیبعدا حرف م...بهزاد االن نه-ارسان

  
  . در محکم بسترونوی از خونه پرتم کرد ببایتقر
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 جروبحث داشتم ی نگفتم و سکوت کردم چون نه     حوصله یچی به خونه هدنی رستا

  .کنهی بگم قبول نمی هرچدونستمیهم م
  

خواستم برم .  باز کردمو رفتم داخل که ارسانم پشت سرم اومددیل خونه رو با کدر
  . نگهم داشتدویاتاق که دستمو کش

  
  آره؟...ی کنی که مثال تالفیکنی کارا رو منیا-ارسان

  
   شدت برگشتم سمتشو گفتمبا
  
  . کار کردمیمگه چ-
  

ز  و اون بهت ابرای مهرداد نشستی آروم جلونقدری که انی بدتر از اگهید-ارسان
  .کنهیعالقه م

  
  دم؟ی زد که من نشنی حرفنی اصال همچیکدوم ابراز عالقه؟ ک-
  

  .یکنی می تالفیدار-ارسان
  
  ...ی ایچه تالف-
  

  .ی که گرفتی مزخرفمی تصمی ایتالف... دعواهامونیتالف-ارسان
  
  .ستمیاونقدر بچه ن..هه-
  

  .یاریمنو درب که لج یری با مهرداد گرم بگیرفتی نمیاگه بچه نبود...یهست-ارسان
  
  . گرم نگرفتمیمن با کس...ارسان درست صحبت کن-
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  .دهی من اشتباه دی چشمایعنی-ارسان

  
  .دهیآره اشتباه د-
  

  ؟یکنی ازش دفاع می دارنقدی ادمویاشتباه د-ارسان
  
  .گمی مقتویدارم حق...کنمی دفاع نکردم و نمیمن از کس-
  

  .یگی راست میاهه و تو دار اشتبدمی خودم دی که من با چشمایزی چیعنی-ارسان
  
  .یکنی فکر منی همیاگه بهم اعتماد داشته باش-
  
   چشماش نگاه کردمو با تاسف گفتمیتو
  
  .یکه اصال ندار-
  

  . که نداشته باشمی کردیخودت کار-ارسان
  
  . کار کرد؟یمگه چ-
  

  . احمقانتمی تصمنیاول از همه هم-ارسان
  
  .کنهی بهانه منویاره اآقا هنوز دلش از ظهر پره د...آها پس بگو-
  

  ...ی پستیلی خ-ارسان
  
  ...ارسان حرف-
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  .یکنی مانتی بهم خی برات مهمه که دارنیلی آنقدیا.. نگویچیه ...سیه-ارسان
  
  ؟یانتی چه خ؟یگیارسان چرا چرت و پرت م-
  

  .ی کردن انتخاب کردی تالفی رو برایبد راه-ارسان
  
 به نی همی براکنمی میرم تالف داگفتی چون همش مدمی به حد انفجار رسگهید

   برداشتمو تو چشماش زل زدمو گفتمزیسمتش خ
  
اصال خودم از مهرداد ..ارمی حرصتو در بخواستمیم..ردمی مکیآره اصال داشتم تالف-

  ...ای که دوسم داره دمیپرس
  
 به  ارسان که یبا ناباور.  کردمیسی لبم احساس خی طرف صورتم سوخت گوشه هی

حس .. بار بود که روم دست بلند کردنیاول.. نگاه کردمدیلرزی متیداشت از عصبان
  ... برگشت وپشتشو کرد بهم. زنهی گوشم داره زنگ مکردمیم
  

  . عشقتو بزاری قرار عقد و عزاگهی دی هفته یبرا....قبوله-ارسان
  

   گفتدی سمتمو انگشت اشارشو گرفت سمتمو با تهدبرگشت
  

 در مورد ی اعتراضنید قسم اگه بعد از ا احد و واحی به خدا سنای یول-ارسان
 از من عذاب شتری بیلی مطمئن تو خ؟یدیفهم.. و تودونمی من می بکنتتیوضع

  .شتری بیلیخ...یکشیم
  

 غی جی در محکم بستو بعد از چند لحظه صدارونوی سمت درو از خونه رفت برفت
 داره  شده بود و حتمایخون...دستمو بردم سمت لبم.  اومدنشی ماشیکایالست

 ؟یخواستی نمنویمگه هم...انگار تو خلع بودم...کردمی حس نمیچی هی ولسوزهیم
  .. کنیشاد... ارسان قبول کنه؟ پس االن چته؟ شاد باشیخواستینم
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  .دنی پرنیی زدموشروع کردم به باال و پای عصبلبخند
  
 یکی شد عشقشو به یراض... کردمشیبالخره راض...بالخره قبول کرد...هوراااااا-
 شد از هم دور یراض... شد ازم دور باشهیراض... ببخشهگمید

  .یمرررررررررررررس.. خدایمرس...هورااااا...میباش
  
 دمویخندیم..کردمی مهی و گردمیگشی مغیج..چرخدمی دور خودم مگفتمی رو منایا

 زل زدم ستادموی حرکت سرجام وای بی کردم براجهیاحساس سرگ. ختمی ریاشک م
کم کم پاهام سست شدو خوردم .. دیچرخیتمام خونه دور سرم م...  روبرومواریبه د

  ....دمی نفهمیچی هگهی و دنیزم
  

   ) : ارسان ( 
  
 دارم دونستمینم.  پدال گاز فشار دادمی روشتری فرمونو پامو بی حرص زدم روبا

 که به ییسنای...سنای از یحت... دور بشم از همهخواستیفقط دلم م.. رمیکجا م
  ... داشتمو حاالمانیعشقش ا

  
 گوشه نگه داشتم و از هی.. چقدر رفته بودم و چقدر از شهر دور شده بودم دونمینم

 نی ماشی شب بودو نور چراغایاهی و فقط سشدی رد نمینی ماشچیه. شدمدای پنیماش
 پاهام جون گهی دکردمیحس م..جلوتر رفتم.  روشنش کرده بودمیکمیکه 

 نفس ی گلوم بودو جلوی بزرگ توبی سهیر  نفس بکشم انگاتونستمینم..نداره
  .گرفتی مدنمویکش

  
 ی چ؟گناهمی کارو باهام کررررردنی شد؟ چرا ای جورنیچرا ا....خدااااااااااا-

چرااااااا؟چرا ... بود؟خدااااااااااااااااااای بود؟گناهامون چی چسنامیبود؟ گناه 
  ؟چرااااااااااااا؟ی باهامون کردنکارویا

  
کم کم زانوم شل .کردمی از خدا گله مزدمویداد م. سته خودم نبود رفتارام دگهید

 تمی بود که بدجور اذی شونه های رونی سنگیلی بار خهی.. افتادمنی زمیشدو رو
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 کرد و با یلجباز..اجازه نداد.. نزاشتسنای یخواستم ازش خالص شم ول.. کردیم
  ...مهرداد

  
 گهی دیول..دادیم عذابم م فکر کردن بهشیحت.. بهش فکر بکنمخواستمی نمیحت
 گهید...هی خردم کرد کافنقدی که انجایتا هم... خردم کنهنی از اشتری بسنای زارمینم

 از شتری بی که شروع کرده کیای بازنی ای توفهمهیبالخره م...دمیبهش اجازه نم
   لب زمرمه کردمریچشمامو بستم و ز... کشهیهمه عذاب م

  
  .... همونطور که خردم کردکنمیخردش م-
  
 یبا سست... که اومد احساس لرز کردمی چقدر گذشته بود که با سوز سرددونمینم.

سال .  نفس بکشمتونستمی نمکردمیحس م.. شبیاهیاز جام بلند شدمو زل زدم به س
 و روشن کردمو دور زدمو نیماش.  رفتم درو باز کردم و نشستمنیسالنه به سمت ماش

 نی ماششهی شی برف آروم روزی ریها دونه آسمون قرمز شده بودو. رفتم سمت شهر
  .... کردمشتری پخشو که روشن بود بیصدا. شستنیم
  

  بارهیبرف م..برف..برف
  

   قرارهی من امشب بقلب
  

  بارهیبرف م..برف..برف
  

  ارهی مادمی هاتو خاطره
  

   دوباره صدامو درارهتا
  
  :دیچی گوشم پی توسنای یصدا«
  
  ..ی گندگنی درست کنم به ایآدم برف هی خوامیبهت گفته باشم من م-سنای
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  .  گرد کوچولو رو نشون دادزی چهی دستاش با
  
  . کوچولهیلی که خنیا...دختر خل-
  
  .دارمیخو من کوچولو دوست م-سنای

  
  »... با محبت نگاش کردمدمویخند

  
  بارهیبرف م..برف..برف

  
   دلش غصه دارهآسمونم

  
   امشب ببارهی داره هرچحق

  
   کنارمینیشی برف باز میجا

  
  ) حذفی با کم-برف-بابک جهانبخش(

  دانلود

  
 حال خودم یانقدر تو.  مامان بودمی در خونه یجلو. به اطراف انداختمینگاه

 کردمو خواستم برم اما یپوف.نجای اومدم ای و چه جوری کدمیبودم که اصال نفهم
 شدمو آروم رفتم ادهی پنیاز ماش.  داشتماجیاالن واقعا به مامان احت.  شدممونیپش

 سکوت کوچه رو فشی ظزی صدالحظهزنگ و فشار دادم که بعد از چند .سمت خونه
  .شکست

  
  .زمی تو عزایب-مامان
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 پله ها یبود رو دهی ژاکت پوشهی که یمامان در حال..  باز شدیکی تی با صدادر
  .منتظرم بود

  
  .سالم-
  

  نجا؟ی ای اومدیراه گم کرد.. معرفتیسالم گل پسر ب-مامان
  

   به پشت سرم انداختو با تعجب گفتی از اون نگاهبعد
  

   کو؟سنایارسان مامان پس -مامان
  
  .خونه-
  

  ومد؟یچرا ن...وا-مامان
  
  .می داخل حرف بزنشهیم-
  

برو سرما ..برو تو..ردم حواسم پرت شد ذوق کدنتیاز بس از د.. یوا-مامان
  .ینخور

  
چند .  نشستمشی مبل کناری مبل پرت کردمو خودمم روی در آوردمو روپالتومو

  . اومدی چاینی سهی بعد مامان با قهیدق
  
  س؟یبابا ن-
  

  .ادی مرتریزنگ زد گفت امشب د..نه-مامان
  

هام و زل زدم به  تکون دادمو به جلو خم شدمو جفت آرنجامو گذاشتم رو زانویسر
  . کف سالنیپارکتا
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  ..ارسان-مامان

  
   آوردم باال و منتظر نگاش کردم که مشکوکانه گفتسرمو

  
  ؟ی تو خودتنقدی افتاده؟چرا ایاتفاق-مامان

  
   گفتمی موهام زدمو با کالفگی توی دادمو چنگهی مبل تکی پشتبه
  
  ...سنای-
  

   گفتی زد پشت گوششو با نگرانشوی قهوه ایموها
  
   شده مامان جان؟ی؟چی چسنای-مانما
  
  .شهی داره نابود ممیزندگ-
  

   شده مگه؟یچ...ینگرانم کرد-مامان
  

  . کردمفی بچه دار نشدنمون براش تعری درباره زوی همه چدموی کشیقی عمنفس
  

  ن؟ی زودتر به ما نگفتی چیبرا.. خدا مرگم بدهیوا-مامان
  
  . رو سرزنش کنهسنای ی کسخواستمینم-
  

  .می داری اخالقنجوری اصال ا؟مایزنی مهی چه حرفنیا..انارس-مامان
  
  .ادنی زلی فامی تویول..شما نه-
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  .یری دهن مردمو بگی جلویتونی باز نمیتو هر کار بکن-مامان
  
  . ناراحت بشهخواستمینم..به هر حال-
  

  ن؟ی کار بکنی چنییخوایحاال م-مامان
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  .رمی زن بگخوامیم-
  

   مات نگام کردو بعد از اون آروم گفت لحظهچند
  

  ؟ی بکنیخوای کار میتو چ...تو-مامان
  
  .رمی زن بگخوامیم-
  

  .یکنی غلط میلیتو خ-مامان
  
  چرا اونوقت؟-
  

 یی بالنی همچسنای من مرده باشم که سر ؟مگهیمگه تو زن ندار-مامان
  . چشم روی بیپسره ...یاریب

  
  . رو به نگو برو به عروست بگونایا-
  
  ه؟یمنظورت چ-مانما
  

   تموم شد مامان محکم زد به صورتشو گفتیوقت.  کردمفی براش تعرانوی جری همه
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  ؟ی قبول کردی چیتو برا... خدا مرگم بدهیوا-مامان
  
  . خواستسنایچون -
  

  شه؟ی میزی چنیآخه مگه همچ... خواستسنای چون ی چیعنی-مامان
  
  .فعال که شده-
  

  ...ارسان-مامان
  
 روز با همه جروبحث نیخستم شدم بس که ا.. نگویزی چگهی دمامان جان من-

  .کردم
  

  . کنمشی بتونم راضدیشا... صحبت کنمسنای من برم با یخوایم-مامان
  

 ی تودیاگه مامان بره باهاش صحبت کنه شا.. لحظه به مامان نگاه کردمچند
  ... پس غرورمی قبول کنه ولیسیرودبا

  
  .خوادینه نم-
  

 دیبزار باهاش صحبت کنم شا... مامان جانیکنی می بازگتیندآخه چرا با ز-مامان
  .بتونم منصرفش کنم

  
  .مامان گفتم نه-
  
   گفتمرفتمی که به سمت در می جام بلند شدمو کتمو برداشتمو در حالاز
  
  .خدافظ..دی بگیزی موضوع به بابا چنی فعال از اخوامینم-
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  ؟یریکجا م-مامان
  
  . خودمی از خونه ری به غییهر جا-
  

 یتو..کشهی از تو عذاب مشتری االن بسنایمطمئنم ..ارسان مامان لج نکن-مامان
  .تنهاش نزار..ششیبرو پ... نمک نپاش رو زخمشگهید
  

   گفتمی سمتشو با کالفگبرگشتم
  
  . خواستینجوریخودش ا-
  

  . بشهینجوری که ایزاشتیتو نم-مامان
  
  .خدافظ مامان-
  

  .ارسان-مامان
  
 حیترج.. خونه برمخواستیواقعا دلم نم. رونیز خونه اومدم ب اعی برنگشتمو سرگهید
 زنهی بهزاد انقد حرف می اگه برم جادونستمی چون مری امشب و برم خونه امدادمیم

  .... برگردم خونهکنهی و آخرشم مجبورم مخورهیکه سرم و م
  
  

   ) : یسنا ( 
  

 کف سالن انداختم یکای نگاه به سرامهیآروم از جام بلند شدمو .. باز کردمچشمامو
 مویشونی کردمو آروم دستمو بردم سمت پیاخم. خون روشهی چند تا لکه دمیکه د

 نگاه به هی.  از تماس دستم سوختمیشونی پی که گوشه دمیآروم روش دست کش
 چشمم ی شده که تک تک صحنه ها حرفا جلوی چادی بادمیاطراف خونه انداختم تا 

از جام بلند شدمو خواستم برم . ادیا اشکم در ن هم فشار دادم تیچشمامو رو..اومد
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 دستمو به مبل عیسر...چرخهی داره دور سرم میسمت اتاق که حس کردم همه چ
  . تا حالم بهتر شه و رفتم سمت اتاقستادمی وای همونطوریکمی. فتمیگرفتم تا ن

  
رم  ویکمی میشونی هم کنار لبم و هم کنار پدمی نگاه کردم که دنهیی آی خودم توبه

. دمی تخت دراز کشی زخمامو شستمو رویرو.  روش خشک شدهیکرده و خونا
 بازم یول.. حرفشری ارسان بزنه زدمیترسی می زنگ بزنم به عمورضا ولخواستمیم

 نتونه بزنه گهی قبول کنه و دشییمن اگه به عمو رضا بگم ممکنه ارسان به خاطر دا
 یسی رودرباچکسین با ه که از ارسان سراغ داشتم اویتی با شخصی ولرشیز

 ی خونه ی برداشتمو شماره موی از جام بلند شدمو  گوشی آنمی تصمهی یتو. نداره
 رو ی گرفته گوشی جون با صدایبعد از چندا تا بوق مهر.  گرفتمنشونویلیآ

  .برداشت
  

  بله؟- جونیمهر
  
  ن؟یخوب هست... جونیسالم مهر-
  

  ؟یی توسنای- جونیمهر
  
  . جونیآره خودمم مهر-
  

  ؟ی کار داریلیخب با آ- جونیمهر
  
   با بغض گفتمنی همی جا نخوردم براشی سرداز
  
  هستش؟-
  
  . رو گرفتی گوشیلی نگفتو بعد از چند لحظه آیچیه
  
  .سنایالو -نیلیآ
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  ؟یخوب...سالم-
  
  ؟یتو چطور...من خوبم-نیلیآ
  
  خانوادت که منصرف نشدن؟...ستمیبد ن-
  
  ؟یاز چ-نیلیآ
  
  .از ازدواجت-
  
  ؟یپرسی منوی ایواسه چ..نه-نیلیآ
  
  بابات خونس؟...یچیه-
  
   افتاده؟ی گرفته؟اتفاقنقدی صدات اسنا؟چرای شده یچ..آره-نیلیآ
  
  . رو بده عمو کارش دارمیگوش... نشدهیچینه ه-
  
  ؟ی کارش داریچ-نیلیآ
  
  . کنمنیی روز عقدتونو تعخوامیم-
  
   گفتی دستپاچگبا
  
  !یگوش..باشه..باشه...آها-نیلیآ
  
  . گرم و مردونه عمو اومدی از چند لحظه صدادبع
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  ؟یخوب... گلی خانومسنایسالم -عمو
  
  د؟یشما خوب...ممنون...سالم-
  

 صدات یسرما خورد..ای خوب باشادی تو فکر نکنم زیول...ادی می نفسیه-عمو
  گرفته؟

  
  . موضوع ازدواجیعمو راستش زنگ زدم برا...یکمی-
  

  ..گهی تموم شده دکردمیفکر م-عمو
  
  ؟ی چیبرا-
  

 و همه دونهی موضوع گفت نمنی همیآخه اونروز که به ارسان زنگ زدم برا-عمو
  . نگفتمیچی هیلی و آیالبته من هنوز به مهر.. تمام شده اعالم کردیچ
  

  . اتفاق افتاددمیترسی میلی که خیزی چبالخره
  
  بعد که باهاش صحبت کردم قبولیول... خبر نداشتیچیاون موقع ارسان از ه-

  .کرد
  

  سنا؟ی یمطمئن-عمو
  
  .دی از خودش بپرسدی زنگ بزنخوادیاگه م-
  

 یلی چون ارسان اون روز خیمن حرف خودتو قبول دارم ول..هی چه حرفنیا-عمو
  د؟ی کار کنی چدییخوایخب حاال م..دمی پرسنی همیمطمئن حرف زد برا

  
  .میقراره عقد و بزار.. قرارهنیاگه اجازه بد-
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   باشه؟یک..رم ندایمن که حرف-عمو

  
  . زودتر باشه بهترهی هر چی ولنیدونیهرجور شما صالح م-
  

 که ی بعد خوبه؟چون چندان کاری هفته ی شنبه یبرا...کشنبسیخب االن که -عمو
  .میندار

  
  .شی برن آزمادی بایآره ول-
  

  خوبه؟.. اونجامییای همه مرمیگی می مرخصگهی نداره خب من از دوروز دبیع-عمو
  
  .دیکنی کمکم منقدی که ایمرس... ممنونم عمو ازتونیلیخ-
  

  .یمونی برام میلیتوام مثل آ-عمو
  
  ن؟ی نداریکار...بازم ممنون-
  

  .به ارسانم از طرف من سالم برسون...نه عمو جان-عمو
  
  .خدافظ..حتما..چشم-
  

  . قطع کردم زل زدم به صفحشیگوش
  
  .یهمه چ.. تموم شدیبالخره همه چ-
  

 واقعا حوصله گهید...ی راس رفتم سمت ساختمون پزشکهی دانشگاه شدمو وارد
 سرمو نطوریهم. فرار از خونه اومدم دانشگاهی و نداشتم واالنم براچی و هچکسیه
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 برگشتم که عیسر. دی از پشت بازومو کشیکی که رفتمی انداخته بودم داشتم منییپا
  .کنهی داره با اخم نگام میاسی دمید
  
  ؟ی صدات کردم جوابمو ندادیست؟چرا هرچ معلومه حواست کجاچیه-نیاسمی

  
  ؟ی داشتیکار..حواسم نبود-
  
  ده؟ی رنگ و روت پرنقدی خوبه؟چرا اه؟حالتی چه وضعنی اسنای-نیاسمی

  
   از تو دستش درآوردمو با اخم گفتمبازومو

  
  .برو بزار به در خودم بسوزم... به خدا اصال حوصله ندارمیاسی-
  

  . برمگردونددویوباره بازومو کش برگردوندم خواستم برم که درومو
  
 ما ی از خونه ی که ارسان اونجوریاز همون شب... حوصله ندارموی چیچ-نیاسمی

 جواب درست زنمی که بهت زنگ ممیهرچ...سی ازتون نیبردت نه تو نه ارسان خبر
  . شدهی ارسان راضیگی فقط مویدی نمیحساب

  
  . که بخوام بهتون بگمستی نی اگهی دزیخب چ-
  
  .نمی ببای؟بی چیعنی-نیاسمی

  
   گفتمی حالی که با بمکتای از نیکی برد سمت دوی کشدستمو

  
  . شوالیخی تورو خدا بیاسی-
  
  .گهی دی روز افتادنی شدم که به االیخیب-نیاسمی
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 نی همی براارهی معدم دارم به سمتم دهنم هجوم ماتی حس کردم تمام محتوییهوی
 سمت دمیی دونوی زمی انداختم روفموی کرونوی بدمی کشیاسی دستمو از دست عیسر

 عق زدم صورتمو شستمو از ی که حسابنیبعد از ا.  بودکی که همون نزدییدستشو
  .کنهیم نگران نگام یاسی دمی که درونی اومدم بییدستشو

  
   شده؟یچ-نیاسمی

  
   گفتمکردمی که صورتمو خشک می پالتوم در آوردمو درحالبی دستمال از تو جهی

  
  .حاالم بد شده.. نخوردمیچی هروزیداز ...یچیه-
  
  ؟یخوری نمیچی هیمرض دار...وونهید-نیاسمی

  
  ...لیم-
  

 یاسیصورتم شستم که . یی سمت دستشودمیی همون حالت بهم دست داد و دودوباره
  . دستمال گرفت طرفمهی

  
  . ببرمت دکترایب-نیاسمی

  
  .حالم خوبه...خوامینم-
  
 میبر...یاری باال ممی بخوری هرچیورد نخیچیاالن دوروزه ه...خودیب-نیاسمی

  .ی بهتر شکمی سهی سرم برات بنوهیدکتر القل 
  
  .ستی گفتم الزم نیاسی-
  
  . در منتظرهیبدو بهزاد جلو...گفتم حرف نزن-نیاسمی
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  ؟ی واسه چگهیبهزاد د-
  
 ی برای شدینجوریهمونجا که حالت بد شد زنگ زد بهم منم گفتم بهش ا-نیاسمی

  . دکترمشیه ببر کامی گفت منیهم
  

 در عقبو باز کردمو نشستم که یبا خستگ.  سمت در دانشگاهمی کردمو با هم رفتیپوف
  .با بهزاد با اخم برگشت سمتم

  
  ..سالم-
  

   گفتی تکون دادو جدیسر
  

  ؟یخوب-بهزاد
  
  .خوبم..فقط برسونم خونه..ستیدکتر الزم ن.. آره-
  
 ی صندلیمامو بستمو سرمو به پشتمنم چش. روشن کردو راه افتادنوی نگفتو ماشیچیه

  . چشمامو باز کردمیاسی ی چقد گذشته بود که با صدادونمینم. دادمهیتک
  
  .میدی پاشو رسسنای-نیاسمی

  
 ادهی پنی کردمو از ماشیپوف. می درمانگاهی جلودمی انداختم که دی اطراف نگاهبه

 و نهیبعد از معادکتر .  تعجب داشتی جاکردی خونه و لج نمبردیاگه بهزاد منوم.شدم
  . سرم بهم داد که همونجا زدمهی بهم شیچند آزما

  
سرمو .  دستم حس کردمی رو روی دستی شده بودم که گرمارهی خدی سقف سفبه

  .کنهی داره مهربون نگام میاسی دمیبرگردوندم که د
  
  ؟یبهتر-نیاسمی
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  .خوب بودم-
  
   شده؟ی چی بگیخواینم-نیاسمی

  
 ی که برن دنبال کاراانی منیلیفردا هم عمو رضا وآ... دادهتیگفتم که ارسان رضا-

  ...شنبه هم ...ششونیآزما
  
  ؟یشنبه چ-نیاسمی

  
  .میقراره عقدشونو گذاشت-
  
  ؟ی شدوونهی دسنای؟یچ-نیاسمی

  
  ؟ی انتظار داشتنی از اری از اول غ؟مگهیکنیچرا تعجب م-
  
  ....کردمیآخه فکر م..آخه-نیاسمی

  
  آره؟...زنمیا م جشموی ممونی پشیکردیفکر م-
  

   با تعجب نگام کرد که گفتمفقط
  
  .نی ازم داشتی انتظارنی که همچنی باورم نکردچکدومتونیپس معلومه ه-
  
  ...سنای-نیاسمی

  
  .. نگویچی هگهی دکنهیخواهش م...کنهی سرم درد میاسی-
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 من و رسوندن خونه و خودشون رونوی بمی ساعت از درمانگاه اومد2 بعد از حدود 
  .  درو باز کردمو رفتم داخلیبا سست. رفتم

  
چراغ و روشن کردمو رفتم سمت .  و سرد بودکی چند روز خونه تارنی همه امثل
فردا عمو .  خودم درست کردمی تخم مرغ براهیلباسامو عوض کردمو رفتم . اتاق

 دموی کشیآه.  مراسم عقدم نبودی توی حتومدی جون نمیمهر.ومدنی میلیرضا و آ
 که من خواب بودمو ومدی مری دنقدیارسانم شبا ا.. دهنمیو گذاشتم تو لقمه رنیاول

 شهی که همیکابوس... شدهلی راحتم به کابوس تبدیالبته خوابا...دمشیدیاصال نم
  ... چشمم زندسیجلو

  
 از جام بلند شدم و زوی می دستم بودو پرت کردم روی تکون دادمو لقمه که تویسر

با تعجب به . خونه باز شدو ارسان اومد داخل دررونیتا از آشپزخونه اومدم ب
 نشون نیا.. مرتب ترو بهتر بود نگاه کردمشهی که از همپشی و تغی تشیصورته ش

 و اصال رسهی به خودش مینجوری نداره که اتی موضوع اصال براش اهمنی ادهیم
 زنمی دم نممویشی مثل شمع ذره ذره آب منجای دارم اچارهیمن ب.. نکردهیرییتغ

  ... آقانیقت ااونو
  

من که ... نداره آقا ارسانبیع.. زدمو نگامو ازش گرفتمو رفتم سمت اتاقپوزخند
  .  تو که از همه بدتره هم روشی های توجهی همه درد دارم بنیا

  
 نیا.  پامو روشنش کردمی تخت و گذاشتمش روی تابمو برداشتمو نشستم رولب

قبال هروقت ...ارسان بود که اونمتنها منبع آرامشم ..شدمی آروم نمیچیروزا با ه
 ی رودموی کشیآه..دمیشی مورد عالقم آروم می با گوش کردن آهنگاگرفتیدلم م

  . کردمو رفتم تو فولدرعکسامکیلی آهنگ کهی
  

  ... خودمو ارسان بودو باز کردموی که مربوط به عکسایفولدر
  

  شهی تو نمی مثل شونه هایچی ههی گروقت
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  شهی تا همخوامی م تورودنی واسه نفس کشمن
  

   واسه قلبم که بهونه داشته باشهخوامی متورو
  

   تو واشهیتا چشمام دوباره از خواب رو به چشما
  

 یلی بدتر شدو خی بره ولنی گلوم بود از بی که توی به دندون گرفتم تا بغضلبمو
  . گونه هام سرخوردنی اشکام روعیسر

  
  بخشمی به تو ستاره ممن

  
  مبخشی پاره پارمو مقلب

  
  یفهمی خودت که حالمو مجز

  
  بخشمی دارمو می تو هر چبه
  

موقع غروب آفتاب بودو .  نگه داشتممی با هم گرفته بودای که کنار دری عکسیرو
  .دیبوسی موهامو می چسپونده بودو با آرامش رونشیارسان سرمو به س

  
  ؟یکنی کار می روز نباشم چهیارسان اگه من -«
  

  .ستمیمنم ن-ارسان
  
  ؟یگیراست م-
  

  .نی خودت ببایب-ارسان
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همون ... دیکوبی وار موانهی قلبش که تند تند و دی جلو و سرمو گذاشت رودی کشمنو
  ».. عکسو ازمون گرفتنی سحر امیموقع که ما متوجه نبود

  
  رمیمی تو می بمن

  
  رمیگی تو آروم مشی پفقط

  
  رمی جون دارم به عشقت استا

  
  یی که دارم تویهرچ

  
  رمیمی تو مبه

  
   تو هر لحظهیب

  
   که هستی از هر چرهیگی مدلم

  
   نفسی تو بمونم بی بنزار

  
  رمیمی تو می بیی که دارم توی چهر

  
  7band (-رمیمی تو میمن ب

 دانلود

  
 هی.. مردهی قامت هی شبهی ساهی..دمی دهی ساهیر اتاق  درونی آوردم باال که بسرمو

 ی هنوزم مثل قبل دوسم داره و همه دونستمیارسان من که م..مرد مثل ارسان من
لب تابو گذاشتم کنارو خواستم از رو تخت بلند شم اما .. عشقهیکاراش از رو

م دوباره خواهر...زی همه چریز زدی ارسان مرفتمیاگه االن م... شدممونیپش
  ..دیشی مونیچشماش گر
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 لب تابو خاموش کردمو بدون توجه به ارسان عی سریلی آی آوردن چهره ادی به با

صورتمو شستمو دوباره . یی زده بود رفتم سمت دستشوهی کنار اتاق تکواریکه به د
  .دمی ارسان و از پشت سرم شنیرفتم تو اتاق و تا خواستم رو تخت دراز بکشم صدا

  
  ؟یندارکالس که -ارسان

  
 ارهی که حرص منو دربنی ای کالسام خبر داره و برای از کل برنامه دونستمی م
   برگشتم سمتشو  ناخودآگاه مثل خودش سرد گفتمنی همی براگهی مینجوریا

  
  ..نه-
  

  . رضا شونم هستنییدا...می مامان دعوتیپس حاضر شو  شام خونه -ارسان
  

  گفتم عی که سررونی خواست از اتاق بره ببرگشتو
  
  .انیاونا که قرار بود فردا ب-
  

  . تهران کار داشته زودتر اومدنییدا-ارسان
  
  ... زودیلی االن که خیباشه ول-
  

   گفتعی جملمو ادامه بدمو سرنزاشت
  

  . بهترهمیزودتر بر...  و دلم براشون نتگ شدهدمشونی وقته ندیلیخ-ارسان
  

 یرو کردمو چشمامو محکم روناخونامو کف دستم ف.رونی از اتاق رفت بعی سربعدشم
 خودت ؟یشی میپس چرا االن عصبان..سنای یخواستی نمنویمگه هم.هم فشار دادم

  .ی پس االنم حق اعتراض نداریدونستی رو منای ایهمه ..ی خواستنویا
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تمام راه . منتظرم بودنی ماشیارسان تو. رونی حاضر شدمو از خونه اومدم بعیسر

 نی خونه که نگه داشت از ماشیجلو. میزدیف نم حرچکدومی همویسکوت کرده بود
 عیبدون توجه به ارسان سر.  باز شدیکی تی شدمو زنگ درو زدم که در با صداادهیپ

  .سالم مامان جون-. رونی اومد بدرفتم سمت خونه که در باز شدو مامان با لبخن
  

   مامان؟یخوب...سالم دختر گل خودم-مامان
  

بعد از چند لحظه از بغلش اومدم . فرو رفتم آغوش پرمهرش ی زدمو تویلبخند
   گفتی به سرتاپام انداختو با نگرانی که نگاهرونیب

  
  زم؟ی عزی الغر شدنیچرا ا-مامان

  
   زدمو گفتمی مصنوعلبخند

  
  . چاق شده بودمیلیآخه خ-
  

   گفتبردمی که به سمت در می تکون دادو در حالیسر
  

 ذره گوشت هیز دست شما جوونا که آخه تو کجات چاقه مامان جان؟ امان ا-مامان
  .نیزاریبه تنتون نم

  
 نشسته بودنو داشتن tv ی جلویلیعمو و آ.  سمت سالنمی نگفتمو با هم رفتیچیه

 که به هردوشون نیبعد از ا.  ما از جاشون بلند شدندنی که با دخوردنی میچا
 ینگاه میمامان ن.  مبل که ارسان وارد خونه شدی رونمیسالم کردم خواستم بش

 سمت رفتی مامان که داشت مهبا تعجب ب.  توجه از کنارش رد شدیبهش انداختو ب
 رفتار کنه ینجوری وقت نشده بود مامان با ارسان ایچیه..آشپزخونه نگاه کردم

   شده؟ینجورینکنه به خاطر من ا...  االنیول
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 کردو بعد از اون رفت سمت ی اومد سمت عمو و باهاش احوال پرسارسان
  .کنهی رفتار می باهاش چه جورنمیتمام جونم گوش و چشم شده بود تا بب..یلیآ
  

  ؟یخوب... گلییسالم دختر دا-ارسان
  
   زدو گفتی لبخنددیکشی که خجالت مشهی برعکس همیلیآ
  
  ؟یتوخوب..ممنون-نیلیآ
  
  .یشی خسته منیبش..نیبش..یمرس-
  

 یعنی..هم شد هم میچه زود خسته شدنشون برا... زود همه با هم راحت شدچه
 لکسی مانع همه رنی مدت فقط من مانع بودم که با برداشته شدن انیتموم ا
   بودم؟یفقط من اضاف...شدن

  
 زیمامان پشت م.  از جام بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونهاوردموی طاقت نگهید

کنارش نشستمو در .  لبخند زددنی که با دکردینشسته بودو داشت ساالد درست م
   گفتمدمیکشیساالدو به سمت خودم م که ظرف یحال

  
  .کنمی به من درست منیبد-
  

 چقدر گذشته بود که با دونمینم.  نکردو از جاش بلند شدو رفت سمت گاز یمخالفت
  . مامان به خودم اومدمیصدا

  
  ..سنای-مامان

  
  جانم؟-
  

  ن؟ی از مشکلتون به ما نگفتیچی هی چیبرا-مامان
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   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  !!مشکل؟-
  

  .منظورم مشکل بچه دار نشدنتونه-مامان
  
   نگفتم که ادامه دادیچی انداختمو هنیی خجالت سرمو پابا
  

 تو مگه مارو یول.. بهت سرکوفت نزنهی که کسنی ای براگفتیارسان م-مامان
  م؟ی هستی خانواده انجوری ا؟مایشناسینم
  
 ارسان یعنی...ود نبنیبه خدا اصال قصد ما از پنهان کردن موضوع ا..نه مامان-

 بالخره ی نباشن ولینجوری ممکنه خانواده هامون اگفتیم.. می بگینزاشت به کس
  . بهتون بگمخواستمی وگرنه من همون اول مارنیمردم حرف در م

  
   گفتدوی کشیآه
  

  ؟ی گرفتموی تصمنی که ای شددی ناامنقدیا... به کنارنیحاال ا-مامان
  
  . بدترنینیبی که منمیاز ا-
  

  نشستو با غم گفت کنارم
  

هزار تا راه درمان واسه .. کردهشرفتی همه علم پنیاالن ا... دلمزیآخه عز-مامان
   مال تو درمان نشه؟شهیمگه م.. هستیماری بنیا

  
 ریتقد..میری ازش بگمیتونی خدا نخواد ما که به زور نمزوی چهیفقط ... مامانشهینم-

  . بودهینجوریمنم ا



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

281

  
 وجود نیبه خدا تورو کمتر از سحر دوست ندارم با ا... بودهنی ارمینگو تقد-مامان

 ی اتفاقچی االنش که هنوز هنی نگم؟همیچی هنموی آب شدنتو ببتونمیبه نظرت م
  .ی به روز خودت آوردی چنی ببافتادهین

  
   بغضمو قورت بدمو گفتمکردمی می که سعی خوردمو درحالی تکونسرجام

  
  .نی نگرانمنقدی که ایمرس..من خوبم مامان-
  

 فکر شتری ذره بهی بلکه گمی رو منایا...ی که تو ازم تشکر کنگمی رو نمنایمن ا-مامان
  .یکن
  
  .. ندارهیری فکر کردن و نکردن من تاثگهیاالن که د-
  
  . باشمی من که اگه ناراضیگور بابا..ی راضنیا..یاون راض.. دلم ادامه دادمتو
  

 که تو یدونیخودتم م..افتادهی نی اتفاقیچیهنوز ه.. ندارهیری گفته تاثیک-مامان
 یدونیم..کنهی متتی ارسان مثل کوه پشتته و حمای بهم بزنزوی و همه چیلب تر کن

  .که اونم به اجبار تو قبول کرده
  
   انداختم که گفتنیی نگفتمو فقط سرمو پایچیه
  

  .ی بگیخوای نمیزیچ...سنای-مامان
  
  . مامانشهیواقعا نم-
  

  . از جاش بلند شددوی کشیآه
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اگه قبل از ... کنهری کارو بخنی خدا آخرو عاقبت و ای بگم الهتونمیفقط م-مامان
 بهم زویخودم همه چ...ی بهم بگهی کافی شک کردمتی ذرم به تصمهی اگه یعقد حت

  .زنمیم
  
 همه ری شده اگه من بزنم زی قطعی همه چگهیاالن که د... مامانشمی نممونیپش-
  اد؟ی میلی به سر آی چنیدونی میچ
  

 برادر زادمو گهید...ستی نی شما راضی به خراب کردن زنگیلیبه خدا آ-مامان
  .شناسمیبهتر تو م

  
   لب آروم زمزمه کردمریز
  
  .نی خبر نداریچی از هی ولدیشا-
  

  ؟ی گفتیزیچ-مامان
  
  ...نه-
  

 به ارسانم کار ی من پشتتم و حتی انجام بدیبه هر حال هر کار بخوا-مامان
  .سره چش شده به کل عقلشو از دست داده پسیمعلوم ن..ندارم

  
منم تمام .  ساعت بابا اومدهیبعد از .  ادامه ندادگهی نگفتمو مامان دیچی هگهید

 تونستمی سالن چون اصال نمی آشپزخونه بودم و اصال نرفتم تویمدت با مامان تو
 یدا نبودمو صششیارسانم که انگار نه انگار من پ.. نمی و ارسان و کنار هم ببیلیآ

 بهم نی همی برام سخته برادهی انگار فهممانما.ومدی تا آشپزخونم میخنده هاش حت
 یحدودا. آشپزخونه بمونهی تا با من تودادی کار انجام می هی الکگفتوی نمیچیه

 شد ی بعدشم انقدر به ارسان اصرار کردم که راضموی بود که شام خورد9ساعت 
  .میبر
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 که ی که هر نفسیشب..گزرهی می از اون شب لعنت دوروزقایدق.. فردا عقدشونهپس
 کمد ی مانتو شلوار از توهی.  عذاب وحشتناک و سختهی... برام عذاب بوددمیکشیم

القل به ... کالس  داشتم10ساعت . رونی حاضر شدمو رفتم بعی سررونوی بدمیکش
  .رمی ذره آروم بگهی.. کمهی تونستمی بهانه منیهم
  

 که رونی آوردم بفمی از کعیسر.  زنگ خوردمیبودم که گوش دانشگاه یکای نزدبایتقر
  .  ناشناسهی شماره دمید
  
  !بله؟-
  

  خانم فرهمند؟..سالم-خانم
  
  شما؟..بله خودم هستم-
  

 شتونیسه روز آزما..شمیمزاحمتون م... شگاهی از آزماخوامیعذر م-خانم
  ن؟یری بگنیاری نمفیتشر..حاضره

  
 چون اونروز حالم دی آدرس بهم بدشهیفقط م.. فراموش کرده بودمدیببخش..بله-

  . کجاستستی نادمی قیبد بود دق
  

  ..............ابانیخ..بله-خانم
  
  .امیاالن م..ممنون-
  

  .خدافظ...متشکرم-خانم
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 کی نزدبایچون تقر.  که داده بودی قطع کردم دور زدمو رفتم سمت آدرسیگوش
 که یرفتم سمت همون درمانگاه شدمو ادهی پنیاز ماش. دمی زود رسنی همیبود برا

بالخره بعد از .. دکترشی گرفتمو منتظر شدم تا برم پشمویآزما. اونروز بهزاد آوردم
  .  کرده بودنمی بود که معای همون دکترفتیش.  ربع نوبتم شدهی

  
  ..سالم-
  

  .دییبفرما... سالم-دکتر
  
ه  برام نوشتشی مزاحمتون شدم چند تا آزماشی چند روز پخوامیعذر م-

  .االن جوابشونو آوردم..نیبود
  

 ی صندلی تکون دادو دستشو گرفت  سمتم که برگه رو دادم بهش و خودمم رویسر
 بهم انداختو ی نگاهمی نگاش کرد نیکمی که نیبعد از ا. نشستم و منتظر نگاش کردم

   گفتکردی ماداشتی برگه ی تویزی چهی که یدر حال
  

  .گمی مکیتبر-دکتر
  
  ؟ ندارمی مشکلیعنی-
  

   بهم انداختو گفتی آورد باال نگاهسرشو
  

 مراقب هردوتون شتری بدی بانیفقط به همسرتون بگ..دی ندارینه مشکل خاص-دکتر
  .باشه

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ...هردومون؟منظو-
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  ..نکنه.. خشک شدمو زل زدم دکترییهوی
  

  .گمی مکیتبر...دیشما باردار-دکتر
  

 یدستام از سرد.. نشستمیشونی پی عرق سرد روهی... کردم تمام نتم لمس شدحس
. دادمی انجام نمی حرکتچیمات مبهوت زل زده بودم به دکترو ه..کردی گز گز مادیز

 مهر زدو گرفت سمتم نوشتی که رو داشت میبعد از چند لحظه دکتر همون برگه ا
   گفتعی سرافمی قدنیکه با د

  
  حالتون خوبه؟-دکتر

  
 ی آب از پارچ رووانی لهی از جاش بلند شدو عیردم سر نگفتمو فقط نگاش کیچیه
 ذره هی نی همی نشون ندادم برای عکس العملچیبازم ه. گرفت سمتمختوی رزشیم

 آب سرد از بهت در اومدمو بهش یسیبا خ. صورتمی رودی کردو پاشسیدستشو خ
   لب گفتمرینگاه کردمو آروم ز

  
  .امکان نداره-
  

  حالتون خوبه؟-دکتر
  

  تکرار کردم تر بلند
  
  ..امکان نداره-
  

  ؟یچ-دکتر
  
  ....من باردار...من-
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 یدکتر که جلوم زانو زده بود از جاش بلند شدو دستشو تو.  نتونستم ادامه بدمگهید
   کردو گفتبشیج
  

   درسته؟دیمشکل داشت-دکتر
  

   نگاش کردم که ادامه دادفقط
  

  ...بازم معجزه-دکتر
  

   طرف و گفت که تو دستش بودو گرفتی برگه اهمون
  

 دی هم داریمشکل کم خون..فتهی ما کم اتفاق می حرفه ی توزای جور چنی ا-دکتر
  .دی مراقب خودتون باششتری بدی بانی همیبرا

  
 ی سرد عرقو رویحرکت دونه ها. رو از دستش گرفتمو آروم از جام بلند شدمبرگه

از ..دمیفهمینم یچیه..رفتمی هوا راه میانگار داشتم رو..ردمیستون فقراتم حس مک
 ی پاهام بداشتمی که برمیهر قدم...ی رفتم سمت در خروجرونویاتاق دکتر اومدم ب

 ی که لحظه یزی  تنها چنوی افتادم زمی حالی با بگهی که دییتا جا..شدیجونتر م
  ... مردهی.. طرفمدییدوی نفر داشت مهی که نی ادمیآخر د

  

   )3فصل ( 

  
 تمام تنم لمس کردمیحس م.. بازشون کنمتونستمی و شده بودو نمنی سنگپلکام
 تنم حس ی عرق و رویسیهنوزم خ..دمیشنی گوشم می ضربان قلبمو تویصدا..شده

 تالش تکون دادمو چشمامو باز ی بعد از کلنموی سنگی آروم پلکایلیخ..کردمیم
 که یزی چنی شدو اولح برام واضزی کم کم همه چی تار بود ولدمی دیاول. کردم

 سرمم فرو ی سرنگ و توهی بودو داشت ستادهی بود که کنار تخت وای پرستاردمید
   زدو گفتی بازم لبخندی چشمادنی که با دکردیم
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  ؟ی شدداریب-پرستار
  
  .کنهیسرم درد م-
  

 مواظب شتری بیلی به بعد خنی از ادیبا... بودنیی فشارت پایلیخ...هیعیطب-پرستار
  .یخودتو کوچولت باش

  
  به دندون گرفتمو رومو برگردوندم که ادامه داد لبمو عی حرفش سرنی ابا
  

  . نگرانتهیلیمخصوصا که شوهرتم خ-پرستار
  
   تعجب برگشتم نگاش کردمو گفتمبا
  
  !!شوهرم؟-
  

  .کنمیاالن صداش م...پشت دره...آره-پرستار
  
 یکنه؟وااای کار می چنجایارسان ا!!ارسان؟.. تعجب به رفتن پرستار نگاه کردمبا

 کردمی می که سعی با ذوقه؟یعکس العملش چ!! من حاملم؟دهی فهمیعنیخدا 
 مهرداد که دنیپنهانش کنم به در نگاه کردم که بعد از چند لحظه در باز شدو و با د

  .ستادی با لبخند کنار تختم واوجلو اومد. اومد داخل با تعجب بهش نگاه کردم
  

  ...یسالم خانوم غش-مهرداد
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا..تو-
  

  ؟یخوب-ردادمه
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
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   شک نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یکنی مبینکنه منو تعق-
  
.  خندهری بلند زد زی حرفم چند لحظه با تعجب نگام کردو بعد از اون با صدانی ابا

  . تکون دادی عذرخواهیبا تعجب نگاش کردم که دستشو آورد باال سرشو به معنا
  

  . کنمبی تو رو تعقدی بای چیاآخه دختر خوب من بر-مهرداد
  
 سوال هی.. حل کردن معادله رو ندارمیمن اصال حوصله ...مهرداد-

  . بخوابمخوامی مکنهی بده وگرنه سرم درد می جواب بدیخوایم..دمیپرس
  

 از دوستامو یکی نجایاومده بودم ا...اریباشه بابا جوش ن... چه خشنیوا-مهرداد
 ی افتادهوی که دمی همون موقع تورو وسط سالن د کهنمیکه تازه از خارج برگشته بب

  .نیهم..نیزم
  

   نگفتم که گفتیچی تکون دادمو هیسر
  

  ؟یبهتر-مهرداد
  
  .خوبم-
  

  . کوچولوتونی نی نیبرا...گمی مکی تبریراست-مهرداد
  

   گفتمتلخ
  
  . نگویزی به ارسان فعال چشهیفقط اگه م...ممنون-
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  ؟ی کنزشی سوپرایخوایم-مهرداد
  

   زدمو با بغض گفتمیپوزخند
  
  .تونستمیکاش م-
  

  . افتادهیه؟اتفاقیمنظورت چ-مهرداد
  

 ی حاال هر کسیکی جمله که زبون هی نیهم... جمله بودمهی نی منتظر همانگار
 رو که ی از باریکمی بهش بگم و زویهمه چ... کنمفی براش تعرزویبشنومو همه چ
 یلیاز عاشق شدن و آ... گفتمزوی همه چنی همی کم کنم براکنهی مینیشونه هام سنگ

 که االن ی و وضعممی و تصمشکلموناز م... و اومدن به تهران تا عاشق ارسان شدن
 من پرشده یتمام زندگ..خوردمی حسرت مکردموی مفی تعرهیهمه رو با گر...دارم

  ..ی تموم نشدنیبود از حسرت ها
  
   دستمال به طرفم گرفتو با غم گفتهی

  
  سنا؟ی یکنی مینجوریچرا با خودت ا-مهرداد

  
   گفتمگرفتمی که دستمال و ازش می شدمو در حالزی خمی رو تخت نیکمی

  
  . برام نمونده بودی اگهی دیچاره -
  

   کردو گفتیپوف
  

خدارو شکر ..شهی مثل اولش می بعد همه چنی از اگهیحاال به هر حال د-مهرداد
  . ارسان ازدواج کنهستی نیازی نگهیمشکلتون هم حل شده و د

  
  !!شهینم-
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  شه؟ی نمیچ-مهرداد

  
  . ازدواج کنهدیارسان با-
  

  سنا؟ی ی شدوونهی؟دیییچ-مهرداد
  
  .شهی نابود منیلیآ-
  

  ؟ی خودت و بچت چ؟پسینیلی هنوزم به فکر آطی شرانی ایتو-مهرداد
  

  .  شکممو سکوت کردمی گذاشتم رودستمو
  

  ...سنای-مهرداد
  

  .منتظر نگاش کردم.  گرفته بودصداش
  

  ؟ی کار کنی چیخوایم-مهرداد
  
 بهم یهمه چ..زنهی بهم مزویاگه بفهمه همه چ... بفهمهیچی هدیارسان نبا-
  ...زهیریم
  

   به دندون گرفتمو ادامه دادملبمو
  
  .ارهی سر خودش میی بالهی یلی مطمئنم آگهی دفعه دنیا-
  

  موضوعو بفهمه مطمئن باشنی ایوقت..هی دختر عاقلیلیآ.. اشتباه نکنسنای-مهرداد
  .کشهی خودش عقب می همه چری که ارسان بزنه زنیقبل از ا
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  . اون چقدر ارسان و دوست دارهیدونیتو نم-
  

   از تو؟شتری بیحت-مهرداد
  
  . عاشقش بودیاون از بچگ...دیشا-
  

 ارسان و ازش پنهان ی بچه ی تو حق نداری حرفات درست ولیاصال همه -مهرداد
  . خودتو از پدرش محرومی و بچه یکن
  
   نگاش کردمو گفتمی اشکی چشمااب

  
 کشونوی دی بازترنی سه تا که همشون از جونمم عزنی انی کار کنم؟ بی چیگیپس م-

 خوامینم... دست از خواهرم بکشم به خاطر خودمتونمیمن نم...تونمیانتخاب کنم؟نم
 حل مشکل منو حاال که مشکلم حل شده ی بوده برالهی وسهی حس کنه که فقط یلیآ
  .. سوخته اونهی مهره شهی حس کنه همخوامینم...ر باشه کنادیبا
  

 نی ایدونی خودتم م؟ی کار کنی چیخوای خب میول..  خب باشهیلیخ-مهرداد
 بدتره که یلی خنی که تا آخر عمر پنهان بمونه و به نظرم استی نیزیموضوع چ

ان  که ارسیدونیاون موقع خودت م..ی بفهمه تو بارداریلیارسان بعد از عقد با آ
  . ندارهی کمبودگهی با تو دشی کنار چون تو زندگزارهی و منیلیبه طور کامل آ

  
سرمم و .  که حرفش تموم شد همون پرستار درو باز کردو اومد داخلنی محض ابه

 منم بعد رونویمهرداد رفت ب. می برمیتونیکه تموم شده بود از دستم در آوردو گفت م
 سالن منتظرم ی توی هاکتی نمیرو. رونیومدم ب از اتاق ادمی که پالتومو پوشنیاز ا

  . شدند من از جاش بلدنینشسته بود که با د
  
   نگاش کردمو گفتمی به سمتش برگشتمو با قدردانمیدی که رسی در ورودی جلوبه
  
  .یممنون که به حرفام گوش داد-
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  روی مهمنی و موضوع به ای بهم اعتماد داشتنقدی تشکر کنم که ادیمن با-مهرداد
  .یبهم گفت

  
   زدمو گفتمی جونی بلبخند

  
  . بفهمهیزی فعال چی اگهی هر کس دای ارسان خوامینم-
  

  .میزنی حرف مشتری بنی تو ماشایحاال ب...مطمئن باش-مهرداد
  
  .رمی آوردم منیمن خودم ماش-
  

  .رسونمتی خودم مای؟بی کنی رانندگیتونی حالت مگه منیبا ا-مهرداد
  
  . برمتونمیم..نه خوبم-
  

  .ی منو قانع کنی با من بحث نکن که عمرا بتوننقدی اسنای-مهرداد
  
  ...نمیخب ماش-
  

  . براتارهی از بچه ها بیکی دمیم-مهرداد
  
  ...ممکنه..آخه-
  

  آره؟.. ارسان-مهرداد
  
   نگفتم که گفتیچیه
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 نموی ماشامی و من خودم بعد ممیری تو منیبا ماش...میکنی می کارهیپس -مهرداد
  .دارمیبرم

  
  .ه خدا من حالم خوبهب-
  

  . مطمئن باشمخوامی فقط مدونمیم-مهرداد
  

 در آوردمو دادم فمی کی و از توچییسو.  دستشو گرفت سمتمو منتظر نگام کردبعدشم
 از تو پارک آورد نوی حرکت ماشهی مهرداد با می که سوار شدنیبه محض ا. دستش

  . راه افتادرونویب
  

  !!خب؟-مهرداد
  
   بگم؟یچ-
  

  ؟ی کرددای راه حلش و پمت؟یمتص-مهرداد
  
  . کنمدای وقت چارشو پیچی هکنممیفکر نم...نه-
  

  .یکنی تو قبول نمی روشنه و واضحه ولیلیراهش خ-مهرداد
  
  .شهی میلی آیآره چون باعث نابود-
  

  ؟یزنی مطمئن حرف منقدیآخه تو از کجا ا-مهرداد
  
  .شناسمی رو کامال میلیچون آ-
  

  ه؟ی منطقیلیخ که ی قبول دارنمیا-مهرداد
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  .آره-
  

  .ارهی سر خودش نمییخب پس شک نکن بال-مهرداد
  
  . کنمسکی رشهینم-
  

  .ی کنی معصوم بازی خودتو اون بچه ی که با زندگنهینگو که قصدت ا-مهرداد
  
  .دونمی نمیچیهنوز ه-
  

  ؟یگی می چی داریفهمی میچیه...سناااااای-مهرداد
  
  .ارمی سر در نمیچیز ه اگهیواقعا د...فهممی نمیچی هگهید...نه-
  

  .... قانعشتونمی صحبت کنم؟منیلی من برم با آیخوایم-مهرداد
  
  ...نه-
  

  چرا؟-مهرداد
  
 یلی صحبت کنه چون در هر صورت آیلی بره با آی نداره کی که فرقنیبه خاطر ا-
  .خورهی می بدیلی خی دفعه واقعا ضربه نی کنار و اکشهیم
  

   کردو گفتیپوف
  

 ی به فکر بچه ی باشهی به فکر بقنقدی که انی ای به جاستیتر نبه نظرت به-مهرداد
 آروم بزرگ طی محیاون بچه حق داره پدر داشته باشه و تو...یخودت باش

  ؟یفهمی نمنویچرا ا...بشه
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  . کار کنمی چدی که باموندمی االن نمدمیفهمیاگه نم...فهممیم-
  

  .کنهی کمکت ممطمئنم اون.. موضوعو به بهزاد بگونیخب القل ا-مهرداد
  
  .نه اصال-
  

 ادی موضوع زنی ایتونی تو نمسنای؟ی کار کنی چیخوایپس م.. بابایا-مهرداد
  . بکنی کارهی نشده ری پس تا دیپنهونش کن

  
 شده جیواقعا خودمم گ.. تکون دادمو رومو برگردوندم سمت پنجرهیسر

خوب فکر کنم  نگفت و اجازه داد یچی خونه مهرداد همی که برسی تا وقتگهید..بودم
  .دمیرسی مجهی کمتر به نتکردمی فکر مشتری بی هرچیول
  

  . و به طرفم گرفتچیی بست و سونوی در ماشمهرداد
  
  . به خاطر منی برگردروی مسنی کل ادی باز بادیببخش-
  

 فکر تی بچه و زندگنی به انیبرو بش...ی فکر کنزای چنی به اخوادیتو نم-مهرداد
  .کن

  
  .به هر حال ممنون-
  
  .ی دوست روم حساب کنهی مثل یتونی باشه قبال بهت گفتم که مادتیاگه -هردادم
  

 بردمو شیبا شک دستمو پ.  نگفتم که دستشو به سمتم دراز کردیچی زدمو هیلبخند
   فشار کوچولو دادو گفتهیباهاش دست دادم که دستمو 

  
  . حلهی همه چیاگه شک و از خودت دور کن-مهرداد
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  . بتونمدوارمیام-
  
  .کنمی مطمئن باش کمکت میاگرم نتونست...یتونیم-هردادم
  
  .ممنون-
  

   گفترفتی که به سمت در می دستمو ول کردو در حالآروم
  

  .خدافظ... بهم زنگ بزنیهر وقتم خواست...مواظب خودتو کوچولت باش-مهرداد
  

 دیدرو با کل.  رفتم سمت خونهدموی کشیآه.  لب جوابشو دادمو درو بستری زآروم
 بشمو برم الشیخیخواستم ب..کردمی احساس ضعف میکمی. کردم و رفتم داخلباز 

 مواظبش دیاالن بچمم بود با..االن فقط خودم نبودم..بخوابم که منصرف شدم
  ...دمی شکمم کشیآروم دستمو رو.. بودمیم
  
  .خودم مواظبتم..یی خدای هی هدیتو...یخودم مواظبتم مامان-
  

  ... گرفتم باالسرمو
  
 معجزه بشه؟سه سال دیچرا االن با... سختهیلی خطی شرانی ایتو...خته سایخدا-

 گناهمو خواستمی که می همه وقت وقتنیبعد ا... نشد حاال االنیچیصبر کردم ه
 دمیفهمی هفته زودتر مهیفقط .. هفتههی انصافه؟اگه نی شد؟ اینجوریجبران کنم ا

  ...االن
  

 حس ی گونه های خوب رویلیاشکو خ یداغ..نیی گاز گرفتمو سرمو انداختم پالبمو
  ...کردمیم
  
 حداقل ی ممنونم ولی االنم آرزومو برآورده کردنی که القل همنی از اایخدا-

 نیتو نجاتم بده از ا..تو کمکم کن.. کار کنمی چدی بادونمینم.. پام بزارشیراهشم پ
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 یدو روز وقت دارم برا..فقط دوروز وقت دارم.. که توش گرفتارمیبرزخ
  ...تو کمکم کن.. بدبخت بودنمایت بودن خوشبخ

  
دست خودم .. لباس گرم عوض کردمهی سالنه رفتم سمت اتاق و لباسامو با سالنه
به خاطر .. مراقب خودم باشم به خاطر بچمشتری که بکردی وادارم می حسهی..نبود

 ی داریآخ اگه بدون...آخ ارسان...  از وجود ارسانمکهی تهی... از وجودمکهی تهی
 االن ی همه دوست دارنی که ای اچه همون بی بدون؟اگهیکنی کار می چ؟یشیبا مبا

 خبرو بهت بدم نی ای چهرتم تصور کنم وقتتونمی میحت...کنهیداره تو وجودم رشد م
  ...نمتی ببینجوری وقت بتونم واقعا اچیفکر نکنم ه... یول
  
ن شب ساعت ارسان او.. خودم درست کردمو خوردمی ذره گوشت چرخ کرده براهی

تا صبح فکر .. چند شبنی ایمثل همه ..دی مبل خوابی اومد خونه و رفت رو12
 دی بادونستمیواقعا نم...انگار ذهنم قفل شده بود...یچیاما ه..ختمیاشک ر...کردم

 رو انتخاب یکی یلی خودم و آی خوشبختنی بدیبا.. بودی بدهیدوراه... کار کنمیچ
 انصاف که نیشقشو ازش گرفته بودمو حاال ا و عی بار خوشبختهیمن ...کردمیم

   کارو بکنم؟نیدوباره هم ا
  
  ....کردمی ذهنم تکرار می سوال و تونی صبح همتا
  
 برداشتمو از جام بلند شدمو رفتم زی می زنگ تلفن خونه سرمو از روی صدابا

پس به احتمال .. مامان بودی خونه یشماره ..به شماره تلفن نگاه کردم. سمتش
  . عمو رضا باشهدیا بادیز
  
  .سالم-
  

  ؟یخوب...سالم دخترم-عمو
  
  د؟یشما خوب...ممنون-
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  ارسان هست؟...زمیخوبم عز-عمو
  
  . لحظههی.. بله -
  

 و داره با ستادهی پشت سرم وادمی که برگشتمو خواستم از اتاق صداش کنم دنیهم
اونم . ستادمی دادم دستشو عقب وای بگم گوشیزی که چنیبدون ا. کنهیاخم نگام م

 ششونی جواب آزماروزید.. بهم انداختو شروع کرد به صحبت کردنینگاه چپک
 یلی از صحبتش با آنوی اودو خوشحال بیلیارسانم خ.. نداشتنیمشکل...اومده بود

 صحبت ششونی و از آزمادیخندی مکردوی صحبت میلی من با آیجلو..دمیفهم
 ناخنم تازه یهنوزم زخم گوشه .. دستم انداختمی نگاه به انگشت اشاره هی. کردنیم

 کندممی داشتم از حرص پوستشو میوقت.. کنمی هنوزم دردشو حس نمیول..بود
آروم دستمو .. برگشتمو رفتم سمت اتاقدموی کشیقینفس عم.. کردمی حس نمیچیه

   لب زمزمه کردمری زدموی شکمم کشیرو
  
  .ی تو هستگهید...ستمی ندیناام-
  

 هم یلی که با من بود با آی وقتی به اندازه تونهیم ارسان یعنی... تخت نشستمیرو
 ی بلند قهقه های رفته؟ صداادتیخنده هاشو ..تونهیخوشحال باشه؟معلومه که م

اون فقط منو ...تونهینم...نه نه.. گوشم گذاشتمیدستمو رو..دیچی گوشم پیارسان تو
به  شد؟کجا رفت؟یپس اون همه عشق چ..اون فقط با من خوشحاله..دوست داره

   تموم شد؟ی زودنیهم
  

  . برمدیمن با-ارسان
  

  . بودستادهی درگاه در وایحاضر و آماده تو.  آوردم باالسرمو
  
  کجا؟-
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 بره خوادی فردا تا ظهر مییدا..می کندای فردا محضر پی برامی برمییخوایم-ارسان
  . تموم بشهی همه چگهی د10 که حداکثر تا ساعت میگفت از االن بر

  
 نشی به سنهیاز جام بلند شدمو رفتم جلوشو س. و با تحکم گفت آخر حرفشقسمت

 ی که توش مهربونییچشما.. بودامی که دنی ای مشکی هالهیزل زدم به ت..ستادمیوا
 مهربون گهی دکنمی االن که دارم بهشون نگاه می چرا سرد شده؟چرا حتکردی مدادیب
ر کمرش حلقه کنم  که خواستم دونی آروم آروم دستامو آوردم باال و همست؟ین

 که ییلبمو گاز گرفتم تا اشکا.  حرکت افتادن کنارمیدستام ب.  برگشت و رفتعیسر
 ییخواستم برم سمت دستشو. زنی گونه هام نری جلوشونو گرفته بودم رویبه سخت

  . مهرداددمیرفتم سمتشو برداشتم که د.  اومدمی گوشsms زنگ یکه صدا
  

  م؟ی کن صحبتمیتونی م؟یخوب...سالم-مهرداد
  

 تخت و شمارشو گرفتم که با ی شدمو نشستم رومونی پشی جوابشو ندم ولخواستم
  . بوق جواب دادنیاول

  
  .سالم-مهرداد

  
  ..سالم-
  

  ؟یخوب-مهرداد
  
   زدمو گفتمی بغض پوزخندبا
  
   باشم؟دیبا-
  

   گفتدوی کشیآه
  

  ه؟ی چمتیتصم-مهرداد
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  .یخال..پوچ..یچیه-
  

  .اون بچه حق داره خوشبخت باشه..کن نی بازتی با زندگسنای-مهرداد
  
  .گهی دیکی ی نه با گرفتن خوشبختیآره ول-
  

   خودته؟ی بچه شتری بیلی حق آیعنی-مهرداد
  

  . کردمسکوت
  

  . داشته باشهی راه حلدیشا..می موضوعو به بهزاد بگنیبزار القل ا-مهرداد
  
  ...نه-
  

  ؟ی موضوعو بگنی ایخوای نمچکسی به هیعنی-مهرداد
  
  ..نه-
  

 شه؟ی می چیدونی مدنی رو فهمی که همه، همه چگهیبعد چند وقت د-مهرداد
  .ی به همه چزنهی و پشت پا مدهی رو طالق میلی راحت آیلیارسان خ

  
  .خوامی نمنویمن ا-
  

 االن قبل از نی که همنی اای...ی ندارشتری دو راه بیخوای نمنویپس اگه ا-مهرداد
  .... کهنی اای یان بگ به ارسزوی همه چافتهی بی که اتفاقنیا

  
  

   ) : ارسان ( 
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 هیاگه ..نگی مو از در خونه گرفتمو رفتم سمت پارکهی تکقهی بعد از چند دقبالخره

 همه گهی دکردمی تنشو حس میاگه گرما.. ارسان گذشتهشدمی مموندمی مشتری بهیثان
 ورونی اومدم بنگی شدمو  از پارکنیسوار ماش.  سرد نبودمگهید..رفتی مادمی یچ

 یلیخ..زنهی مخی دستام فتمی مماش چشادی یوقت.  خودمونیروندم سمت خونه 
 وقت که آرامش نگرفته یلیخ.. نشده بودمرهی چشاش خی توگهیوقت بود که د

  .... خودموی من لعنتدمی شاای کنهی مغیآرامشم خودشو از من در.. بودم
  
  ..  بودریام.  زنگ خوردمی فکرا بودم که گوشنی همیتو
  
  ؟بله-
  
  زنم؟ی زنگ می هر چیداری برنمتوی چرا گوشکهیمرت..بله و بال-ریام
  
  . زود بگویهر کار دار.. اصال حوصله ندارمریام-
  
   تو؟یگفتی مشبی بود دیاونا چ-ریام
  
  کدوما؟-
  
 یخندی مویزی خودت حرف می برای الکوی بهم زنگ زده بودشبیهمون که  د-ریام

 نی اشکال نداشته و از اشمونی جواب آزمانمدوی که چه میکردی  میلی آیلی آیو ه
  .حرفا

  
   گفتمی موهام زدمو با کالفگی تویچنگ

  
  .یچیه-
  
  ؟یچی هی چیعنی-ریام
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  .نی همیعنی-
  
   معلوم هست چته؟چیه-ریام
  
  ..نه-
  
  ...ارسان-ریام
  
  .خدافظ.. گفتم حوصله ندارمریام-
  

 ی خونی دستاادیمو  کردیپوف.  باشم قطع کردمی اگهی که منتظر حرف دنی ابدون
 صحبت یلی داشتم با آی وقتکشهی داره عذاب می که چه جوردمیدیم.  افتادمسنای
 که دارم کردمیوانمود م.. کردموانشی دشبی رو دچارهی بریام..یلیهه آ..کردمیم

  .  بودری امقتی در حقی ولکنمی صحبت میلیبا آ
  
 حاضر یلیه باز شدو آ شدمو تا خواستم زنگ و فشار بدم در خونادهی پنی ماشاز

  .رونیاماده اومد ب
  
  .سالم-نیلیآ
  

  . تکون دادمو خواستم برم داخل که صدام زدیسر
  
  .گهی دمی؟بریریکجا م-نیلیآ
  

   سمتشو با تعجب گفتمبرگشتم
  
   کجاست؟ییدا-
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  .میریما با هم م.. کار داشتنی چدونمی نمرونیبابا با عمه رفتن ب-نیلیآ
  

  م گفتدموی هم کشی تواخمامو
  
  .می خودش بهم زنگ زد گفت با هم برییدا-
  
  م؟یبر..حتما نظرش عوض شده-نیلیآ
  

 قای اوضاع دقنی ایتو. نی کردمو درخونه رو بستمو با حرص رفتم سمت ماشیپوف
 نگه دمی که دی محضرنی اولیجلو. شهی جور اتفاقا کمه که داره جبران منیا

 ی ولشهی ممونی پشسنای دمکریفکر م..  وقت داشت10 فردا ساعت یبرا. داشتم
 کارو قبول نی ارش تر از غرورم که به خاطیجد..هی جدیلی خی همه چیانگار
 ی رباط که هر کارهی شدم مثل ستوی کدوم از کارام دست خودم نچی هگهید.. کردم

. کنمیفقط عمل م...رمیگی نمیمی تصمچی خودم هگهید...دهی انجام مگنیرو بهش م
  . هم همزمان نشستیلیشستم داخل که آ باز کردمو ننویدرو ماش

  
  .گهی تمومه دمی هم بخرینیریخب ش-نیلیآ
  
  !!؟ینیریش-
  
  ...خب آره-نیلیآ
  
   گفتمکردمی روشن منوی که ماشی در حالتی خواست حرفشو ادامه بده با جدتا
  
  .ستیالزم ن-
  
  ..آخه-نیلیآ
  
  .ستیگفتم الزم ن-
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  .  دادهی تکشی نگفتو به صندلیچیه
  
  م؟یریا مکج-نیلیآ
  
  .خونه-
  
  م؟ی ناهار بخوررونی بمی برشهی مانیخونه؟باباشون تا ظهر نم-نیلیآ
  
  .کار دارم..نه-
  
  . کارتو انجام بدهرتری دکمیخوب -نیلیآ
  
  .هیضرور...شهینم-
  

 به ینگاه. سناستی دمی کتم درآوردم که دبیاز ج.  زنگ خوردمی موقع گوشهمون
   انداختمو گفتمیلیآ
  
  م؟ی کجا بریگفت-
  
   تعجب نگام کردو گفتبا
  
  م؟ی ناهار بخوررونی بمی برشهیگفتم م-نیلیآ
  

   گفتمی با لحن شادبردمی گوشم مکی رو نزدی اتصال و زدمو همونطور که گوشدکمه
  
  .هی خوب سراغ دارم که غذاهاش عالیلی رستوران خهیاتفاقا -
  

  . بشنوهسنای رو گفتم تا نای امخصوصا
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  بله؟-
  
  ؟ییکجا...سالم-سنای

  
  ؟ی داریکار..نیتو ماش-
  
  ؟یای ناهار میبرا-سنای

  
  .میخوری ناهار میلی با آرونینه ب-
  

  .لرزهی کردم صداش محس
  
  .خدافظ..باشه-سنای

  
 داشپورت ی پرت کردم رویگوش.  قطع کردعی حرف زدن و بهم ندادو سری اجازه

  . گاز فشار دادمی روشتریو پامو ب
  

   با تعجب برگشت سمتمو گفتیلی در خونه که نگه داشتم آیجلو
  
  . رستورانمیری میتو که گفت-نیلیآ
  
  ...میریمن گفتم کار دارم نم-
  
   نگاش کردمو ادامه دادمظی اخم غلهی با
  
  نه؟ی از اریغ-
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با .  شدادهی کردو پی لب خدافظریز..  لحظه تو چشاش اشک جمع شدهی کردم حس
 فرمون گذاشتمو بهش  یامو روجفت دست.  درو باز کردو رفت داخل و درو بستدیکل
  . دادمهیتک
  
  ..قرار عقدمم معلوم شد-
  

 اشتباه کردم می زندگی کجاایخدا.. دستامی زدمو سرمو گذاشتم روینی غمگپوزخند
 جور هی انجام دادم ی اگه گناه ناخواسته اایخدا..دمی تاوان پس مینجوریکه دارم ا

 به یحت..ی برام انتخاب کرد وی عذاب سختیلیخ...ینجوری مجازاتم کن نه اگهید
 از غرورم برام با ارزش سنایعشق .. کارو انجام بدمنی اتونمیخاطر غرورم نم

 سنای...  از هممیرینزار فاصله بگ...نزار دور بمونم ازش.. با ارزش تریلیخ..تره
 به کس ی از اون حتری غخوامی و نمتونمینم..شمی مونهینباشه د..عشق منه...نفس منه

  .... کهنیکنم چه برسه به ا فکر گهید
  

  . شدمرهی فرمون برداشتم و به جلو خی سرمو از رودموی کشیآه
  
  .نزار...مینزار هردومون نابود بش-
  

 غرور که نیاز ا..ادی بدم می غرور لعنتنیاز ا..  فرمونی سرمو گذاشتم رودوباره
مرمو با تمام ع.. ازش دست بکشمتونمینم...تونمی نمی ولرهیگیداره عشقمو ازم م

  ... برام سختهیزی از هر چشتریب...سخته... غرور بزرگ شدمنیهم
  
  

   ) : یسنا ( 
  

 شب بودو هنوز 11ساعت ... مبل پرت کردمو دوباره به ساعت نگاه کردمی روخودمو
 که چند وقت نی با اده؟ی ناهار مشترکشون طول کشنقدی ایعنی..  بودومدهیارسان ن

 مهرداد یحرفا.. شدمینگرانش م..دت نکرده بودم هنوزم عای ولومدی مری دشهیهم
 گهی از اون راه دری غنهی ضربه ببیلی آام اگه نخویعنی... ذهنم تکرار شدیدوباره تو
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 انتی کارم به ارسان خنی با اده؟ی به آخر رسگهی دگمی واقعا زندیعنیست؟ی نیراه
  .... که بدونارمی کنم؟ اصال طاقت مینم
  
از جام بلند شدمو .  ارسان اومد داخلدمی که ددمی چرخ به سمتشعی باز شدن سربا

 قدم اومد هیاونم درو بستو فقط .  آروم آروم رفتم سمتشرونویاز پشت مبل اومدم ب
 دمی شاای چند وقت ی ازش دل بکنم براتونستمیم..ستادمی اشی چند قدمیتو. جلو
 سابق و ی چشماش اون سردگهید..شد کی آروم بهم نزدیارسان با قدما...یبرا

 نمی به سنهیس..ی کندای رو هم توشون پی مهربونیتونستی کندوکاو میکمیبا ..نداشت
 یاهیزل زدم به س.. داغ بودشهینفساش مثل هم..کی و سرشو آورد نزدستادیوا

 خواستی دلم میلیخ..شدی مدهی ازش دی نور آباژور فقط هاله ایچشماش که تو
 دمیترسیم..دمیترسی می ولنشی سیودستمو دور کمرش حلقه کنمو سرمو بزارم ر

 چشمام نگاه کردو آروم یچند لحظه تو...خواستمی نمنوینه من ا..بازم مثل صبح
ارسان .. برگشتمو نگاش کردمعیسر.  و از کنارم رد شددیی هم سایدندوناشو رو

 فکر نی ابا ازش بگذرم؟ تونستمیم... بچم بودیبابا...همه کسم بود...عشقم بود
از پشت بغلش کردمو آروم سرشونه هاشو ...  شدمدهی سمتش کشناخودآگاه به

 یچیه... کرده بودنسیاشکام گونمو خ.. سرمو گذاشتم روشوندمویبوس
  ... بگمیزی چدادی گلوم بود که اجازه نمیاونقدر بغض تو..گفتمینم
  

صورتمو با دستاش قاب گرفتو .  دستامو از دورکمرش باز کردو به سمتم برگشتآروم
  .کامو پاک کردآروم اش

  
 ی چقدر دارینیبی م؟یکشی عذاب می چقدر دارینیبی چقدر سخته؟ مینیبیم-ارسان

  ؟یدیعذابم م
  

 یدستاشو دورم حلقه نکردو ب.  بغلشی شدو خودمو انداختم توشتری بمی گرشدت
بعد از چند لحظه آروم منو از خودش جدا کردو با بغض ..ستادیحرکت سرجاش وا

  گفت
  

  .خودت..سنای ی رو خودت خواستانی ایهمه -ارسان



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

308

  
حس ... خودم خواسته بودمگفتیراست م..  اتاقو درو بستی برگشتو رفت توعیسر

 واقعا تنها راه حل همون دیشا...شهی که گرفتم کم ممی کم کم شکام نسبت تصمکنمیم
 یانی پای انگار ساعتاکنمیحس م... کم وقت دارمیلیخ... مهرداد باشهشنهادیپ

  .. کمهیلیوقتم خ...رمی بگمی تصمدیبا...مهیزندگ
  

  .یکنی با من بحث نمگمی و دیشی حاضر میری االن منی همسنای-ارسان
  
   جام بلند شدمو با غرغر گفتماز
  
  مگه زوره؟...امی بخوامینم-
  
   گفتظی اخم غلهی سمتم برگشتو با به
  

  .زوره...آره -ارسان
  
 عذاب دونستمی که منیا اب.  حرص نگاش کردمو رفتم سمت اتاق تا آماده بشمبا
 اصرار نقدی ای چی برافهممی نمی ولکشمی عذاب مدونستی که منیبا ا...کشمیم
  . با حرص تنم کردمرونوی بدمی پالتو و شلوار از کمدم کشهی.  که برمکردیم
  

  .رونمیمن ب-ارسان
  
 بعد از ستادویاونم چند لحظه سرجاش وا. که جوابشو دادمنی نگاش کردم نه انه

 وقت گهی دوساعت دقای دقیعنی.. بود8..به ساعت نگاه کردم.رونیفت باون ر
 موی دستم رفت سمت گوشاری اختی ب؟ی بچم چی گرفته بودم ولمویتصم..دارم

  . بوق جواب دادنی مهرداد گرفتم که با اولیشماره 
  

  .سالم-مهرداد
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  ..سالم-
  

  سنا؟ی ی گرفتمتویتصم..خب بگو-مهرداد
  
  ...نیبب-
  

   نه؟ای کلمه آره هی... نکنیه تراشبهان-مهرداد
  
  ..آره-
  

  !!خب؟-مهرداد
  
   بغض گفتمبا
  
  . برام سخته بخوام ازش دور باشمیلی خیلیخ-
  

  .ی بهش بگیخوای میعنی نیپس ا-مهرداد
  
  .کنمی قبول مشنهادتویپ...نه..ن-
  

 یدونی نداره؟می برگشتیکنی انتخاب می که داری راهنی؟ای مطمئنسنای-مهرداد
 پشت سرتو خراب ی تمام پالیعنی ی و با من ازدواج کنیریز ارسان طالق بگکه اگه ا

  ..یکرد
  
  .دونمی رو منایهمه ا-
  

   طالقتو شروع کنم؟ی کاراواشی واشی من یعنی-مهرداد
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تا خواست حرف بزنه .  سخت بودیلیخ.. شده بودنیزبونم سنگ... بگمی چموندم
 می زنگ گوشیصدا. رونی اومدم ب از اتاقبموی جی رو قطع کردمو گذاشتم تویگوش

قدم .  منتظرم بودنگی پارکیارسان تو.  کردملنتشی درآوردمو سابیاز ج. اومد
 متوجهم نشده نوز اون هی بودم ولستادهی شدمو پشتش واکیقدم بهش نزد

 عطرشو با دموی کشیقینفس عم.. فکر بودو اصال حواسش به اطرافش نبودیتو...بود
 ازش دور ی دل بکنم ازش؟چه جوری من چه جورایاخد...دمیتمام وجودم بلع

آروم رفتم جلوش . لرزونهی لحظه دور بودن ازشم تنمو مهی تصور یبشم؟ حت
هنوز ارسانم تمام و کمال مال ... از جاش تکون نخوردی که متوجهم شد ولستادمیوا

هر ..خوندمی اونم می چشمای از تونوی تنگ شده بود و ایلیدلم براش خ..خودم بود
سرمو بردم جلو آروم لبامو گذاشتم ..  پنهان کنهتونستی نمنوی اکردی هم که میکار

هرچقدرم که ..هر چقدرم که بد باشه...رو لباشو دستامو دور گردنش حلقه کردم
 یچی بودو هستادهی حرکت سرجاش وایاول ب..  کنه بازم دوسش دارمیداخالقب

 یشتری چسپوندمو با شدت ب بهششتری خودمو بنی همی برادادی انجام نمیحرکت
 می بغلش گرفتو همراهی بازوهام حرکت کردو منو توی که نرم دستاش رودمشیبوس
 نی همی تونجایهم.. بوسمون افتادمنی اولادی... نرم و آرومشهیمثل هم...کرد
 غم ی بوسمونه بازم بونی آخرنیحاال ا... که توش پر غم بودیبوسه ا... بودنگیپارک

 که همه ی منی برای ندونه ولدیشا... ارسان حس نکنهدیشا..یی جدایبو...دهیم
 با ارسان  باشمو تونستمی نمیلیاون موقع به خاطر آ.. سختهیلی خدونمی رو میچ

 اگه تا آخر عمرم تالش کنم بازم یمن حت..تونمیحاال بازم به خاطر دل خواهرم نم
  ..شهیهم.. هستشهیهم.. حذف کنممی رو از زندگیلی آتونمینم
  
 خواستی بازم دلم نمی ولاوردمی داشتم نفس کم می چقدر گذشته بود ولدونمیمن

 دست دنمی از بوسمی ثانهی ی بود چون حتنطوریاونم هم..رمیازش فاصله بگ
 ی تومویزدیهردو نفس نفس م..دمیبا اکراه آروم صورتموعقب کش...دیکشینم

 بستو اشومدستاشو گذاشت دوطرف صورتمو چش.. می شده بودرهی هم خیچشما
  . شدداشونی مزاحمم پی اشکاشهیمثل هم... دادهی تکمیشونی به پشویشونیپ

  
  . روی لعنتی اون اشکازینر.. نکنهیگر-ارسان
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  . موهاشی تودمی از دور گردنش سر دادمو کشدستمو
  
  ...ارسان-
  

  . چشماشو باز کردو منتظر نگام کردآروم
  
  ...ی دوسم داشته باششهیقول بده هم-
  

  . فقط نگام کرددوی کش عقبسرشو
  
  .قول بده...بگو-
  

   بگم گفتیزی بغلش و تا خواستم چیمحکم خودم انداختم تو.  نگفتیچی هبازم
  

  ...سنای یعنیعشق واسه ارسان -ارسان
  
   صورتشو با دستام قاب گرفتمو گفتمرونوی بغلش اومدم باز
  
رم و خواهم  فقط تورو دوست داشهی همی شهی وقت فراموش نکن منم همچی هنویا-

 شی پیزی چنیاگه همچ..اگه.. کنهریی تغقتی حقنی اتونمی نممیزی چیچیداشتو ه
  .همش...بدون همش دروغه...اومد تو باورش نکن

  
   گفتنمی تا خواستم بشنوی فاصله گرفتمو رفتم سمت ماشازش

  
  ؟؟ی تو برونشهیم-ارسان

  
در . پشت فرمون و ازش گرفتمو نشستمچیی نگفتمو از در فاصله گرفتمو سویچیه

   گفتمرونی باوردمی منگی از پارکنوی که ماشیحال
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  گه؟ی مامان دی خونه میریم-
  

  .حوصله ندارم... راست برو محضرهینه -ارسان
  
  . کجاستدونمیمن که نم...خب آدرس بده-
  

  ....ابونیخ-ارسان
  
 دادو هی تکیارسانم سرشو به صندل... نگفتمو روندم سمت همون آدرسیچیه

 ازدواج ی براکنمی می مسخرس که دارم شوهرمو همراهیلیخ..ستچشاشو ب
 هیحس .. بخندمای کنم هی به حال خودم گردونستمی نمگهیواقعا د..دوبارش

 از دست شوی که کرده بود داشت همه داری قماریثروتمندو داشتم که تو
 بمی جی شکالت توشهیخدارو شکر مثل هم..  کرده بودخیتمام دست و پام ..دادیم
 خودمو نابود خواستمیاگه قبال م.. دونه در آوردمو خوردمیکی نی همیاشتم براد

 تنها گهیحاال د... کارو نداشتمنی حاال که بچمم بود حق ای نبود ولیکنم مشکل
  .نبودم

  
 راحت جا پارک یلی بودو خی خلوتیجا.. محضر پارک کردمی جلودموی کشیآه

  .امو باز کرد و به اطراف نگاه کرد ارسان چشمدمی رو که کشیترمز دست.  شددایپ
  
  ه؟ی بقانی میک-
  
   انداختو گفتی ساعتش نگاهبه
  

  .گهی ساعت دمین-ارسان
  
  م؟ی زود اومدنقدی ای چیخب پس ما برا-
  

  .دونمینم-ارسان
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 نگفتمو فقط بهش نگاه یچیه.  شدادهی پنی باز کردو از ماشنوی در ماشبعدشم
اگه ...دمیفهمی از تک تک حرکاتش منویا ستوی حالش اصال خوب ندونستمیم.کردم

 یچی هی وقتی حاملم ولگفتمیم...گفتمی منم بهش مزدی به هم مزویارسان همه چ
   قبول کرد؟ییهوی ی چی ارسان برادمیاصال نفهم..خوادی میعنی گهینم
  
 یبا کالفگ. دی بار لرزنی هزارمی برابمی جی تومی فکرا بودم که گوشنی همیتو

  . بهزادهمدیدرش اوردم که د
  
  بله؟-
  

  ؟یدی جواب نمتویچرا گوش-بهزاد
  
  ؟ی داشتیکار.. بودلنتیرو سا-
  

  ؟ییکجا-بهزاد
  
  .. محضریروبرو-
  

   گفتدوی کشیآه
  

  . نشدهرینکن تا د...نکن ...سنای-بهزاد
  
  .رهی دیلی خگهیحاال که ارسان قبول کرده د..رهید-
  

  . منشی پومدیخراب نم هر شب با حال کردیهه قبول کرده؟؟اگه قبول م-بهزاد
  
  خواد؟ی نمگهی نمگه؟چرای نمیزیپس چرا به من چ-
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 قبول نی که ای کفش نکرده بودهی ی تو پاتو تو؟مگهیدیمگه تو بهش اجازه م-بهزاد
  گه؟ی نمیچی همونهی چرا قبول کرده و اگه پشیگیکنه باز حاال م

  
  . به خاطر خودشهنای ایهمه -
  

  .. باشه هایلیه خاطر آ بشتری فکر کنم بیجدا؟ول-بهزاد
  
  .قایآره دق-
  

  ن؟یلی آی خودت کم ارزش تر از زندگیچرا زندگ-بهزاد
  
  .ستین-
  

 که نی چه برسه به ایکردی فکر نمیزی چنیاگه نبود اصال به همچ...هست-بهزاد
  .ی بدشنهادشوی پیبخوا

  
  ؟ی بگی تکراری حرفایزنگ زد-
  

  .بود نکن خودتونا.. چت شده؟توروخدا چشماتو باز کنسنای-بهزاد
  

 عمو رضا که پشت سرمون نی بغل افتاد به ماشنهییچشمم از آ.  بغض داشتصداش
  .پارک کرد

  
  . شدرید... بهزادرهید-
  

عمو و .  تک زدمهی شدم و همزمانم به ارسان ادهی پنی رو قطع کردمو از ماشیگوش
 دی تمام لباساش سفیلیآ. شدنو اومدن طرفمادهی پنی و مامان از ماشیلیآ

چشماش ..گفتی نمنوی چشماش ای که ولشوی نشون نده خوشحالکردی میسع..بود
 آروم رفتم دمو بهش زیلبخند. دنیدرخشی شده بودن بس که میانگار نوران
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.  که بازم فکر کنمخواستیمامان تو چشماش غم داشت و  با چشماش ازم م. سمتشون
  با لبخند نگاش کردمو گفتم..  رو بغلش کردمیلیآروم آ

  
  .ی خواهریچقدر خوشگل شد-
  

 نی بازم اتونستمی میآخه من چه جور.  انداختنیی زدو سرشو پای نازلبخند
نه من ... بار دومیاونم برا..رمی رو کنمو لبخندو از لباش بگیچشمامو بارون

  ..تونمینم
  

بعد از . زدی حرف نمچکسیه.  داخلمی ارسانم اومدو باهم رفتقهی دق5 بعد از بالخره
رفتن سمت .. سمت اتاق عقدمیرفت.. اومدن  به عنوان شاهدمای و نری امقهیچند دق

 ضربان قلبم یصدا.. سفره گذاشته بودنو کنار هم نشستنی که روبرویدوتا صندل
 نیی با لبخند سرشو پایلیآ..دوشونزل زدم به هر...تمام گوشمو پر کرده بود

 یچیه... بودچشماش سنگ شده..ارسانم زل زده بود به من. انداخته بود
سخت .. بودای برام رویانگار همه چ.. رو باور کنمیچی هتونستمینم...یچیه..یحس

  ..بود باور کردنش
  

 نشستو شروع کرد به خوندن شی صندلی لحظه بعد عاقد اومدو روچند
 االن ی بود ولنیری شیلی منو ارسان صداش برام خیموقع خوندن خطبه ..خطبه

 نییسرمو پا..  برام مثل ناقوص مرگ بودومدی مرونی که از دهنش بیهر کلمه ا
 دونمی فقط مشت چقدر گذدونمینم...  دستم فشار دادمی تونوی ماشچییانداختمو سو

  .. کوتاه بودیلیخ
  
  . جمع بلهی پدرو مادرمو بزرگترایبا اجازه -نیلیآ
  

 ی برهی زود تموم شد؟ ونقدیا.. بهشون نگاه کردمی باال آوردمو با ناباورسرمو
  ..مهرداد اس داده بود.. در آوردمبمی جی از توجیگ.  حس کردممویشگو
  

  ...ه؟بگوی چمتی تصمسنای-مهرداد
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  لم؟ی از طرف شما هم وکای ارسان فرزام آیآقا..حاال شما آقا داماد-عاقد

  
نه نگو ..تمام جونم چشم شد و زل زدم به دهن ارسان... حبس شدنمی تو سنفس

 بهم زوی قدم برم جلو همه چهیخواستم .  شدممونیپش...غلط کردم.. نگو...ارسان
  . ارسان سرجام خشک شدمیبزنم که با صدا

  
  ...بله-ارسان

  
 یعنی... باور کنمخواستمینم...به گوشام اعتماد نداشتم.. به ارسان نگاه کردممات

 دفتر بزرگ گذاشت رو پاشونو بهشون نشون داد کجاها رو هی تموم؟عاقد یهمه چ
 اری اختی  ازدواج کردن؟به هم محرم شدن؟ بیلی االن ارسان و آیعنی..امضا کنن

  . آوردم باال جواب مهرداد نوشتممویگوش
  
  . طالق و شروع کنهی بگو کارالتیبه وک... موافقمیبا همه چ-
  

 زدمو یپوزخند مسخره ا.  اونام تموم شدی های که ارسالش کردم امضانیهم
 از بس دمی آوردمش باال که دعیسر. مبهشون نگاه کردم که متوجه سوزش دستم شد

.  لرزون به سمتشون رفتمیبا قدما. دستم فشار دادم دستمو زخم کردهی و توچییسو
خم . شده بودرهی خوبروش ارسان با اخم به رکردوی داشت با عمو صحبت میلیآ

  شدم سمت گوششو آروم گفتم
  
  . خونه بهزادرمیمن م-
  
   همون اخم نگام کردو آروم گفتبا
  
  ؟ی چیبرا-سانار
  
  .اونجا باشم بهتره-
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  .الزم نکرده-ارسان

  
  ؟ی چیعنی-
  

  . که گفتمنی همیعنی-ارسان
  
  ...ارسان-
  
 بسته کادو شده رو به سمت ارسان هی که ی خواستم حرفمو ادامه بدم عمو در حالتا
   گفتگرفتیم
  

  از طرف من ونیا.دیکه مبارکتون باشه و خوشبخت باش.. شاایارسان جان ا-عمو
  .ببخش اگه کمه...یمهر

  
بعد از اون عمو . زدو بسته رو از عمو گرفتو تشکر کردی امهی لبخند نصف نارسان

  .دی رو بوسیلیبرگشتو صورت آ
  
  . برمخوامیارسان من م-
  
   گفتدییسای هم می که دندوناشو روی به سمتم برگشتو در حالتی عصبانبا
  

  .ادایباال ب سگم ی همه اون روی جلونجای نزار اسنای-ارسان
  
   بشه؟خوادی میمثال چ-
  

  ؟ینی ببخوادی دلت میلیخ-ارسان
  
  ؟ی کار کنی چیتونی مگهید..یزنیفوقش دوتا داد م-
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  ؟یمطمئن-ارسان

  
  .شک نداشته باش-
  

   زدو گفتیپوزخند
  

  . انجام بدمی کارتونمی نمنی از اشتریب..یگیراست م-ارسان
  

   و گفتیلی سمت آبرگشت
  

چشمامو بستمو نفس . رهی ازمون عکس بگخوادی مسنای سایرم وا کناای بیلیآ-ارسان
 مردونه ارسان ی دستادمی که دیزی چنیچشمامو که باز کردم اول..دمی کشیقیعم

 در آوردمو مویبغضمو قورت دادمو گوش. گرفتی رو میلی آیبود که داشت دستا
 مترم یلی مهی ی حتیلی آزاشت همه عکسا ارسان نیتو...چند تا عکس ازشون گرفتم

 داشت که همه یدی عکسا تار شد چون دستام لرزش شدشتریب..رهیازش فاصله بگ
 گهی که عکساشونو گرفتم دنیبعد از ا. اوردنی به روم نیمتوجه حال خرابم شدن ول

 بهزادو گرفتم که بعد از دوتا ی شماره رونوی از محضر اومدم بارموینتونستم طاقت ب
  . برداشتو ریبوق گوش

  
  له؟ب-بهزاد

  
  ...بهزاد-
  

   شده؟یچ-بهزاد
  
  .شتی پامی بخوامیبهزاد م-
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 زار ینجوری ای تموم شده که داری آره؟همه چیبالخره کار خودتو کرد-بهزاد
  .سای حاال پاش واتی به زندگی که خودت زدهیگند...یای بستی الزم نری؟نخیزنیم
  
  . رو از بهزاد گرفتی گوشیاسی خواستم حرف بزنم تا
  
  سنا؟یالو ...یگیچرا چرت م...نمیرو اونور ببا ب-نیاسمی

  
  .عقد کردن... تموم شدی همه چیاسی-
  
  .می حرف بزننجای اایب-نیاسمی

  
  ...بهزاد-
  
 ایزود ب... االن حالش از تو بدترهنیا... توجه نکننی ایتو به حرفا-نیاسمی

  .منتظرتم
  

 ارسان که  و بدم بهچیی رو قطع کردمو خواستم برگردم داخل محضر تا سویگوش
  .رونیمامان اومد ب

  
  ده؟ی رنگت پرنقدیچرا ا..سنای-مامان

  
 خونه رمی من منی به ارسان بهش بگنی بدنوی ماشچییفقط لطفا سو...خوبم مامان-
  . بهزادی
  

  ...موندی م؟خبی چیبرا-مامان
  

   تکون دادو گفتی نصفه گذاشتو با تاسف سرحرفشو
  

  .زمیبرو عز...ه مامان جان سختتدونمی م؟یاری طاقت بیتونینم-مامان



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

320

  
   کردمو با بغض گفتمبغلشم

  
  .دیکنی درکم منقدیممنون که ا-
  
   گفتدوی بوسمویشونی که پرونی بغلش اومدم باز
  

  .برو مامان جان... فداتشمنهی همه مامانا همی فهیوظ-مامان
  

 ی دربست گرفتمو آدرس خونه هی. ابونی زدمو رفتم سمت خی کمرنگلبخند
 درآوردم که بمی از جعیسر.  زنگ خوردمیدم که همون موقع گوشبهزادشونو دا

  . مهرداددمید
  
  .سالم-
  

   شد؟ی چسنای-مهرداد
  
  .گهی جوابمو بهت گفته باشم دکنمیفکر م-
  

  ؟ی نشمونی؟پشی خوب فکر کردسنای-مهرداد
  
  .نیهم... از ارسان جدا بشمخوامیم... فکر کردم؟آرهیپرسیمهرداد چند بار م-
  

  .یشی ممونی که مطمئنم پشنهی ای براپرسمیاگه چند بار ممن -مهرداد
  
  .شمیمطمئن باش نم-
  

  . کارا رو شروع کنهگمی ملیپس من به وک...یخود دان-مهرداد
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 یحداقل تا زمان.. با خبر بشهیچکسی هخوامی موضوع نمنیفقط از ا...باشه-
  . به دست ارسان برسههیاحضار

  
  ؟یخوب..مطمئن باش..باشه-مهرداد

  
   بد باشم؟دیچرا با..رهآ-
  
   شک گفتبا
  

  عقد کردن؟-مهرداد
  
  ..آره-
  

  ....امی بیخوایم-مهرداد
  
  . بهزادی خونه رمیدارم م-
  

  ؟ی نداریکار..یهرجور راحت...باشه-مهرداد
  
  .خدافظ..نه-
  
 راه ی ساعت توهیحدود .  رو قطع کردمی منتظر جوابش نشدمو گوشگهید

 باهاش صحبت تونستمیاصال نم...دادمیبشو نم جوازدی زنگ میارسانم هر چ..بودم
نفسم ذره ذره نفسمو داشت ازم .. همه خردم کردی جلوی واقعیبه معنا..کنم

 پول یچی اومد هادمی شدم که تازه ادهی پی در خونه بهزاد از تاکسیجلو.گرفتیم
  .ستیهمرام ن

  
  .ارمی تا پولتونوبراتون بدی چند لحظه منتظر باشهی شهی آقا اگه مدیببخش-
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 ی بهزادشونو زدم که در با صدای زنگ خونه عیسر.  نگفتیچی تکون دادو هیسر
  . اومدیاسی یدوباره زنگو زدم که صدا.  باز شدیکیت

  
  .گهی باال دایب-نیاسمی

  
  . رو بدمی پول تاکسستی پول همراهم نیاسی-
  
  .کنهی حساب مادی باال بهزاد االن مایب-نیاسمی

  
 که در آسانسور باز شدو ستادمی آسانسور منتظر وایجلو.  نگفتمو رفتم داخلیچیه

 رفتم دموی کشیآه.  بهم انداختو رفت سمت دری نگاهمی نرونویبهزاد ازش اومد ب
  .داخل آسانسور

  
از .  زدمو آروم به سمتش رفتمینیلبخند غمگ. بودستادهی در منتظرم وای جلویاسی

 سالن رفتم و نشستم که ی تویکفشامو در آوردمو به سمت مبال. در کنار رفتیجلو
  . اومد کنارم نشستو دستمو گرفت و با غم نگام کردیاسی

  
  ...سنای-نیاسمی

  
  . نگویچیه...سیه-
  
  ؟ی شدمونیپش-نیاسمی

  
  .دونمینم-
  
  .گتیهم با خودت هم با زند..یلج کرد..چقدر بهت گفتم نکن..یپس شد-نیاسمی

  
  .مجبور بودم-
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  .یکردی م فکرینجوریخودت ا..ینبود-نیاسمی
  

   تار کرده بود بهش نگاه کردمو گفتمدموی که اشکام دی حالدر
  
  گرده؟ی داره؟ارسان دوباره برمدهی من فایمونیپش-
  
  . بغلشی تودمی نه تکون دادو آروم کشی به معنای بغض سربا
  
  . تنهامیلیخ...یاسی-
  
 یک دمیاصال نفهم..دمی بهزادو از پشت سرش شنی تا خواست حرف بزنه صدایاسی

  .اومد
  

  .یی تنهاشهیهم...ی هستشهی همنیبعد از ا-بهزاد
  
  ..بهزاد-نیاسمی

  
   گفتیاسی اومد جلو رو به ی حالت عصببا
  

  گم؟ی دروغ مه؟مگهیها؟چ-بهزاد
  

   سمتمو ادامه دادبرگشت
  

 سنای ری؟آره؟نخیمونی پشی نشون بدینجا؟اومدی ای اومدی چیاالن برا-بهزاد
 دیپس نبا.. که برهی کردیخودت کار..نت رفتارسا..ی کردری دیلیخ...خانوم

 باشه چون قراره بشه مادر یلی کنار آدیاون االن با..یانتظار برگشتشو داشته باش
  ؟یفهمیم...به اون... تمام توجهش به اون باشهدیبا...بچه هاش

  
   زدمو گفتمی پاک کردمو لبخند تلخاشکامو
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  تموم شد؟-
  
   گفتمستادموی جام بلند شدمو روبروش وااز
  
 هیتوام مثل بق...خجالت نکش.. هنوز مونده؟ اگه هنوزم هست بگوای ی شدی خال-

  .. کنیخودتو خال.. نمک بپاش رو زخمم؟توامی داریچه فرق
  

 عی برگشتو خواست بره که سررونوی زدم تو چشماش که نفسشو با حرص داد بزل
  .دستشو گرفتم

  
 تو از گمی زندی توشهیهم..ی برهنکی نه ای که بمونخوادی دلت می هر چیگفتم بگ-

 گفتمی اول از همه به تو مومدی مشی برام پی مشکلیوقت..ی تر بودکیهمه بهم نزد
 تو مثل کوه دونستمی چون مدمی با مشکالت نترسیی وقت از روبروچی هنی همیبرا

  ... االنیل ویکنی متی ازم حمایطی و تحت هر شرایپشتم
  
   به سمتم برگشتو گفتییهوی

  
 دونمی نمی ولیهمه خواستن کمکت کنن تا مشکلتو حل کن..یخودت نخواست-بهزاد

  .ی و همه رو پس زدیچرا با خودت لج کرد
  

   از دستش جدا کردو گفتدستمو
  

  . نداشته باشچکسی انتظار از هنیپس حاالم ا-بهزاد
  
  .مطمئنم نویا..                       یزاری اگه همه تنهام بزارن تو تنهام نمدونمی میول-
  
آروم به سمتش رفتمو دستمو دور کمرش حلقه کردمو . نگفتو فقط نگام کردیچیه

االن واقعا به .. گونم سر خوردنی شونش که اشکام آروم رویسرمو گذاشتم رو
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 یچی هگهیاگه اونم از دست بدم د... بودمی حامنیاون بهتر.. داشتماجیبهزاد احت
 هق یصدا.. نکردی کاریچی هستادوی حرکت وایچند لحظه ب. مونهی نمیازم باق

   دورگه گفتیآروم دستاشو دورم حلقه کردو با صدا..ومدی واضح میلی خیاسیهق 
  

  .توی زندگینابود کرد-بهزاد
  
 یآخ بهزاد اگه بدون.. دستم مشت کردمی تورهنشوی و پهی گرری زدم زشتری شدت ببا

اگه ..چشمی شدنو م بالخره دارم طعم مادریاگه بدون.. شکممهی ارسان تویبچه 
 تو صورتمم گهی حتم دارم ددونستمی موضوعو منی که عقد کنن انی قبل از ایبدون

 موضوع باخبر نی از ای کسزارمینم...ی بفهمیزی چزارمی نمنی همی برایکنینگاه نم
 بچه از نی همه فکر کنن ادیبا.. رو از دست بدمی کسگهی دخوامینم..بشه

 و قتی حقی کسدینبا..د باباشه نه ارسان فکر کنن مهردادیبا...مهرداده
  .چکسیه...بفهمه

  
.  مبل پشت سرم نشوندم و خودشم کنارم نشستی رورونوی از بغلش آوردم بآروم

 عشقم به ی که نشون دهنده یحلقه ا.. انداختمو به حلقم نگاه کردمنییسرمو پا
  ..کردمی ممشی تقسیکی با دیارسان بودو حاال با

  
  . بخورایب-بهزاد

  
 لرزون آبو ازش یبا دستا.  آب به طرفم گرفتهوانی لهی دمی آوردم باال که درموس

  . آروم تر شده بودمیکمی. زی می ازش خوردمو گذاشتمش رویکمیگرفتمو 
  

  .نجای دراز بکشه همیکمی اری متکا براش بهی یاسی-بهزاد
  
 خودشو  دارهیلیمعلوم بود خ.. قرمز بهزاد نگاه کردمی نگفتمو فقط به چشمایچیه

 متکا آوردو داد هی یاسی. که غرور مردونشو نشکنه..زهی که اشک نردارهینگه م
با تعجب نگام .  دستشو گرفتمعیبهزاد اونم از جاش بلند شد تا متکا رو بزاره که سر

 ی زدو متکا رو انداخت روی تلخلبخند.  چشام خوندی رو از تویکرد که همه چ
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 یروم شالمو در آوردمو سرمو گذاشتم روآ.. و دوباره سرجاش نشستیمبل کنار
 بهزادو اون از ی پای روزاشتمی سرمو مگرفتیهر وقت دلم م...مای قدادیبه ..پاش

 برام ی چگهی االن دیول..زدی داشتم برام حرف می زندگی که توی خوبیزایچ
 که برام مونده بچمه که اونم یزی که داشتم؟ تنها چی خوبیزایمونده از اون چ

  .. خبر نداره ازشچکسیه
  

  .سنای ی دارزای چیلیهنوز خ-بهزاد
  

  . رو از نگام خوندی همه چشهیمثل هم.. نگاش کردمتلخ
  
   مونده برام؟یچ!!؟یچ-
  

 که جونشم برات ی داراسویال.. دوست دارنیلی که خیخانوادتو دار-بهزاد
 یحت.. بگزرهزشی رو که حاضره به خاطرت بازم از همه چیلیآ..یمن و دار..دهیم
  ...رسانا

  
  .ستی نگهیاون د...نه بهزاد-
  

  .اون فقط تورو دوست داره-بهزاد
  
  .شهی هم عالقه مند میلیبه آ-
  

  ..شهی دو تا نمیعشق واقع-بهزاد
  

 هم فشار دادم که آروم موهامو ناز کردو با بغض ی گاز گرفتمو چشمامو رولبمو
  گفت

  
  ..بخواب-بهزاد

  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

327

 ینازم کردو برام حرف زد که کم کم همه چ نقدیبهزادم ا... چشمامو باز نکردمگهید
  . رفت و خوابم بردادمیاز 
  
  
  

   ) : ارسان ( 
  

از کنارش رد شدم که . ستادهی منتظرم وایلی آدمی بستمو برگشتم که داطوی حدر
 هم همزمان یلیخواستم در خونه رو باز کنم که آ. قدماشو تند کردو کنارم اومد
 زد که سردو یلبخند مهربون. بهم نگاه کرد دستم و یدستشو آورد جلو گذاشت رو

 کردمیحس م.  رفتم داخلرونوی بدمی دستش کشری تفاوت نگاش کردو دستمو از زیب
 یاتاق نور کم..رفتم داخل اتاقمو درو بستمو قفلش کردم.. شهیسرم داره منفجر م

 خودمو.  که پرده ها رو کنار بزنمنی برق و روشن کنم نه اخواستینه دلم م..داشت
 چشمام ی از جلولمی فهی مثل سنایحرکات .. تخت پرت کردمو زل زدم به سقفیرو

اون زخم .. که قبل از بله گفتن من به سمتم برداشتیکیاون قدم کوچ..رد شد
همه ..بغض صداش موقع حرف زدن...لرزش دستاش موقع عکس گرفتن..دستش

 عذاب شتریاون ب که از نیبا ا.  بار با خودم مرور کردمنی هزارمیهمه رو برا
 که دونمیم..از خودم متنفرم.. رو تموم کنمی بازنی اخواستی دلم نمی ولدمیکشیم

 گردمی برمسنای و دوباره به سمت ارمی منم که کم منی که آخر ادونمیم...تونمینم
 دست تونمی نمی که حتدونمی کارام؟منی ثابت کنم با اخوامی رو می چدونمی نمیول
 نای ایهمه .. که بخوام باهاش باشمو بشه مادر بچه هامنی ا چه برسهرمی رو بگیلیآ

 سنای ی چشمایمن َشک و تو.. عقدو بهم نزدمنیا ی چی برافهممی نمدونمیرو م
 چه دمید.. نگفتمیچی هی شک داره ولدمیهمون موقع که بغلم کرد فهم..دمید

 ی رو بهم بزنم ولی که بگم نه و همه چکردی با چشماش ازم خواهش میجور
 کارام از ی سنم همه نی خنده داره که با ایلیخ.. شد که گفتم آرهی چدونمینم

 یمای کنترل تصمی همه غرور و ادعا داشتم حاال تونی که ایمن...شدهعهدم خارج 
 و دوتا تقه به در رهی رفتن دستگنیی حال خودم بودم که با باال پایتو. خودمم موندم

  .به خودم اومدم
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  بله؟-
  
  ...ارسان-نیلیآ
  
  ؟یبله؟کار دار-
  
  .برات قهوه آوردم-نیلیآ
  
  .خوامینم-
  
  کنه؟ی سرت درد میمگه نگفت-نیلیآ
  

 یلی سر آتمویحق نداشتم عصبان.. شدممونی بگم غلط کردم گفتم که پشخواستم
 کردمو از جام یپوف.کردمی خودمو کنترل مدی بایکی نی ایحداقل تو.. کنمیخال

 هی و کی دوتا فنجون قهوه با کینی سی تودمیدبلند شدمو رفتم درو باز کردم که 
 اصال یول.. بخورهنجای اادید بی خودشم هست و بای برایعنی نیا..شاخه گل گذاشته

 کردمو خواستم ی لب تشکرری رو ازش گرفتمو زینی سنی همیحوصلشو نداشتم برا
   گفتعیدرو ببندم که سر

  
   داخل؟یدی که راهم نمیکنی کار می چیدار-نیلیآ
  

  . شوخ بودیکمی شلحن
  
  .یچیه-
  
  ...پس-نیلیآ
  
   گفتمرفتمی که به سمت تخت می در رفتم کنارو در حالی جلواز
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  . توایب-
  
  ؟یخوب-نیلیآ
  

   گفتمکردمی که مزه مزه می از قهوه ها رو برداشتمو در حالیکی تخت نشستمو یرو
  
  .آره-
  
  ..یعنی...گمیم..زهیچ-نیلیآ
  
  .بگو حرفتو-
  
   گفت دادوهی تکزمی مبه
  
  م؟ی کنیما قراره کجا زندگ...ما-نیلیآ
  
 اصال فکر یعنی.. فکر نکرده بودمنجاشی واقعا به اگهید.. سوالش جا خوردماز
..  برنامه داشته باشمزای چنجوری ای که بخوام برافتهی اتفاق بیزی چنی همچکردمینم

   گفتماری اختی نگاه کردمو بیلی کردمو به آزیچشمامو ر
  
  .  مایخونه -
  

   باال انداختو با تعجب گفتییابرو
  
  ؟!نجای همیعنی-نیلیآ
  
  .سنای من و یخونه ...نه-
  
  ؟یچـــــــــــــــــــــ-نیلیآ
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   گفتم؟یبی عجزیچ-
  
  شه؟ی میزی چنیچیمگه هم-نیلیآ
  

   گفتمالیخی بدموی سر کشقهومو
  
  ..منم که..شی تو واحد کنارسنامی ی واحدهی یآره چرا نشه؟تو تو-
  
  .شهی اصال نمیزی چنیمچ ه-نیلیآ
  
  چرا؟-
  
  ..خب...خب-نیلیآ
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  شه؟ی سر من دعواتون مه؟نکنهیچ-
  
   فاصله گرفتو گفتزی اخم کردو از میکمی

  
  ...ارسان لطفا-نیلیآ
  
  گم؟ی دروغ م؟مگهیلطفا چ-
  
  . امکان ندارهیزی چنیچه دروغ چه راست همچ-نیلیآ
  
  .امی منجای کم ایلی من خی ولی بموننجای ایتونی خودته ملیم-
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 باال ییابرو. حرفا رو ازم نداشتنی اصال انتظار ادونمیم.. زده نگام کردشوک
   که گفتمرونیانداختو آروم سروش تکون دادو خواست از اتاق بره ب

  
  ؟یخوریقهوتو نم-
  

 نه تکون دادو از اتاق رفت ی به معنایچند لحظه نگام کردو سر. سمتمبرگشتمو
 رو هم سر یلی آی سرد شده ی خودم زدمو قهوه ی به حرفایپوزخند. رونیب

 که ینی سیفنجونو گذاشتم تو. کردی نمتمی اصال اذشی تلخشهیبر خالف هم. دمیکش
 نفس موینی بردم سمت بمشوآروم برداشت.  بودینی سی که تویچشمم افتاد به گل رز

 هی..دیخریروز گل م هر سنای.. اول ازدواجمون افتادمی روزاادی..دمی کشیقیعم
 دیعاشق رز قرمز و سف...دیخری اوقات رز مشتری بیول...می روز مرهی دهیروز ارک

. ینی سی زدمو گل و برگردوندم تویاری اختیلبخند ب..مخصوصا غنچش..بود
 بازم جواب ی بار شمارشو گرفتم ولنی هزارمی براوردمو در آبمی جی از تومویگوش
طبق معمول مامان . رونیرو برداشتمو از اتاق رفتم ب قهوه ینی کردمو سیپوف. نداد

 از نوی ازدوی داشت قدم ماطی تو حمیلیآ. کردی می آشپزخونه بودو داشت آشپزیتو
 نگاه بهم هی گشتو که مامان برزی می رو گذاشتم روینیس. دمی فهماطی روشن حیبرقا

  .انداختو دوباره به کارش مشغول شد
  
  .ی لحظه برگردهی شهیم..مامان-
  

  .دمی بگو گوش میهر کار دار-مامان
  
 موضوعو بهش نی که ایاز همون وقت..کردمی داشتم عادت مشینی سرسنگنی به اگهید

  .کردی رفتار مینجوریگفتم ا
  
  ؟ی زنگ بزنسنای به شهیم-
  
   سمتم برگشتو با اخم گفتبه
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   بشه؟ی چیک-مامان
  
  .نجای همادی شام بیبگو برا-
  

  .الزم نکرده-مامان
  
  ؟ی چینعی-
  

  ؟ی باز عذابش بدادی بیخوایم..نی همیعنی-مامان
  
  دم؟یمن عذابش م-
  

 داشت ی وقتدیلرزی دستاش می چه جوردمیکور بودم صبح ند...نه پس-مامان
 رو گرفته یلی آی دستانی انگار نه انگار همچرتمی غی بیتو..گرفتیازتون عکس م

  .رنشی ازت بگخواستنی انگار میبود
  
  .ادی بنی بگنینگ بزنز...اون مال صبح-
  

  .زنمیمن زنگ نم-مامان
  
  ...مامان-
  

  .خودت برو زنگ بزن...مامان و مرض-مامان
  
  . شماشی اومدم پدموی نرسجهی نتنی زودتر به ادیجدا؟ببخش-
  

   که گفترونی خواستم برم ببرگشتمو
  

  .ی نکنشی رو اونجورچارهی دختره بیتا تو باش.. نه؟حقتهدهیجوابتو نم-مامان
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  رص برگشتم سمتشو گفتم حبا
  
  ست؟ی نیچی اون همه منو عذاب داد هن؟ینیبی طرف ماجرا مهیچرا -
  

  ؟یکنی می تالفی داریعنی-مامان
  
   گفتستادوی نگفتمو فقط نگاش کردم که به سمتم اومدو روبروم وایچیه
  

 نگو که ؟یگی می چیفهمی اصال مت؟ی به خری خودتو زدای یارسان بچه شد-مامان
  ؟ی بهم زدتوی زندگیبازبه خاطر لج

  
   گفتدوی کشی نشستو آهی صندلیرو
  

  ؟ی بوده تو کردی چه کارنی نفهم ایآخه پسره ..شمی مونهی خدا دارم دیوا-مامان
  
  . خواستسنای رو کردم که خود یمن کار-
  

  ؟یری جلوشو بگیتونستیتو نم.. خواست درستسنایخود -مامان
  
  لند شدو گفت نگفتمو فقط نگاش کردم که از جاش بیچیه
  

  . لج کردمی ولتونستمی م؟بگویچرا ساکت-مامان
  
   حاال بهش؟یزنیزنگ م..یگی که شما مینیآره اصال هم-
  

  .یکنی خودتم جمعش می که خودت زدهیگند-مامان
  
  ...مامان-
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  . که گفتمنیهم..ایگی نمیچیه-مامان

  
  .گرفتم بهزادو ی شماره رونی بومدمی که از آشپزخونه می کردمو در حالیپوف

  
  بله؟-بهزاد

  
  ..سالم-
  

  ؟یخوب..سالم-بهزاد
  
   اونجاس؟سنای...شمی نمنی بهتر از ایعال-
  

  .خوابه...آره-بهزاد
  
  ؟یاز ک!!خوابه؟-
  

  ؟ییتو کجا...شهی می ساعتمی نهی-بهزاد
  
   باشم؟خواستهیکجا م..خونه-
  

  ؟یارسان واقعا ازدواج کرد-بهزاد
  

   نگفتم که گفتیچی هدموی کشیآه
  

 ی که سعنی چقدر حالش بد بود؟با اسنای یدونی؟می قبول کردی چیبرا-بهزاد
 سنای عشق نیاول.. کشهی می چدونمی مشناسمشی من که می نشون نده ولادی زکردیم

 ستی نی و اونم آدمی که واقعا از ته دل دوسش داشت تو بودی کسنیاول...یتو بود
  ... دل بکنه وی از کسی راحتنیکه بتونه به هم
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   برام خودم راحت بوده؟یکنی مالیتونم؟خیمن ممگه -
  

 هی شده بودو فقط منتظر مونی پشسنای؟ی کردنکاروی چرا اهی جورنیپس اگه ا-بهزاد
  . رو بهم بزنهی تو بود تا همه چیاشاره 

  
  ؟یدونیتو از کجا م-
  

 ی گفت اگه راضیستی نیگفتم توام راض...قبل عقد باهاش صحبت کردم-بهزاد
  گه؟یدم نم چرا به خوستین

  
  .شهی درست نمگهی دمیچی تموم شده هیهمه چ...یحاال هرچ-
  

  ...یتونیتو م...چرا نشه-بهزاد
  
 رو طالق یلی راحت آیلی ازم انتظار نداشته باشه که خکنمیبهزاد خواهش م-

 که شده ممییبه خاطر دا.. که هستمیی دختر دای رو دوست ندارم ولیلیاگه آ..بدم
  . کارو بکنمنی اتونمینم
  

  . دادمشنهادمویبه هر حال من پ-بهزاد
  

   کردمو گفتمیپوف
  
  نجا؟ی اشی شد بفرستداری بسنای هر وقت شهیم-
  

  ؟ی چیبرا-بهزاد
  
   داره؟ی چی براگهید-
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  . عذاب بکشهخوامیآره چون نم-بهزاد
  
   عذاب بکشه؟دی بای چیبرا-
  

  . بزنه بشکننهی بشنهی رو کنار هم ببیلی تو وآی وقتیانتظار ندار-بهزاد
  
  . من اونهیزن اصل..نهی ببستیقرار ن-
  

  ؟ی چیعنی-بهزاد
  
 شد لطف کن داری بسنایهر وقت .. و ندارمحی بحث و توضیبهزاد واقعا حوصله -

  .خدافظ...نیهم..نجایبرسونش ا
  

 اومد داخل یلی رو قطع کردم که همون موقع آی گوشعی جوابش نشدمو سرمنتظر
  .مت پله ها بهم انداختو رفت سینگاه. خونه

  
  ..یلیآ-
  
  . به سمتم برگشتستادوی وای دومی پله ی من روی صدابا
  
  ؟یفکراتو کرد-
  
  ؟ی چیبرا-نیلیآ
  
  .تی محل زندگیبرا-
  
  ...آره-نیلیآ
  
  ؟یمونیخب؟کجا م-
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  . شمایخونه -نیلیآ
  

.  باشه تکون دادم که برگشتو رفت باالی زدمو سرمو به معنای مسخره اپوزخند
 نیی کاناال رو باال پایاز  مبال پرت کردمو کنترل و برداشتمو الک یکی یخودمو رو

  ....کردم
  

   ) : یسنا ( 
  
 مهربون بهزادو ی سرم آروم چشمامو باز کردم که چهره ی روی حس نوازش دستبا
 بهم لبخند ینجوری وقت بود که ایلیخ.. تنگ شده بودی مهربوننی ایدلم برا..دمید

  . شدمزی خمی جام نیآروم تو..نزده بود
  
  ساعت چنده؟-
  

  ..6-بهزاد
  
  ؟ی نکرددارمیچرا ب...دمی خوابادیچقدر ز-
  

  ؟یهنوزم سر درد دار.. نداشتیلیدل-بهزاد
  
  .نه بهترم-
  

  . نگاه کردمکرد،ی زدم پشت گوشم وبه بهزاد که داشت با شک نگام مموهامو
  
   شده؟یچ-
  

  .ارسان زنگ زد-بهزاد
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

338

   نگاش کردم که ادامه دادمنتظر
  
  . ببرمت اونجای شدداریگفت ب-هزادب

  
  !!چرا؟-
  

  . اصرار داشتیلی خی ولدونمینم-بهزاد
  
  .ی که منو ببریو توام مجبور-
  
   گفتشدی که از جاش بلند می باال انداختو در حالی شونه ایالیخی ببا
  

  .برمتی نمیتا تو نخوا..نه-بهزاد
  

زم احساس سر درد هنو.. دستام گرفتمی رو کنار زدمو و نشستم و سرمو توپتو
 نی ایعنی رفتمیاگه نم... وقت بهم قرص ندههی نگفتم که یچی به بهزاد هی ولکردمیم

 نیتو هم.. لطفا چرت نگوسنای... شکستمو قبول کردمیعنی.. کردمینیکه عقب نش
  ...ینیاالنشم تو فکر عقب نش

  
  م؟یرسونیم-
  

  ؟ی بریخوایواقعا م-بهزاد
  
  .فکر کنم برم بهتره-
  

  .کنمیه مسئله ارسان که من خودم باهاش صحبت ماگ-بهزاد
  
 ی پادی باخورهیهر کس خربزه م.. که خودم خواستم هیزی چنیا..ستیالزم ن-

  ...نهیلرزش بش
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  .دی دستشو پشت گردنش کشدوی کشی آه

  
  .بزار برم حاضرشم-بهزاد

  
   کجاست؟یاسی-
  

   اشاره کردو گفتی به اتاق بغلرفتی که به سمت اتاق مهمونطور
  

  .خونهیداره درس م-بهزاد
  

از جام بلند شدمو پتو رو تا کردمو پالتومو برداشتمو .  رفت تو اتاقو درو بستبعدشم
 نشسته و زی پشت میاسی دمیآروم در زدمو رفتم داخل که د.یاسیرفت سمت اتاق 

  . که کتاب رو پاشه زل زده به روبروشیدر حال
  
  ..یاسی-
  
  .کرد خوردو بهم نگام ی من تکونی صدابا
  
  ؟ی اومدی؟کی شدداریب-نیاسمی

  
  .یدر زدم متوجه نشد...االن-
  

   گفتزاشتی مزی می و روبستی که کتاب و می تکون دادو در حالیسر
  
  ..تو فکر بودم-نیاسمی

  
  . جاش بلند شدو آروم رفت سمت دراز
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  .ارمیسوپ درست کردم برات ب... دراز بکشنجایهم-نیاسمی
  
  .یاسی برم خوامیم-
  
   برگشت سمتمو گفت تعجببا
  
  !!کجا؟-نیاسمی

  
  . ارسانشونیخونه -
  
  ؟ی شدونهید-نیاسمی

  
  ..برم بهتره-
  
  ؟ی تحمل کنیتونیکجاش بهتره؟مگه م-نیاسمی

  
  .مجبورم-
  
 و از جاتم تکون یمونی منجایهم...ستی در کار نی اجبارچی هرینخ-نیاسمی

  .یخورینم
  
  .گهی دنمشونینم که کنار هم بب عادت کدی آخر عمرم؟بالخره که با؟تایاسی یتا ک-
  
  . بدیلیخ...سنای با خودت یبد کرد-نیاسمی

  
 هم ی که شده و راه برگشتهیکار..گرانی داره نه ددهی نه غصه خوردن من فاگهید-

  .نداره
  
  .دهی قد نمیچی عقلم به هگهیبه خدا د-نیاسمی
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   زدمو آروم بغلش کردمو گفتمی تلخلبخند

  
  .نی که هستیمرس..اوردمیا کم م حتمنیاگه تو بهزاد نبود-
  

  . ازم فاصله گرفتیکمی بغلش فشارم دادو ی توآروم
  
  . سخت کنارت باشنو تنهات نزارنی روزای تویعنی..نی همیعنیخانواده -نیاسمی

  
  ؟ی حاضرسنای-بهزاد

  
  . بود نگاه کردمستادهی وایاسی بهزاد که پشت سر به
  
  .میبر..آره-
  
  .یری بعد میورخی سوپتو مهیکجا؟اول -نیاسمی

  
  . ندارملی باور کن می ولزمی عزیمرس-
  
 االنم یظهرم ناهار نخورد...یصبح که صد در صد صبحانه نخورد..خودیب-نیاسمی

  انا؟ی احیری بمیخوایم..یخوری نمیچی اصال هگهی اونجا دیکه بر
  
  . حرص نگام کردو برگشتو رفت سمت آشپزخونهبا
  
  ...نیاسمی-
  
  ا عجز به بهزاد نگاه کردمو گفتمب.  نکردی بهم توجهیول
  
  . ندارملیباور کن م.. بگویزی چهیتو ...بهزاد-
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  . موافقمیاسی که با هی موردنی اولنی ای باورت نشه ولدیشا...شرمنده-بهزاد

  
 دمی هارو کشی از صندلیکی. زدمو سرمو تکون دادمو رفتم سمت آشپزخونهیلبخند

 شکرت که هنوزم ایخدا.. نگاه کردمدیکشی که داشت برام سوپ میاسی به رونویب
 که نیبا ا... کنمیی احساس تنهایزاری که نمیمرس.. نگرانم باشهنقدی هست ایکی

  .ی بازم دمت گرم که هوامو داری کردم که تنها باشم ولیخودم کار
  

 باهام یلی راه بهزاد خیتو.رونی بمی سوپمو خوردم با بهزاد از خونه اومدنی از ابعد
  . نبودی خبرهی از اون التهاب اضطراب اولگهی که که دقدنیا..صحبت کرد

  
  . ارسانشون انداختمو برگشتم سمت بهزادی رنگ خونه اهی به در سی نگاه اجمالهی

  
  . آرومم کردیلی حرفات خشهیمثل هم..یمرس-
  

  ...ی بریخوای اگه نمسنای-بهزاد
  
  .رمیم...نه بهزاد-
  

   با مکث گفترونوی محکم داد بنفسشو
  

  .. هاپو تنگ شده های دلم برایلیخ-بهزاد
  

   نگاش کردمو گفتمتلخ
  
  .نطوریمنم هم-
  

  .ی سخته مثل قبل بشدونمیم-بهزاد
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  .مطمئنم..تونمی می اگه تو کمکم کنیول-
  

  . باهاتمشهیهم-بهزاد
  

نه از .. بودی که واقعا از شادیلبخند.. زدمی لبخند واقعهی بعد از چند روز بالخره
  .زارهی وقت تنهام نمچی بزرگ دارم که هیلی خی حامهی  کهنی ایاز شاد..غم

  
  ؟ی نداریکار-
  

  .نه مواظب خودت باش-بهزاد
  
  .خدافظ...نطوریتوام هم-
  

زنگ درو زدم که بعد از چند . شدمادهی باز کردمو پنوی تکون دادو در ماشیسر
  .لحظه در باز شد

  
 بار هی. برم داخل زدو اشاره کردی سمت بهزاد که لبخند دلگرم کننده ابرگشتم

درو بستمو برگشتمو خواستم برم . چشمامو بازو بسته کردمو آروم درو باز کردم
 پله ها منتظرم ی کرده روبشی جی که دستاشو توی ارسان در حالدمیداخل که د

 محکم باشه رفتم کردمیم ی که سعیی با قدم هادموی کشیقینفس عم.ستادهیوا
 کردمو یپوف. نگاه کردمالشیخی بی  مکث کردمو به چهرهیکمیجلوش .سمتش

  .خواستم از کنارش رد بشم که دستمو گرفت
  

  ؟!یدیخوب خواب-ارسان
  

   که برگردم سمتش گفتمنی ابدون
  
  . کنارم نبود که مدام عذابم بدهی خوب بود چون حداقل کسیلیآره خ-
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  دم؟ی من عذابت میعنی-ارسان
  
  .یدونیپس خودتم م-
  

 اسمش ی کردمونی که تو با زندگیابه پس کار من عذی کارانیاگه ا-ارسان
  !؟یزاری میتو اسمشو چ!یوانگید!تیه؟خریچ
  

  . به سمتش برگشتمرونوی بدمی از دستش کشدستمو
  
 رمی االن منی همی االن که اومدم شروع کننی از همیارسان به خدا اگه بخوا-

  ...خوامیچون اصال نم
  
  .پشت سرم اومد مامان از ی خواستم به حرفم ادامه بدم صداتا
  

  ..سنای-مامان
  

  . زدمو برگشتمی مصنوعلبخند
  
  .سالم-
  

  . توایب.. مامان جانیستادی وانجایچرا ا..سالم-مامان
  

 یدرو بستو دستشو گذاشت رو. زدو رفت داخلی سمتش که لبخند مهربونرفتم
  . از اتاقایکیکمرمو بردم سمت 

  
   پسره؟نی اگفتی میچ-مامان

  
  ..یچیه!!ارسان-
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  .. نگهت داشته بود؟اگه ناراحتت کرده بگورونی بنقدی ای چیپس برا-نماما
  
  . نکردهیکار..نه مامان-
  

 ایاالنم ب.. خودمشی پای اول از همه بی داشتی اگه مشکلگمی بازم میباشه ول-مامان
  .نیای بیلیبرو لباساتو عوض کن با آ

  
   کجاست؟یلیمگه آ-
  

  .رفته حموم-مامان
  
  .باشه..آها-
  

 روبرو نشده یلی با آگهیاز بعد از عقد د. دادو رفت سمت آشپزخونه تکونیسر
 چی رفتار کنم و نشون بدم هشهی مثل همدیبا.. بکنمی چه برخورددی بادونمینم.بودم
 ریی تغییزای چهی.. افتادهافتاد،ی مدی که هرگز نبایاتفاق..سناینه ..افتادهی نیاتفاق

 زدمو رفتم داخل که همون موقع یخ تلوزخندپ.. کنهریی قراره تغدمی شاایکرده 
 دنی با دی ولرونی از حموم اومد بکردی که داشت موهاشو خشک می در حالیلیآ

 ی کردم بغض تویآب دهنمو قورت دادمو سع.ستادیمن مکث کردو سرجاش وا
  . معلوم نباشهگهیصدام د

  
  ...سالم-
  
  ؟ی اومدیک..سالم...س-نیلیآ
  

 بود مشت بمی جیدستامو که تو.نشون نده اصال کردی می سعی ولدیلرزی مصداش
   گفتمرفتمی که به سمت تخت میکردمو در حال

  
  ..االن-
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پالتومو در آوردمو . توالتزی رفت سمت مدوی نگفتو حوله رو از رو سرش کشیچیه

 جمع رهی گهی با سی موهاشو همونطور خدوی هم لباساشو پوشیلیآ.انداختم رو تخت
  مبا وحشت نگاش کردمو گفت. کرد

  
  ؟یکنیموهاتو خشک نم...یلیآ..یآ-
  

   گفتکردی مرتب منهی آی که موهاشو توی که برگرده سمتم در حالنی ابدون
  
  .شهیخودش خشک م..نه-نیلیآ
  
 یارسان عاشق موها..کردی خشک مدیبا.. بمونهسی موهاش خزاشتی مدینبا..نه
 نی ادینبا..نهی رو ببی اگهی کس دی من موهاسی خی از موهاری به غدینبا..سهیخ

  ..دمیاجازه نم...افتهیاتفاق ب
  
  ...یلیآ-
  
 من به سمتم برگشتو با تعجب ی با صدارونی که بره بکردی که داشت درو باز میلیآ

  .نگام کرد
  
  .موهاتو خشک کن.. سردهیلیهوا خ-
  
  ...نه بابا-نیلیآ
  
  .کنمی خودم برات خشک مایاصال ب...یخوری گفتم خشک کن سرما میلیآ-
  
 یخی سرما بخورم؟بخوامی از کجا می گرمنی به ایخه تو خونه آ-نیلیآ

  !!ایحوصله دار..بابا
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 زی رفتم سمت مدموی کشیقینفس عم. درو بسترونوی اتاق رفت بعی سربعدشم
 آدم هیآره .. اصال خودم نبودمگهید.. کرده بودمرییتغ..به خودم نگاه کردم..توالت

 مدت بد هی خوامیمنم م..د باشن بتوننیهمه م... بد باشهتونهیاگه بخواد م
 رو ازش دور نگه یلی که کنار ارسانم آی مدت کمنی همی توخوامیم..باشم
 تفاوت ی بیلی که هستم ارسان بازم نسبت به  آی کنم که تا وقتی کارخوامیم..دارم
 که به سمت در ی به خودم زدمو برگشتمو در حالیپوزخند.. بد بشمخوامیم..باشه

   گفتمرفتمیم
  
  .مطمئن باش..سنای ی بکنیتونی کارم نمنی ای که حتی اونقدر احمقتو-
  
 رفتی که داشت مدمی رو دیلیاز همون باال آ. رفتم سمت سالنرونوی اتاق اومدم باز

 ی پله یرو..سمت آشپزخونه که همون موقع ارسان درو باز کردو اومد داخل
 کردم حواسم یع حبس کردمو سنهی سینفسمو تو. زل زدم بهشونستادموی وایدوم

 ارسان لبخند به ستادوی سرجاش وایلیآ..به تک تک حرکات ارسان باشه
 آروم یارسان با قدما.. کردم آروم باشمیناخونامو کف دستم فرو کردمو سع..زد

 نگاه سرد بهش انداختو از کنارش رد هی دی که رسکشینزد.. شدکی نزدیلیبه آ
 شکرت که ایخدا.. چشمامو بستمنوروینفسمو محکم دادم ب.شدو اومد سمت پله ها

 ی توجهش هر چند بد خلقی که هنوزم همه نونممم...هنوزم ارسانم منو دوست داره
  .. منهیهاش برا

  
  .هی همش موقتنایا...لبخند نزن-ارسان

  
  . نگاه کردمکرد،ی نگام می جور خاصهی باز کردمو به ارسان که داشت چشم

  
  !ه؟یمنظورت چ-
  

   زدو گفتیپوزخند
  

  ...سمی خیمن هنوزم عاشق موها-انارس
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 و ستادی وانمی به سنهی کردو سی حرکت طهی رو که باهام فاصله داشتو با ی قدمهی

  ادامه داد
  

  .. خانوم خودمسی خی فقط موهایول-ارسان
  

 باز رشویآروم دستشو برد سمت موهامو گ.. نبودشهیمثل هم.. بودی جورهی لحنش
دستشو دور کمرم حلقه کردو سرشو فرو کرد  هی..ختنیموهام آروم دورم ر..کرد

  ..دیکشی مقیپشت سر هم نفس عم. موهامیتو
  
  ؟یکنی کار میارسان چ-
  

 مترم از یلی مکی ی حتی خواستم هولش بدم عقب ولنشوی سی گذاشتم رودستمو
 ی که سعییبا صدا. دیچی دور کمرم پشتریجاش تکون نخورد و به جاش دستش ب

  گفتم بلند نباشه ادی زکردمیم
  
  .ولم کن..ادی میکیاالن ..ارســــــان-
  

 غم هیچشماش قرمز بودو . خمار نگام کردی از موهام دور کردو با چشماسرشو
تا اومدم ..دنهی لحظه حس کردن هر لحظه چشماش آماده بارهی.. داشتیقیعم

 لبامو با شدت شروع کرد به یدهن باز کنمو باهاش حرف  بزنم لباشو گذاشت رو
 ی دستمو گذاشتم روو ارسان نگاه کردمی بسته ی گرد به چشمایبا چشما.دنمیبوس

 گذاشت پشت گشوی نخوردو دست دی بازم تکونی ولرمی تا ازش فاصله بگنشیس
 منتظره و ریحرکاتش واقعا برام غ.. رو ازم گرفتی اگهی هر حرکت دیسرمو اجازه 

اصال .. بوددهی نبوسینجوری وقت منو اچیتا حاال ه..بوسش خشن بود.. بودی عادریغ
 گهی دیکی ی خونه ی کار تونی اصال از ایعنی کردیم کارو ننی وقت اچیارسان ه

 بلندم کردو بردم سمت نی زمیآروم از رو..ستی نی واقعنینه ا...ومدیبدش م
 شده صیانگار حر..دیکشی دست نمدنمی از بوسرفتی که راه ممی وقتیحت..اتاق
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 تی از موقععی برداشت که در اتاق باز کنه که سر لحظه دستشو از پشت سرمهی..بود
  .استفاده کردمو ازش فاصله گرفتم

  
  ؟یکنی کار می چی معلومه دارچیه-
  
 بار ازش نی اولیبرا.. نگفتو فقط هولم داد داخل اتاقو در بستو و قفل کردیچیه

 نینه ا.. بار نشناختمشنی اولیبرا..دمی بار از عشقم ترسنی اولیبرا...دمیترس
با وحشت و .. شدکیقدم قدم بهم نزد..کردی کارو نمنیارسان من ا..سان نبودار

 کردو افتادم رو ری تخت گبهپام از پشت ..بغض نگاش کردمو آروم رفتم عقب
 دمی شاای.. بکنمی حرکتچی هتونستمینم..  زدو تند تر اومد سمتمیلبخند..تخت

 و دستشو برد دی دراز کش حرکت از تنش در آوردو کنارمهی با رهنشویپ..خواستمینم
  به دستش چنگ زدمو با بغض گفتم. لباسمیسمت دکمه ها

  
  ؟یکنی کارو منی ای چیارسان برا-
  

   زمزمه وار گفتکردی که با لباش گونمو لمس می حالدر
  

  ..دلم برات تنگ شده-ارسان
  

 حرکاتش نداره چون ی رویمعلوم بود اصال کنترل.. حال خودش نبودی توانگار
  . کارا رو بکنهنیاله اارسان مح

  
  ...ارسان-
  
موهامو که رو صورتم پخش شده بودو . زدمهی حرکت از کنارم بلند شدو روم خهی با

  کنار زدو گفت
  

  .. نگویچیه..سیه-ارسان
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 دکمه هامو باز یکی یکی گشی با دست ددنموی شدو دوباره شروع کرد به بوسخم
  .کرد

  
  
  

  . شامنیایمامان ب! جان؟سنای-مامان
  
   دو رگه گفتی خوردو با صدای کنارم تکونرسانا

  
  .میای یاالن م-ارسان

  
 و ی از اون قرمزگهید. دستشو گرفتمو با بغض نگاش کردمعی بلند شه که سرخواست

  . نبودیغم چشماش خبر
  
  ؟ی کارو کردنیچرا ا-
  

  . داشته باشهدی بای خاصلی دلکنمیفکر نم-ارسان
  
  ...پس-
  

  .نیهم.. بازنم باشمخواستمیم..د نگرلی دنبال دلسنای-ارسان
  

 دنی نگام کردو از جاش بلند شدو شروع کرد به پوشیکمی عقب که دمی کشدستمو
  . موهاشو مرتب کرددوی همه لباساشو پوشهی ثانیدر عرض س. لباساش

  
  .میلباساتو بپوش با هم بر-ارسان

  
  .امیتو برو من خودم م-
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  .ایزود ب-ارسان
  

 ی ولی عادری طور غهی.. بودشهیارسان داغ تر از هم. درو بسترونوی رفت بعیسر
 دینبا..گرفتمی ازش فاصله میکمی دیبا.. باشمشهی مثل همتونستمیمن به خاطر بچم نم

 یلی که رفتاراش خنیبا ا..فتهی براش بی به خاطر من اتفاقمی زندگدی تنها امزاشتمیم
برام .. دوست داشتماون عذابو.. تموم کنهذابو عنی اخواستمی نمی ولدادیعذابم م

 ی بودن با اون بی بازم براکردی که ممیاون عشقم بودو هر کار..ت بخش بود*ذ*ل
 با سرانگشتم پاک کردمو از جام خوردوی گونم سر می که داشت رویاشک..قرار بودم

بابا . رونی رفتم بموی ور افتاده بود برداشتمو پوشهیبلند شدمو لباسمو که هر کدوم 
  . نشسته بودنزی از مامان پشت مریمشون به غهم اومده بودو ه

  
  ..سالم-
  
  . من همه به سمتم برگشتنو بابا لبخند زدی صدابا
  

   بابا؟یخوب..زمیسالم عز-بابا
  
  ن؟یشما خوب..ممنون-
  

  شه؟ی داشته باشه و بد باشه؟اصال می گلنیآدم عروس به ا-بابا
  

 یداشت با انگشتاش باز انداخته بودو نیی که سرشو پایلی گاز گرفتمو به آلبمو
 رو یلی کنار آیصندل.. بازمی نداشت ولی که بابا منظورنیبا ا.. نگاه کردمکردیم

 نجای دادم احی ترجی بود ولی که کنار ارسانم خالنیبا ا.. نشستمدمویکنار کش
  ..ی بد بودنم نداری عرضه ی حتدیم؟د خانوسنای یدید.. بهتر بودینطوریا..نمیبش
  

بعد از چند لحظه مامان . فکر نکنمیزی به چگهی کردم دی سعدموی کشیقی عمنفس
 هردومون غذا ی رو برداشتو برایلی منو آیارسان بشقابا. برنجو آورد

 ی کردم همه یسع. دیکشی من غذا نمی فقط برایلی آیحداقل خوبه که جلو..دیکش
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 حس واقعا نوی شده بودمو خودمم افی ضعیلیغذامو بخورم چون خ
  . اصال خوب نبودنی داشتمو ای ذرم کم خونهی که نیا امخصوص..کردمیم
  

   گفتعی برداشتمو رفتم سمت آشپزخونه که ارسان سرزمی می بشقاب رونیآخر
  

  . خونهمی حاضر شو برسنای-ارسان
  
   تعجب برگشتم سمت ارسان و گفتمبا
  
  !!خونه-
  

  . که سر شبهن؟هنوزی برنیخوایارسان بابا کجا م-بابا
  

  . بهترهمیابا بر بگهینه د-ارسان
  

   گفتگرفتی که بشقابو از دستم می اومد سمت منو در حالبعدشم
  

  .تو برو لباساتو بپوش..برمی منویمن ا-ارسان
  

   دستم نگه داشتم و با اخم گفتمی تودیکشی رو که داشت از دستم میبشقاب
  
  ؟یکنی کار می چی معلومه دارچیه-
  

   خونه؟می حاضر شو برگمی مبهی عجیلیخ-ارسان
  
  ..یول...یول..نه-
  

   باال انداختو گفتییابرو
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

353

   باشم؟یلی امشب با آیخوای مهی؟چی چیول-ارسان
  

   هم فشار دادمو گفتمی روچشمامو
  
  .نیهم..آره-
  

  .سنای کن رونی فکرو از سرت بنیا-ارسان
  
  .... چیعنی-
  

 بد یلیخ..می موضوع بحث کننی سر ایلی آی جلویخوایتو که نم..سیه-ارسان
  .ا هشهیم
  
  ..ارسان-
  
 از یزی که احتمال داره هر چیدونی خودت مای یشی حاضر میری االن منی همای-

  . خودتهی ضربه بخوره پایلی که ممکنه به آنی عواقب اگهید..من سر بزنه
  
اصال ... حرص نگاش کردمو بشقابو هول دادم سمتشو برگشتمو رفتم سمت اتاقبا
کاراش .. علت کاراشو درک کنمتونستمینمه؟ی کارا چنی قصد ارسان از ادمیفهمینم

 گرفتوی رو تو بغلش میلی بار آهی.. نداشتیاصال با هم همخون.. بودضیضدو نق
 گهیواقعا د..کردی مرفتار ینجوری بارم اهی رمی ازشون عکس بگکردیمجبورم م

 به یلی متوجه نگاه دلخور آمیرفتی ممی داشتیوقت.. کار کنمی چدی بادونستمینم
 نی در ایاگه حرف.. نشون بدمی عکس العملتونستمی نمیان شدم ولخودمو ارس

 با ارسان میی تنهای وقتدیبا..شکستی حتما دلش مدویفهمی میلی آزدمیمورد م
 که از نی بمونه چون مطممئن بودم بعد از اینجوریا زاشتمی مدینبا..صحبت کنم

  ...کردمی می کارهی دی پس بازنهی دست نمیلی ارسان اصال به آگهیارسان جدا بشم د
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 کنم ارسان ی کارخوامی مگمی بار مهی..گرفتی داشت از کارام خندم مگهی دخودمم
 یلیواقعا که خ.. کنم که با هم باشنی کارخوامی بار مهی دور شه یلیاز آ

  ...یلیخ...مسخرس
  
 دمویتا صبح نخواب.. گرفتی بدیلی انگشت اشارم چشمامو فشار دادم که سوزش خبا

 کردمو از جام یپوف..شدی شونه به شونه می بودو هنطوریارسانم هم..مفقط غلت زد
 چشماش گذاشته بود ی به ارسان که دستشو قائم رویبلند شدمو نگاه

  فت که ارسان گرونی تکون دادمو خواستم برم بیسر..انداختم
  

  . درد دارم؟سری قهوه برام درست کنهی شهیم-ارسان
  
  .باشه-
  
 صبر کردم ی هر چی قهوه درست کردم ولهی براش عی سررونوی اتاق اومدم باز

 خواستم برم صداش کنم که وارد آشپزخونه زوی میقهوشو گذاشتم رو.ومدین
 لی نگفتمو وسایچیه... لب تشکر کردری انداختو ززی می روی به قهوه ینگاه.شد

 به ساعت ینگاه..دمی چزی می رورونوی آوردم بخچالی از یکی یکیصبحانه رو 
 صبح 5 ساعت خواستمی عمرم بود که می بار تونی اولنیا..و پوزخند زدمانداختم

 خودمم نشستم زوی می در آوردمو گذاشتم رووی ماکروینون و از تو..صبحانه بخورم
  . شدمرهی خمیو به فنجون چا

  
   دانشگاه؟یریامروز م-ارسان

  
  . شدهادی زبتامی غیلیخ.. برمدیبا-
  

  گه؟ی دی کالس دار8ساعت -ارسان
  
  ..آره-
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  .رسونمتیخودم م.. صبحانتو بخوررمیگیپس تا من دوش م-ارسان
  
  . صداش کردمعی که سررونی جاش بلند شدو خواست بره باز
  
  ...ارسان-
  
 رفتمی که به سمتش می سمتم برگشتو منتظر نگام کرد که از جام بلند شدمو در حالبه

  گفتم
  
  ...شبیدر مورد د-
  

  ...سنای-ارسان
  
   حرفمو بزنم؟یزاری نم؟چرای چسنای-
  

   گفترفتی که به سمت راهرو می در حالبرگشتو
  

  .ی بگیخوای می چدونمیچون م-ارسان
  

   رفتمو با حرص گفتمدنبالش
  
  ه؟ی رفتارات چنی الی دلیدونیخب اگه م-
  

  . ندارهیلیدل-ارسان
  
 که نی ایعنی ی ازدواج کنیلی با آی که قبول کردیتو وقت.. دارهلیچرا دل-
  ..دیبا...دیبا
  
  . به سمتم برگشتستادوی سرجاش واییهوی
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 نی اصال همچی چی برای حرفشو بزنیتونی نمی تو که حت؟آخهی چدیبا-ارسان

  ؟ی رو خواستیزیچ
  
  .جواب سوالمو بگو...بحث و عوض نکن-
  

  .جواب سوالتم گفتم..بحثو عوض نکردم-ارسان
  
  .. کهنینه ا.. کارات بگوی برای منطقلی دلهیمنم گفتم -
  
   کار کنم؟ی چی دار؟انتظاری که چنینه ا-سانار
  
   زدو گفتی نگفتمو فقط نگاش کردم که پوزخندیچیه
  

  .نجای اارمشی رو میلیامروز آ...یکنی خودتو خسته میفقط دار-ارسان
  

   گفتمعی خواست بره داخل حموم که سربرگشتو
  
  ؟!!نجایا-
  

  .ی واحد بغلنیهم...آره-ارسان
  

  . دمشی گرفتمو به عقب کششرتشویشت ت قدم برداره که از پخواست
  
  ؟ی کار کنی چیخوای میفهمی مچی؟هی چیعنی-
  

 دستش نگه داشته بود اخم ی از لباسش آزاد کردو همونطور که دستمو تودستمو
   گفتتیکردو با عصبان
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مگه بده؟مگه خودت .. هر دوتا زنم کنارم باشنخوامیآره چرا نفهمم؟م-ارسان
  ؟یخوای نمنویهم
  
  ...ارسان-
  

 کار کنم که ی برات چیخوای مگهی ازم؟دیخوای می چگهی؟دیها؟ارسان چ-ارسان
 شی پنجایمن که تا ا. که هست نابود تر بشه؟اگه هنوزم هست بگوینی از امونیزندگ

   ابا داشته باشم؟شی از انجام بقیرفتم انتظار دار
  
   بغض نگاش کردمو گفتمبا
  
  . کارو نکننیتورو خدا ا... کارونینکن ا-
  

  ... عذابتیلیه؟خیچ-ارسان
  
  . زدمغی از ته دل جاوردموی طاقت نگهید
  
آره غذاب ...بســــــــــــه..بســــــــــــه-
 آروم گرفت؟دلت خنک ؟قلبتی شد؟راحتی بشنونوی همیخوایم...آره..کشمیم

 توی راحت زندگالیحاال برو با خ.. فرزامی آقایتونست..ی رو بشکنسنای یشد؟تونست
 لحظه طاقت هی بازم یمن مجبورت کردم ول.. ازدواج کنیلی من گفتم با آآره.بکن

 کنمی می دارم سعنای ای با همه یول... کهنی چه برسه به انمی تو رو کنارش ببدارمن
 یلی خگهی دیکی نی ارسان به خدا قسم ای ولییعادت کنم به تنها..عادت کنم

هم ..اصال من بهت بد کردم..ارسان کارو نینکن ا... باالتر از توان منهیلیخ..ادهیز
 شترشی عذابو برام بنی انقدیا..ن کارو نکنی اگهی تو دی ولمونیبه تو هم به زندگ

  ..نکن
  
 ختمیتمام خواهشمو ر..کردی چشماش اشک جمع شدو بودو داشت با غم نگام متو
 افتاد با ی چشمش می رو که داشت از گوشه یاشک.. نگامو زل زدم به چشماشیتو
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 رو ازش یزی که چییگشتم گرفتمو سرمو به سمت شونم خم کردمو مثل وقتاسر ان
   گفتمخواستمیم
  
  باشه؟-
  

 زدمو ی اشک لبخندونیم.  دستمو پس زدو رفت داخل حمومدوی کشیقی عمنفس
  . در حمومیرفتم جلوترو دستمو گذاشتم رو

  
  ...یمرس-
  

 یببارن که صدا یشتری در حمومو اجازه دادم چشام با دشت بی گذاشتم روسرمو
 که اشکامو پاک ی در برداشتمو در حالیسرمو از رو.  اتاق اومدی از تومیگوش

  .سهی پرددمی برداشتم که دی عسلی از رومویگوش.  به سمت اتاق رفتمکردمیم
  
  !بله؟-
  

  !!سنا؟ی-سیپرد
  
  ...سالم-
  

  ؟ی صدات گرفته؟سرما خوردنقدی ا؟چرایخوب...سالم-سیپرد
  
  کوروش خوبه؟..یخوبتو ..ستی نیزینه چ-
  

  .یکنی از ما نمیادی گهید...زمی عزمیهمه خوب-سیپرد
  

   زدمو گفتمی جونی تخت نشستمو لبخند بیرو
  
  .... روزانیباور کن ا...ببخش-
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 خبر نداره؟تو یچی از هچکسی هنجای ایکنیفکر م..دونمیم..زمی عزدونمیم-سیپرد

  .میفهمی ما میزیری قطره اشک مهیاونجا 
  
  . بهم زنگ بزننکننی که لحظه هم وقت نمنهی همیحتما برا-
  

 تی مامان و بابا چقدر دارن اذیبه خدا اگه بدون...ینجوری نگو اسنای-سیپرد
  . چشماش سرخ بودهدمیمن که هر وقت مامانو د.. به خاطر توشنیم
  
  . شدهالمیخی کال ب؟حتمای چاسیال-
  

 بتونه از تو اسی الیکنیفکر م..ادی بزن با عقل جور در بی حرفهی سنای-سیپرد
  ... چقدر دوست دارهیدونیبگذره؟خودت که از همه بهتر م

  
   آرومتر کردو ادامه دادکمی صداشو

  
  .شدی موونهیداشت د...االنم اون منو مجبور کرده زنگ بزنم بهت-سیپرد

  
  . باهاش صحبت کنمخوامی رو بده بهش میگوش-
  

  ...آخه-سیپرد
  
  .کنمی خواهش میپر-
  
 از ی ولگفتی نمیچیه...اسی رو داد به الی بعد از چند لحظه گوش نگفتویچیه

  . رو کنار گوشش گرفتهی که گوشدمیفهمی نفساش میصدا
  
  ؟یزنی حرف نم؟باهامیاس؟داداشیال-
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  اشکامو پس زدمو با بغض ادامه دادم. اومدقشی نفس عمیصدا
  
  ... چقدر دلم براتیدونیم..تنهام نزار.. کارو باهام نکننی ااسیال-
  
  سنا؟ی ی کارو کردنیچرا ا-اسیال
  

 داداشمو با بغض ی صدامی زندگی بار بود که تونیاول.. بغض داشتصداش
  .دمیشنیم
  
  .مجبور بودم..درکم کن-
  
  ....مجبور-اسیال
  
 که یوقت.. نکنحتمی نصگهیتو د... حرفشو نزنگهی تو دکنمی ازت خواهش ماسیال-
  .ستی نی اگهی دزیذاب دادن من چ شما جزعی حرفانی تموم شده ای همه چگهید
  

 ی حتگهی دی چقدر از دستم ناراحته ولدمیفهمیم.. نگفتیچی هگهی کردو دیپوف
  .ارمی که بخوام از دلش در بنیتوان حرف زدن نداشتم چه برسه به ا

  
  . ناراحتتون کردمنقدی که ادیببخش-
  
  .کنهی رو حل نمیچی االن هگهی تو دیعذر خواه-اسیال
  
  ..یلو...دونمیم-
  

   ادامه دادمدموی کشیآه
  
  .کالس دارم.. برمدیمن با-
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  ارسان خونس؟-اسیال
  
  .حمومه...آره-
  
  .خدافظ..باشه-اسیال
  

 نگاه یبا پوزخند به گوش.. اجازه نداد جوابشو بدمی رو قطع کردو حتی گوشعیسر
   لب گفتمریکردمو ز

  
  .دی که تنهام بزارنینه ا...دیکردی کمکم محتای ها و نصی محلی بنی ایکاش به جا-
  

 رفتم صورتمو شستمو اومدم حاضرشم که همون موقع زوی می رو گذاشتم رویگوش
 شروع رونوی بدمی از کمد کشی مانتو شلوار سورمه اهی.رونیارسان از حموم اومد ب

اول خواستم بهش . موهاشو خشک کردو حاضر شدعیارسانم سر.کردم به حاضر شدن
  . بحث نداشتمی حوصله گهیواقعا د... شدمالیخی بیمحل نزارمو خودم برم ول

  
  .رمای مشمی پا می بگگهی کلمه دهی به خدا نینوش-
  

  .یکنیغلط م-نینوش
  

  . شاپ گردوندمی کردمو چشمامو اطراف کافیپوف
  

 یباز نگ.. های ندی اجازه انی وقت همچهی..گمی از االن دارم بهت مسنای-نینوش
  . حرفانیخواهرمو فالن و ا

  
  . کردم اومدم بهت گفتمایطعجب غل-
  

  . روشنمیا..یکنی مادی روزا زنیتو که غلط ا-نینوش
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  . زدمی نگاه به چهرش که از حرص قرمز شده بود کردمو لبخند کمرنگهی
  

 گند می همه به زندگنیمنم اگه ا... منی برای لبخند ژکوند بزندمیبا..بله-نینوش
  .خندمیبزنم م

  
   گفتمشدمی که از جام بلند میل برداشتم در حافموی کردمو کیپوف

  
  . برمدی باگهیمن د-
  

  کجا؟-نینوش
  
  !! برمخوامیکجا م...خونه-
  

   گفتدوی کشیآه
  

  ...باشه-نینوش
  
  ؟ی نداریکار-
  

  .یفقط لطفا حرفامو باز پشت گوش ننداز...نه-نینوش
  
  .خدافظ..ی کردونمید..باشه بابا..اوفـــــــــــ-
  
 هی. رونی شاپ اومدم بیند که برگشتمو از کاف حرص نگام کردو روشو برگردوبا

 بازم ی سرم غر زد ولیلی خنی که نوشنیبا ا...دربست گرفتمو آدرس خونه رو دادم
 که یتنها کس...تنها دوستم اون بود.. که باهاش حرف زدمنی داشتم از ایحس خوب

 نی ماشدمی شدم که دادهی پونه در خیجلو... رازامو بهش بگمی همه تونستمیم
از .  باز کردمو رفتم داخلدی باال انداختمو درو با کلییابرو.  خونسیارسانم جلو
  .زدی بود که داشت حرف میلی آیصدا..ومدی حرف میراهرو صدا
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  ....یتو خودت به من گفت-نیلیآ
  
  .سالم-
  
با بهت به . با لبخند جوابمو دادیلی من هردوشون به سمتم برگشتنو آی صدابا

 ی کردو چنگیپوف... نگاه کردمو چشمامو به ارسان دوختمیلی دست آیچمدون تو
   گفتیلی که باز بود اشاره کردو رو به آی موهاش زدو به در واحد بغلیتو
  

  .رمی بگو بگی الزم داشتمیهرچ..برو استراحت کن-ارسان
  
 زدو رفت داخل و درو ی تکون دادو چمدونشو برداشتو به من لبخندی سریلیآ

آروم به .زنیسان نگاه کردمو  لبمو گاز گرفتم که اشکام نر به اریبا دلخور.بست
  .سمت در خونه رفتمو بازش کردمو رفتم داخل که ارسانم دنبالم اومد

  
  ...سنای-ارسان

  
 تخت پرت کردمو با حرص مقنعمو از ی روفمویک..  ندادمو رفتم سمت اتاقجوابشو
  .دمیسرم کش

  
  ...سنای-ارسان

  
   بلند نباشه گفتمادی زکردمی میه سع کیی سمتش برگشتمو با صدابه
  
   هم هست؟ی اگهیحرف د...ی انجام دادیخواستی رو که می؟کاریها؟چ-
  

  ...شدینم.. گفته بودانوی جریی به دایلیآ...آره هست-ارسان
  
  . تنها باشمخوامیحاال برو م..باشه بهانت جور شد منم قبول کردم-
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  . کردبشی جی دستاشو تودوی کشیقی بار بازو بسته کردو  نفس عمهی چشماشو

  
 و ستی راحت نادی زنای مامان ای خونه یلیگفت آ.. رضا بهم زنگ زدییدا-ارسان

  ...دیبا
  
  ...گفتم-
  

  .یدی من گوش می و به حرفایشیاالن ساکت م...ستی مهم نی گفتیهرچ-ارسان
  
   قدم به سمتش برداشتمو گفتمهی

  
  .دمی شنی کافیبه اندازه ... گوش بدمخوادیدلم نم-
  

  .ی منطقی بیلیخ-ارسان
  
  . تنها باشمخوامیحاال م..قبول...باشه-
  

 در انگار برام یصدا.. درو محکم بسترونوی برگشتو از اتاق رفت بعی کردو سریپوف
 دهنم ی در اتاقو قفل کردمو دستمو گذاشتم روعیسر.  تلنگر بود که بغضم بشکنههی

 از ته دمویرفتمو روش دراز کشآروم به سمت تخت ... نرهرونی هق هقم بیکه صدا
 ی وقت تو یچیه.. شده بودمفی ضعنقدی که اومدیاز خودم بدم م..دل زار زدم

 بهم گمیحالم از زند...خوردیحالم از خودم بهم م.. نکرده بودمهی گرنقدیعمرم ا
 داشتم کم گهید..هروز بحث و دعوا.. هر روز حسرت..هر روز اشک..خوردیم
 ری وقت زچیاون ه.. رو از ارسان نداشتمیکی نیتظار ا واقعا انگهید..اوردمیم

 یاحساس خستگ.. رو که به من داده باشهی قولصامخصو..زدیقولش نم
 یچی هگهی هم افتادو دی اشک آروم پلکام روونیم.. شده بودنیپلکام سنگ..کردمیم

  .دمینفهم
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   ) : ارسان ( 
  
 رفتمو یلی آیه سمت خونه  بار بنی هزارمی موهام زدمو برای توی چنگی کالفگبا

  زنگو زدم که بعد از چند لحظه درو باز کرد
  
   شرکت؟یا تو هنوز نرفت-نیلیآ
  
  ...نه-
  

  . نگفتمو رفتم داخلیچیه.  در رفت کناری تکون دادو از جلویسر
  
   برات؟ارمیب... تازه دم کردمیچا-نیلیآ
  
  .آره-
  

 هی دیبا..پرت کردم از مبال یکی یخودمو رو. زدو رفت سمت آشپزخونهیلبخند
رنجش ..برمشی منجای از ارمویگی براش مگهی دی خونه هی بگم که یلی به آیجور

 بار بود نیاول..دیرنجی بار بود که از دستم منیاول.. چشماش خوندمی رو از توسنای
 اون لحظه خواستی دلم میلیخ..دمی چشماش دی رو توی واقعی به معنایدیکه ناام

 به زور داشت ی ولزدی که از اشک برق میی تا چشماکردمیبغلش م..بغلش کنم
 چند روز اشکشو نیاز بس که ا.. گونه هاش سر بخورنی آروم روگرفتیجلوشونو م

  . بدیلیخ.. دارمی بدیلی دم نزدم احساس خدموید
  
  .ارسان دستم خسته شدا-نیلیآ
  
از  یکی عی جلوم نگه داشته بود نگاه کردمو سری چاینی که سیلی تعجب به آبا

  فنجونا رو برداشتم و گفتم
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  .متوجه نشدم-
  
   کنارم نشست و گفتزوی می رو گذاشت روینیس
  
  .یمعلوم بود تو فکر-نیلیآ
  
  . سرم مرتب کردمی مزه مزه کردمو جمله هامو توموی ذره چاهی

  
  ؟یخوری رو می به اون داغی چایسوزینم-نیلیآ
  
  انداختمو گفتم شدی نگاه به فنجون که ازش بخار بلند مهی تعجب با
  
  ...ستیداغ ن-
  

   باال انداختو گفتییابرو
  

   افتاده؟یاتفاق...ستیامروز اصال حواست سرجاش ن-نییآل
  

 نگفتو فقط منتظر نگام یچیه... کامل برگشتم سمتشزوی می گذاشتم روفنجونمو
  . چم شده بوددونمینم... بهش بگمتونستمیهر کار کردم اصال نم...کرد

  
   شده؟یطور!! ارسان-نیلیآ
  

   کردمو از جام بلند شدمو گفتمیپوف
  
   بخرم؟یخوای نمیزیچ-
  
   تعجب از جاش بلند شدو گفتبا
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  ...نه-نیلیآ
  

  . تکون دادمو برگشتمو رفتم سمت دریسر
  
  ...ارسان-نیلیآ
  

   گفتمکردمی که درو باز می که برگردم در حالنی ابدون
  
  . نبودی خاصزیچ..یلیفراموشش کن آ-
  

 ی رو به کسی حرفتونستمی بار بود که نمنیاول..نگیم سمت پارک بستمو رفتدرو
 داشت ی چدونمینم... حرف بزنمتونستمی رک بودم اصال نمشهی که همیمن...بگم

 حس شی زندگی بار تونی اولیهه ارسان مغرور برا.. که حرفمو نگمشدیمانعم م
چند . شرکت روندم سمتدمو روشن کرنوی زدمو ماشیپوزخند..ارهی داره کم مکنهیم

 صداش یاونم حساب.. بودمای کارا رو دوش نی بود که اصال نرفته بودمو همه یروز
  .در اومده بود

  
زنگ درو زدم که ... شرکت پارک کردمو رفتم سمت آسانسورنگی پارکی تونویماش

 از جاش بلند شدو عی سردنمی با دیرفتم داخل که منش.  باز شدیکی تیدر با صدا
   گفتمرفتمی که به سمت اتاقم میش تکون دادمو در حال برایسر. سالم کرد

  
  . اتاق منادی بنی رو بگی واسعیلطفا آقا-
  

 زونی آومی کتمو در آوردمو پشت صندلزوی می گذاشتم روفموی داخل اتاق و کرفتم
  . با اخم اومد داخلمایکردم که همون موقع در باز شدو ن

  
  ؟نجای ای آقا اومدیراه گم کرد...چه عجب-ماین
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  . نپرون که اصال حوصله ندارمکهی تماین-
  

   گفتستادوی وازمی می بستو اومد جلودرو
  
  . باهات صحبت کنمامی بگو تا من همون موقع بی حوصله داری تو کقایدق-ماین

  
  ... وقتچیه-
  
به خدا .. رو اداره کنمنجای ادی اونوقت من بای شرکتری سرت مدریخ...ایب-ماین

  . خونهرمی مریه شب د غزل دراومده بس کیصدا
  
   کنم؟ی زنگ بزنم ازش عذر خواهیخوای کار کنم؟می چیگیم-
  

   گفتی ها نشستو با کالفگی از صندلیکی یرو
  
 ی از غزل عذر خواهی که تو برگمی نمنویمن ا...ارسان چرت نگو لطفا-ماین

  .ی کنیدگی شرکت رسی به کاراشتری ذره بهی که گمیم..یکن
  

 قهی که با دوتا انگشت اشارم شقیو چشمامو بستمو در حال گذاشتمزی می روآرنجمو
   گفتمدادمیهامو ماساژ م

  
  . شرکتامیخودم هر روز م..باشه-
  
   ارسان؟یخوب-ماین

  
  .کنهی درد میلیسرم خ..نه-
  
  حل نشد؟-
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   نه تکون دادم که گفتی دادمو سرمو به معناهی تکمی باز کردمو به صندلچشمامو
  
  ؟ییهوی شد یاخه چ-ماین

  
  .ستمی نری تقصی من بیول...دونمیخودمم نم-
  
  .اون خودش اصرار کرد...یخوای بچه نمی گفته بودسنای که به ؟تویگی میچ-ماین

  
  .دمی خودمم فهمگهی دنویا...دادی نشون نمنوی کارام ایگفتم ول-
  
  ..آخه-ماین

  
ا  به خاطر من پشدی مجبور نمسنامی کردمی نمیاگه منم اونجور.. منمیمقصر اصل-

 به خاطر دل شهی حاضر میکدوم زن.. فرشتسهی سنایبه خدا که ..رو دلش بگذاره
  . خودش عذاب باشهی بکنه که هر روزش براشی با زندگی کارنی همچهیشوهرش 

  
 ی رو براسنای ی گذاشتم و چهره زی میسرمو رو.  نگفتیچی تکون دادو هیسر

  . چشمم اومدی بار جلونیهزارم
  
  ارم؟یمسکن ب هی برات یخوایم-ماین

  
  ؟ی کنیدگی امروزم خودت به کارا رسشهیفقط م..نه-
  
  . بهم بگوی الزم داشتیزیچ..باشه-اینم
  
 دادی بازو بسته شدن در نشون می نگفتم که بعد از چند لحظه صدایچیه

 فکر نکنم یچی که شده به همی هزارم ثانکی ی کردم برایچشمامو بستمو سع.رفته
  .... برد شد که خوابمی چدونمیکه نم
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  .ارسان پاشو...ارسان-ماین
  
  . نگاه کردممای برداشتمو به نزی می چشمامو باز کردمو سرمو از روی خستگبا
  
   شده؟یچ-
  
   خونه؟ی بریخواینم..8 فقط ساعت یچیه-ماین

  
-8!!!!!!!!!!!!!!  
  
  سر دردت بهتر شد؟.. نکردمدارتیب..یخواب بود..بله-ماین

  
  .وابم برد شد خی چدمیاصال نفهم...آره-
  
   گفترفتی که آروم به سمت در می فاصله گرفتو در حالزی ماز
  
  .الزم بود برات..بهتر-ماین

  
 مامی که نرونی برداشتمو از اتاق اومدم بفموی نگفتمو از جام بلند شدمو کتو کیچیه

  .رونی اومد بیهمون موقع از اتاق بغل
  
  م؟یبر-ماین

  
  .رونی بمی تکون دادمو با هم از شرکت اومدیسر

  
  .رسونمتی باشه منتی بزار ماشستیارسان اگه حالت خوب ن-ماین

  
  .خوبم...نه-
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  ؟یمطمئن-ماین
  
  ..آره-
  
  . سالم برسونسنامیبه ..پس مواظب باش...باشه-ماین

  
 روشن نویماش. باز کردمو سوار شدمنوی باشه تکون دادمو در ماشی به معنایسر

 دی اصال بارفتمیاگه م.. نهایبرم خونه شک داشتم ..رونی اومدم بنگیکردمو از پارک
اونجا از همه بهتر ...ری امی زدمو روندم سمت خونه ی پوزخنددم؟یخوابیکجا م

 در آوردمو مویگوش.ومدی در نمن به خاطر مسنای اشک گهی که دنیالقل ا..بود
  . گرفتم که بعد از دو تا بوق جواب دادروی امیشماره 

  
   داداش؟ی رو اشتباه نگرفتشماره..اوه اوه آقا ارسان-ریام
  
  ؟ییکجا..زیمزه نر-
  
  .شمال-ریام
  
  .درست جواب بده.. اصال حوصله ندارماریام-
  
  .شمالم..داداش من مرض که ندارم دروغ بگم... بابایا-ریام
  
  ؟یکنی کار میاونجا چ-
  
  . دختر خالمهیعروس-ریام
  
  ؟یگردی برمیک-
  
  ؟ی داریکار...امیاحتماال فردا پس فردا ب-ریام
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   گفتمزدمی که دور می کردمو در حالیپوف

  
  ؟ی نداریکار..خوش بگذره بهت..نه-
  
  .خدافظ...نه قربانت داداش-ریام
  
  .خدافظ-
  

 لنگه ی هر چه سنگه ماله پاگنیم. رو قطع کردمو پرت کردم رو داشپورتیگوش
   برم کجا بخوابم؟دیاصال با.. بگزرونری فقط امشبو به خایخدا..گنیراست م

  
  
  

   ) : یسنا ( 
  
 کیهمه جا تار... باز کردمنموی سنگی از کنارم آروم پلکامی زنگ گوشی صدابا

 دیاز جام بلند شدمو به زور کل.. و دهنمم تلخ شده بودکردی درد میلیسرم خ..بود
  . مهرداددمی در آوردم که دفمی کی از توموی گوشعیسر..  کردمدایبرق و پ

  
  بله؟-
  

   تو دختر؟ییسنا؟کجای-مهرداد
  
  .خونم..سالم-
  

 چقدر بهت زنگ یدونی؟میدی جواب نمتویپس چرا گوش... سالمدیببخش-مهرداد
  . دم خونتونامی حاضر شم بخواستمی کم کم مگهیزدم؟د
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 که تک تک صحنه ها اومد ادی بادمی ی کردم همه چی سعدموی کشمیشونی به پدستمو
  ...بحثم با ارسان و..یلیچمدون دست آ... چشممیجلو

  
  ...سنای-دمهردا

  
  بله؟-
  

  ؟یدی جواب نم؟چرایخوب-مهرداد
  
  ..آره خوبم-
  

   دنبالت ببرمت دکتر؟امی بیخوای؟میمطمئن-مهرداد
  
  .نه نه خوبم-
  

  . بود بهم زنگ بزنیبازم اگه مشکل..باشه-مهرداد
  
  .ممنون...باشه-
  

  ارسان کجاست؟-مهرداد
  
  . نگمیچی دادم هحی ترجی ولدونستمی که نمنی ابا
  
  .ادی االنا مگهید...شرکته-
  

  .گهیپس مطمئن باشم حالت خوبه د..باشه...آها-مهرداد
  
  .خوبم..آره-
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  .خدافظ..مواظب خودت باش..باشه-مهرداد
  
  .خدافظ-
  

 که صبح تنم کرده ی نگاه به مانتو شلوارهی. ی عسلی قطع کردمو گذاشتم رویگوش
لباسامو .  بوددهیپچروک شده بودو چون عرق کرده بودم به تنم چس..بودم انداختم

 بهتر شده یلیسر دردم خ..عوض کردمو حولمو برداشتمو رفتم دوش گرفتم
البته اگر شرکت رفته ..کرده لیحتما تا االن ارسان شرکتو تعط.. بود8ساعت ..بود

 درست ی گرفتم کوکو سبزمی تصمنی همی براکردمی احساس  ضعف میلیخ..باشه
 خورده بود چی که پام تو کوه پی موقعری بخادشی.. که ارسان عاشقشهییغذا..کنم

  ..چقدر زود گذشت اون دوران.. موضوع باهاش دعوا کردمنیسر هم
  

 که توجه کنم نیبدون ا. در خونه اومدی که صداکردمی کوکو رو برعکسش مداشتم
 کارم تموم شد دستامو شستمو برگشتمو خواستم از نیبعد از ا.به کارم ادامه دادم

 لبخند محو نگام هی داده و داره با هی تکواری به ددمی که دنرویآشپزخونه برم ب
 دمی کشعی حرکت سرهی رد شم که با ارش انداختمو خواستم از کننییسرمو پا.کنهیم

  اخم کردمو هولش دادم عقبو گفتم. بغلشیتو
  
  .ولم کن-
  

  ؟ی چیبرا-ارسان
  
 یطونی و ش محبتیبو.. مثل قبل شده بودقایلحنش دق... تعجب بهش نگاه کردمبا
  .دادیم
  
  .ارسان ولم کن-
  

  .کنمی علت بگو چشم من ولت مهیخب تو -ارسان
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  .حوصله ندارم-
  

  .ستی نی قانع کننده الیاصال دل-ارسان
  
  ...ارسان-
  

  .هیجات عال...اعتراض ممنوع..سیه-ارسان
  

 همش کابوس کردمی بغلم می وقتیحت... نگفتمیچی هگهی با درد بستمو دچشمامو
 دادمو آروم هی تکنشی به سمویشونی پاری اختیب.. سراغمومدیش مجدا شدن از

 موهام حرکت دادو با ی مردونشو آروم الیپنجه ها. گونم سر خوردنیاشکام رو
  .آرامش کنار گوشم زمزمه کرد

  
  . تو منگنم قرار دادییدا..ادیمن نگفتم ب..سنایبه خدا من نخواستم -ارسان

  
کاش ..رختمی اشک مزای چنیکاش به خاطر ا.. شدشتری بمی حرفش شدت گرنی ابا

  . بودیکی نیدرد من فقط هم
  

  ..سنای-ارسان
  

  . صورتمو با دستاش قاب گرفتدوی بوسمویشونی برداشتو آروم پنشی سی از روسرمو
  

  ... رویلی االن آنی همیاگه بخوا-ارسان
  
  .ستیالزم ن-
  

  ؟یهنوزم از دستم ناراحت-ارسان
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دستشو پس زدمو اشکامو پاک .دینبا..لحن گرم عادت کنم نی دوباره به ادینبا...نه
   گفتمرختمی خودم آب می برازی می که از پاچ رویکردمو در حال

  
  ..نه-
  
   گفتمعی دوباره بغلم کنه که سرادی قدم برداشت که بهی

  
  .میلباساتو عوض کن زود شام بخور...خستم-
  

 و دو مشت نکیت سرفتم سم.  تکون دادو رفت سمت اتاقی سرستادوی واسرجاش
 قرار آغوششمو یکه ارسان نفهمه چقدر ب..آب سرد زدم به صورتم که بغضم نشکنه

  ..شهی مال من نمگهیارسان د..کنمی می حال بازم دارم ازش دورنیبا ا
  

 یلی شدم چون مطمئن بودم خمونی پشی ولادی رو هم بگم بیلی شام آی براخواستم
ارسان مثال . سالنی بردم توختموی ریون چابعد از شام دوتا فنج. شهی منیجو سنگ
 فرستادمشی هر جور شده امشب مدیبا. معلوم بود تو فکرهی ولکردی  نگاه مtvداشت 

  .طوی قبول کنم شرادیبا پس نجای اومده ایلیحاال که آ..یلی آشیپ
  
  !ارسان-
  

  . سمتمو منتظر نگام کردبرگشت
  
  ...یریامشب م-
  

  .نه-ارسان
  
  ؟ی چیبرا-
  

  .خوامیمن-ارسان
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   گفتمتی جام بلند شدمو با عصباناز
  
 ی همه چی پادی بایعنی بله ی بلند گفتی با صدای اون محضر لعنتی تویتو وقت-
  .یستیوا
  

  . قرارم نزدمریمنم ز-ارسان
  
  .یلی آشی پیریپس امشب م-
  

   نه؟ی کنی شب با آرامش زندگهی یتونینم-ارسان
  
  . آرامشو فراموش کردمی وقته معنیلیمن خ-
  

  .پس لطفا آرامش منو به هم نزن-ارسان
  

 شی که راضنی ایبرا.. جلد مغرورشیدوباره رفت تو.. لحنش مثل قبل شددوباره
 ول شوندی نمی مغرور و لجباز که تا حرفشو به کرسیسنای بشم همون دیکنم منم با

  .کن نبود
  
   آره؟ی دخترو بشکنهی که دل هیا پس آرامش تو وقت-
  

  .و نشکستم که بخوام عذاب وجدان داشته باشم ریمن دل کس-ارسان
  
  .یشکونی رو میلی کارات دل آنیتا با ا...یشکست-
  

  ؟ی کار داری چیلیاصال تو به روابط منو آ-ارسان
  
   گفتماوردموی بازم کم نی حرفش ولنی دهنم بسته شد با ایی جواراهی
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 کارارو نی ای بخوای وقتی ندارم و نخواهم داشت ولیمن به روابط شما کار-

  . مجبورم دخالت کنمیبکن
  

  .یستیاصال مجبور ن..رینخ-ارسان
  
  ...ارسان-
  

  .رمای مشمی به خدا پامسنای-ارسان
  
  .ی که برزنمی دارم فک منقدیا..نه پس نرو-
  
   گفتستادوی جاش بلند شدو روبروم وااز
  

  ..ایاری کم مسنای-ارسان
  

   دهنمو قورت دادمو با اخم گفتمآب
  
  .کنمی اصرار نمستمی که ازش مطمئن نیزی چیمن برا-
  

  . چشات قرمزهنمی ببامی به حالت صبح بی وایول..یخود دان-ارسان
  
  .ینیبی رو نمیزی چنیچی وقت همچیه-
  

  .دی دمیخواه..بله-ارسان
  

 ضربان قلبم کردمی حس مداشتی که برمیبا هر قدم. رفت سمت در خونهبرگشتو
 کمیسرمو .  که بره برگشتو با شک بهم نگاه کردنیدرو باز کردو قبل از ا..رهیباالتر م

 و رونی تاسف تکون دادو رفت بی از روی نگاش کردم که سریروزیباال دادمو با پ
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 یالیخیچقدر سخته ماسک ب.. دادمقورت بغضمو رونوینفسمو محکم دادم ب.درو بست
فتم  آروم به سمت در ریبا قدما.ستی اصال برات مهم نی و تظاهر کنیبه چهرت بزن

 یلی آی نگاه به در خونه هی..زدی قدم می در عصبیجلو.  نگاه کردمی چشمیاز تو
بعد از چند .لبمو گاز گرفتمو زل زدم به در خونه..کردو دستشو برد جلو زنگو زد

 دهی پوشی قرمز با ساپورت چسب مشکیقی قاقهی لباس هی. درو باز کردیلیلحظه آ
بغضمو قورت دادمو به ارسان . دادین م خوش تراششو نشوی خوب پاهایلیبود که خ

 حلقه یلی انداختو رفت جلو دستشو دور شونه آیلی آی نگاه به سرتاپاهی. نگاه کردم
آروم . دیچی ممتد تو گوشم پوت سهی در مثل یصدا..کردو رفتن داخل و درو بست

   با بغض گفتمدموی شکمم کشیدستمو رو
  
 یلی وقتا خی بعضدیببخش..مییو تو فقط منگهید.. رفتشهی واسه همگهی دییبابا-
  ...... گلمدیببخش...ی مامانکنمی متتیاذ
  
  
  
  ... هفته بعدکی

  
 گهید..یلی آی خونه رفتی هر شب مگهیارسان د.. هفته مثل برق و باد گذشتکی

 از ی حرفچی بدون هبهی مثل دوتا غرمویدیدیهمو م..زدمی اصال با هم حرف نمبایتقر
انگار متروکه ..ومدی نمی اگهی دی صداtv ی صداریونه غ خیتو..میشدیکنار هم رد م

 در آوردم که فمی کی از توعی سرومدمو از فکر در امی زنگ گوشیبا صدا. شده بود
  .زدی بهم زنگ مادی روزا زنیا. مهردادهدمید
  
  .سالم-
  

  ؟یخوب...سالم-مهرداد
  
  ؟یتو چطور..یمرس-
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 برسه دست هی برگه احضارادی امروز به احتمال زسنای..ستمی بدک نیا-مهرداد
  .ارسان

  
   شدمو با تعجب گفتمادهی پی تاکساز
  
   زود؟نقدیا-
  

  .گهی دفتهی خرج کنه کاراش زودتر راه مشتری بیخب هر ک-مهرداد
  

   گفتمرفتمی که به سمت دانشگاه می رو حساب کردمو در حالی تاکسهیکرا
  
   شد؟حل شد؟ی چشیفقط آزما..یممنون که خبر داد...باشه-
  

  .کنمیحلش م..گفتم که نگران اون نباش-مهرداد
  
  . نشه که ارسان بفهمهیمهرداد جور-
  

  . به طرف پول دادم که دهنش قرص باشهیاونقدر..نه مطمئن باش-مهرداد
  
  .یکنی کمکم منقدیممنونم که ا-
  

  .دی تو و بچت خوشبخت باشخوامیفقط م..ستیتشکر الزم ن-مهرداد
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  . بشهینجوری بچم ازارمی نمی ولتمی تموم شد خوشبخگهیمن که د-
  

  .فراموش نکن من کنارتم..میزارینم-مهرداد
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  ؟ی نداریکار.. برمدیمن با..ممنون-
  

  .خدافظ..مواظب خودت باش..نه-مهرداد
  
  .خدافظ-
  

 هی من راهشو کج کرده بودو داشت دنی که با دنی و قطع کردمو به سمت نوشیگوش
  .فتم ررفتی مگهیطرف د

  
  ..نینوش-
  

  .دمی کردمو از پشت دستشو کششتری بهم نکرد که سرعتمو بتوجه
  
  . من قهر کردن تو نوبره به خداتی وضعنی ای تویعنی-
  

  . خود خرتهری تقصادی بال سرت میهر چ-نینوش
  
  . با چمدون اومدهیلی آنمیبی رفتم می کنم وقتکاری چیگیا خب م-
  

  .خوردمی حرص نمنقدیه من ا کی ذره عقل داشتهیخب اگه -نینوش
  
  ؟یکردی کار می چیخب خانوم با عقل شما بود-
  

  .رونی بکردمی راحت پرتش میلی خزمی عزیچیه-نینوش
  
  . از تو راهکار بپرسمامی مونده که بنمیهم-
  

  .از خداتم باشه-نینوش
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  ؟یرفتیکجا م..ستیفعال که ن-
  

  . شدممونی پشی جنابعالدنی برم کالس که با دخواستمی مرسرمیخ-نینوش
  
  .نمیبرو بب.. شومونی عمت پشدنیبا د...مرض-
  

 یدختره ... رفت داخلعی دادم سمت پله ها که برگشتو ادامو در آوردو سرهولش
  ... از من کله خرترهنیبه خدا که ا.. دانشگاههنجای اگهی نمونهید
  

دم و  که قبول نکررونی ببرتم بخواستی منی که کالسمون تموم شد نوشنی از ابعد
از پله ها باال رفتمو  .  باز کردمو رفتم داخلدیدر خونه رو با کل. برگشتم خونه

  .رونی درو باز کردو حاضرو آماده اومد بیلیخواستم برم سمت در خونه که آ
  
  .سالم-نیلیآ
  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  ؟ی بریخوای مییجا..سالم-
  
  .دی خرمیبر شهیم... حوصلم سر رفته تو خونهیلیخ-نیلیآ
  
  ...آخه-
  
  .سنای گهی دمیبر-نیلیآ
  
  . خستمیلیبه خدا خ-
  
  .ی نداشتشتری کالس بهیامروز که ...گهی نکن دتیاذ-نیلیآ
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   تکون دادمو گفتمیسر
  
  .می بردارم برنوی ماشچییبزار برم سو..باشه-
  

 ی کلزدموی بود پسش ممیاگه اوضاع مثل قد. دی گونمو بوسعی زدو اومد سریلبخند
 تونمی نمی حتگهید.. کردهریی تغزای چیلی که خفی حی ولاوردمی درمی چندشیااد

نه فقط ..نه که عالقم نسبت بهش کم شده باشه.. برخورد کنمیمیمثل قبل باهاش صم
 آدما رو رهی ها هست که اگه شکل بگه از رابطیبعض... مثل قبل باشمتونمی نمگهید

 آدما رو از هم دور رهیه شکل بگ از رابطه هام اگی و بعضکنهی مکیبه هم نزد
 یلیخ...از هم دورمون کرده بود... از نوع دومش بودیلی منو آیرابطه ...کنهیم

  . باشهتونهی هم مثل گذشته نمیلی آکردمی حس میحت..دور
  

 فوی اول کیطبقه . می شدادهی پنی نگه داشتمو با هم از ماشدی مرکز خرهی یجلو
 دو یلی و آمیدی اول چرخی طبقه ی ذره توهی.. دومش لباسیکفش داشتو طبقه 

 که بخوام نیمنم اصال حوصله نگاه کردن نداشتم چه برسه به ا..دیجفت چکمه خر
 لباس اسپورت شتریب.. دومی قه طبمیبعد از اون رفت.  نگاش کنمقی بخرمو دقیزیچ

. نروی بمی برداشتو با هم از مغازه اومدشرتی مغازه چند تا تهیاز ..یداشت تا مجلس
با . ستی کنارم نیلی آدمی رد شدم که دی بغلی مغازه نیتری توجه از کنار ویب

رفتم کنارش . ستادهی همون مغازه وای جلودمیتعجب به پشت سرم نگاه کردم که د
همش لباس خواب ... بستخی دستو پام نیتری وی توی لباسادنی با دکه ستادمیوا

 تماما تور بود نگاه نشی سی که روری حردی لباس خواب سفهی داشت به یلیبود و آ
  .کنهی تصور منتشوی لباس ببنی ای که ارسان تویحتما داره وقت..کردیم
  
  ...یلیآ-
  
   گفتمعی من به سمتم برگشتو منتظر نگام کرد که سری صدابا
  
  .رهید...میبر-
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 میدی بود که رس1 ساعت یحدودا.  رفتم سمت آسانسور که هم دنبالم اومدبرگشتمو
 عی سریلی کردمو خواستم برم داخل خونه که آیلی به آی لبری زی خدافظهی.خونه
  گفت

  
  .ممنون-نیلیآ
  

   که برگردم گفتمنی ابدون
  
  .خدافظ...قابل نداشت-
  

 بهم دست داد با اون ی حال بدیلیخ..دست خودم نبود... داخل و درو بستمرفتم
 پس زدمو ردخوی گونم سر می رو که داشت رویبا حرص قطره اشک مزاحم..کارش

 اشک گهیبا خودم عهد کردم که د.. نکردمهی گرگهی هفته دنی ایتو..رفتم سمت اتاق
 قولم ی پادی بود بادمی امویحداقل به خاطر بچم که تمام زندگ...زمینر
  ....ستادمیمیوا
  

 خچالیقابلمه رو از  .  گذاشته بودمخچالی ی از قبل درسته کرده بودمو توناهارو
 فونیبا تعجب به سمت آ.  گاز تا گرم بشه که زنگ زدنی رودر آوردمو گذاشتم

بعد از چند .  آشپزخونهیدرو براش باز گذاشتمو رفتم تو. نیاسمی دمیرفتم که د
  .لحظه صداش از  تو راهرو اومد

  
  ؟ییکجا...سنای-نیاسمی

  
  . تو آشپزخونمایب-
  
  .سالم-نیاسمی

  
  . بهش زدمی سمتشو لبخندبرگشتم
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  ا؟ ورنیاز ا..سالم-
  
   گفتشستی که می در حالرونوی بدی ها رو کشی از صندلیکی

  
  . برمیناراحت-نیاسمی

  
  ؟یخوری میچا...وونهید-
  
  .اگه قهوه  باشه بهتره-نیاسمی

  
 نتی کابی که قهوه رو از توی رو روشن کردمو در حالی کترری تکون دادمو زیسر

   گفتماوردمیدرم
  
  .نمکی برات درست می بخورم ولتونمیمن که نم-
  

  . گفتمی چدمی که حرفم تموم شد فهمنی بعد از اتازه
  
  !!چرا؟-نیاسمی

  
   لحن گفتمنی تری گاز گرفتمو با عادلبمو

  
  .گمی منی ای پر خوردم براوانی لهیآخه صبح قبل کالسم -
  
  .یخوری منای از اشتری هر روز بشه؟توی میمگه چ..یخب خورده باش-نیاسمی

  
  تم گفی سمتش برگشتمو با کالفگبه
  
  . کردمیاالن هوس چا..گهی دیخی بیاسی یوا-
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  . بزنایب..باشه بابا-نیاسمی
  
  .کنمی کارم منیالزم باشه ا-
  
  .پرو...ینچا-نیاسمی

  
   گفتمرختمی فنجون می از قهوه رو توکمی که ی در حالدمویخند

  
  بهزاد کجاست؟-
  
   باشه؟خواستهیکجا م..سر کار-نیاسمی

  
  ؟ی درست کردیظهر ناهار چ-
  
  . بزنم بعد برم ناهار درست کنمی سرهی از تو نجای اامیگفتم ب... هنوزیچیه-نیسمای

  
  ؟یکالس بود-
  
  .آره-نیاسمی

  
  .نجای همادیبه بهزاد زنگ بزن ب... باشنجایخب ظهر ناهار هم-
  
  . بهترهمی برگهینه د-نیاسمی

  
  . درست کردمادمیز...ناهار ما که حاضره..گهی دنیستیچرا بهتره؟خب وا-
  
  .رمی قهومو بخورم منیمن هم...نه دست درد نکنه-نیسمای

  
  .یهر جور راحت-
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 حس هی قهوه یبو.. نشستمختموی ری خودم چای قهوه رو گذاشتم جلوشو برافنجون

 االن یقبال عاشق قهوه بودمو ول..گرفتمیداشتم حالت تهوع م..دادی بهم می بدیلیخ
 از جام بلند اوردمویره طاقت نبالخ..نهی که ازش متنفرم همیزی تنها چکردمیحس م

 عق زدم صورتمو شستمو ی حسابه کنیبعد از ا..یی سمت دستشودمییشدمو دو
  .ستادهی در وای نگران جلوی با چهره یاسی دمی که درونیاومدم ب

  
  ؟یخوب-نیاسمی

  
  . تکون دادمو رفتم سمت سالنیسر

  
  ؟ییهوی ی شدیچ-نیاسمی

  
  . قهوه حساس شدمی به بویچیه-
  
 ستادوی اومد روبروم وایاسی برداشتمو صورتمو خشک کردم که یمال کاغذ دستهی

   گفتکردی که با شک نگام میدر حال
  
  ؟یشدی نمینجوریچرا؟تو که اصال ا-نیاسمی

  
  .گهی دادی مشی اوقات پیگاه-
  
 دوست داره حالش بهم یلی که خیزی آدم به خاطر چشهیآخه مگه م-نیاسمی

  بخوره؟
  
  .فعال که شده-
  
  ...آخه-نیاسمی
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  . های دادری گیاسی یوا-
  

 ی دنبالم اومدو سرجاش نشست ولنمیاسمی.  سمت آشپزخونه و سرجام نشستمرفتم
 ی واقعی به معناسنای یعنی. خوردمموی کردمو چایپوف.کردیهنوزم با شک نگام م

 نیبعد از ا.ستی عمرا ولکنش نگهی دیعنی شک کنه یزی به چیاسی یوقت..یگند زد
 غذا یکمی. رفتدوی پوشلباساشو با هم حرف زدمو بعد از اون یکمیرد که قهوشو خو

 ریش. شستمشعی و سرنکی سی گذاشتم تومویظرف خال. خوردمدموی خودم کشیبرا
 دنشیبا د.کنهی داده و داره نگام مهی تکواری ارسان به ددمیآبو بستمو  برگشتم که د

  .ه اومدی کدمیاصال نفهم. قدم رفتم عقبهی دموی ترسیکمی
  
   چه طرز وارد شدنه؟نیا...سالم-
  

 چشماش ی توگهی دیزای چیلی و خت،غرور،حرصیغم،عصبان.. بودی جورهی نگاهش
  . سرم تکرار شدی شده حرف مهرداد تویتا خواستم ازش بپرسم چ..کردی مدادیب

  
  . به دستش برسههیامروز فرداس که احضار-مهرداد

  
 آروم به یبا قدم ها.. ترس محسوسهیبا شک و .. گاز گرفتمو فقط نگاش کردملبمو

 ی توی شده ی مچاله ی در اومد تازه تونستم برگه زی از پشت میوقت..سمتم اومد
لبمو با زبون تر .. فقط نگام کردستادویروبروم وا. مطمئن شدمگهید..نمیدستشو بب

 از شدت دویگوشم سوت کش..سوخت طرف صورتم هی بگم یزیکردمو تا خواستم چ
 بود که روم دست بلند ی دفعه انی دومنیا.. چشام جمع شدیسوزش اشک تو

  ..کردی می اگه هر کاردادمیبهش حق م.. نداشتمی اعتراضیول..کردیم
  

  ؟یواقعا دوسم داشت-ارسان
  

سرمو . بودمدهی نشنینجوری وقت صداشو اچیه...بغض داشت... بودنی غمگصداش
  .آروم برگردوندم سمتشو نگاش کردم
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  .هر دومونه کار به نفع نیا-
  

  .ی وقت دوسم نداشتچیپس ه-ارسان
  
  . بودی و خواهی که من عاشق شدم تو بودی نفرنیاول-
  

  م؟ی تنها بمونیخوایپس چرا م-ارسان
  
  ...دیبا-
  

  آره؟... به نفع هردومونهنمی ام؟ی تنها باشدی؟بای چدیبا-ارسان
  
  . هر سه تامون سختهیبرا..می ادامه بدینجوری امیتونینم-
  

  .یتو خودت خواست-ارسان
  
  .ارمی طاقت بتونمی نمدونستمینم-
  

  .من نخواستم..یتو خواست...یتو گفت-ارسان
  
 اصال زدی حرف میوقت..رفتی عقب عقب مکردوی رو آروم با خودش زمزمه منایا

برگشتو از آشپزخونه .. نبودنجایانگار ا..شدیانگار باورش نم..کردیصداشو بلند نم
 در یجلو.  گرفتمو دنبالش رفتم که رفت سمت راهرولبمو محکم گاز. رونیرفت ب

 هی که ی پهنیشونه ها.. کردماه عشقمو نگی دهی به قامت خمستادمویآشپزخونه وا
 محکم و ی از اون قدمای خبرگهید.. گاهم بود حال از غم خم شده بودنهیروز تک

 کردو درو باز. فرق کرده بود.. ارسان اون ارسان نبودنی اگهید..مغرورانه نبود
 نشستمو زل زدم نی زمیآروم رو.. شکل ممکن بستنی و درو با آروم تررونیرفت ب

 یسرمو رو. کردی بغض داشت خفم می در کار نبود ولی اشکچیه..به روبروم
  ... کردمو بغضمو قورت بدمیزانوهام گذاشتمو چشمامو بستمو سع
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   ) : ارسان ( 
  

 خلوت دستمو سمت استارت بردمو بونای شدن به خرهی خقهی بعد از چند دقبالخره
 نقدیا..فهممی از اتفاقات اطرافم نمیچی هکردمیهنوزم حس م.. روشن کردمنویماش

 رو یترمز دست.  بدمصی تشختونمی رو نمیچی هگهی اتفاق افتاد که دعی سریهمه چ
 که آرامش یی برم جاخواستیدلم م..  پدال گاز فشار دادمی آروم پامو رودمویکش

 چقدر گذشته بود دونمینم..ارهی دربی باشه و منو از سردرگمی که کسییجا..باشه
 شیپ.. خودمونی به خونه دمی تا رسدمی انقد اطراف شهر چرخدونستمیفقط م
 شدمو زنگ در خونه رو زدم که بعد از چند لحظه در باز ادهی پنیاز ماش. مامان

 حس یچیه..ء بودم خالیانگار تو. درو بستمو رفتم سمت خونهمووارد خونه شد.شد
 ومدیچرا مامان ن. شستی صورتم می رو که روی برفی دونه هایحت..کردمینم

   از دوروبرم؟رنیاستقبالم؟چرا همه دارن م
  

کنار . در بستمو رفتم سمتش. نشستهونیزی تلوی مامان جلودمی خونه که شدم دوارد
 ی توی چمدونینم.  فقط نگاش کردم که سرشو آورد باال نگام کردستمویمبل وا

 از جاش بلند شدو زوی می دستشو گذاشت روی توی وهی بشقاب معی که سردیچهرم د
  .اومد سمتم

  
  !ارسان-مامان

  
  . به زبون آوردمشدوی ذهنم تکرار می که توی کلمه اتنها

  
  ...سنای-
  
   نگام کردو گفتیشتری بی نگرانبا
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   شده؟ی؟چی چسنای-مامان
  
 مبل نشوندمو خودشم کنارم یمو گرفتو رو نگفتمو فقط نگاش کردم که دستیچیه

  .نشست
  

   شده؟شی طورسنای افتاده؟یاتفاق. بزنی حرفهیارسان -مامان
  

 بهش نشون دادمو شدی سرم داشت تکرار می که جمله هاش توی مچاله شده اکاغذ
   گفتمدادی که بالخره داشت خودشو نشون میبا بغض

  
  . برهشهی همی براخوادیم-
  
بعد از چند . کاغذو ازم گرفتو بازش کردو شروع کرد به خوندن تعجب نگام کردوبا

  .لحظه برگشتو با تعجب بهم نگاه کرد
  

  ؟ی چیبرا-مامان
  
  . بره مامانشهی همی براخوادیم-
  

بغلم .  کردمهی مامان گری بار جلونی اولی مامان و برای شونه های گذاشتم روسرمو
   گفتکردی که پشتمو نوازش میکردو در حال

  
   آخه؟ی چیبرا-نماما

  
 صورتم دنی با دی نگفتم که مامان صورتمو آورد باال خواست حرف بزنه ولیچیه
  . حرفشو خوردسمیخ
  

   رفته؟ادتی...گفتم نکن مامان جان-مامان
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  .دمیدارم از دستش م-
  
 مامان زانو زدمو دستاشو ی مبل بلند شدمو جلوی نگفتو که آروم از رویچیه

  گرفتمو با التماس گفتم
  
  .باهاش حرف بزن..دهیحتما به حرفت گوش م.. دوست دارهیلی تورو خسنای-
  

  ...ارسان-مامان
  
 ی از کگهی کار کنم؟دی رو نداشته باشم چسنایمن اگه ..توروخدا نه نگو مامان-

خواهش ..برو باهاش صحبت کن..کنمیالتماست م...توروخدا مامان..رمیآرامش بگ
  .کنمیم
  

دستشو از . کردمی دست مامان و همزمان التماس مندی شدمو شروع کردم به بوسخم
   گفترختی که اشک می دستام در آوردو در حالریز
  

  . فداتشمکنمیباشه باهاش صحبت م..باشه مامان جان-مامان
  
  . بمونهشمی پیدیقول م-
  

  .دمیقول م..زمی عزدمیآره قول م-مامان
  
 حس خرد ینطوریقت ا وچیه.. کردمهی درد سرمو رو پاهاش گذاشتم از ته دل گربا

 ی ولرنی رو ازم بگسنای خوانی جمع شدنو مای همه دنکردمیحس م..کردمیشدن نم
  . از جام بلند شدمعیسر. دادمیمن اجازه نم

  
  .میمامان بر-
  

  ؟!کجا-مامان
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  .گهیپاشو د..ی باهاش صحبت کنیخوایمگه نم-
  

  ...بزار فردا صبح خودم-مامان
  
  . پاشواالن..رهیفردا صبح د..نه مامان-
  

رفتم سمت . تکون دادو از جاش بلند شدو رفت سمت اتاق تا حاضر بشهیسر
 با موی شدنی سوار ماشرونوی بمیبا مامان از خونه اومد.  و صورتمو شستمییدستشو

 برسم ری لحظه دهی اگه ی حتکردمی چرا حس مدونمینم..سرعت روندم سمت خونه
منصرفش ..فتهی بفاق اتنیم ا بزاردینبا..دمی از دست مشهی همی رو براسنای
 خونه پارک کردمو با عجله در خونه رو باز کردمو رفتم ی جلونویماش.کنمیم

  ..............داخل
  
.  
  
.  
  
.  
  
.  
  
.  
  

   ) : یسنا ( 
  

 نی که انقدیا.. سر صداهاش متنفر بودمطشویاز مح..ورنی از دادگاه اومدم بعیسر
 که همون ی خودمو به پارکعیسر.. اومده بودم خسته شده بودمنجایچند هفته ا

 ی رو از توی آب معدنی شهیش.. نشستمکتای از نمیکی ی ها بود رسوندمو رویکینزد
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 دموی کشیآه. فمی کی توگذاشتم از ازش خوردمو دوباره یکمی در آوردمو فمیک
 چشام رد ی از جلولمی فهی مثل یهمه چ... پوش روبرومدی سفیزل زدم به درختا

بغض .. بهزادی هایدعوا...اسی مامان و الیحتاینص...رسانحرفام با ا...شد
 که اون شب اومد خونه تا باهام صحبت ی مامان وقتیحرفا..یلیتاسف آ..یاسی

 ماه طول 2فقط ... خنده دارهیلیواقعا خ... افتاداتفاق زود یلی خزیهمه چ...کنه
فردا ..ه بود جلسه دادگانیامروز آخر.. رو بشهنی رو به انی از ای تا همه چدیکش
 حتما گفتی و مزدی حرف مدواری امیلی مهرداد خلیوک..کننی رو اعالم میی نهایرا

 ی و من چگفتنیم ی دادگاه چی تودمیفهمیاصال نم... اگه نشهی ولشهیبه نفع ما م
 و ی صندلی روشستمی مرده مهیمثل .. تا منزدی حرف ملمی وکشتریب..دادمیجواب م

 راز بزرگ هیکس نتونست منصرفم کنه چون من  چیه..ی به قاضزدمیفقط زل م
 می گوشی برهیبا حس و.. گرفته بودمموی تصمنی که به خاطر اون ایراز...داشتم

  . ارسانهدمی در آوردم که دفمی کی از توعیسر
  
  بله؟-
  

  . در دادگاهمی جلوایب-ارسان
  
تار رف..از جام بلند شدمو سالنه سالنه رفتم سمت دادگاه. گفت و قطع کردنویا

 خونه گهید..گفتی نمیچیه...کردی اصال باهام دعوا نمگهید.. بودبیارسان برام عج
قدمامو .دمشی در دادگاه دیجلو. دیخوابی مکردوی و هر شب بغلم مرفتی نمیلی آی

 و نی خوردو ماشی که تو جاش تکونتمو بسنوینشستمو در ماش.تند کردمو رفتم سمتش
 سکوت مطلق نی ماشیتو..ت خونه سمرفتیداشت م.روشن کردو راه افتاد

سکوتش ... عذابو برام در نظر گرفته بودنیارسان بدتر...میگفتی نمیچیه..بود
 زدی دوباره می حتای کردیباهام دعوا م...زدیکاش حداقل سرم داد م..دادیعذابم م

 ینگاهش عاد...کردیمحبت نم..کردی سکوت نمینجوری ای گوشم ولیتو
 اگه سنایچرت نگو ... ندارمتی ارزشمو اهمیش ب براکنمی حس مینجوریا.نبود

 فرستادی و مامان و نمکردی نمدادی دادگاه دادو بی همه تونی ای نداشتتیبراش اهم
 تا منصرفم گهی نمیچی خودش هه؟چرای سکوت چنی ایپس معن...که منصرفت کنه

  کنه؟
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  .. شوادهیپ-ارسان

  
 فکر بودم که ی تونقدیا..می خونه ای جلودمی تعجب به اطرافم نگاه کردم که دبا

 دو نی ایارسان تو. سمت خونهمی شدمو با هم رفتادهیپ. میدی رسی کدمیاصال نفهم
 روزوی دی دست نخورده یلباسامو در آوردمو غذاها.. شرکترفتی کم میلیهفته خ

 بشه که همون موقع ارسان اومد داغ گاز تا ی درآوردمو گذاشتم روخچالی یاز تو
 کم کم داشتم به گهید... ها نشستو زل زد به منی از صندلیکیو داخل آشپزخونه ر

 و ومدی دنبالم مرفتمیهر وقت که خونه بود هر جا که م..کردمی کارش عادت منیا
از گوشه ...دمیفهمی رفتارا نمنیاصال منظورشو از ا..کردی جا و فقط نگام مهی شستیم

 که ی به جون بچه ا االننیهم..دمی کشی بهش انداختمو آهی نگاهمی نچشم ی
 بار بگه هیفقط .. بارهی اگه ارسان فقط خورمی قسم مکنهی وجودم رشد میداره تو

  ..شهی که داره پدر مگمیم...گمی بهش مزوی همه چزنموی رو می همه چدینرو ق
  

  ...نزار خراب بشه...شوهرمو دوست دارم..موی من زندگایخدا... کاش بگهفقط
  
با . بشقابشو گذاشتم جلوشو خودمم نشستمدموی کش خودم و ارسانی غذا برایکمی
 فقط داشت شهیارسانم مثل هم.. قاشقمو برداشتمو شروع کردم به خوردنیلی میب

 نرو یاگه بگ..ی بگیخوای میبگو هر چ.. سکوتونیارسان بشکن ا..کردی میباز
 بشقابم یقاشقمو تو..دمیقول م..میکنی و با هم بچمونو بزرگ ممونمیم..رمینم

دستمو بردم سمت .. سطل آشغالختمی غذاها ریتمو از جام بلند شدمو همه گذاش
  .بشقاب ارسان

  
  ؟یخورینم-
  

  .نه-ارسان
  
 و نکی سی و گذاشتم توفی کثیبشقابا..رونی جاش بلند شدو از آشپزخونه رفت باز

 بودو دستشو دهی تخت دراز کشیرو. رفتم سمت اتاقرونویاز آشپزخونه اومدم ب
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 که برگشت دمیپتو رو زدم کنارو آروم کنارش دراز کش. شیشونی پیگذاشته بود رو
 یبو.. صورتم بودی جلوقایقصورتش د..سمتمو آروم دستشو دور کمرم حلقه کرد

 خم شدمو آروم گونشو دموی کشیقیناخودآگاه نفس عم..دیچی پمینی بیعطرش تو
 همراه دیترد.. بوددی چشماش تردیتو.. نکردو فقط نگام کردی کاریچیه..دمیبوس

 اگه عشق همراه با غرور گفتی مشهی غرور؟ارسان که همی چی برایول..با غرور
 ینکنه بخواد همه چ..نکنه نگه نرو..ه؟نکنهی جورنی ای چیا االن برشهیباشه نابود م

 هی اون؟ چشمامو بستمو سرمو به شونش تکای یکنی تو؟تو نابود مایرو نابود کنه؟ اون 
 دیچقدر زود با..دیچقدر زود وقتش رس..شهی مریره تعبچقدر زود خوابم دا..دادم

 بغض نی ادینبا.. پنهان کردمو لبمو گاز گرفتمنشی سیسرمو تو.. جدا بشم از عشقم
 بغض کردم چون دیانگار فهم.. بشکنهدیاالن نبا..حداقل االن نه.. بشکنهیلعنت

 موهام فرو کردو آروم حرکت ی منو به خودش فشردو دستشو توشتریب
 بهم یبهش گفته بودم چه حس آرامش.. آرومم کنهدی بای چه جوردونستیم..داد

 قهی چند دقی بود که براادی آرامش زنی انقدیا...کنهی موهامو ناز می وقتدهیدست م
  ... بشه و خوابم ببرهنی باعث شد چشام سنگنیقلبم مثل قبلنا آروم گرفتو هم

  
  
  
 رهی ارسان داره از اتاق مدمی تخت آروم چشمامو باز کردم که دی تکون هابا
 آب وانی لهیرفتم آشپزخونه و .نییآروم از جام بلند شدمو از تخت اومدم پا.رونیب

. رونی اومد بییخوردمو دوباره برگشتم سمت اتاق که همون موقع ارسان از دستشو
   گفتاق تو اترفتی که می بهم انداختو در حالینگاه

  
  .حاضر شو-ارسان

  
  .ردمو رفتم داخل اتاق تعجب بهش نگاه کبا
  
  کجا؟-
  

   گفتاوردی مرونی کمدش لباس بی که از توی حالدر
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  .رونیب-ارسان

  
  رون؟یب-
  
   نگام کردو گفتی کالفگبا
  

  .یای نیتونی میخواینم-ارسان
  
 بود برداشتمو خواستم ی صندلی رو که روی نگفتمو همون پالتو و شلواریچیه

   گفتعیبپوشم که سر
  

  . نپوشیمشک-ارسان
  
   دستم زل زدو آروم گفتی توی تعجب نگاش کردم که به لباسابا
  

  . بپوشی مشکری غیزیهرچ-ارسان
  
 هم برداشتمو ی شال خردلهی..دمی با شلوار همرنگش برداشتمو پوشی کرمی پاتوهی

 کردمو تا یلی آی نگاه به در خونه هی..رونی بمیبا هم از خونه اومد..سرم کردم
   گفتعی بگم سریزیخواستم چ

  
  .فقط من و تو.. منو توئهیامشب فقط برا-ارسان

  
.  کار کنهی چخوادی مدمیفهمیاصال نم.. باز کردو اشاره کرد سوار بشمنوی ماشدر

 آهنگ هی.. روشن کردو راه افتادنوی پخش ماشرونوی آورد بنگی پارکی از تونویماش
  .. فضا پخش شدی تومیمال

  
   و هم پشت سری رومشی هم پتو
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  یهم واسم راهش ی هم مقصدتو

  
   منورسونهی می دست کبگو

  
  ی که تو ماهشی اون آسمونبه

  
   مردن واسمنهیری اونقدر شمن

  
   خسته شمی زندگنی از اخوامی مکه

  
   باشمونی زمی سخته روچقدر

  
   ماه وابسته شمهی آغوش به

  
   زدمای ساحل به درهی عشق به

  
   نشمدای زدم تا که پای دربه

  
  زنهی ساحل که دائم پسم مهی

  
  ونشمی چون که دزنهی مپسم

  
 عذاب زوی همه چی دار؟چرایکنی کارو منیچرا ا.. رخش نگاه کردممی به نبرگشتمو
 عی جمع شد که سریاشک تو.. منی تو هم برایهم برا.. خدا سخته؟بهیکنیآورتر م

 یاشکام رو..قولمو شکستم... ارسانیموفق شد..سرمو برگردوندم سمت پنجره
  ..گونم سر خوردن

  
  وی من باشیای سخته دنچقدر
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  ی بهونه ازم دور شبدون

  
   و ندونم چرای بگذرازم

  
  ی دل ببندم تو مغرور شبهت

  
   و ندونم چرای بگذرازم

  
   بهت کم بشهدمی امدی شاکه

  
  وی باشنی سرزمی سخته بچقدر

  
   جهنم بشهای دنی جاهمه

  
تم برگش.. سردم حس کردمی دستای دستشو روی حال خودم بود که گرمیتو

با دستام دستشو گرفتمو بردم سمت لبمو ..کنهی داره به جلوش نگاه مدمیسمتش که د
  .دمیبا تمام عشقم پشت دستشو بوس

  
   زدمای ساحل به درهی عشق به

  
   نشمدای زدم تا که پای دربه

  
  زنهی ساحل که دائم پسم مهی

  
  ..ونشمی چون که دزنهی مپسم

  
  ) منیایدن-مهران آتش(

 دانلود
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 که دوست داشت عشقشو ییسنایهمون ...یمی قدیسنای امشب بشم همون خوامیم
 با لبخند شهیهمون که ارسان هم.. نشون بدهدادی که انجام میی تک تک کارایتو

 خوادیدلم م..ند تلخ و پر از حسرت لبخهینه ..ی لبخند واقعهی...کردینگاش م
 شب نیهم..حداقل امشب.. ارسانم بشه مثل قبلخوامیم..برگردم به گذشته

  ... شوهرمو مال خودم بدونمتونمی که میشب آخر..آخر
  
  . تعجب به تابلو کنار جاده نگاه کردمو برگشتم سمت ارسانبا
  
  م؟یری ممیکجا دار-
  

   دادو گفتهی به پنجره تکآرنجشو
  

  !شمال-نارسا
  
  ؟ی چیبرا-
  

  . رو از بابا گرفتمالی ودیکل-ارسان
  
  ...امشب-
  
   گفتعی بهم انداختو سری نگاهمین

  
  ...میای دادگاه آخر مینترس برا-ارسان

  
 یلی بگم آخواستمیم.. بگمنوی اخواستمیمن نم.. دادمهی تکمی کردمو به صندلبغض

من ..زمی عزم؟نهی برگرد من دوست دارمیکنی مالیخ..نیهم..مونهیشب خونه تنها م
من .. برنگردمنجای به اگهی وقت دچیدوست دارم تا آخر عمرم با تو اونجا بمونم و ه

 بردم نی دستمو از ماشنویی رو دادم پاشهیش.  نه جدا شدن از توروخوامی منویا
 بارون آروم دستمو لمس زی ری قطره های بود وقتیحس خوب..رونیب
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برگشتمو به ارسان که ..دمی هام کشهیبارونو به ر نم یچشمامو بستمو بو..کردنیم
 وگرنه االن ستیچقدر خوب که حواسش بهم ن.. فکر بود نگاه کردمیبدجور تو

 زدمو یلبخند کمرنگ» ..یخوریسرما م.. سرجاتنیبش «گفتی باال مدادی رو مشهیش
 با ارسان نی ماه عسل سر هممی که رفتی موقعری بخادشی.. نگاه کردمرونیبه ب
 می کارو کردنی انقدیا... باالدادی اون منیی پادمیکشی رو مشهی من شیه..ام شددعو

 دادم و رشهی زدمو شیلبخند تلخ.. سوخت و مجبور شد بره عوض کنهداشیکه کل
  .. کنمی خاطره ها زندگنی با ادی به بعد بانیاز ا..باال

  
 باز دیبا کل درو موی شدادهی پنیبا هم از ماش. میدی بود که رس10 ساعت یحدودا

 ی مبل جلویرو.  درست کردی رو روشن کرد و چانهی شومعیسر.. داخلمیکردو رفت
 وانویل.  جلوم گرفتوانی لهی شدم که ارسان رهی نشستمو به شعله هاش خنهیشوم

 هیسرمو به شونش تک.. کردلقهازش گرفتم که کنارم نشست و دستشو دور شونم ح
 امونوی چانیبعد از ا.. گذشتهیسنایم امشب قرار بود بش.. نگفتمیچیدادمو ه

 هی در صندوق عقبو باز کردو نویرفت سمت ماش. رونی بمی اومدالی با هم از ومیخورد
 تارشوی گدمی تر شد فهمکی که نزدیکمی.. از داخلش برداشتو اومدیزیچ

  . کردمو رفتم سمتشنگاهبا تعجب بهش ..برداشته
  
  ؟ی آوردی چی برانویا-
  

  کردو با غم گفت تارشی به گینگاه
  

  . حالمو بهتر کنهدیفکر کردم شا..دونمینم-ارسان
  

ارسان .. سمت ساحلمی قورت دادمو دستمو دور بازوش حلقه کردمو با هم رفتبغضمو
تا بعد ازدواجمون .. مدت کال گذاشته کنارهی بعد ی ولزدهی متاری گرستانشیاز دب

 بار هیباال رفتم تا حاضر شد  از سروکولش ی کلدمی بعد که فهمی ولدونستمیاصال نم
 کی که نزدی تخت سنگیرو.  داشتاص زنگ خهی.. بودیصداش عال..برام بزنه

 ای در عوضش دری نبود ولدی اونقدر شدی ولدیباریبارون نم نم م..می بود نشستایدر
  .ختیری بلند بود که آب رو پاهامون منقدی ایموج ها گاه.. بودیطوفان
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  .من منتظرما-
  
 تارشویگ.. نگاش کردمختموی نگام ریتمام عشقمو تو..رگشتو نگام کرد سمتم ببه

 دستش گرفتو تارویگ.. روبروش نشستمبای ازش فاصله گرفتمو تقریکمیبرداشت که 
  .. تارها حرکت دادی و آروم دستاشو روایزل زد به در

  
   منمتنها

  
   درده تنمهمه

  
   تویادگاری

  
   ترمسوی خچشم

  
 بود سی که صورتش از بارون خنیبا ا..دیشمش چک چی قطره اشک از گوشه هی

  ... اشک عشقمودمی من دیول
  

  ی که دارو ندار مننی اواسه
  

  برو..  تورو دوست دارمنقدی اکه
  

  ....... بستخی لحظه هی کردم تمام تنم حس
  

  زی عزینی هامو ببهی گرنزار
  

  برو.. ارمی نکن کم بی کارهی
  

   عشق توستی و زمان بسته نیزم
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   و زمان کنده شمنی از زممخوایم

  
   چرای نگاهم نکردی حتتو

  
   که شرمنده شمی نکردی کارهی

  
تورو خدا نگو .. به ارسان نگاه کردمی دهنمو با ناباوری گذاشتم جلودستمو
 ایکف دستمو گاز گرفتمو زل زدم بهش که بالخره چشم از در.. نگو برو..ارسان

  . بهم نگاه کردسی خیگرفتو با چشما
  

   تو بودسی خی تو چشمایزی چهی
  

   تماشاش کردشدی نمیلی خکه
  

  ی نرادمی که دمیکشی رو متو
  

   شاعرو عشق نقاش کردمن
  

   منمتنها
  

   درد تنمهمه
  

   تویادگاری
  

   ترمسوی خچشم
  
 که به شدت یاجازه دادم اشکام با بارون.. هق هق کردمارموی نتونستم طاقت بگهید
  .. بشهیکی دیباریم
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  یبا کس یکنی میخداحافظ

  
   محبت گرفتای دنهی از تو که

  
  هینی درد سنگیخداحافظ

  
   گرفتتی که گررمی بمیاله

  
  .ومدی واضح میلی صداش خی ولالی سمت ودمیی جام بلند شدمو دواز
  

   منمتنها
  

   درد تنمهمه
  

   تویادگاری
  

   ترمسوی خچشم
  

  ) برو-یشهرام شکوه(
 دانلود

  
 ی خودمو توی ولنی کردو افتادم زمری سنگ گهی که پام به دمیی دویشتری سرعت ببا
 نشستمو نی زمیدوزانو رو. نخورهنی نگه داشتم که شکمم به زمنی زمی متریلی مهی

چرا .. گرفتمو از ته دل زار زدمنی گذاشتمو سرمو رو به زمنی زمیدستامو رو
 برو؟ ی چرا گفت؟ ارسان؟چــــــــــــــــــرای گفتینجوریا

  چـــــــــــرا؟
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 غی قلبم جی تمام بغض ها غمایبه اندازه .. زدمغی آوردم باال از ته دلم جسرمو
  .زدم

  
-

خــــــــــــــــــــــــــدا...خــــــــــــــــــدا
  .خــــــــــــــدا..
  
 ی اگهی دزی چچی هنی از اریانگار غ..دماوری فقط اسم خدا رو به زبون مزدموی مغیج
 نکردمو ی بازم توجهی زدم که گلوم سوزش گرفت ولغی جنقدیا.. بگمتونستمینم

با حرص پسش زدمو خواستم . زدم که دستاش از پشت دور کمرم حلقه شدغیفقط ج
   گفتوشمبرگردم طرفش که محکم نگهم داشت با بغض کنار گ

  
  .سناینکن .. کارونینکن ا..بسه-ارسان

  
 دادمو صورتمو روبه آسمون هی و سرمو از پشت به شونش تکهی گرری ززدم

لرزش شونه .. بوددهی آب بود و لباسامون به تنمون چسپسیهردومون خ..گرفتم
 بغض نیه؟ای چی لرزش برانی اگهی برم دیگیاگه م..کردمیحس م..دمیفهمیهاشو م

  ه؟ی چی صدات برایتو
  
 هیگر...شهی همی براــــــــــرمیم...رمیم...ی نکن لعنتهیگر... نکنهیگر-

  .نکن
  
 می انرژگذشتی می هر چی ولامی برونی بغلش بی از توکردمی می سعگفتموی رو منایا

 گهی شدو داهی چشمم سی جلوی تکون خوردم که کم کم همه چنقدیا..شدیکمتر م
  ......دمی نفهمیچیه
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 ارسان و جلوم ی که چهره  حرکت دادمنموی سنگی آروم پلکای دستی حس گرمابا
 چشام رد ی از جلولمی فهی مثل ی انداختم و همه چالی نگاه به اطراف وهی..دمید

سرد .. لباسامو عوض کردهی همه دمیاز جام بلند شدمو پتو رو زدم کنار که د.. شد
 که سر راه گرفته بود یچیندو از سایکمینگاش کردمو رفتم صورتمو شستم و 

 زدمی دوباره مومدمی که به هوش منی بود به محض اگهی دیتااگه مثل وق...خوردم
 یبرا.. قبول کنمنوی ادیبا.. کردهریی تغی همه چی ولکردمی و ارسان بغل مهی گرریز

 یدی امچی هگهید.. فهممی ته خطو میحاال دارم معن..  مردمگهیارسان د
وقت  چیه.. نروگهی نمگهی گفت برو دیوقت.. نروگهیارسان نم..یچیه..ستین

 همه کنمیدرک م.. چشماشوی اون غرور توی معندمی فهمگهیحاال د..گهینم
 که ی که به سمت اتاقی مبل بود برداشتمو در حالی که روییهمون پتو..زویچ

   گفتمرفتمی روشن کرده بود مشویارسان بخار
  
  .خوابمیمن م-
  

 حسرت  بعددونستمیم..خواستمی امشب آغوششو نمگهید.. اتاقو بستمو قفل کردمدر
 دادمی اجازه نمگهی دی آغوشش ولی نرفتم توگهی بار دهی که چرا خورمی شبو منیا
 گرم کردمو ی بخاری از مالفه ها رو رویکی.. عذابم بدهزارمینم.. کارو بکنهنیا

 به تنها یبی آسنی کوچکترخواستمینم... سرما بخورمدمیترسیم...دمیچیدور کمرم پ
 کارو نیچند بار ا..نهی مونده همیکه برام باق یزیتنها چ.. بخورهمی زندگییدارا

 کم برآمده یلی خیلی شکمم که خیدستمو رو..دمیتکرار کردمو روتخت دارز کش
 کنه من که ی با من زندگخوادی نمگهیاگه ارسان د.. لبخند زدمدمویشده بود کش

 شهی بچه همنی با داشتن اتونمیمن که م.. کنمی از وجود اون زندگکهی با تتونمیم
 تا کنمی میهمه کار.. بشهشی طورزارمیارسان و کنار خودم حس کنم پس نم

  ..خوشبخت بشه
  

 زوی چهیبراش هم.. با بچم صحبت کردمدموی شکمم کشی وار دستمو رونوازش
همه ... و تا االندمی بار باباشو دنی اولی که برایاز وقت...از اوله اول.. کردمفیتعر

 گفتم که آخر با روشن شدن نقدیا..ختمینر قطره اشکم هی ی حتی رو گفتم ولیچ
لبخند ...شدیهوا داشت روشن م..با تعجب به پنجره نگاه کردم..اتاق به خودم اومدم
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 مبل یارسان رو..رونی زدمو از جام بلند شدمو در اتاق و باز کردمو رفتم بیکمرنگ
به سمتش رفتمو روبروش .. همونطور نشسته خوابش برده بودنهیکنار شوم

 تنش شبی دیهمون لباسا.. بودنختهی رشیشونی رو پشی مشکیموها..ادمستیوا
با اخم سرمو با شدت .. بشهضی مرده؟نکنهی خوابسی خیلباسا با همون یعنی..بود

  .تکون دادمو صداش زدم
  
  .ارسان پاشو...ارسان-
  

  .دستمو بردم سمت شونشو تکونش دادم.  چشماشو باز نکردی خورد ولیفی خفتکون
  
  .رسانا..ارسان-
  

 که به سمت لباسام که ی در حالستادمویصاف وا.  چشماشو باز کردو نگام کردآروم
   گفتمرفتمی پهن شده بود منهی شومیجلو

  
  ..6ساعت-
  

  .کنهی صاف نشسته و داره نگام مدمی برداشتمو برگشتم سمتش که دپالتومو
  
  .می به دادگاه برسری دخوادیدلم نم..میافتی زودتر راه بدیبا-
  

 چیی سوموی لباسامو پوشعیسر.  از جاش بلند شدنویی زدو سرشو انداخت پایخندپوز
هر ..می راه افتادرونوی اومد بالی ربع بعد از وهی.. نشستمنی ماشیو برداشتمو رفتم تو

 یفقط صدا.. از آهنگ بود نه اشک نه بغض نه آهی نه خبرگهید..میدو ساکت بود
  .. ومدی م بود کهشهی بارون با شیبرخورد قطره ها

  
   که نگاش کنم گفتمنی انداختمو بدون ای ساعتم نگاهبه
  
  . راست برو دادگاههی..میرسی مری خونه دمی برمییاگه بخوا...8ساعت -
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  . فکر کنمی عجله داریلیخ-ارسان

  
  . موضوع االف بشمنی ماه به خاطر اهی خوادیآره چون اصال دلم نم-
  

  .یرسی نمرینترس د-ارسان
  
 10/9 بود ساعت ادی زکیچون تراف..  نگاه کردمرونیبه ب نگفتمو یچیه

 ی مهرداد جلولی وکی فضلیآقا.. شدمو رفتم سمت در دادگاهادهی پعیسر..میدیرس
  .کردی بودو مدام به ساعتش نگاه مستادهیدر وا

  
  .سالم-
  
   کردو کردو گفتی من به سمتم برگشتو پوفی صدابا
  

   شما؟نییکجا..سالم-یفضل
  
  .شد ری ددیببخش-
  

   داخل گفترفتی که می حالدر
  

   فرزام کجان؟یآقا..رفتی حتما می قاضدیومدی مری دگهی دقهیدق5-یفضل
  
  .انیدارن م-
  

 به ارسان که ینگاه. شدی که که دادگاه برگزار می تکون دادو رفت داخل اتاقیسر
 اشاره کردم رونوی اومد بی فضلی طرفم انداختم که همون موقع آقاومدیداشت م

 یارسان تو..می نشستمونیشگی همی های صندلی داخل و رومیرفت.  داخلمیبر
 حرف یکمی که نی از ابعد یقاض..گهی دفی ردهی ی هم توی فضلی و منو آقافیرد
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 نییسرمو پا.. برگه رو برداشتو شروع کرد به خوندنهیزد معاونش 
 یصب مشت کردموعبمی جیدستمو تو....یچیه.. بشنومیزی چخواستمینم...انداختم

 که آخرسر دی طول کشیلی خدونمی چقدر گذشته فقط مدونمینم.. پاهامو تکون دادم
  .. به خودم اومدمی فضلی آقایبا صدا

  
  خانم فرهمند؟-یفضل

  
 ی فضلی از منو آقاری کس به غچیه.. نگاه کردمی آوردم باال به دادگاه خالسرمو

  . اتاق نبودیتو
  

   شد؟ی چنیدیاصال فهم-یفضل
  
 که ی زدو در حالی نه تکون دادم که لبخند گرمی شدمو سرمو به معنا جام بلنداز

   گفتدیکشی مشاشی ریدستشو تو
  

  .به نفع ما شد-یفضل
  
   که گفترونی تفاوت سرمو تکون دادمو خواستم برم بیب

  
 محضر نی برنیتونی منییهر وقت بخوا.. فرزام گرفتیبرگه دادگاه و آقا-یفضل
  . طالقیبرا

  
 فقط ی آدم آهنهیمثل ..یچیه.. نداشتمی احساسچیه. رونیتم ب نگفتم و رفیچیه

 کرده بشی جی بودو دستاشو توستادهی در وای که جلودمیارسان و د...رفتمیراه م
 عی که سرنشی بهش انداختمو رفتم سمت ماشینگاه سرد..کردیبودو داشت نگام م

بخوام چ حس نداشتم که یه.. نکردمی مخالفتچیه..اومد کنارمو دستمو گرفت
  ..  برام باز کرد و سوار شدمنویدر ماش..مخالفت کنم

  
   باز کردمو برگشتم سمتش و گفتمنویدر ماش.  خونه نگه داشتیجلو



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

410

  
  . شاهدی براانی زنگ بزن بگهی دیکی ای الهام رویبه ام...ارمیمن شناسنامه ها رو م-
  

 با  خاموش کنه قفل شدو برگشت سمتموخواستی که منی ماشچیی سوی رودستش
 شدمو رفتم ادهی پنی نگاهمو ازش گرفتمو از ماشعیسر. نگام کردیناباور
 که رونی اومدم بدموی کمد برداشتمو کفشامو پوشیشناسنامه هارو از تو..خونه

  .رونی درو باز کرد و اومد بیلیهمون موقع آ
  
   شما؟نییکجا..سنای-نیلیآ
  
   گفتمرفتمی منگی که به سمت پارکی باال و در حالدمی چکممو کشپیز
  
  .میگردیزود برم-
  

 فرمون گذاشته بود که یارسان سرشو رو.. بدمو نداشتمحی که براش توضنی احس
بدون توجه به .. که درو باز کردم سرشو برداشتو خسته نگام کردنیبه محض ا

  . لرزون شناسنامه هارو گرفتم طرفشیخواهش چشماش نشستمو با دستا
  
  . بروکی محضر نزدهی-
  
 سرعت ممکن نیبا آروم تر.. روشن کردو راه افتادنویزم گرفتو ماش مکث ابا
 زدمو یپوزخند.. سرعت کم حرکت کنهنی وقت نشده بود ارسان با اچیه..رفتیم

 ینجوریا.. خودم کشته بودمی رو تویانگار هر حس...رومو برگدوندم سمت پنجره
 گهی دینجوریا.. بهتر از با احساس بودنهیلیسنگ بودن خ..بهتر بود

 تظاهر کنم که تونمی باشم متونمیحداقل اگه نم.. قابل نفوذری و غیسخت..یشکنینم
  ..مینجوریا

  
 ی طالق بهم دهن کجیکلمه .. شدمو به تابلو روبروم نگاه کردمادهی پنی ماشاز
 نجای اومدن به ای برای روزهی..زدی ازدواج کنارش بهم پوزخند می و کلمه کردیم
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 بار چشمامو بازو بسته هی ری امنی ماشدنی دشتاقم؟با؟می االن چیشوق داشتم ول
 در مکث کردمو برگشتم سمت یجلو. رفتم سمت درشدموی کشیقیکردمو نفس عم

برگشتمو آروم از پله ها . کنهی داره نگام مستادهی وانی ماشی جلودمیارسان که د
 دفعه نیا..تونمی مگهی دفعه دنیا..لبمو گاز گرفتم تا بغضمو قورت بدم..رفتم باال

 محضر منتظرشون ی در ورودیجلو.. بشهری از چشمم سرازی اشکدمی اجازه نمگهید
با ..دمشی پله دچی پی کجان که ارسان وتونمیخواستم برم بب..ومدنی نی ولستادمیوا
 یفکش منقبض شده بودو دندوناشو رو. زل زد به چشامستادوی من سرجاش وادنید

 ری امدنیباد.. زدی میو چشماش به قرمزرگ گردنش متورم شده بود..دییسایهم م
 مرد هی سالن که ی توزی برگشتمو رفتم داخل و رفتم سمت تنها معیپشت سرش سر

  .پشتش نشسته بود
  
  .سالم-
  

 بهم انداختو ی نگاهنکشی عی من از باالی با صداخوندی که داشت روزنامه ممرده
  سرشو تکون داد که گفتم

  
  حاج آقا هستن؟-
  

  ن؟ی ازدواج اومدین؟ براامرتو...نه-مرد
  
  . ارسان از پشت سرم اومدی بگم صدایزی خواستم چتا
  

  .طالق..نه-ارسان
  

  .زی می ها با برگه دادگاهو گذاشت روشناسنامه
  

  .انی حاالها بکنممیفکر نم... رفتنرونی بی مراسمیاالن حاج آقا برا-مرد
  

  ان؟ی میک-ارسان
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  . فردای براگهی دمیستیبعد ظهر که ما ن-مرد

  
  .ممنون-ارسان

  
شناسنامه هارو برداشت و رفت ..دی نفس راحت کشهی لحظه حس کردم ارسان هی

 ی که همون موقع به مرد روحانرونی کردمو برگشتمو خواستم برم بیپوف.سمت در
  . از جاش بلند شدعیاومد داخلو مرده سر

  
  !دیچه زود اومد...سالم حاج آقا-مرد

  
  .بهم خورد- آقاحاج

  
  . طالق اومدنی خانم آقا برانیا..آها-مرد

  
 بهمون یحاج اقا نگاه. بود اشاره کردستادهی در وای دستش به منو ارسان که جلوبا

 نشستمو الهام زی می جلوی صندلفی ردهی یرو.  داخل اتاقمیکردو اشاره کرد بر
تو نگاه هردوشون تاسف موج .. کنارشرمیکنارم نشست ارسانم روبروم نشست و ام

  .زدیم
  

  د؟ی آوردفی طالق تشریخب برا- آقاحاج
  
  .بله-
  

  .دی جوونیلیچرا دخترم؟شما که هنوز خ- آقاحاج
  
  . حاج آقاستیمشکالت که به سن ن-
  

  .ارهی و تجربه به دست مشهی مشکالته که بزرگ می ادم تویول..صد درصد- آقاحاج
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 بودن گهی نتونن همو تحمل کنن دگهی دو طرف دی وقتیدرسته حاج آقا ول-
  . ندارهیی معنایباراج
  

دلخور نگاش کردمو . حرفم نگام کردنی بود با انیی که تا اون موقع سرش پاارسان
  .رومو برگردوندم

  
  ...به هر حال من بازم بهتون.. بابایا..عجب- آقاحاج

  
  . لطفادیزودتر قطبه رو بخون... حاج آقاکنمیخواهش م-
  

 بهشون یرو برداشتو نگاه تاسف تکون دادو شناسنامه ها و برگه ی از رویسر
 خودکار رو قهیبعد از چند دق. دفتر بزرگ برداشتو شروع کرد به نوشتنهیانداختو 

با شک خودکارو گرفتو .به سمت ارسان گرفتو بهش نشون داد که کجا رو امضا کنه
با دوتا انگشت اشارم محکم .  اتاقگهیاز جام بلند شدمو رفتم طرف د.بهم نگاه کرد

  .زمیادم تا اشک نرچشمامو فشار د
  

  .خانوم فرهمند- آقاحاج
  

 محکم کردمی می که سعییبا قدما. سمت حاج آقا که اشاره کرد برم جلوبرگشتم
 گفتی رو که میی جاعی سررونوی بدمیباشه رفتم جلو خودکارو از دست ارسان کش

بدون حسرت .. دلمی تویبدون نشون دادن شک ها..دیبدون ترد..امضاء کردم
 الهامم رویبعد از من ام.  خودشونو مثل اشک نشون بدنخواستنی که مییها

 ارسان بودنو یلی شاهد عقد آنایا.. خنده دارهیلیخ...صداشون زدو امضا کردن
  ... شاهد طالق منو ارسان باشندیحاال با

  
  ...تونی مهریبرا- آقاحاج

  
  . همشوبخشمیم-
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  .دی امضاء کننجارمیباشه پس ا- آقاحاج

  
  . امضاء کردمو نشستم سرجامفتگی رو که مییجا
  

  ..............میبسم اهللا الرحمن الرح- آقاحاج
  

 بلندتر از گفتی می هر کلمه ای نشنوم ولیچی کردم هی و سعنیی انداختم پاسرمو
 ی تودوی ارسان نگاه کردم که داشت کلیبه دستا..شدی گوشم تکرار میاون تو

لباش ..ه حاج آقا نگاه کردم گوشمو بیدستمو گذاشتم رو..دادیدستش فشار م
 یصدا..ومدیداشت خون م..دوباره به دستاش نگاه کردم..خوردیداشت تکون م

لبامو بهم فشار ..زدی مشهیمحکمتر و تندتر از هم..دمیشنی گوشم میضربان قلبمو تو
  ..رمی طالق بگخوامیتا نگم نم..دادم تا نگم نه

  
 رهی خی هردوتون هر چی برارمدوای امی ولدی نکردی که کار خوبنیبا ا- آقاحاج

  .ادی بشیپ
  
   بهت بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  تموم شد؟-
  
   که گفتدی دی صورتم چی تودونمینم
  

   دخترم؟یخوب- آقاحاج
  
 توجه حرفش یب. بهم نگاه کردعی بود سرنیی حرفش ارسان که سرش پانی ابا

  دوباره گفتم
  
  تموم شد؟-
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 برداشتمو از جام بلند شدمو زی میمو از روشناسنام.. آره تکون دادی به معناسرشو

 مال هم گهید.. برنگشتمی ولدمی آرومشو پشت سرم شنی قدمایصدا.رفتم در
 دستشو تونهی نمگهید.. بغلش کنمتونمی نمگهید..میستی به هم محرم نگهید..میستین

 ازم تونهی نمگهید..رمی ازش آرامش بگتونمی نمگهید.. موهام فرو کنه و نازم کنهیتو
  ...گهید...رهیآرامش بگ

  
 می نرشونمیام.. ارسانم با مکث سوار شدو درو بست.. باز کردمو نشستمنوی ماشدر

 بازم کنم؟چرای کار می چنجایمن ا.نشونی به ما دوتا کردنو رفتن سمت ماشینگاه
با ..می سمت همو به هم نگاه کردمی با هم برگشترم؟همزمانیدارم با ارسان م

  .یمونی پشدمی شاای..با بهت..یناباور
  

  .  روشن کردو راه افتاد سمت خونهنویماش.  رومو برگردوندماوردموی نگاهشو نتاب
  

 کی تاری باز کردمو به خونه دیدرو با کل.  باز کردمو رفتم سمت خونهنوی ماشدر
 از یعنی.. پرده ها رو کنار نزده بود که خونه روشن بشهچکسیه..روبروم نگاه کردم

 کارو بکنه؟ سرمو با شدت تکون دادمو رفتم سمت نیقراره ا یلی به بعد آنیا
 منو ی خصوصمیحر.. منو اون بودص که فقط مخصویاتاق..اتاق منو ارسان..اتاق

درشو .. تختی گذاشتم رورونوی بدمی کمد کشی چمدونمو از تو؟یحاال چ..اون بود
  ...باز کردمو بهش نگاه کردم

  
   کار؟ی چخوامی می بزرگنی به اآخه من چمدون.. مامانیــــــــــیوا-
  

  . جهاز دختر باشهی رودی بانیا..حرف نباشه-مامان
  
   کار کنم؟ی چنویآخه من ا..ی بزرگنی نه چمدون به ایباشه ول-
  

  .گهی دخورهی به دردت میی جاهیبالخره -مامان
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 بردارم تا همه لباسام جا بشه نوی شوهرم برم که ایمگه بخوام از خونه ..گهیآره د-
  .وشت

  
  .خدا نکنه..ریزبونتو گاز بگ...ییوا-مامان

  
   گفتمدمیکشی که لپشو می در حالدموی ته دل خنداز
  
  . درصد من ارسان ول کنمهیتو فکر کن ... کردم بابایشوخ-
  

   گفتمدمیکشی دستمو به چمدون می زدمو در حالیپوزخند
  
رد که تو  به درد خوییهمون جا.. جا به دردم خوردهیبالخره .. مامانیدید-
  .یخواستینم
  
آروم صاف لباسارو تا .. چمدونی هارو برداشتمو گذاشتم توی چوب لباسیکی یکی
 بود دهی که ارسان برام خری به چند دست لباس خوابینگاه. توشزاشتمی مکردمویم

 ری به غگهیمگه قراره دست کس د.. رو الزم نداشتم که بخوام بردارمنایا..انداختم
 چمدونو ی توختمی کتابامو ریهمه ..دمیاجازه نم..نهارسان به من بخوره؟

 بود یی از عکسایکی.. رو برداشتمو نگاه کردمی عسلیقاب عکس رو..پشوبستمیز
حس .. بغضمو قورت دادمدموی کشقی نفس عمهی..می با هم گرفته بودهی آتلیکه تو

 یآروم گذاشتم تو..شهیخم م..شهی غم داره خرد منی شونه هام از شدت اکردمیم
 هی تکواری به ددمی که درونی برگشتمو خواستم برم بنویی پام چمدونمو گذاشتفمویک

چرا ..ختنی اشک ریچشماش سرخ سرخ بودو آماده ..کنهیزده داره نگام م
 یادآوریبا . خودت... ارسانی برو؟خودت گفتی نگفتشبیاشک؟مگه خودت د

 خودم نیاش با مدیبا..  از کنارش رد شدمدموی چمدونو کشی دسته شبید
 دهی خواستم درو باز کنم که دسته چمدون کشدموی هامو پوشهچکم..رفتمیم

 تونستمینم.. برمتونستمی نمگهی ددمشیدی مگهی بار دهیاگه ..برنگشتم نگاش کنم..شد
  . قدم بردارمهی ی حتگهید
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  .نگام کن-ارسان
  

  . ول نکردی ولدمی چمدونو کشیبرنگشتمو دسته .  گرفته بودیلی خصداش
  

  .گفتم نگام کن-ارسان
  

آرم سرمو باال آوردمو نگاش .. برگشتم سمتشنویی گاز گرفتمو سرمو انداختم پالبمو
  .کردم

  
  مگه نه؟..یدوسم داشت-ارسان

  
  . کف دستم فرو کردمو با بغض نگاش کردمناخونامو

  
  .شهیهم-
  

  ؟ی ندارگهید-ارسان
  

  باشه؟ دوست نداشته می ثانهی تورو سنای شهی ارسانم؟مشهی ممگه
  

 تا اخر عمرم منو گهی ددونمیم..بزار بگم تا حسرتشو نخورم.. لحظه آخر بگمبزار
  .. پس بزار بگممیشی ما نمگهیارسان د

  
  .تا آخر عمرم دوست دارم-
  

تو حال خودش نبود .. چمدونو ول کردو عقب عقب رفتی تکون دادو دسته سرشو
 هی بده تا بقروی بهم نایخدا.. و درو بستمرونی درو باز کردمو رفتم بعیسر.. انگار

 قلبم بدون گهی ددونمیم.. نفس بکشمتونمی نمگهی ددونمیم..ارمینزار کم ب..راهو برم
 دستم ی تودیبه کل.. بده تا سرپا باشمروین... بدهروی بهم نی ولتپهیعشقم واقعا نم

خم .. به در خونه نگاه کردمستادموی پله ها وایرو.نگینگاه کردمو رفت سمت پارک
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 رو از پشت سرم یلی آی که صدانمی پله ها رو رفتم ماشی گذاشتم رودویشدمو کل
  .دمیشن
  
  ..سنای-نیلیآ
  

 و داره با ستادهی پله ها وای رودمی آروم برگشتم سمتش که دستادموی واسرجام
 زدمو چمدونو ول کردمو رفتم سمتشو محکم بغلش یلبخند زورک. کنهیتعجب نگام م

 من فقط با ی روزهی..رمی کردم ارامش بگی شونشو سعیسرمو گذاشتم رو..کردم
 سرتا پامو چمدونو نگاه عجبمنو از خودش جدا کردو با ت. شدمی آغوش آروم منیا

  کردو گفت
  
  ؟یری میکجا دار-نیلیآ
  
  .دونمینم-
  
  ؟ی چیعنی-نیلیآ
  
  .گردمی برنمگهید-
  
   بهت بهم نگاه  کردو با من من گفتبا
  
  ..نکنه..نکنه-نیلیآ
  
  .امروز تموم شد...آره-
  
  ...یعنی-نیلیآ
  

  . شدو فقط نگام کردساکت
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  .یی ارسان توی و قانونیاالن تنها زن رسم..میجدا شد-
  

 لرزون یدستشو گرفتمو با صدا.  نگام کردی چشماش جمع شدو با ناباوری تواشک
  گفتم

  
 مو از هی یاگه حت.. کم داشته باشهیزینزار چ..ی مواظبش باششهیقول بده هم-
  ......یلی پس به خاطر منم شده خرمیمیرش کم بشه من مس
  
  ...سنای-نیلیآ
  
 و عادت رهیگی وقتا صبح دوش مشتریارسان ب..فقط گوش کن.. نگویچی هسیه-

 گرمم همراه با صبحانش ری شوانی لهی دیحتما با.. خونه صبحانه بخورهیداره تو
اصال بهش ..بخوره دوست داره زود ناهارشو ادی از سرکار میظهر وقت..بخوره

  ...اگه..کنهی متینوشابه نده چون معدشو اذ
  
  ؟ی خوبسنای-نیلیآ
  

   ول کردمو گفتمدستاشو
  
  .. خوب باشهدیاون با..ستیاالن خوب بودن من مهم ن-
  
  ...سنای-نیلیآ
  
  گه؟ی دیقول داد..ی مراقبش باشی نره تو قول دادادتی؟ی چسنای-
  

 دموی زدمو گونشو بوسی لبخند مهربون آره تکون داد کهی با بغض به معناسرشو
 ی بلندش کردمو گذاشتم تونی زمیبه زور از رو..نیچمدونمو بردم سمت ماش

 که یلی باز کردم و به آموتی پارک درآوردمو درو با ری از تونویماش..صندوق عقب
.  نگاه کردمکردی نگام می اشکی بودو داشت با چشماستادهیهمونطور سرجاش وا



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

420

 از خونه عی سردویچی پنگی پارکی توکای الستغی جی گاز که صدایوپامو گذاشتم ر
 در بمی جیاز تو.  اومدمی زنگ گوشی صدارفتم؟ی کجا مدیحاال با...رونیاومدم ب

 صفحه ی روی اسم عادت کننی به ادی به بعد بانیاز ا.. مهردادهدمیآوردم که د
  . ارسانسمنه ا.. حک بشهتیگوش

  
  بله؟-
  

  ؟یخوب..سالم...سنایالو -مهرداد
  
  .آره..سالم-
  

  . االن بهم خبر دادیفضل-مهرداد
  
   نگفتم که با شک گفتیچیه
  

   محضر؟نیرفت-مهرداد
  
  .آره-
  

  ؟ی زودنیبه ا!!!!!!آره-مهرداد
  
  . زود باشهنمیفکر نمک-
  

  ؟ییاالن کجا-مهرداد
  
  .ابونی خیتو-
  

  ؟یری میکجا دار-مهرداد
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  .رونیدم ب جمع کردمو اومالمویاالن وسا..دونمینم-
  

  .امیمن االن م...یآدرس بده هرجا هست..باشه-مهرداد
  
  . خونمونکی پارک نزدایب-
  

  . اونجامگهی دنیم10تا ...باشه-مهرداد
  

 شدمو وارد پارک ادهی پنیاز ماش.  پارک نگه داشتمی رو قطع کردمو جلویگوش
ک  پاری کس توچی هنی همی سرد بودو همه جا پر برف بود برایلیهوا خ..شدم
 لرزونمو اوردم یدستا.. هارو زدم کنارو نشستم روشی از صندلیکیبرف .. نبود

 روبروم ی برفی منظره ه بدموی شکمم کشیدستمو رو...  باال به حلقم نگاه کردم
 نیفقط هم..گردمی امروز زنگ بزنه بگه برگرد برمنیاگه ارسان هم...نگاه کردم

  ..امروز
  

  .. اتیادگاری ماندم و من
  
   که کل وجودم را پر کرده استی ایادگاری

  
  چرا؟..ی گذاشتمیتنها

  
   من و غرورت؟ی لجبازی به بهانه فقط

  
  .. مانم کنارتیم..رومینم.. بار بگو نروکی فقط

  
  ..تو فقط بگو نرو...ای لحظه تا آخر دننی ااز
  

   پرپر خواهم کردتی را براای سرخ دنی گل هاتمام
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  .. را از چشمانم بخوانتمنا
  
   است از چشمانمری خواهشم سرازی هایضاف انیبب
  

  .. بار بخوان مراکیفقط ..بخوان
  

  ..ختنی با هم درآممی و تمنا هاعشق
  

  .. اتی مرگ چشمان بارانشی ام پیلجباز
  

  .. آخر بخوان مرایو برا..بخوان
  

  ..می مرهم زخم های باشد برای خواندت معجزه ادیشا
  

  ...بخوان مرا.. بارهی فقط
  

   )4فصل ( 

  
  ...سنای-مهرداد

  
  . صداش سرمو آوردم باال و بهش نگاه کردمبا
  
  .سالم-
  

  ؟یخوب..سالم-مهرداد
  
  . خوب نباشمدیچرا با..خوب؟آره-
  

  .حضورشو کنارم حس کردم. دستم فشردمی زل زدم به روبرومو حلقمو تودوباره
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  .میسرده پاشو بر-مهرداد

  
  کجا؟-
  

  .برمتی میهرجا بخوا..دونمینم-مهرداد
  

  .نمی تکون دادمو آروم از جام بلند شدمو رفتم سمت ماشیسر
  

  . ورهنی انی ماشسنای-مهرداد
  
  . اومدمنیبا ماش-
  

  . منی از بچه ها ببره خونه یکی گمیبعدا م...ولشکن-مهرداد
  
  .نهیچمدونم داخل ماش-
  

  نه؟..گهی من دی بره خونه دی باکنمیفکر م-مهرداد
  
 ینجوری چرا من اای؟قراره زنش بشم؟خدا مهردادی برم خونه دی واقعا بایعنی

  ..من که هزاران هزار بار بهش فکر کردم..بهی واژه ها برام غرنیشدم؟ چرا ا
  

  .ی زدخی گهی دای؟بییکجا!سنای-مهرداد
  
خودشم .  برام باز کردو سوار شدمنویدر ماش.  نگفتمو دنبالش راه افتادمیچیه

  . کرد روشنوی روشن کردو بخارنوی سوار شدو ماشعیسر
  

  ؟یریخب کجا م... که چقدر سردهیوا-مهرداد
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  . بهزادیبرو خونه -
  

  .؟باشه!بهزاد-مهرداد
  

 یسرد.. نگاه کردمرونی دادم و به بهی تکشهیسرمو به ش.. واسه گفتن نداشتمیحرف
 قراره آرامشم گهی دی؟کی روحم چیکردولی از التهاب جسممو کم میکمی شهیش

 نبودو زودتر از کی بهم آرامش بده؟ ترافدنشی با نفس کشی قراره حتیباشه؟ک
   شدم که مهرداد گفتادهی پنی بگم از ماشیزی که چنیبدون ا.میدی رسشهیهم
  

  .مونمیمنتظرت م-مهرداد
  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  . بمونمنجای شب همدیشا..نه-
  

  . هستمنجای همی بدشوی که خبر قطعیباشه تا زمان-مهرداد
  

.  سرمو با درد تکون دادمو رفتم سمت در خونشونت؟رفی شک داشت؟چرا نمچرا
از آسانسور اومدم .  باز شدیکی تیزنگ درو زدم که بعد از چند لحظه در با صدا

صدا از . چکمه هامو در آوردمو رفتم داخل.  باز خونهمهی رفتم سمت در نرونویب
  .خورنی ناهار من داردمیوارد آشپزخونه شدم که د. ومدیآشپزخونه م

  
  ..مسال-
  
  ؟یخوب...سالم-نیاسمی

  
 نگاه خوردی انداخته بودو داشت غذا منیی تکون دادمو به بهزاد که سرشو پایسر

  .کردم
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  .نی بشای؟بیستادیچرا اونجا وا-نیاسمی
  
  . کنار خودش اشاره کردبه
  
   بکشم برات؟؟برنجیناهار که نخورد-نیاسمی

  
   نگفتمو فقط نگاش کردم که باشک نگام کردو گفتیچیه
  
   شده؟یزیچ-نیاسمی

  
   گفتمدموی کشیقی عمنفس

  
  . تموم شدیهمه چ-
  
   بهت نگام کردو گفتبا
  
   تموم شد؟ی؟چی چیعنی-نیاسمی

  
  .میطالق گرفت-
  
 که قاشقشو دمیبهزادو د.  چشماش جمع شدی نگام کردو اشک توی با ناباوریاسی

ش که  قدم برم سمتهیخواستم .  بودنیی سرش پادادوی دستش محکم فشار میتو
 بشقابش پرت کردو از جاش بلند شدو اومد سمتمو دستشو برد ی قاشقشو توییهوی

  . صورتمیباال و با تمام قدرت خوابوند تو
  
  .بهــــــــــزاد...یهـــــــــــــ-نیاسمی

  
 مدت نی که ایانگار تمام حرص.. محکم زدیلیخ.. از درددیکشی داشت سوت مسرم

 صورتمو برگشتمو بهش نگاه یو گذاشتم رودستم. کردیخورده بودو االن خال
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 از جاش عی سریاسی. دیلرزی خون بودو از خشم به خودش میچشماش کاسه .کردم
  .بلند شدو اومد سمتمون

  
  .نمی بردار بب؟دستتوی خوبسنای-نیاسمی

  
  .نیی پادی بهش نکردم که خودش دستمو کشیتوجه

  
  . شدهی لبت خونیگوشه ..یه-نیاسمی

  
   گفتغیو با شدت هولش داد عقبو با ج سمت بهزادبرگشت

  
  ؟ی کارو کردنی ای چیبرا..یروان-نیاسمی

  
 دستمو گرفتو بردم سمت یاسی. گرفتی لحظم نگاه خونبارشو از چشام نمهی یحت

کتشو . موهاش زدو رفت سمت دری توی چنگی از مبال که بهزاد با کالفگیکی
  . درو محکم بسترونویبرداشتو از خونه رفت ب

  
  .نجای انی بشایب-نیاسمی

  
 برداشتو کنارم ی دستمال کاغذهی عی نشستم که سرکردی اشاره میاسی که ی مبلیرو

  . زخمم گذاشتینشستو آروم رو
  
 یلیخ.. شدهینجوری چقدر محکم زده که لبش انیبب...شعوری بیپسره -نیاسمی

  درد گرفت؟
  

 حرف بزنه  تا خواستدوی کشیآه.  نه تکون دادمی زدمو سرمو به معنایپوزخند
 از جام بلند شدمو رفتم سمت پنجره که عیسر.  اومدنیی از پادادی دادو بیصدا

 از جاش یاسی سمت در که دمیی دوعیسر.  شدنزی مهردادو بهزاد با هم گالودمید
   گفتومدی که دنبالم میبلند شدو در حال
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   شده؟یچ-نیاسمی

  
  .کنهیبهزاد داره دعوا م-
  
 در نیبه محض ا. چادر از همونجا برداشتو دنبالم اومد هی عی سریاسی حرفم نی ابا

 واضح یلی بهزاد خدادی دادو بیصدا..رونی سرعتم رفتم بنیآسانسور باز شد با آخر
  .دهی مهردادو چسپی قهی دمیدر خونه رو باز کردم که د. ومدیم
  
  .بهزاد-
  
 ی قهی کردم ی به سمت بهزاد رفتمو سععیسر.  من هردوشون برگشتم سمتمی صدابا

  .ارمی دستش دربیمهردادو از تو
  
  ؟ی شد؟خلیکنی می کار داریچ-
  
  . مهردادو ول کردی قهی شدت هولم داد عقبو با
  

  ؟ی شده؟نگرانشیچ-بهزاد
  
  ...بهزاد-
  

  فهمم؟ی من خرم نمی کردالیه؟خیها؟چ-بهزاد
  
  ؟ی قرار بوده بفهمویو؟چیچ-
  

  .ی مجبورت کرد از ارسان جداشنی ادونمیمن که م-بهزاد
  
  !؟یچـــــــــــــــ-
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  .ی شدونهیبهزاد د-نیاسمی

  
 چقدر ارسان دونمیم..شناسمی خوب میلی رو خسنای ی نشدم ولونهینه د-بهزاد

 سنای روزه هی شده یحال چ..رهی ازش طالق بگشدی نمیدوست داشت و اصال راض
 نشوی که زندگنهی اریتقص.. آقاسنی اری طالق گرفتم؟ همش تقصگهی راحت منقدیا

  .خراب شده
  

 گشی مهردادو گرفتو با دستش دی قهیدوباره ..گفتی آخرشو با حرص می هاجمله
  . بهزاد گرفتمعی زدمو سرغیج. مشت زد تو صورتش

  
  . نکردهیبه خدا مهرداد کار...بهزاد ولش کن تورو خدا-
  

 من اون روز متوجه نشدم داشت تو خونه ی کردالی نکرده؟ خیکار..ولم کن-بهزاد
  زد؟ی به تو میه زر من چی
  

   بکشمش کنار گفتمکردمی می که سعی گرفتمو در حالبازوشو
  
  .ستی نیکنی اونطور که تو فکر میچیبه خدا ه-
  

  . هولش داد کنارو برگشت سمتمبای ول کردو تقرمهرداد
  

  ه؟ی چه جورنمیخب بگو بب-بهزاد
  

 بهش قتوی حقتونستمی می جورگفتم؟چهی بهش مدی بایچ..دی تو دهنم ماسحرف
  .کردی صورتم نگاه نمی توی حتگهیبگم؟بهزاد د

  
  . رو دوست دارمسنایمن -مهرداد
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 شده یدماغش خون.. بود نگاه کردمستادهی ترس به مهرداد که پشت سر بهزاد وابا
 هیتو .  دستاشو محکم مشت کرده بوددویکشی نفس می زخمری شهیبهزاد مثل . بود

 اومد دوی کشیفی خفغی جیاسیه کنه که حرکت برگشتو خواست به سمت مهرداد حمل
  .سمتشو منم از پشت گرفتمش

  
  .بهزاد تورو خدا-نیاسمی

  
  .زدی نبودو فقط با داد مشی حالیچی بهزاد هیول
  

 ی کهیمرت..ارمی بگو تا چشاتو دربگهی بار دهی ی دار؟جرئتی گفتیتو االن چ-بهزاد
  ...نمکی ؟نابودت میکنی خراب میزندگ..کنمی متیازت شکا..یعوض

  
 اون ی بهزاد تودنی با درونوی بلند بهزاد نگهبان درو باز کردو اومد بی صدااز

  . به سمتمون اومدو بهزاد گرفتعی سرتیوضع
  
  . بروسنای-نیاسمی

  
   گفتکردی مهی که گری نگاه کردم که در حالیاسی بغض به با
  
  .نزار خون به پا شه...توروخدا برو-نیاسمی

  
 خودشو از دست اونا آزاد کنه نگاه کردی می که داشت سع عقب رفتمو به بهزادعقب

 سوار عیاونم سر.  شدمو به مهرداد اشاره کردم سوار بشهنی سوار ماشعیسر...کردم
 نگاه کردی دعوا میاسی بغل به بهزاد که داشت با نهییاز آ.. شدو راه افتاد

  . بهزادو تحمل کنهی های بدخلقدیبه خاطر من با..یاسی یطفل..کردم
  

  ؟یخوب-مهرداد
  

  .شینی بی گرفته بود جلوی متوجه مهرداد شدم که چند تا دستمال کاغذتازه
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  .منو ببخش-
  

   بهزاد؟ی برا؟ی چیبرا-مهرداد
  
   گفتکردی که دنده رو عوض می زدو در حالی نگفتم که لبخندیچیه
  

 ینی بشی رو پزای چنی ای همه یعنی دادم شنهادوی پنی بهت ایمن وقت-مهرداد
 نیمنم اگه بودمو همچ..هیعیطب..شهی باهام برخورد مینطوری که ادونستمیم..کردم

  .دونستمی حتما اونو مقصر مدمیدی رو میکس
  

  . سرمو تکون دادمدموی کشیآه
  

  اونم کار بهزاده؟-مهرداد
  
  . لبم اشاره کردی تعجب بهش نگاه کردم که به گوشه با
  
  .آره-
  

   کردو گفتیپوف
  

   من؟ی خونه یایشب م-مهرداد
  
  .نه ببرم فرودگاه لطفا-
  
   تعجب نگام کردو گفتبا
  

  ؟ی چیبرا!!فرودگاه؟-مهرداد
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  !مشهد... برم خونمونخوامیم-
  

  ...ایخب امشب ب-مهرداد
  
   نگاش کردمو گفتمی کالفگبا
  
  . خودمونی برم خونه خوامیم!مهرداد-
  

  . تکون دادو دور زدو روند سمت فرودگاهیسر
  

  . به خاطر هوا پرواز کنسل شده باشهدی شا؟اصالی چ نداشتنطیاگه بل-مهرداد
  
  .گهی دکنمی مشی کارهی...دونمینم-
  

   با هم؟می برنی با ماشیخوایخب م-مهرداد
  
  .رمیاگه نشد با اتوبوس م..یفتی بگتی از کارو زندخوامینه نم-
  

  . باهممیریم..ستیالزم ن-مهرداد
  
  ...آخه-
  

 هرچه زودتر مامان بابات با من آشنا بشن مکنیفکر م..سنای اری بهونه نگهید-مهرداد
  نه؟..بهتره

  
  .دونمینم-
  

چند وقت .. بشه به ضرر خودتهرتری دیهرچ.. بهترهینجوریا..دونمیمن م-مهرداد
  ؟ی براشون داریهی چه توجی بارداردنی که همه فهمگهید
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 که مهرداد گفتمی به بچم مدی بایعنی.. شدم به روبرومرهی نگفتمو خیچیه

 بفهمه و ازم متنفر بشه ؟اگهی روز بفهمه چهی با دروغ بزرگش کنم؟اگه دی؟باباباشه
 چی اگه هشدی میچ.دمی از ته دل اه کشدموی شکمم کشی روکنه؟دستموی م؟درکمیچ

 یلی که برم با آنی قبل از ااگه شدی می افتاد؟چی مسائل اتفاق نمنیکدومون از ا
 ی فرقچی واقعا با بهشت هگمونی زندگهی حاملم؟اون موقع ددمیفهمیصحبت کنم م

هردو خوشبخت ..میکردی حس نمچکدومی هکمی اون کمبود کوچی حتگهید..نداشت
 رو با تک تک سلول ی خوشبختی واقعی که معنای سه نفره ی خانواده هی..میبود

 که لعنت بر یخودت کرد..سنای نداره دهی خوردن فاتحسر ..کننیهاشون حس م
تو وادارش ...خواستیارسان نم..ی کردی پافشاری همه چیخودت رو..خودت باد

 تو ی زدن که منصرفت کنن ولشیبهزاد و همه خانواده خودشونو به آبو آت..یکرد
 هم با یهم با خودت بد کرد..ی کردی لجبازگسوی مسائل دهی مثل بقنی ایفکر کرد

  ..شهی اشتباه تو فنا میبه پا... تو سوختیبه پا... گناههیاون ب...ارسان
  

 عقب ی نگه دارم بریخوای ممی راه باشی توی ساعت8  7 هیفکر کنم -ردادمه
  ؟یبخواب

  
   روبروم زل زدمو گفتمی جاده به
  
  .ادیخوابم نم..نه-
  
 نگه یی لحظم جاهی یمهرداد حت.می نگفتو هردومون سکوت کردیچی هگهید

 ی ساعت بود که تو5  4کینزد..کردی داشت غروب مدیخورش..روندیفقط م..نداشت
  . میراه بود

  
  . بشه باهاتمی من هر چی ولی و شک داریمونی پشدونمیم-مهرداد

  
اون از کجا .. حرفش جا خوردمو برگشتمو با تعجب بهش نگاه کردمنی از ایلیخ

 ینجوری اخواستمینم.  نشون بدهنوی نکردم که ای کارای نزدم ی که حرفد؟منیفهم
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 دموی کشیقینفس عم. ن جدا کرده حس کنه که اون منو از ارساخواستمینم..فکر کنه
   گفتعی برگرده سمتم سرنیخواستم حرف بزنم که بدون ا

  
تو ارسان و دوست ..فهممتیمن م..ی کنهشی توجای ی انکار کنخوادیاصال نم-مهرداد

  .عشقته..پدر بچته..شوهرته..یدار
  

   سمتمو زل زد تو چشامو ادامه دادبرگشت
  

 از عشقت دور ی داره وقتی چه دردمدونیم.. عاشق شدمی روزهیمنم -مهرداد
  .یشیم
  

  .می نگاه کردگهی طرف دهی گاز گرفتمو هردومون همزمان به لبمو
  

نزار تمام حرفات و بغضات درونت ..سنای بشن ی اشهینزار چشات ش-مهرداد
 اهیقلبتو س..کننی موونتی قلبت بمونن دیاگه تو.. کن خودتویخال..بمونن

 و ی پر از غمو ناراحتدینبا... باشهاهی قلبت سدینبا..ی مادر بشیخوایتو م..کننیم
 وگرنه ی به بچت محبت کنی اونقدر بزرگ باشه تا بتوندیبا.. باشهیمونیبغض و پش

  ؟یخوای منویتو ا...یدیبچتم از دست م
  

آروم .. نه تکون دادمی سمتمو منتظر نگام کرد که با بغض سرمو به معنابرگشت
من بچمو با ..ختمیبه خاطر بچم اشک ر..ردن گونم سر خوی اشکم رویقطره ها

 بغض و ای دنهینه .. محبت بهش ببخشمای دنهی خواستمیم..خواستمیتمام وجودم م
 یب.. کردمهی از ته دل گرو دادمهی تکشهیسرمو به ش...گفتیمهرداد راست م..حسرت

 که داشت از یخون.. چشام رد شدی از جلویکی یکی محضر یتمام صحنه ها...صدا
آخ که اگه بودم خودم براش دستشو پانسمان ..دیچکی ارسانم میدستا

 نی همچیلی آیعنی.. بشهشی بزنه که مبادا طوریزی دست به چزاشتمینم..کردمیم
 ارسان من هست؟ارسان کنه؟مواظبی عمل ماد که بهم دی قولکنه؟بهی براش میکار

 امی برونیب لحظه فکرش هی ی حتتونمی وقت نمیچیه..مونهی قلب من میتا ابد تو
 وجودم لحظه به لحظه رشد یداره تو... چشممهی جلوشیادگاریچون 
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 کردمو با شدت می به صفحه گوشی برگرد؟ نگاهگهی امروز ارسان میعنی..کنهیم
 ی و فقط توگفتی نمیچیمهرداد ه.. بلندی دفعه با صدانیا..هی گرری زدم زیشتریب

 قلبم تلنبار ی نداد بغضم توچقدر ممنونش بودم که اجازه..کردی میسکوت رانندگ
  ...شدمیوگرنه حتم داشتم که خفه م..بشه

  
 نفس ی کرده بودم احساس تنگهی چقدر گذشته بود که از بس گردونمینم
با ترس . گوشه نگه دارههی به دست مهرداد چنگ زدمو اشاره کردم عیسر..کردمیم

 رونوی کردم ب پرتنی خودمو از ماشبایتقر.. گوشه نگه داشتهی عینگام کردو سر
 حالم بهتر کردم که حس دمی کشقیچند تا نفس عم.. بکشمقی کردم نفس عمیسع

  .شده
  

  ؟ی خوبسنای-مهرداد
  

 رفت و چند لحظه بعد با نشی به سمت ماشعی آره تکون دادم که سری به معناسرمو
حالم بهتر شده بودو .. آبو ازش گرفتمو صورتمو شستمشهیش.. آب برگشتشهی شهی

  .دمیکشیم نفس یعاد
  

   ببرمت اورژانس؟یخوایم-مهرداد
  
  .نه خوبم-
  

 بعد ی مطمئن شم که خوبمیاونجا بر..می سبزوارکیاالن نزد...یهرچ-مهرداد
  .میریدوباره م

  
 دکتر برم تا از شی پدادمی محیترج.. سوار شدمنوی نگفتمو رفتم سمت ماشیچیه

  .سالمت بچم مطمئن بشم
  
 یکمیدکتر بعدم .. بردم دکترعیرداد سر سبزوار مهمیدی ساعت بعد که رسکی

 بودو ظهرم ناهار 6ساعت . ستی نی مشکلیچی خوبه و هی گفت که همه چنهیمعا
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 نی ماشی مهرداد غذا گرفتو با هم توی نداشتم وللی که منی نخورده بودم با ایچیه
 هی ری من غی بخندونه ولنو مکردی می سعاوردوی در می مسخره بازیلیخ..میخورد

 دوباره می که شاممونو خوردنیبعد از ا..کردمی نمی اگهی کار دیچیمحو هلبخند 
  .میدی بود که رس8 ساعت ی و حدودامیراه افتاد

  
 ی چه جوردونستمیاصال نم.  خودمونی سمت خونه می به مهرداد دادمو رفتآدرسو

ا ب.  نداشتمشوی اصال آمادگیی جوراهی.. بدمضحی مسئله تونی مامانو بابا ای برادیبا
   شم که گفتادهی باز کردمو خواستم پنویشک در ماش

  
  .میای فردا بمی برمیتونی اگه االن سختته مسنای-مهرداد

  
   که برگردم سمتش گفتمنی بدون ادموی کشیآه
  
 بالخره ی برام سخته ولنی که انیبا ا.. افتادهمی زندگی تونیمن اتفاق بدتر از ا-
  . انجام شهدی بایخته ولچه امروز چه فردا س...فتهی اتفاق بدیبا
  

آروم رفتم سمت در .. شدادهی پنی کردم که سرشو تکون دادو از ماشنگاش
 نی ای کسام تونی که منبع آرامشم بود و هنوزم هست چون بهتریخونه ا..خونمون

 یکی تیآروم زنگو فشار دادم که بعد از چند لحظه در با صدا. کننی میخونه زندگ
  ....ادی بم مهرداد اشاره کردم دنبالدرو باز کردمو به. باز شد

  
فکر کنم مهردادو . اطی سمت حدیی دورونوی مامان اومد بمی که وارد خونه شدنیهم

 کردمو رفتم شتریسرعتمو ب. بود که چادر سرش کرده بوددهی دفونیاز پشت آ
 یعنی سی صورت خنیا.. نگاه کردمسشی به صورتش خستادموی واکشینزد..سمتش

  .هی گرریبغلش کردمو زدم ز.. بهشون گفتهزویبهزاد همه چ
  
  ...مامان-
  

  . براترمی من بمیاله..جان مامان-مامان
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 رونویاز بغلش اومدم ب.. بغلش فشردی منو توشتری کردم که بهی گریشتری شدت ببا

  .نگاش کردم
  

  ؟ی نابود کردی راحتنی به همتویسنا؟زندگی ی کار کردیچ-مامان
  

  . گفتن نبودی برایحرف...نگفتم یچی هنویی انداختم پاسرمو
  

  .سالم-مهرداد
  
اشکشو با .  بود نگاه کردمو برگشتم سمت مامانستادهی مهرداد که کنارم وابه

  چادرش پاک کردو گفت
  

  .نیخوش اومد...سالم-مامان
  

 تشکر تکون داد که مامان به سمت خونه ی زدو سرشو به معنای لبخندمهرداد
درو بستمو به .. نجانیپس حتما ا.. بوداطی حی تواسی النیماش.  کردشییراهنما

 سی و پرداسیحدسم درست بودو ال.  بود نگاه کردمستادهیمهرداد که وسط سالن ا
 دست دادمو سی  پردبا ی هم بود ولی اخماش تواسیال.. مبل نشسته بودنیرو

 کردو ی احوال پرساسیمهردادم با ال.  بغلش بود ناز کردمی کوروشو که تویکمی
 یمامان نشسته بودو سرشو گذاشته بود رو.  خودمم رفتم سمت آشپزخونه.نشست

  .زیم
  
  بابا کجاست؟-
  
  . من سرشو برداشتو نگام کردی صدابا
  

   تو؟یکجا بود..تو اتاقش-مامان
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  ؟ی چیعنی-
  

 تی به گوشمیهرچ...ستی ازت نی خبرچی هی بهزاد اومدی از خونه یاز وقت-مامان
  .یستی در دسترس نزنمیزنگ م

  
  .تو راه بودم-
  

  . پسرهنیبا ا-مامان
  
  ....مهرداد دوست-
  

  . رو گفتیبهزاد همه چ..ی کنشی معرفخوادینم-مامان
  
  . اشتباه بهتون گفتهیلی رو خیبهزاد همه چ-
  

  ؟ی چیعنی-مامان
  
  .ستی منو ارسان نییمهرداد اصال علت جدا.. ماماننیبب-
  

  ؟یری طالق بگی گرفتمی تصمییهوی شد که یپس چ-مامان
  
  .یلی با وجود آامی کنار بتونستمینم-
  

  .یاما تو خودت خواسته بود-مامان
  
  . نهای تونمی واقعا منمی قرار نگرفته بودم که ببطشی شرای وقت تویچی هیآره ول-
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مثل کبک .. کو گوش شنوای دلم نکن ولزیعز.. نکنسنایچقدر بهت گفتم -مامان
 اخر برات یحاال خوب شد؟ چ...یدیدی رو نمیچی هوی برف کرده بودریسرتو ز
   برات موند؟ی چچارهی از فنا شدن تو واون ارسان بریموند؟غ

  
  . ندارهی ادهی حرفا واقعا فانی اگهید..مامان-
  
  . تکون دادو از جاش بلند شدی تاسف سربا
  

  ...یی بالهی یگی نم؟ی پسره اومدنی تنها با ای چیبرا-مامان
  
  .ستی نیمهرداد اونطور آدم-
  

  .کارت اصال درست نبوده...به هر حال-نماما
  

   دهنمو قورت دادمو گفتمآب
  
  . باهاتون صحبت کنمدیبا-
  

   گذاشت کنارو گفتختیری می رو که داشت توش چایفنجون
  

  .شنومیم...خب-مامان
  
  . با هردوتون صحبت کنمدیبا-
  

  دته؟ی جدتی باز خرسنای-مامان
  
  ..مامان-
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 االن بهم بگو که نی از همی بکنیدی کار جدیخوایاگر م.. مامانیمامان ب-مامان
  .ملهی من تکتی ظرفگهید..من نباشم

  
  .ستی نی بدزیچ..نه-
  

  .خدا کنه-مامان
  
   و به سمتم گرفتو گفتی چاینیس
  

  .امیبرو منم االن م...یزشته مهمونو تنها گذاشت-مامان
  
با پاش  نشسته بودو ی مبل تکیمهرداد رو.  از دستش گرفتمو رفتم سمت حالینیس

 سمی بودو پردنطوری هماسمیال.  فکر بودی ضرب گرفته بودو بدجور تونی زمیرو
  .کردی میداشت با کوروش باز

  
  .ی تنها مونددیببخش-
  
  . من نگاهشو به سمتم چرخوندو لبخند زدی صدابا
  

  .ستیمهم ن-مهرداد
  

 بعد از چند.  نشستمزوی می رو گذاشتم روی خالینی و بهش تعارف کردمو سیچا
  . مامان از آشپزخونه اومدقهیدق
  

  .نی خوش اومدیلیخ-مامان
  

  . نگفتیچی سرشو با لبخند تکون دادو همهرداد
  
  اد؟یبابا نم..مامان-
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  .دهی شرکتشو انجام میداره کارا-مامان

  
  اد؟ی بی بگشهیم-
  
 به در اتاق بابا یبا کالفگ.  نگفتو از جاش بلند شدو رفت سمت اتاق کار بابایچیه

پس چرا ...ادی بود که مامان رفته بود تا به بابا بگه بقهی ده دقکینزد..ردمنگاه ک
   خودش به طرف من خم کردو آروم گفتیکمی مهرداد ان؟ینم
  

  .کنهی رو بدتر می همه اضطراب همه چنیا-مهرداد
  
  .ستیدست خودم ن...تونمینم-
  

وقت اون... بکش اسم خدا رو چند بار صدا بزنقی نفس عمهی...هست-مهرداد
  .دهی بهت میبی چه آرامش عجینیبیم
  
 رو از مهرداد ی حرفنی روز همچهیاصال انتظار نداشتم .. تعجب بهش نگاه کردمبا

  .بشنوم
  

  .بالخره منم خدا رو دوست دارم.. نگاه نکنیاونطور-مهرداد
  

 گهید..واقعا آروم شدم.. انجام دادمگفتی رو که می زدمو همون کاری کمرنگلبخند
 در اتاق ی که صدادمی کشیقیچشمامو بستمو نفس عم..راب نداشتماونقدر اضط

 نگاه رونی بومدنی چشامو باز کردمو به مامان و بابا که داشتن از اتاق معیسر.اومد
 ؟بابای چی براهی گری کرده ولهیمامان چشاش سرخ سرخ بود و معلوم بود گر.کردم

 از جاش عیمهرداد سر.  اخم داشت اومد سمتمونهی که ی محکم در حالیبا قدما
خواستم . جوابشو دادنی سنگیلیبابا خ..بلند شد و رفت سمت بابا و باهاش دست داد

 رفتارا رو حدس نیا.. مبل نشستیبرم سمت بابا که اخم کردو روشو برگردوندو رو
  . آماده کردمیزی همه چی خودم برانم..زدمیم
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  نجا؟ی ای اومدی چیبرا-بابا

  
 دموی کشیقینفس عم. تعجب کردمیلی مهرداد خیونم جلو اشی سوال ناگهاننی ااز

  تا خواستم حرف بزنم بابا دوباره گفت
  

  ؟یچرا طالق گرفت-بابا
  
  .بابا من که قبال باهاتون صحبت کرده بودم-
  

  . رو بهت دادمی کارنی همچی من مگه اجازه ی ولیبا من صحبت کرد-بابا
  
  ...بابا-
  

   نه؟ایه دادم بهت اجاز...سنایجواب منو بده -بابا
  
  .نه-
  

  ؟!؟هـــــــــــــــای طالق گرفتی چیخب پس برا-بابا
  
  . رو تحمل کنمی اون زندگتونستمیمن نم-
  

 که یخواستی نمنوی خودت ا؟مگهی بهم زدتوی زندگی چی برایتونستیتو که نم-بابا
  .ی همه چری زیبعد زد

  
  . برام سختهنقدی ادونستمینم-
  

 ی کفش کردیپاتو تو..ی لج کردی نکن؟همیا بهت گفت م؟چقدریدونستیهه نم-بابا
 که مامانت اومد یحاال خوب شد؟همون روز.. ارسان ازدواج کنهدیکه اال و بال با
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 حق نداره سنایبه مامانت گفتم .. موضوعونیباهام صحبت کنه با شرط قبول کردم ا
  ادته؟ی... اعتراض کنهشیگ ذره هم از زندهی یبعد از ازدواج شوهرش حت

  
   آره تکون دادم که از جاش بلند شدو گفتی به معناسرمو

  
نه ..ای بنجای بعد با شوهرت ایبرو و دفعه ..مونهی گفتن نمی برایپس االنم حرف-بابا
  .بهی مرد غرهیبا 
  

   از جام بلند شدمو گفتمعی خواست بره سمت اتاقش که سربرگشتو
  
  . ازدواج کنمخوامیمن م-
  

 کردو با یدی اخم شداسیال.و با تعجب بهم نگاه کرد برگشت سمتمستادوی واسرجاش
 اشاره کردیآب دهنمو قورت دادمو به مهرداد که داشت بهم نگاه م.شک نگام کرد

  کردمو گفتم
  
  . ازدواج کنم که بهم آرامش بدهی با کسخوامیم-
  

   کم اخمش بزرگتر شدو گفتکم
  

   تو؟ی گفتیچ-بابا
  
  .می ازدواج کنمییخوایمنو مهرداد م-
  
. هی عصبانیلی خدادیصورتش سرخ شده بودو نشون م.. شدکی قدم بهم نزددمق

  .. گوشمیدستشو برد باال با تمام توانش خوابوند تو.  فقط نگام کردستادویروبروم وا
  

  . خدا مرگم بدهیوا-مامان
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  ..بابا-اسیال
  
 ی خونو گوشه یسیخ.. عمرم از خانوادم خوردمی که توی ایلی سنی شد چهارمنیا

  . بود که بهزاد زده بودیرد همون زخم.. حس کردملبم
  

 ی ولکنهی نمی کارنی دختر من همچگفتمیم...گهی بهزاد دروغ مکردمیفکر م-بابا
 نقشه ها رو نی دختر من همه ادمی نه تنها تمام حرفاش راسته بلکه فهمنمیحاال مب

  . برسهنجای تا به ادهیکش
  
   بغض نگاش کردمو گفتمبا
  
  ...سی نینطوریبه خدا ا-
  

  .رونیفقط برو ب.. نگویچیه..خفه شو-بابا
  

  ..دیحم-مامان
  
   گفتکردی که با اخم نگام می اومد کنار بابا و در حالاسیال
  
  . بهترهمیصحبت کن...نیبابا توروخدا آروم باش-اسیال
  
   دوباره گفتاسی الی بابا بدون توجه به حرفایول
  

  .رونیبرو ب-بابا
  
  .کنمیبابا خواهش م-
  

برو .. ندارمی دخترگهیمن د.. رونیبـــــــــــــــــــــرو ب-بابا
  .رونیب
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   به سمتمون اومدو دست بابا رو گرفتمامان

  
  .جان من نکن.. نکندیحم-مامان

  
   کردم فرح؟ آره؟تی دخترو تربنی کار کردم مگه؟من ای رو نکنم؟من چیچ-بابا

  
  ...بابا-
  

 ی من بازی با آبروی داریدونیم؟ی بکنی چه غلطیخوای میفهمی؟میبابا چ-بابا
  ؟ی سر ارسان آوردیی چه بالیفهمی؟میکنیم
  

  : نگفتم که ادامه دادیچی هنویی انداختم پاسرمو
  

 مامانت تورو ی که حتکردمی شک میشدیاگه شرمنده نم..ی شرمنده بشدمیبا-بابا
  . آوردهایبه دن

  
  . بلند نشهمی گری دهنم تا صدای گذاشتم رودستمو

  
حاال ...تی سر زندگی  برگرددی بای خانواده باشنی همچنان عضو ایخوایاگه م-بابا
 ی دور همه دی بای آقا ازدواج کننی با ایخوای اگه می هر جور که هست ولگتیزند

  .شهی همی برایمارو خط بکش
  
 رو انتخاب یکی اونا نی بدیمن اونا رو دوست دارشتم چطور با.. عجز نگاش کردمبا

 ی از من چگهیدست دادم اگه خانوادمم از دست بدم دمن ارسانمو از ..کنم
   کنم؟ی زندگیدی به چه امگهیمونه؟دیم
  
  . ازم نخواهنویبابا تورو خدا ا-
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  . پسرنی اای ما ای...سنای که گفتم نیهم-بابا
  
 لحظه چهره هی ی حتخواستمینم.. دقت به جزءجزءصورت هردوشون نگاه کردمبا

 پر از اشک ینگاهمو به چهره .. میی تنهای چششم بره تو روزایهاشون از جلو
 اضطراب هی که داشت با اسی النم؟بهی کوروشو ببتونمی بازم میعنی.. انداختمسیپرد

کاش ..ی بار بغلت کنم داداشنی اخری براشدیکاش م.. نگاه کردمکردیخاص نگام م
برگشتمو با ....یول. قدم بردارمو شمارو انتخاب کنمهیاونقدر جرئت داشتم که 

  . آروم رفتم سمت دریقدما
  

  ..سنای-مامان
  

توجه نکردمو .. داده بودمهی غمو بهش هدنیمن ا..پر از غم بود..دیلرزی مصداش
 باز نویدر ماش. ومدیمهرداد داشت پشت سرم م..رونی رفتم بعیکفشامو پام کردمو سر

  .رونیاشکامو پاک کردمو زل زدم به ب..کردمو نشستم
  

  ..سنای-مهرداد
  
همه .. بسازمدیبا..کنمی عادت می که به همه چدونمیم.. نگویچی هکنمیخواهش م-
  ... به خاطر بچمه وگرنهنایا

  
 میکم کم داشت.. روشن کردو راه افتادنویماش.. گاز گرفتمو سرمو برگردوندملبمو

  .میشدیوارد جاده م
  
  م؟یریکجا م-
  

  .رازیش-مهرداد
  
  ؟ی چیبرا-
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 و ی درمان کردی که رفتمی نشون بددیبا...می مدت بهتره تهران نباشهی-مهرداد
 ی جورنی شد که ای چگنی نمننتی حامله ببییهوی ینطوریهم..یبچه دار شد

  . همهکننیشد؟شک م
  

 حتما شک دنیدی مینجوریاگه منو ا.. نکرده بودمنجاشویفکر ا..گفتی مراست
دار  باری شد تا از ارسان جدا شدی چیشدی تو که اصال بچه دار نمگفتی و مکردیم

  . بودزیشک برانگ..یشد
  
به .. جواب ندادی ولمی رو امتحان کرده بودیادی درمان زیمنو ارسان راه ها-

  .یگی که مینی استینظر من اصال موثر ن
  

  . فکری باال انداختو رفت توییابرو
  

  . خارجمی رفتمی بگمیتونیخب م-مهرداد
  
   درمان کردم؟می اونجا رفتیعنی-
  

 یلی خی روشامیگی که اونجا منیحداقل ا...طورهبه نظرت چ...آره-مهرداد
  . بودهیموثرتر

  
  ... بازمیول..خوبه-
  

  .مطمئن باش.. شک کنهیچی به هچکسی هزارمینم... نترسیچیاز ه-مهرداد
  
  .چکسیه... وندارمچکسی هگهیمن د.. ندارهی فرقگهی من دیبرا-
  

 روز به هی کردمیم وقت فکر نچیه.. شدمرهی خرونی دادمو به بهی تکی به صندلسرمو
 رو نایهمه ا.. شدمی تنها بشم ولنقدی روز اهی کردمی وقت فکر نمچیه.. برسمنجایا

 ی بره ولشی حد پنی تا اخواستمینم.. بازتاب اعمال خودمهنایهمه ا...خودم خواستم
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 که قراره ی من بچمه و مردیی داراتنهااالن .. رو از دست دادمیهمه چ..شد
 زی شناسنامم نه چی تورهی که فقط اسمش میکس...یروغ شوهر دهی...شوهرم بشه

  ..نیهم..ی اگهید
  
  
  

  ) :ارسان  (  
  
با درد از .. کار کردمی چدمیاصال نفهم.. نگاه کردمنی زمی شکسته روی هاینی چبه

از .. نگام کردونی گری از جاش بلند شدو با چشماعی هم سریلیجام بلند شدم که آ
 ی ولرهی کرد بتونه جلومو بگی سعیلیخ..نجاید ا رفته بود اومده بوسنای یوقت

 سنای..شهی نمسنای مثل چکسی هی ولکنه آرومم سنای کرد مثل یسع..دیترس..نتونست
 خودت شهی و مثل همینی ببدموی بری که دستاسنای ییکجا..با رفتنش خردم کرد

 نی ای بباره ولخواستی م؟چشمامیی قشنگت؟کجای با اون دستایبرام پانسمان کن
 ی شکستم ولکدفعهی.. غرورم خرد بشهزاشتمی نمگهید...اجازه رو بهشون ندادم

 رفتم سمت درو از خونه زدم یلی توجه به آیب...کنمی تکرار نماهو اون اشتبگهید
 خاطراتم ادآوری خونه نی ایهمه جا..سوزمی دارم از درون مکردمیحس م..رونیب

 وقتا فقط نجوری ای زمانهی...شم توش نفس بکسنای بدون تونستمینم... بودسنایبا 
 ی توچکسیرم؟هی آرامش بگی ک؟ازی االن چی ولکردی بود که آرومم مسنای

 ییکجا... دادمو سرمو رو به آسمون گرفتمهی برق تکریبه ت... نبودابونیخ
 حرکت هی یتو... فشار روم بودیلیخ.. رفت؟دستامو مشت کردمسنامیخدا؟

آروم ..سه تا...دوتا..یکی...شت زدم برق مری به تتونستمیبرگشتمو تا م
  ..........شدمی وقت آروم نمچی هگهید...شدمینم
  
 نیتا بلکه ا.. نشدی از دردم کم بشه ولکمیتا ... مشت زدم تا بلکه آروم بشمنقدیا

دستم کامال ..افتادی نی اتفاقچیه... نشدی که به جونم افتاده خاموش بشه ولیشیآت
 یادیدستم که پوستش کنده شده بودو خون ز ی شده بود مخصوصا گوشه یخون

 که سوختی قلبم منقدیا...کردمی حس نمیچی هی ولداشتمی درد مدیاالن با..ومدیم
انگار همه جا برام ...دوباره برگشتم سمت خونه... بودی معنی دردا برام بنیا
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 ی ولدیچکیخون از دستم م..در خونه رو باز کردمو رفتم داخل.. کم بودژنیاکس
 در خونه داره با اضطراب ی جلویلی آدمیاز پله ها رفتم باال که د..مهم نبودبرام 

 اومد عی توجه بهش خواستم از کنارش رد بشم که متوجهم شد و سریب. زنهیقدم م
  .سمتم

  
  ؟یکجا بود..ارسان-نیلیآ
  
  .دی دموی خواستم بزنمش کنار که دست خونی کالفگبا
  
  . شدهیدستت چ...رمی من بمیاله-نیلیآ
  

اخم کردمو .. گرفتیدی شده که سوزش شدی چنهی دستش گرفت تا ببی تودستمو
  زدمش کنار گفتم

  
  .نیهم... دوروبر من نباشنقدی اکنمی فقط خواهش  میلیآ-
  

 رفتم عی فرش نچکه و سری گرفتم که خونش روگمی اون دست دری سالممو زدست
 شیزی خونریلی کردم چون خی پانسمان الکهیدستم شستم و ..ییسمت دستشو

 تخت یرو..دیکشی مری دستم بدجور تی بود و استخون هاادیدردشم ز.. بوددیشد
 بدجور رو بروم روسنای ی باز خالمهیکمد ن.. انداختمینشستمو به اطراف نگاه

چشمم افتاد به .. هم فشار دادمو سرمو برگردوندمیدندونامو رو.رفتیاعصابم رژه م
 تا خوردی رو منایا..خوردی منای از ایلی خاسنی شیچند وقت پ... آرام بخشیقرصا

با ..  خودخواهشعوریمن ب...من احمق... کم بشهدمیبخشی که من بهش میبلکه از غم
 برداشتمو دوتا در آوردمو بدون آب ی عسلی قرصو از رویحرص بسته 

 نای از اشتری بسنای بدون می زندگی تلخی ولدیچی دهنم پیطعم تلخش تو..خوردم
 که شدی منیکم کم داشت چشام سنگ.. شدم به سقفرهی خدموی دراز کشآروم... بود

 ی تمام بانداش خوندمیدستمو آوردم باال که د.. دستم حس کردمی و تویدرد بد
 چشامو نی همی شده بود برانی بدجور پلکام سنگکردوی داشت اثر مرامبخشاآ..شده

  ..دمی نفهمیچی هگهیبسته شدو د
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  . دکترمی بردی باارسان پاشو...ارسان-نیلیآ
  

 بود ستادهی باال سرم واونی گری که با چشمایلی چشممو باز کردمو به آی الآروم
  .نگاه کردم

  
  . گفتم برویلیآ-
  
 تیزی خونریلیپاشو خ... شدهیتمام تخت خون...ستیارسان حالت خوب ن-نیلیآ
  .ادهیز
  
 رشی زیتمام مالفه .. سرمو کج کردمو به دستم نگاه کردمیکمی حرفش نی ابا

  . گرفتی از جام بلند شدم که دستم درد بدیبا کرخت.  شده بودیخون
  
  ..آخ-
  
  . دکترمی بردیبا-نیلیآ
  
  .من حالم خوبه-
  
  . کردهیزی خونریلیخ... دارههی به بخازیزخمت ن-نیلیآ
  
  .خوامیگفتم نم-
  
  .می برای بسنایجون ..ارسان جون من-نیلیآ
  
 بود؟آروم از جام نجای اسنای اگه االن شدی میچ.. نگاه کردمونشی گری چشمابه

سرمو ..دیچرخی داشت دور سرم مایانگار تمام دن.. خوردجیبلند شدم که سرم گ
  . گرفتمیلی آیدستمو به شونه 
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  ؟یخوب-نیلیآ
  

 نه تکون دادم که دستمو گرفتو انداخت دور شونش و بردم سمت ی به معناسرمو
حرکت دونه .. بودماوردهیاز تنم درنخودش حاضر بودو منم که اصال لباسامو ..در
 باز کردو منو نویدر ماش.. کردمی خوب حس میلی خمیشونی پشتمو پی عرق و رویها

 از ی داره ولنامهی گواهدونستمیم... خودشم از اونور سوار شدنوی ماشینشوند تو
  .ترسهی میرانندگ

  
  .رونمیبزار خودم م-
  
  .تونمیم..نه-نیلیآ
  

 اومد نگی و باز کردو اروم از پارکنگی و برداشتو در پارکموتی روشن کردو رنویماش
 تونستمی حالم بد بود که نمنقدی ایکامال معلوم بود چقدر استرس داره ول..رونیب

چرا .. خون ازم رفته بودیلی خمی بود و از طرفدهیدرد دستم امونمو بر... بگمیزیچ
 مجازات محکوم نیه به ا کدوم گناه نکرد؟چرا؟به آروم جونم کنارم باشهدیاالن نبا

  شدم؟
  

 می بغلمو گرفتو رفتریز.  شدادهی پنی از ماشعی نگه داشت و سرمارستانی بیجلو
 دموی تخت دراز کشیرو.. تختهی ما بردمون سمت دنیپرستار با د...سمت اورژانس

 داره به دستم دست یکی حس کردم قهیچشمامو بستم که بعد از چند دق
 رو یچیق. کنهی منهیمعا دکتر داره دستمو دمیردم که د چشمامو باز کعیسر..زنهیم

 تکون داد کموی به دستم انداختو آروم انگشت گوچینگاه..برداشتو باندو باز کردو
  .. داد بزنمخواستیکه از درد دلم م

  
  .آخ-
  

  ؟ی دستتو از جا بکنیخواستی با خودت پسر؟می کار کردیچ-دکتر
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دکتر داشت .  رو حاضر کننهی بخلی وسا نگفتم که برگشت سمت پرستارو گفتیچیه

   گفتی با نگرانیلی که آزدی مهیدستمو بخ
  
   دکتر دستش نشکسته؟یآقا-نیلیآ
  

  .می که مطمئن بشنیری از دستش عکس بگنی برنی همیاحتمالش هست برا-دکتر
  
  .ستیالزم ن-
  

  که به کارش ادامهی زدو درحالی بهم انداختو لبخندی نگاهنکشی عی از باالدکتر
   گفتدادیم
  

 ستی نی مشکلی تا آخر عمرت درد بکشیخوای می خسته شدگتیاگه از زند-دکتر
  .ی رو ناراحت نکنهی که بقی به شرطیول
  
  . ندارمی کاریمن به کس-
  

  ونه؟ی خانومت گریپس چرا چشما-دکتر
  

آره من ..خانوم من فقط اون بود..گهی بود نه کس دسنای من فقط خانومم؟زن
 یبه خاطر غرور ب..به خاطر غرور مسخرم.. کردمیو بارون قشنگ عشقمیچشما

. ستی نیچی گفت هدوی که دکتر دمی از دستمم عکس گرفتمی رفتیلیبا اصرار آ.جام
 نگی پارکی تونیماش..ردم کی دفعه خودم رانندگنی گرفتمو ایلی از آنوی ماشچییسو

 برگشتم سمت  باز کردمودیدر خونه رو با کل.  شدمادهی پنیپارک کردمو از ماش
  .یلیآ
  
  . تنها باشمخوامیم-
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   نگم کردو گفتی دلخوربا
  
  . ممکنه حالت بد بشهیول-نیلیآ
  
  .برو خونت.. تنها باشمخوامیاالنم م..من خوبم-
  

 تونستمی ذرم نمهی یحت...دست خودم نبود.. بستمو رفتم سمت اتاق خوابدرو
مم بهش نخورده  نوک انگشتیحت.. بهش نداشتمیباهاش مهربون باشم چون حس

 ی وقتیدی عذاب کشیلیحتما خ..سنایآخ .. بارم بغلش نکرده بودمهی یحت...بود
 به خاطر من که قلب مهربونت ی برارمی بمی نه؟الهیلی آی خونه رفتمیشبا م

 ی که برانی نه ایاری طاقت بیتونی نمی که تو بفهمخواستمیمن فقط م..شکست
 ناخودآگاه رفتم سمت م؟یکردم با زندگ کار یآخ خدا من چ..ی تنهام بزارشهیهم

 کشویآروم ..آروم درشو باز کردم که چشمم افتاد به لباس خواباش..سنایکمد 
 هام هی با تمام وجود عطر تنشو به رموچشمامو بست..مینیبرداشتو بردم سمت ب

آروم . لحظه حسش کردم کنارمهی یبرا.. کل وجودمی توچدی پسنامی یبو..دمیکش
 از یکی نوی زمینشستم رو.. دم که نگام افتاد به آلبوم عکسامونچشمامو باز کر

 که دی اون لباس سفیتو..مونیموقع عروس...سنای عکس از نیاول..آلبومارو برداشتم
  . شده بوداپرنسس

  
  ؟یکنی نگام منهمهیچه خبره ا... منیارسان خورد-سنای

  
   داره؟یاشکال..دوست دارم...یزنم-
  
  . نوبره به خدایی پرونیداماد به ا-سنای

  
 دور کمرش حلقه کردمو هماهنگ با آهنگ شتری دستامو بدموی ته دل خنداز

آروم سرشو ..میدیرقصی بغل هم می بودو آروم تومی مالیلیآهنگش خ. میدیرقص
  .نمی سیگذاشت رو
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  . دوست دارمیلیخ-سنای
  
  .منم دوست دارم-
  
  .ی وقت تنهام نزارچیقول بده ه-سنای

  
  .زارمی لحظم تنهات نمهیمن ..ستیقول الزم ن-
  
  .قول بده-سنای

  
  .دمیقول م-
  
  .یمرس-سنای

  
عکسشو .  مهمونا برامون دست زدنی تموم شدو چراغا روشن شدو همه آهنگ

  ..برداشتمو روبروم نگه داشتم
  
 ی خانومگمی بار دهی شدی می؟چی وفا؟من قولمو شکستم تو چرا رفتی بیکجا رفت-
 ی راحت دل کندنقدی چرا ا؟پسی عاشق منیگفتی نم کنارم؟مگهیموندی و میکردیم

 ی برات راحت بود؟من بنقدی موقع رفتن؟ایختی قطره اشک نرهی ی حت؟چرایو رفت
 اون ی تو چرا شدی چشممو گرفته بود قبول ولیمن غرورم جلو..معرفت شدم قبول

 عشق با غرور معنا نداره؟پس چرا هردومون میگفتی لجباز و مغرور؟مگه نمیسنای
 م؟چرایدی رسنجای من؟چرا به ایسنای و غرور کل وجودمونو پر کرد؟چرا مینگ شدس

  م؟یقولمونو شکست
  

 سی که صورتش خسنایمثل .. گونم سر خوردنی بغضم شکستو اشکام روبالخره
  .. قلبمی دادمو عکسو گذاشتم روهیسرمو به کمد تک..شدیم
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تو فقط کنارم ..خوامیومفقط تور..خوامی از تو نمری غیچیمن ه..توروخدا برگرد-
خواهش ..سنایبرگرد ..دمیقول شرف م.. رو طالق بدمیلی آدمیباش من قول م

  ..کنمیم
  
 هی عشقم داشتم گری که برای غرور مسخره ایبرا.. کردمهی ته دل گراز

 یی لحظه هایبرا..ختمی که از دست دادم اشک ریی تک تک لحظه هایبرا..کردم
 اون ی همه شهی برگرده؟مشهیم..شهی همیبرا..که با غرور گذشت و از دست رفت

  لحظه ها برگرده؟؟؟
  
.  
  
.  
  
.  
  
.  
  

  ) :یسنا   (  
  

 واری دیبه ساعت رو. از پشت پنجره اومدم کناردموی شکم برامدم کشی رودستمو
 تخت ی از روورمویپل.. شده بودداریحتما مهرداد ب.. بود8ساعت..نگاه کردم

 هی..کردمی متی رعادی بای که خونه گرم بود ولنیا اب.. رونیبرداشتمو از اتاق رفتم ب
. بودمی مواظب خودم مشتری بدی باد که بهم وارد شده بویدی شدیخاطر استرس ها

 که در اتاق مهرداد باز شدو شادو سرحال از اتاق اومد نییخواستم از پله ها برم پا
  .رونیب

  
  .سالم-
  

  . زدو اومد سمتمی سمتمو لبخندبرگشت
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  ؟ی شدداریباز که زود ب..زی سحر خیم بر بانوسال-مهرداد

  
   رفتمو گفتمنیی از پله ها پاآروم

  
  ؟یبخوابم که چ...برهیخب خوابم نم-
  

 تا لنگ ظهر دمی رو دیمن که هر زن حامله ا.. های ادهی پدهیبه خدا تو -مهرداد
  .یداری اونوقت تو آفتاب نزده بدهیخوابیم
  
  ؟ی اطالعات دارنقدی که ای داشتچند تا زن و بچه..یخبر نداده بود-
  
   مزه سرشو خاروندو گفتبا
  

  . از دستم در رفتهگهیبه خدا حسابش د-مهرداد
  

 یسرجا.. صبحانه حاضر بودزی مشهیمثل هم.. سمت سالنمی زدمو رفتیلبخند
  . عسلمو خوردمری از شیکمی نشستمو میشگیهم
  

  !!زهرا خانوم-مهرداد
  

  . سرد و خشکشهیمثل هم.. اومد داخل سالنعی زهرا خانوم سرهی از چند ثانبعد
  

  بله آقا؟- خانومزهرا
  

  د؟ی خانوم آب پرتغال حاضر کنسنای یمگه نگفتم هر روز برا-مهرداد
  

   گفتمعی تا خواست جواب بده سری خانومزهرا
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  .گهی عسل هست دریچه خبره؟ش...نه بابا-
  

  . براشوننیزهرا خانوم حاضر کن..نه-مهرداد
  
  . بعد صبحانهیحداقل برا..شهیدا حالم بد ممهرداد به خ-
  

 گردو درست کردمو ری لقمه پنهی.  تکون دادو به زهرا خانوم اشاره کرد برهیسر
  خوردم که مهرداد گفت

  
  ؟ی فکراتو کردسنای-مهرداد

  
  در مورد؟-
  

  !غهیص-مهرداد
  

  . قورت دادمو فقط نگاش کردملقممو
  

  .نهی شک نکنه همی که کسنی ایرا تنها راه ممکن بی سخته ولدونمیم-مهرداد
  
  ..آخه-
  

  .ی مخالفی چی برای توفهممی نم؟منیآخه چ-مهرداد
  

 مهرداد غهی که بگم صنیسخت برام ا.. نگفتمیچی هنویی انداختم پاسرمو
من ...میاری طاقت بمی نتونستی که حتمی همو دوست داشتنقدی ایعنی ینجوریا..شدم

  . که هست پست تر بشمنی از اگرانید نظر ی توخواستمینم..خواستمی نمنویا
  

  ...تتوی شخصیخوای نمدونمیم-مهرداد
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  .ستی ننینه موضوع ا-
  

 که تنها راه حل می کار کنی چی ولکنمیدرکت م..سنای نهیموضوع هم...چرا-مهرداد
  .نهیممکن هم

  
  . آوردم باال و نگاش کردمسرمو

  
  ست؟ی نی اگهی راه حل دیچی هیعنی-
  

  . بگوی ندارم تو اگه داری اگهیل دمن که راه ح-مهرداد
  
 خودمم یی جوراهی.. نداشتم یواقعا راه حل.. نگفتمو نگاهمو به روبرو دوختمیچیه
 تازه ازدواج میگفتیاگر م.. قبولش برام سخت بودی ولنهی تنها راه حل همدونستمیم

 غهی نداشت پس تنها راهش صی ازدواج اصال همخونخی با تارمی بارداری ماهامیکرد
  . ماه بگذره4 نیم تا ای کردغهی صمیکردی وانمود مدیبا..بود

  
  ؟یکنی کار میچ...خب-
  
  .قبوله-
  

  .میوفتیفردا راه م.. جمع کننالمونوی وساگمی خوبه به خدمتکارا م-مهرداد
  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  !! زودنقدیا-
  

  . شرکت همه رو هوا موندهیکارا..ستی نیچاره ا-مهرداد
  
  .ی به خاطر من از همه کارارت عقب افتاددیببخش-
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  . بود گرفت و نگام کردزی می زدو دستشو آروم آوردو جلو دستمو که رویلبخند

  
 برات مهم دی که بایزیاالن تنها چ..ی فکر کنزای چنی به اخوادیاصال دلم نم-مهرداد

  .گهی دزینه چ..باشه بچته
  

 از جام بلند شدمو رفتم رونوی بدمی دستش کشری زدمو دستمو از زی مصنوعلبخند
 سه ماه نی ایتو.. رفتار کنهینجوری مهرداد باهام اخواستیاصال دلم نم.سمت اتاقم

 میدرسته که کمکم کرد تا روح.. باهامکردی می رفتارنی بار بود که همچنی اولنیا
 که نی ایحداقل برا... بودی مصنوعدا لبخننیهمه ا..دونمینم...یبهتر بشه ول

 ی همش براخواستمینم... نگرانم نباشننقدی تظاهر کنم حالم خوبه و اهی بقیجلو
درو .. در اتاقمو باز کردمو رفتم داخلدموی کشیآه..نگران بودن پا به خلوتم بزارن

 ی اس خالهی ی حتچکسیه.. نبودی خبرچیه..یچیبازم ه..میبستمو رفتم سمت گوش
انگار واقعا از خانواده ..کجام دنیپرسینم...دنیپرسیاصال حالمو نم..دادی نممهم به

 نه ی برگرد ولگهی و مزنهی بعد از چند روز بابا بهم زنگ مکردمیفکر م..طرد شدم
 هم ازم خبر یاسی بهزادو یحت.. نکردی کاریچیتنها بابا زنگ نزد مامانم ه

 واقعا قلبم کردمیحس م...یچیه.. وجود نداشتهییسنایانگار از اول ..نگرفتن
 تخت ی؟رویکنی مجازات می داریلی به خاطر شکستن دل آ منوایخدا..شکسته

 در اوردمو با حسرت به عکس ارسان نگاه فمی کینشستمو قاب عکسو از تو
به اندازه .. ازش دور باشمنقدیتاحاال نشده بود ا..دمشی سه ماهه که ندقایدق..کردم

 چه دونمینم..نمشی که ببی از روزترسمی می شده ولگ تمام عمرم دلم براش تنی
نکنه فکر کنه من ... کار بهم نگاه کنهانتی خهینکنه به چشم ... داره باهامیرفتار

 کنه؟نکنهی کار می روز بفهمه بچشو ازش پنهان کردم چهیاگه ... کردمانتیبهش خ
  ..... با مهردادممن که دهی تا االن فهمیعنی...نکنه ازم متنفر بشه...رهیبچمو ازم بگ

  
 بزار ارسان ی ولهی خودخواهدونمیم... برام نخواهگهیو د ریکی نی توروخدا اایخدا

  ...کنمیخواهش م...عاشقم بمونه
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 از االن تا اخر دیچقدر بده که با.. عکسو به سمتم لبم بردمو بهش بوسه زدمآروم
 کمکم کن بتونم محکم باشم که بچم ایخدا.. کنمیعمرم بدون آغوش عشقم زندگ

 رفتم سمت فموی کیاب عکسو گذاشتم توآروم ق..نتونه نبودن پدرشو حس کنه
 بود و هر روز چند ی قشنگاطیح.اطی رفتم سمت حدموی پالتو برداشتمو پوشهی..کمد

 می که اومدیاز وقت... خوبه برامیلی خگفتیدکترم م...زدمی توش قدم مقهیدق
 خاطر فشار هی.. نظر دکتر باشمری دکتر خوب تا زهی شی بردم پعی مهرداد سررازیش

 مواظب خودم باشم مخصوصا یلی خدی مدت روم بود دکتر گفت بانی که ایب عصیها
 دموی کشیآه.  باردار شدمی معجزه هی دار بشمو بعد از ه بچتونستمیکه من نم

  .. نگاه کردمی شکممو به آسمون آبی دستمو گذاشتم روستادمویسرجام وا
  

 گهیباشه من د ینطوری ا؟اگهیخندی؟می؟خوشبختینیلی االن ارسانم؟کنار آییکجا
 ای دنتمامی من به اندازه ی برای لبخند بزنهی که تو نیهم... ندارمی اعتراضچیه

  .ارزش داره
  

  .یسرما نخور-مهرداد
  
 ی تنها باشمو توزاشتی لحظم نمهی یحت...کردمی به حضورش داشتم عادت مگهید

  . حواسمو پرت کنهخواستی مشهیهم...خودم برم
  
  .ستی سرد نادیز..نه-
  

  .می چکاب آخر بریبه دکتر زنگ زدم امروز برا-دمهردا
  
  .ستیالزم ن-
  

 که هم چکابت کنه هم میریامروز م.. خانومی بگدیالزم بودنشو شما نبا-مهرداد
  .ششی پمی که تهران بررمیگی دکتر خوب تو تهرانو ازش مهیآدرس 
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 بشی جی از آسمون گرفتمو به مهرداد که کنارم واستاده بودو دستاشو تونگاهمو
  .کرده بود نگاه کردم

  
  . جبران کنمدی بای چه جوردونمی واقعا نمیگاه-
  

  .گهی دالیخیب..سنای... بابایا-مهرداد
  

 که خانوادم منو پس زدن اونوقت یطی شرایتو.. نگفتمیچی هنویی انداختم پاسرمو
  . طنز خنده دارهی شده به لی تبدمی مهرداد به فکر من باشه؟واقعا که زندگدیبا
  

 شب ادی که به احتمال زمی شهر بزنی توی چرخهی می روز آخر بری براایب-ادمهرد
  .میفتیراه ب

  
   گفتمرفتمی که آروم به سمتم خونه می تعجب نگاش کردمو در حالبا
  
  .می شب؟قرار بود فردا صبح بری چیبرا-
  
   گفتومدی که کنارم راه می درآوردو در حالبشی جی از دستاشو از تویکی

  
 از یکی با می جلسه دارهی از بچه ها زنگ زد گفت فردا یکی یولآره -مهرداد

  ... زودتردی بانی همیشرکتا برا
  

 درآوردو به بشی جیاز تو. زنگ خوردشی حرفش تموم نشده بود که گوشهنوز
  . هم رفتیصفحش نگاه کرد که کم کم اخماش تو

  
  .امی تو برو من االن مسنای-مهرداد

  
   شده؟یزیچ-
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 باال یشونه ا. جواب دادشوی اونطرف ترو گوشکمیگشتو رفت  نگفت و بریچیه
پالتو که تنم بود فقط شلوارمو عوض کردمو رفت سمت . انداختمو رفتم  داخل خونه

.  از مبال نشستم که زهرا خانوم برام آب پرتغال آورد و رفتیکی یرو. سالن
 پنجره و از جام بلند شدمو رفتم سمت.. مزه مزه کردمیکمی برداشتمو وانمویل
 داده بودو داشت با هی از درختا تکیکیمهرداد به .. از آب پرتغالمو خوردمیکمی

 فکر ی بود؟نکنه بهزاد باشه؟ ولی کیعنی..کردی صحبت مشی با گوشتیاخم و عصبان
نکنه ... ارسانیاما برا... بشهی اندازه عصباننی مهرداد به خاطر بهزاد تا اکنمینم

  شه؟ی میعنی دا خیارسان؟وا
  
.  اومد سمت خونهتی رو قطع کردو با عصبانی فکرا بودم که مهرداد گوشنی همیتو
 به در خونه چشم دوختم که درو باز کردو اومد داخل و زوی می گذاشتم رووانمویل

  . دنبالش رفتم و صداش کردمعیسر..رفت سمت پله ها
  
  ..مهرداد-
  

  دمیقورت دادمو پرسآب دهنمو .  با اخم برگشت سمتمستادوی وای سومی پله یرو
  
  ؟یکردی با ارسان صحبت میارسان بود؟داشت-
  

   کردو گفتیپوف
  

  .اون نبود...نه-مهرداد
  

 هم قالب ی مبل نشستمو دستامو تویرو.  تکون دادم که برگشتو رفت باالیسر
 خبرم ازم هی ی ارزش بودم که االن حتی براشون بنقدی من ایعنی..کردم

 یلی آزنه؟چرای بهم زنگ نمنیاسمی یکجام؟چرا حت سی براشون مهم نیرن؟حتیگینم
 به دیبا.. افتاده باشهن براشوی من خواهرش نبودم؟نکنه اتفاقره؟مگهیگیازم خبر نم

  .رمیمی می وگرنه از نگرانرهی خبر بگهیمهرداد بگم ازشون 
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  .می برسنای-مهرداد
  

  .گاه کردم بود نستادهی آوردمو باال و مهرداد که حاضرو آماده روبروم واسرمو
  
  .میبر-
  

   پس؟یچرا آب پرتغالتو نخورد-مهرداد
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
  . ندارملیم...خوامینم-
  

  .ی بخوردیبا...شهی نممی حرفا حالنی ندارمو الیمن م-مهرداد
  
 ازش گرفتمو آروم وانوی لیبا کالفگ. برداشتو گرفت سمتمزی می از رووانویل

  .خوردم
  

اون بچه داره از وجود تو  ..ستایوصله باشم حواسم بهت ن حیفکر نکن من ب-مهرداد
  .شهی که نمینطوریهم..کنهیرشد م

  
 اوقات یگاه...کردیبغض داشت خفم م.. رو دادم بهشو رفتم سمت دری خالوانیل

 لحن یحت...نداختی ارسان مادیتوجه هاش منو ..دمیدی مهرداد میارسان و جا
  .. زور گفتناشنیمثل هم..شدی مثل اون میحرف زدنشم گاه

  
 شدمو به ادهی پنیاز ماش..  دکترمی اول رفتموی باز کردمو با هم سوار شدنوی ماشدر

چون ..مانی متخصص زنان و زایدکتر بهرام اعتماد... در نگاه کردمی جلویتابلو
.  داخلمی چون دوست مهرداد بود زودتر رفتیوسط هفته بود مطبش شلوغ بود ول

 مرد حدودا هی.. بهش نگاه کردممو دکتر نشستزی میو جلی های از صندلیکی یرو
 بار که نیاول.. مثل ارسانقایدق...ی مشکی و چشمای مشکی ساله با موها38  37
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 باهام کردی می دکتر سعی کنه ولنمی معاخوامی کردم و گفتم نمهی گری کلدمشید
آروم آخرسر از بس مهردادو باهام دکتر باهام حرف زدن ..صحبت کنه و آرومم کنه

 یتو.. رو به دکتر گفتی همه چدونستی رفتارامو منی که علت همه اممهرداد..شدم
 با حرفاش بهم کردی می شده بودو همش سعیمی باهام صمیلی چند ماه خنیهم

  .کردی قلبمو آروم میکمی بودو حرفاش ی خوبیمرد.. بدهیدلدار
  

   آره؟گهی دی بریخوای خانوم مسنایخب -بهرام
  

  دمو گفتم زی کمرنگلبخند
  
  .شهی می روز رفتنهی یهر مسافر-
  

  . های مکه مارو فراموش کنی حاجی حاجینر-بهرام
  

 تخت دراز بکشم و به مهرداد گفت ی انداختم که گفت رونیی زدمو سرمو پایلبخند
 که کنارم دمی تخت دراز کشی پالتومو باز کردمو رونیی پایدکمه ها. رونیبره ب

 شکمم حرکت ی ژل روش زدو آروم رویکمیاشتو  بردینشستو دستگاه سونوگراف
  .داد

  
  .ی بودطونی شیلی خی بچه بودسنای-بهرام

  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  ؟ی چیبرا-
  

  .حاال تو بگو-بهرام
  

   زدمو گفتمامی بچگادی به یلبخند
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  .یلیخ...آره-
  

  .خورهی چقد تکون منیبب..بچتم به خودت رفته پس-بهرام
  
 که ی زدمو به بچه ای اراده ایلبخند ب.  اشاره کردتوری مانی  دستش به صفحهبا
  .. وجودم بود نگاه کردمیتو
  
   قلبشو بشنوم؟ی صداشهیم-
  

  چرا نشه؟...شهیبله که م-بهرام
  
بوم ..بوم بوم..بوم بوم.. رو روشن کردگهی دستگاه دهی خودشو خم کردو یکمی

 قلب ارسانم یش مثل صدا قلبیصدا.. آهنگ بودنیباتری قلبش برام زیصدا..بوم
 یناخوداگاه اشک تو..زدیتند و محکم م.. زاشتمی منشی سی که سرمو رویبود وقت

 انگار متوجه شدو ی ولنهیچشمم جمع شدو رومو اونور کردم که دکتر اشکمو نب
  . دستگاه و خاموش کردعیسر

  
  ؟یکنی مهی گری چیآخه من موندم برا...مای نداشتهیگر...اخ آخ-بهرام

  
. زشی بهم دادو خودش رفت سمت میاش بلند شدو چند تا دستمال کاغذ جاز

  .ششی پالتومو بستمو رفتم پی کردمو دکمه ها زیشکممو تم
  
  ؟یخوبه همه چ-
  

   گفتکردی مادداشتی ییزای چهی که داشت تو برگه ی حالدر
  

  ...یاون که بله ول-بهرام
  

  . آوردو بهم نگاه کرد نشستمو با ترس بهش نگاه کردم که سرشو باالی صندلیرو
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 االنم خوب نی همتیحال روح.. تهرانی برگردیخوای بده که میلی خیول-بهرام

  ... چه برسه که اونجاستین
  
  . توانشم دارمنی راهو انتخاب کردم پس مطمئن باشنیمن خودم ا-
  

 دی عنوان نباچی به هگمی می اگه نظر من که دکترتم بخوای ولیخود دان-بهرام
  .یریگی قرار می وضع خطرناکیوارد بشه وگرنه تو بهت یاسترس

  
از جاش بلند شدو اومد سمتمو نسخه رو به سمتم .  نگفتمیچی تکون دادمو هیسر

  .گرفت
  

  .الزمه برات...بازم قرص آهن برات نوشتم-بهرام
  
   نگاش کردمو گفتمی جام بلند شدمو با قدر شناساز
  
  . شما رو جبران کنمی محبتادی بای چه جوردونمیواقعا نم...ممنون-
  

  . بودهفمیهر کار کردم وظ...ی جبران کنی نکردم بخوایمن که کار-بهرام
  
  .به هر حال بازم ممنون-
  

خواستم درو باز کنم . زدو سرشو تکون داد که برگشتمو آروم رفتم سمت دریلبخند
  .که صدام زد

  
  ..سنای-بهرام

  
   نگاش کردم که گفتمنتظر
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خودت .. مواظب خودتو بچت باشیلی خیلیخ...فتم بهت گی نره چادتی-بهرام
 یالقل به خاطر بچت سع...نهی بببی که برات مونده پس نزار آسهیزی تنها چیگفت

  .ی آروم باششهیکن هم
  
  .حتما-
  

.  نشسته و چشماش بستسی صندلی مهرداد رودمی که درونی باز کردمو رفتم بدرو
  .اروم به سمتش رفتم و صداش زدم

  
  ..مهرداد-
  
  . من چشماشو باز کردو نگام کردی صدااب

  
  تموم شد کارت؟-مهرداد

  
. رونی بمی آره تکون دادم که از جاش بلند شدو با هم از مطب اومدی به معنایسر

 ساعت بعد راه هی خونه و می بعد از اون برگشتموی خوردرونیناهارو ب
 یگم حس خوب بدونستمینم.. انگار نفسم گرفتمی که وارد جاده شدنیهم...میافتاد

 و چه نخوام صد در بخوام چه دونستمیم..واقعا مونده بودم...ی حس بدایداشتم 
 سرزنشگرشو تحمل ی چشمادی بادونستمیم..شمیصد با ارسان رو به رو م

 خوامی فقط مسی مهم ننای کدوم از اچی هی بزنه ولهی و کناشی ممکنه ندونمیم...کنم
 گهید..نیفقط هم..هی من کافی برانیهم... کار نگاه نکنهانتی خهیمنو به چشم 

  .خوامی بچم از خدا نمیخت خوشبنوی از اری به غیچیه
  

  ؟ی عقب بخوابی گوشه نگه دارم برهی یخوای مادهی راه زسنای-مهرداد
  
  .خوابمی منجای همخوابونمی رو میاگه بخوام صندل...نه-
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دش رفته  تو خویلیبعد از اون تلفن مهرداد خ. نگفتیچی تکون دادو هیسر
 که منو نی ای ارسان به مهرداد زنگ زده باشه و مهرداد برادمیترسیهمش م..بود

  .گهی بهم نمیچینگران نکنه ه
  
  .مهرداد-
  
  . نگفتیچی چشم نگام کرد و هی گوشه از
  
   که صبح بهت شد مربوط به من بود؟یاون تلفن-
  

   گفتدوی کشیآه
  

  .مربوط به خودم بود...نه-مهرداد
  
  .. وزهیری اعصابم بهم می اگه به من بگیکنیکر م اگه فنیبب-
  

  . خانوم گفتم مربوط شما نبودسنای-مهرداد
  

   گفتقهی تکون دادمو برگشتم سمت پنجره که بعد از چند دقیسر
  

  . حرف زدمینجوری باهات ادیببخش-مهرداد
  
  .فراموشش کن ...ستیمهم ن-
  

  .خوامیچرا مهمه و واقعا هم ازت عذر م-مهرداد
  
   آروم گفتکردی که دنده رو عوض مینگفتم که در حال یچیه
  

  . به همختی بهم زنگ زد اعصابم ریاز صبح که اون لعنت-مهرداد
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   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یگی رو میک-
  

  . مشکالت خودم بکنمی تورو قاطخوامینم...الیخیب-مهرداد
  
 رازمو بهت نیتر همونطور که من به تو اعتماد کردمو بزرگی نگو ولی بگیخواینم-

  .ی بهم اعتماد کنیتونیگفتم مطمئن باش توام م
  
 محبت که هی.. محبت از ته دلهی.. محبت خاص نگام کردهی لحظه برگشتو با هی

  ...خالص و پاک مثل
  

 خواهر گفتیمهرداد به تو م.. نکنی بافالی خودت خیبرا..خفه شو..سنای شو خفه
 چشامو دموی خوابوندمو دراز کش رویصندل. ی اوانهی دیلیخ...اونوقت االن

  . فکر نکنمیزی به چدادمی محیترج..بستم
  
  
  

  ؟یشی نمداری خانوم بسنای...سنای-مهرداد
  
  . شدهکی همه جا تاردمی چشمامو باز کردم که دی مهرداد اروم الی صدابا
  
  م؟ییکجا-
  

  .تهران-مهرداد
  
  دم؟ی خوابنقدی من ایعنی؟یچـــــــــ-
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 داری اصال بی ولی بخوریزی کردم چدارتیند بارم بچ..بله خانوم-مهرداد
  .یشدینم
  

   گفتمدموی به صورتم کشیدست
  
  .دمیاصال نفهم-
  

  ؟ی شادهی پیخوایحاال نم-مهرداد
  
  ؟ی چیبرا-
  

  . هامیتو خونه ا.. نگا به درو برت بکنهی... های هوز خوابسنای یوا-مهرداد
  
.  خونه پارکهاطی حی وتونیو ماش گهی راست مدمی تعجب به اطرافم نگا کردم که دبا

 ی شدمو به خونه ادهی پنیاز ماش. شمادهی رفت کنار تا پنی در ماشیآروم از جلو
 به یشتری کردمو با دقت بزیچشمامو ر.. برام آشنا بودیلیخ..روبروم نگاه کردم

 ی که بهزاد برایروز.. چشم رد شدیلوخونه نگاه کردم که تک تک صحنه ها از ج
ومده بود تهران و ارسان فکر کرده بود دوست پسرمه و باهم دعواشون  بار انیاول
  . اومدادمی یهمه چ..ادمهی..نجای مارو آورد ای عذر خواهیارسانم برا...شد

  
  . من برمیای اگه نمسنای-مهرداد

  
   نگاش کردم که گفتیجی گبا
  

  ؟یستی تا صبح همونجا وایخوایم-مهرداد
  
  .نه سمت خومی نگفتمو با هم رفتیچیه
  

  . تو خودتی رفتنقدی اومد که اادتیپس -مهرداد
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  .گذرهی سال از اون موقع م5فقط -
  

 تتیاگه اذ..ی فراموش کرده باشکردمیفکر م...سی نیسال زمان کم5-مهرداد
  ...میتونی مکنهیم
  
  .من راحتم..نه نه-
  

  مطمئن؟-مهرداد
  

د و اشاره کرد برم  زدو درو برام باز کری آره تکون دادم که لبخندی به معناسرمو
خونه عوض نشده بود فقط نوع . رفتم  داخل و مهردادم بعد از من اومد. داخل

  . کرده بودریی تغکمی دمانشیچ
  
  ؟یکنی می تنها زندگنجایتو ا-
  

 خودم ی بتونم از پس کاراهی ثانهی یتنها؟تو فکر کن منه دست پا چلوفت-مهرداد
  .انی فردا می ولنیاالن همشون مرخص..معلومه که نه...امیبرب

  
  ..آها-
  

 با مهرداد تنها دی امشب بایعنی.. مشت کردمو دوباره به اطراف نگاه کردمدستامو
  باشم؟

  
  . منو تو دو نفر هستنریغ...نگران نباش-مهرداد

  
   نگاش کردم که گفتمنتظر

  
  . از خدمتکارا هس با عشق منیکی-مهرداد
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   تعجب نگاش کردم که گفتبا
  

  . تکه عشقمایتو دن..ماهه به خدا..سنای شینیآخ اگه بب-مهرداد
  
 جا هی که دوسش داره ی قراره من با کسیعنی رو دوست داره؟ی مهرداد کسیعنی

  .. امکان ندارهنیا.. کنم؟نهیزندگ
  

  ش؟ینی ببیخوایم-مهرداد
  

   آره تکون دادم که گفتی به معناسرمو
  

  . فردایباشه برا...عشقم خوابه...شهی االن نمیشرمنده ول-مهرداد
  

   زدمو گفتمی مصنوعلبخند
  
  اتاق من کجاس؟..باشه-
  

 گفتم شهی بعد رفت آمد از پله ها برات سخت منی از ادونستمیچون م-مهرداد
  . برات اتاق آماده کنننجایهم
  

   گفترفتی سالن می گوشه ی که به سمت راهروی در حالدوی چمدونمو کشدسته
  

  . تا نشونت بدمایب-مهرداد
  
 وبه ستادی در واهی ی که جلومی راهرو بودی وسطابایتقر..لش رفتم حرف دنبایب

  درش اشاره کرد و گفت
  

  . خانومسنای از اتاق نمیا-مهرداد
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  .ممنون-
  

 گوشه گذاشتو هیچمدونمو .  باز کردو خودش اول رفت داخل و بعدشم من رفتمدرو
  .برگشت سمتم

  
  .کننی جا م برات جا بهانیچمدونتو بزار فردا خدمتکارا م-مهرداد

  
  .تونمیخودم م..ستیالزم ن-
  

  خب؟..ی فقط استراخت کندیتو االن با..مای بحث نداشتسنای-مهرداد
  
   گفترفتی که به سمت در می انداختم که در حالنیی نگفتم و سرمو پایچیه
  

  .فردا خودتو آماده کن که با عشقم آشنات کنم-مهرداد
  

برگشتمو .. درو بسترونوی و رفت ب گفتری نگفتم که شب بخیچی تکون دادمو هیسر
 ی نداشتم براشتریحوصله کندو کاو ب... رنگ بودیست اتاق آجر..به اتاق نگاه کردم

اگه مهرداد بخواد که من با ..دمی تخت دراز کشی لباسامو عوض کردمو رونیهم
اصال .. خراب کنمشویخواد زندگیدلم نم..کنمی کنم قبول نمی جا زندگهیعشقش 

 ی به من داده؟چه جوریشنهادی پنی همچی چی رو دوست داره برایکیمهرداد که 
اگه مهرداد هم بخواد ازدواج .. فقط خودت کمکم کنای کرده؟خدایدختره رو راض

  ... رو ندارمی تو کسری به غای من تو دنگهیکنه د
  

  ) :ارسان  (  
  

   ، منو سازممی شدتنها
  

  ای دلتنگنی بسازم، تو ایچ
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  ی تا بسازی نبودعاشق

  
  ای کوتاه بکمی گفتم، چقد

  
   به عشق تومیخونی ممیدار

  
   توری درگمی سازم ، شدمنو

  
   تو دنبالش بروگمی به خودم میه

  
   توری کجاست مسی بهم بگشهیم

  
  . با بغض به عکسش نگاه کردمدموی کشتاری گی هامی سی محکم تر رودستمو

  
  یی سازم و شب و تنهامنو

  
  یینجای که هنوزم امیکنی مفکر

  
  چارهی عشقم و دل بمنو

  
   هنوز به چشات گرفتارهکه

  
   قلبم و تب احساسممنو

  
  شناسمی تو رو نمیانگار

  
   که به پات گذاشتمی حسمنو
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   دوست نداشتمی جورنی ایکاشک
  

   دوست نداشتمی جورنی اکاش
  

 به ستادمویروبروش وا. حرکت نگه داشتمو از جام بلند شدمو رفتم سمتشی بدستمو
دوباره شکستم ..دادمی که براش جونمم مییچشما. نگاه کردمشی قهوه ایچشما

 دادمو بازم هی تکشیشونیسرمو به پ... گونم سر خوردنیدوباره  اشکام رو...داد
  ...خوندم

  
  دمی رو با تو قشنگ دی زندگنی امن

  
  دمی خندای دننی ای تو بود به دردابا

  
  ی خوشمونو تباه کردی لحظه هاهمه

  
  ی گناه کرد چقدی دونی نمخودتم

  
  ی تا کردینجوری با من و خودت اچرا

  
  ی که دوباره برگردنهی ادمی امهمه

  
  ی که دوباره برگردنهی ادمی امهمه

  
  ی تو دوباره برگردکه

  
  …ی برگردشهیم

  
  )منو سازم-بابک جهانبخش(

 دانلود
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  . برداشتمو به صورتش معصومش نگاه کردمواری دی از روسرمو
  
  ؟ی برگردشهیم-
  
عکساش از راهرو شروع .رونی تخت پرت کردمو از اتاق رفتم بی روتارویگ
 نی رو هم از ایلیآ..همشو.. خونه زدمیتمام عکساشو دادم بزرگ کردنو تو...شدیم

 نه کس سنای منو ی خونه فقط برانیا..خونه گرفتم گهی جا دهیبراش ...خونه بردمش
 در آشپزخونه یجلو.  کنهی توش زندگدی از اون نباری به غی اگهی زن دچیه...گهید

 هی تکواریشونمو به د..مثل روز اول... و مرتبزیتم.. بهش نگاه کردمستادمویوا
قورمه به خاطر من داشت ...کردی میداشت آشپز..دادمو با لبخند بهش نگاه کردم

سرمو .کردی درست منوی اوقات چون من دوست داشتم همشتریب..کردی درست میسبز
 یایانگار از دن... زنگ خوردمیکج کردمو با لذت به حرکاتش نگاه کردم که گوش

 انداختمو ی و سوت کور روبروم نگاهکیبه آشپزخونه تار..نجای پرت شدم اگهید
  ..یبازم مشتاق..ه صفخش نگاه کردم برداشتمو بزی می از رومویگوش..پوزخند زدم

  
  بله؟-
  

  .. فرزامیسالم آقا-یمشتاق
  
 به من نقدی نه من پس لطفا اسهی اون شرکت مهرداد رئیآقا من به شما گفتم تو-

  .نیزنگ نزن
  

  . زنگ زدمی اگهی دزی چیاالن برا..نیگی شما درست مدونمیم-یمشتاق
  

  .م فشار دادقموی مبل نشستم با انگشت اشارم شقیرو
  
   شده؟یچ-
  

  . که قبال بهتون گفتمی همون جلسه ای شرکت براانی فردا می فالحیآقا-یمشتاق
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  خب به من چه؟-
  

 اون شرکتا در خواست کردن تمام ی مهمه روسایلی جلسه خنیآخه ا-یمشتاق
  . حضور داشته باشندی بارهی مدئتیه
  

   موهام زدمو گفتمی توی چنگیکالف
  
  ؟یک-
  

  .10 فردا ساعت -یمشتاق
  
  .امیباشه م-
  

  .ممنونم جناب فرزام-یمشتاق
  
  .خدافظ-
  

 رفته بود مهردادم سنای یاز وقت.. قطع کردموی گوشعی جوابش نشدمو سرمنتظر
 من ی برم ولدی باگفتنی و مزدنیهمش از شرکت زنگ م.. شده بوددیناپد

 رونیچهار روزه از خونه ب.. برمتونستمی جا نمچیانقد حالم بد بود که ه..رفتمینم
 و مهرداد با سنای کنمی فکر میگاه ..کنهی فکر مثل خوره از درون نابود مهی..ومدمین

 دمیچند بارم از بهزاد پرس..کنهی لحظم ولم نمهی ی بهش فکر کنم ولخوامینم..همن
 شتری منو بنیهم.. فقط بحث و عوض کردستنینگفت با هم ن.. همش طفره رفتیول

دستمو مشت ...کنهی مونمی باشه دسنایداد با  که مهرنیفکر ا...نداختیبه شک م
  . در اومدو افتاد کنارشیباتر..نی کوبوندم رو زممویگوشکردمو با حرص 

  
 بار به نی هزارمی تخت برداشتمو برایکتمو از رو.  جام بلند شدمورفتم سمت اتاقاز

 ی که فقط از چهرش بودو بزرگش کرده بودمو رویعکس.  کردمیچهرش نگاه
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 چشمم باشه و ی صورتش جلوشهی مثل همخواستمیم.. تخت زده بودمیو روبروارید
 یباتر..رونی اومدم باتاق به لباش زدمو از یرفتم سمتشو بوسه ا.. خوابم ببره

از .  نشده بودشی و طورکردیکار م.. برداشتمو گذاشتم داخلنی زمی از رولمویموبا
اد به کاپوت  بشم که چششم افتنی خواستم سوار ماشرونویخونه اومدم ب

کجا .. و روشن کردمنی کردمو نشستمو ماشیپوف..روش خط انداخته بودن..نیماش
 بهزاد شی برم پرون؟؟اگهی خونه اومده بودم باز ی چی برم؟اصال براخواستمیم

 نوی من ایول.. فکر کنمسنای حواسمو پرت کنه که کمتر به خوادیدوباره م
 زینه چ.. بگذرهسنای با فکر کردن به می زندگی هاهی تمام ثانخوامیمن م..خوامینم
 یلیآ...به صفحش نگاه کردم.. دستم شروع کرد به زنگ خوردنی تومیگوش ..گهید
ناخودآگاه دستم ..دادمی بودمش و به تلفناشم جواب نمدهیسه روز بود که ند..ودب

 رو کنار گوشم ی حرف نزدمو فقط گوشی اتصال رفت و جواب دادم ولی دکمه یرو
  . اومدیلی هق هق آیم که صدانگه داشت

  
  ...ارسان-نیلیآ
  
   شده؟یچ-
  
  ..عمه-نیلیآ
  
   تر گفتمی جام جابجا شدمو جدی تویکمی

  
   شده؟یچ-
  
  .مارستانی بمشیآورد..دوباره فشارش رفته باال-نیلیآ
  
  مارستان؟یکدوم ب-
  
  ....مارستانی بایب-نیلیآ
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مامان از قبل فشار ..مارستانی رو قطع کردمو راه افتادم سمت بی حرف گوشیب
 روز افتادم حالش بدتر نی رفته بودو من به اسنای ی از وقتی داشت ولفیخون خف

 پارک کردمو مارستانی بی جلونویماش..کردی قرص فشار مصرف مشهی همگهید..شد
 ی صندلی که رودمی داهرو رو ته ریلی که آرشیخواستم برم سمت پذ.رفتم داخل
 واریچشماشو بسته بودو سرشو به د..ستادمیوبروش وابه سمتش رفتمو ر. نشسته بود

  .. کردههی گریلی خدادی مژه هاش نشون میسیخ.. داده بودهیتک
  
  کجاست؟-
  
  . من چشاشو باز کردو نگام کردی صدابا
  
  .تو اتاق خوابه-نیلیآ
  
  حالش چطوره؟-
  
 وگرنه مشیزود آورد..18 فشارش رفته بود رو ندفعهیا... بد بودیلیخ-نیلیآ

  .شدی مشی نکرده طورییاخد
  

 بودو بابام دهی تخت خوابیمامان آروم رو.. سمت اتاق و آروم درو باز کردمرفتم
درو بستمو خواستم برم سمت محوطه .کردیکنارش نشسته بودو داشت با اخم نگام م

  .رونی که بابا درو باز کردو اومد بمارستانیب
  
  .سالم-
  

  .یت هسی معلومه سه روزه کدوم گوریچیه-بابا
  
  .نجامیهر جا بودم االن ا-
  

  . ارسانیتی مسئولی بیلیخ..یینجایکه االن ا-بابا
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   کار کردم؟یچرا؟مگه چ-
  

 میزنی منو مامانت زنگ میهر چ... کجای رفتی بلند شدستیسه روزه معلوم ن-بابا
 ی کرده که زن تو شده؟برای چه گناهیلی آنیاصال ما به درک ا...یدیجواب نم

  ؟ی زنگ بهش نزدهی ی سه روزه حتیچ
  

  . گفتن نداشتمی برایزیچ.. چرخوندمگهی طرف دهی به سرمو
  

   آره؟یجواب ندار-بابا
  

   سمتشو خواستم حرف بزنم که بابا دستشو گرفت سمتمو گفتبرگشتم
  

 حق گهی دای خونه یگردی با زنت برمای االن نیهم..حرف نزن...اجازه بده-بابا
  .یاری اسم منو مادرتو بی حتیندار

  
  . حرفانی آخه ای چیعنی-
  

  .هی چشی معنی فکر کن تا بفهمنیبرو بش-بابا
  
  . خونم بودمیتو.. نبودمی بدی جانی که من کجا بودم نترسنهی سر اهیاگه قض-
  

   آره؟سنای خودتو یحتما خونه !خونه-بابا
  
   من هست؟ی از اونجا خونه ری غی اگهی دیمگه جا-
  

 که ولت ینه کس..کنهی می که زنت زندگییجا تو االن یخونه ...بله که هست-بابا
 سنای... ارسانی موضوع بفهمنی ایخوایچرا نم..کرده و ازت طالق گرفته

  . کن؟ولشیفهمیم..توام ولش کن..یتموم شد همه چ...رفته
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 نیبدتر..که داد نزنم.. بار باز و بسته کردم تا به خودم مسلط باشمهی چشمامو

 محکم ی با قدمادموی چرخعیسر..و بابا بهم گفت قبولش کنمخواستمی که نمیقتیحق
و بازم پر از ..پر از حسرت بود ... که با حرص بودییقدما...رفتم سمت محوطه

  .غرور بود
  
  
  

  ) :یسنا   (  
  
 رو با لباس مخصوص ی خانومهی چشامو باز کردم که عی باز شدن در سری صدابا

  .دمیجلوم د
  

  .سالم خانوم-خدمتکار
  
  . تخت نشستمیدمو رو جام بلند شاز
  
  .سالم-
  

  . خانوم جاننی خوش اومدیلیخ-خدمتکار
  
  .ممنون-
  

  . گفتمعی سمت چمدونم و خواست بازش کنه که سررفت
  
  .کنمیخودم جابجا م-
  

 سفارش شما رو یلی که برن خنیآقا قبل از ا..شرمنده خانوم-خدمتکار
  .شهینم..کردن
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  مگه مهرداد رفته؟-
  

  . رفتن10بله آقا ساعت -خدمتکار
  
 دموی همه خوابنی ایعنی.. بود12ساعت .. نگاه کردمواری دی تعجب به ساعت روبا

 که نیهم.  رفتم سمت سالنرونویاز جام بلند شدمو از اتاق اومدم ب. متوجه نشدم
  . از خدمتکارا اومد سمتمگهی دیکیوارد سالن شدم 

  
  .نیخوش اومد...سالم خانوم-خدمتکار

  
  .ممنون..سالم-
  

  .صبحانتون حاضره..دییبفرما-ارخدمتک
  
   کجاست؟ییدستشو-
  
   که اتاق من بود اشاره کردو گفتیی دستش به آخر راهروبا
  

  . در سمت چپنیآخر-خدمتکار
  

.  تکون دادمو رفتم دست و صورتمو شستمو صبحانمو خوردمو رفتم اتاقمیسر
هش  بی تخت نشستمو نگاهیرو..دیچی کمد میخدمتکار هنوز داشت لباسامو تو

  . دوسال از من کوچکتر بودیکی دی نبودو شاادیسنش ز..انداختم
  
  ه؟یاسمتون چ-
  

  .من خانوم؟رعنا-خدمتکار
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  .ی داریچه اسم قشنگ-
  

  . خانومیمرس-رعنا
  
  .سنایبهم بگو ...ادهی سنم زیلی خکنمی فکر مینجوریا..به من نگو خانوم-
  

  . بدهیلی که خینجوریا..آخه خانوم-رعنا
  
  .هیل عامیلینه خ-
  

  . خانومسنایباشه -رعنا
  

 مهرداد شبی دی حرفاادیتازه .. دوختمنی زدمو نگاهمو به زمیلبخند
  رون؟ی با عشقش رفته بیعنی..عشقش..افتادم

  
  .کنهی می زندگنجاینامزد مهرداد ا-
  

  .اصال آقا نامزد نداره..نه-رعنا
  
  ...پس -
  

   آره؟کنهی می زندگنجایحتما به شما گفته عشقش ا-رعنا
  

   نگاش کردم که رفت سمت در اتاق و گفتفقط
  

  . تا عشق آقا رو نشونتون بدمنیایب-رعنا
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

483

 اونورتر بودو درشو باز کمی که یرفت سمت اتاق. جام بلند شدمو دنبالش رفتماز
 ی زن روری پهی.آب دهنمو قورت دادمو آروم وارد اتاق شدم.کردو رفت داخل

  جب به رعنا نگاه کردم که گفتبا تع. خوندیتخت نشسته بودو داشت نماز م
  

 نی اگهی آقا منجای اادی که ممیهر ک.. آقا بودنی هی داشونیا.. عشق آقاسنیا-رعنا
  .عشقمه

  
.  داشتی مهربونی چهره یلیخ.. نگاه کردمرزنی بهش زدمو دوباره به پیلبخند

 مویگوش. هی مهرداد نامزد نداره کافدمی که فهمنیهم..رونیبرگشتمو از اتاق اومدم ب
 امی کردو و بعد از چند لحظه پجکتی در آوردمو شمارشو  گرفتم که ربمی جیاز تو
  .داد

  
  ....آدرسش.. شرکتای برو بعد بی دانشگاه بریخوایاگه م..من تو جلسم-مهرداد

  
  .باشه-
  
 ی دانشگاه تا کارارفتمی مدیبا.. و براش فرستادمو رفتم اتاقم تا حاضر بشمامیپ

 که کمتر شکممو نشون دمی پوشیمانتو گشاد با شلوار مشک هی.  درست کنممویمرخص
 گرفتمو رفتم سمت اطی حی که راننده مهرداد آورده بود تونموی ماشچییسو.بده

از پله ها رفتم باال و ..ی سمت ورودفتم پارک کردمو رنگی پارکی تونویماش. دانشگاه
خواستم خودمو بکشم ...نیی از پله ها اومد پانیخواستم برم سمت اتاق استاد که نوش

  . نگاش بهم افتاد اومد سمتمعی اما سرنتمیکنار که نب
  

  ؟یخودت...سنای-نینوش
  
  .سالم-
  

  . چقد بهت زنگ زدمیدونی تو؟میی معلومه کجاچیه-نینوش
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 بهم دی که باییکسا..دادمی که جواب نمزدی بهم زنگ منی مدت فقط نوشنی ایتو
  . هم صحبت کنمی اگهی با کس دمخواستی نمنی همی زنگ نزدن برازدنیزنگ م

  
  .ببخش نبودم-
  

   چقد نگرانت شدم؟یدونیم... نبودمی چیعنی-نینوش
  

 مکتای از نیکی یرو. دستشو گرفتمو بردمش سمت محوطه.  بغض داشتصداش
  .نشستمو بهش نگاه کردم

  
  . مجبور بودمی ولیببخش خواهر-
  

  ؟ی مجبور بودی چیعنی-نینوش
  
  .من از ارسان جدا شدم-
  

  ؟یچـــــــــ-نینوش
  
  . نگفتمیچی بغض سرمو برگردوندمو هبا
  

  ؟ی چیبرا-نینوش
  
  . کنار ارسان تحمل کنمگروی زن دهی حضور تونستمینم.. تحمل کنمتونستمینم-
  

  ؟ی همه مدت کجا بودنیا-نینوش
  
  . بودمرازیبا مهرداد ش..رازیش-
  

   با اون؟ی چیبرا!!با مهرداد-نینوش
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   شدم؟غشی بگم صدی بگم از مهرداد باردارم؟بادی بگم؟ با دروغدی وقتشه؟بااالن

  
  .میقراره با هم ازدواج کن-
  
  . نگفتیچی نگام کردو هی ناباوربا
  

  ؟ی با مهرداد ازدواج کنیخوایم...یخوای؟میگی می چیفهمی مچی هسنای-نینوش
  
  . کارو بکنمنی ادیبا-
  

  !د؟یبا-نینوش
  

  . شکممی دستشو گرفتمو گذاشتم روآروم
  
  .ن باردارمم-
  
 که نیقبل از ا.  گونش سر خوردنیاشکاش آروم رو.. دهن باز به شکمم نگاه کردبا

  . براش گفتمزویسوال بپرسه خودم همه چ
  
 شنهادی کمکم کردو و بهم پیلیخ..شمیبعد از طالقم از ارسان مهرداد اومد پ-

بعد از ..رج خامی و رفتمی کردغهی صمی ازدواج کنمیتونستیاما چون نم..ازدواج داد
  . درمان بالخره باردار شدمیکل
  

  ...آخه-نینوش
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
  . برمدیمن با... نگویچیه...نی نگو نوشیچیه-
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   گفتمدموی بوسسشوی شدمو آروم صورت خخم

  
  .خدافظ-
  

 نیسوار ماش..  دورتر باشم از همه بهترهیهر چ..نگی رفتم سمت پارکعی سربرگشتمو
 نی پارک کردمو از ماشابونی کنار خنویماش..   شرکت مهردادشدمو روندم سمت

از آسانسور ..  کدوم طبقه برمدیگفته بود با... شدمو رفتم سمت در شرکتادهیپ
.  تا اتاق8  7 شرکت بزرگ با هی..ددرش باز بو... رفتم سمت در شرکترونویاومدم ب

  .ستادمی وای منشزی میروبرو
  
  .م کار داری فالحیبا آقا..سالم-
  

   به سرتاپام انداختو گفتینگاه
  

  شما؟-یمنش
  
  .فرهمند-
  
   از جاش بلند شدو گفتعی حرفم سرنی ابا
  

  . نشناختمتوندیببخش..سالم خانوم فرهمند-یمنش
  
  ستن؟ی نی فالحیآقا..کنمیخواهش م-
  

 داخل اتاقشون منتظر دییبفرما..گردنی زود برمرونی االن رفتن بنیچرا هم-یمنش
  .دیبمون
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 یلبخند.  اشاره کردتیری که ته راهرو بودو روش نوشته بود مدیتش به اتاق دسبا
 اتاق هی..در اتاق و باز کردمو رفتم داخل و درو بستم. بهش زدمو رفتم سمت اتاق

به سمت ..  شده بوددهی چزی می که جلوی چرم قهوه ای بزرگ و مبالزی مهی با کیش
 مهرداد ی در آوردمو برافمی کی تواز مویگوش.  نشستمشونیکی یمبال رفتمو رو

  نوشتم
  
  ؟یای میک..من االن شرکتم-
  

  . اونجامگهی ربع دهیتا -مهرداد
  

 که رو که پشت به من یقاب عکس. زشی کردمو از جام بلند شدمو رفتم سمت میپوف
 گفتی که مرزنهیعکس خودش بودو همون پ..بود برداشتمو نگاه کردم

 مامان بزرگم ادیمنو .. نگاه کردمنهرزی پی زدمو به چهره یلبخند..عشقشه
اون وقتا .. خاطراتم غرق شدمیتو..  چقدر منو دوست داشتری بخادشی..نداختیم

 دلمون ی توی غمچیاون وقتا که ه..می خوشبخت بودی خانواده هیکه 
 چقدر گذشته بودو چقد از خاطراتو دونمینم..  نبودمنجای اگهیانگار د..مینداشت

 خواستم برگردم که سرجام متوقف زوی می عکسو گذاشتم روقاب..مرور کرده بودم
 عطر ارسان ی بونیا..کنمی مباهنه من اشت.دستامو مشت کردمو چشامو بستم..شدم

 بودو ستادهی درگاه در وایتو..با ترس برگشتمو آروم چشامو باز کردم..ستین
بغضمو قورت ..  بلند شدو بود و الغرتر شده بودبای تقرشاشیر..کردیداشت نگام م

  دادمو خواستم حرف بزنم که گفت
  

  ؟یکجا بود-ارسان
  

  .زهی گاز گرفتم که اشکام نرلبمو
  

با .  ما نمونده بودنی بیزی چگهی؟دی چیخواهش برا... پر از خواهش بودچشماش
 ستمتونی میحت..کی نزدیلیخ...ستادی شدو روبروم واکی آروم بهم نزدیقدما
 ی که از خود بنی از ادمیترسیم..خواستمی نمنوی من ای تنشو حس کنم ولیگرما
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 جزء جزء ینگاهشو تو...کردلبشو با زبون تر کردو فقط نگام . خود بشمو برم بغلش
  ... شک داشتیزی گفتن چیانگار برا..صورتم گردوند

  
  ؟یگردیبرم-ارسان

  
 دیقبال با..م؟ارسان نگوکجا برگرد.. گاز گرفتم و با بغض نگاش کردملبمو

  ..االن نه..یگفتیم
  

  .برگرد خونه-ارسان
  
  
  
   یری دست  من ماز
  
  رمی دست  تو ماز
  
  یمونی زنده متو
  

  رمیمی که ممنم
  
   شمی از پی رفتتو
  
   غم برداشتامویدن
  

   ما از عشقبرداشت
  

   تفاوت داشتباهم
  
  خوامی باره من ازت منی آخرنیا
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   خونهیبرگرد

  
  خوامیه من ازت م بارنی آخرنیا

  
  وونهی دی شعاقل

  
  
  

 یدستشو گذاشتم رو.. دستش هنوزم برام آشنا بودیگرما.. دستشو گرفتمآروم
  .شکمم

  
  .. شدهرید-
  
  . کردم نفس بکشمی تمام توانم بغضمو قورت دادمو سعبا
  
  ..من با مهرداد ازدواج کردم-
  

   مردنی ایی بزرگ  تنهااونقدر
  

  ای تو دری حتکه
  
   کرد غرقششهینم
  

  یفهمی نمنوی عاشقت هستم امن
  
  دونمی و مزی چهی

  
  یرحمی بیلی خکه
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   کنیی گدای شاهیگفتی مشهیهم
  

   بمون اماظالم
  

   کنیی نمامظلوم
  

  سی  من بنوی پای کردی بدیهرچ
  
   عشقنی ایِ جهینت
  

  ستی نی مساوبازم
  

 ییهوی. برسهنیقی به خواستیانگار م... شکمم حرکت دادی لرزونشو آروم رویدستا
  .دستشو برداشتو فرو کرد تو موهاشو آروم عقب رفت

  
  .ستی ممکن ننیا... امکان ندارهنیا-ارسان

  
 گونه هام سر یسد اشکام شکسته و رو..رفتی عقب تر می هگفتوی رو منایا

  ..رونی حرکت برگشتو از اتاق رفت بهی یتو..خوردن
  

  خوامی باره من ازت منی آخرنیا
  

   خونهیبرگرد
  

  خوامی باره من ازت منی آخرنیا
  

  وونهی دی شعاقل
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  خوامی باره من ازت منی آخرنیا
  

   خونهیبرگرد
  

  خوامی باره من ازت منی آخرنیا
  

  وونهی دی شعاقل
  

  ) بارنیآخر-یاب(
 دانلود

  
 دلم ری زدی درد شدهی..یلیخ.. بودری دیلی خی گفت برگرد ولبالخره

  .شدی مشتریدردش هر لحظه داشت ب..دیچیپ
  

  .سنای-مهرداد
  
 ی بگم تمام بدنم بیزی باز از درد به مهرداد نگاه کردمو تا خواستم چمهی نی چشمابا

  .....دمی نفهمیچی هگهیحس شدو د
  

 که یزی چنی حرکت بدمو چشامو باز کنم و اولنموی سنگی کردم پلکای سعآروم
 که افتاد و همشو ییاتفاقا..مارستانمی بی تودونستمیم.. بوددی سفواری دهی دمید
لبمو گاز گرفتم که . چشام جمع شدی ارسان اشک توی دستای داغادیبا ..ادمهی

 به سمتم عی بازم سریدن چشمایهمون موقع در باز شدو مهرداد اومد داخل و با د
  .اومد

  
  ؟یخوب..سنای-مهرداد

  
  هوشم؟ی وقته بیلیخ-
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  . هستی ساعت4  3-مهرداد
  
  . کنار تخت و روش نشستدی رو کشی نگفتم که صندلیچیه
  

  . بودهشتی گفت ارسان پیمنش-مهرداد
  

  . نگفتمیچی برگردوندمو هسرمو
  

  .رازی شمیگردیبرم..به خدمتکارا گفتم چمدونامونو حاضر کنن-مهرداد
  

  . برگشتم سمتشو با تعجب نگاش کردمعیسر
  
  ؟ی چیابر-
  

 یی بالهی مطمئنم ی باشنجایچون اگه ا..یاری طاقت بیتونی نمنجایچون تو ا-مهرداد
  .ادی اون طفل معصوم مایسر خودت 

  
  ..به خدا من حالم...نه-
  
   از جاش بلند شدو گفتتی عصبانبا
  

  .رازی شمیریما م.. چقد حالت خوبهنمیبیآره م-مهرداد
  

   شدمو با بغض گفتمزی خمیام ن تو جیکمی که رونی خواست بره ببرگشتو
  
  .کنمیازت خواهش م..نه-
  

  . چشامی روم خم شدو زل زد توستادویکنارم وا.  اومد سمتمبرگشتو
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 ی چ؟کهی بموننجای ایخوای؟میخوای می؟چیکنی خواهش مویچ-مهرداد
  ؟ی عذاب بکشیخوایبشه؟م

  
   نگفتم که گفتیچیه
  

  .سنایجواب بده -مهرداد
  
من فقط ...هی نفس بکشم کافکشهی که اون نفس میی هوای که تونی من همیبرا-

واقعا ..تونمی نمگهی حاال دی ولومدمی ممی بریگفتی مدمشویدیاگه نم..خوامی منویهم
  .تونمینم
  

 رو که داشتن از چشمم ییاشکا. انگار آروم تر شده بود.. لب تخت نشستبرگشتو
واقعا حاال ..رفتنواقعا برام سخت بود .. پاک کردمو سرمو برگدوندمدنیچکیم

  .دونمینم.. کردمی خبر ازش زندگی دوماه و بی چه جوردونمینم
  

 و اگه ی از حال رفتشیدیاالن فقط د..یاری دووم بیتونی نمجای تو انسنای-مهرداد
 کنار ی بتونیکنی حاال فکر مومدی سر بچه میی معلوم نبود چه بالگرفتمتیمن نم

   بغلت باشه؟ی بچش توی وقتشی ببنیلیآ
  

   گفتمدموی کشی که سرمو برگدونم آهنی ابدون
  
 به نیپس حتما از ا.. تحمل کردمنجایمن که تا ا..ستی نی خبری بدتر از بنی ایول-

  .کنهیمطمئنم خدا کمکم م..تونمیبعدشم م
  

   گفترفتی که به سمت در می تکون دادو از جاش بلند شدو در حالیسر
  

  . سرمتو بکشنانی بگم برمیم-مهرداد
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 با مهرداد از دمویمانتومو پوش.. پرستار اومدهی چند لحظه بعد با رونوی برفت
درو برام باز کردو کمکم سوار بشم بعدشم خودش سوار . رونی بمیاورژانس اومد

 درآوردو به بشی جیاز تو.  زنگ خوردشی روشن کنه گوشنویشدو تا خواست ماش
  .صفحش نگاه کردو گرفت سمت من

  
  ..بهرامه-مهرداد

  
   از گرفتمو گفتمویگوش

  
   بهش؟یمگه گفت-
  

  . جواب دادمویمنم گوش. روشن کردنوی آره تکون دادو ماشی به معنایسر
  
  .سالم-
  

  .سالم خانوم بدقول-بهرام
  
  . نکردمیمن بدقول-
  

  . کردمیپس حتما من بدقول-بهرام
  
  .دونمینم-
  

 ینجوری روز اولت بود ا؟هنوزی مواظب خودت باشیمگه تو به من قول نداد-بهرام
  .گهی دی به حال روزای وایکرد

  
  .خوامیمعذرت م-
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 ی ازبچت معذرت خواهدیبا..ی کنی که از من معذرت خواهگمی نمنارویمن ا-بهرام
  .شهیاونه که از دست ناراحت م.. نه منیستی که مواظبش نیکن
  
  .زوی همه چکنهیحس م..کنهیاون منو درک م-
  

  .. واسه زن حامله بدهی ناراحتگمیم نی همیبرا ..کنهیمعلومه که حس م-بهرام
  
  .یممنون که زنگ زد-
  

  .دارم برات.. خانومسنایباشه ..گهی خدافظ دیگی میعنی-بهرام
  

   نگفتم که ادامه دادیچی زدمو هی جونی بلبخند
  

  حاال دکتر بهت دارو داد؟-بهرام
  
  .دونهیمهرداد م..دونمینم-
  

  . رو بده ازش بپرسمیگوش-بهرام
  
  .یزدممنون که زنگ -
  

  . بود خانومفمیوظ-بهرام
  
  .خدافظ...بازم ممنون-
  

سرمو برگردوندم ... رو گرفتم سمت مهرداد که گرفتو باهاش صحبت کردیگوش
 زدمو ینیلبخند غمگ...می رد شدابونمونیسمت پنجره که همون موقع از جلو خ

   ارسان االن حالش خوبه؟ یعنی... دادمهی تکنی ماشیسرمو به صندل
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 عیسر. شدمادهی پنی پارک کرد که درو باز کردمو از ماشاطی حی تونویش مامهرداد
 کاراش نی با ایلیخ...به سمتم اومدو دستشو دور شونم حلقه کرد که کمکم کنه

   گفتمدموی خودمو عقب کشنی همی براشدمیمعذب م
  
  .امی بتونمیم...من خوبم-
  

دوباره .دیو عقب کش رفتار کنه و دستشینجوری دوست ندارم باهام ادی فهمانگار
ناخودآگاه .. درآوردو به صفحش نگاه کردبشی جیاز تو... زنگ خوردشیگوش

 ی برام آشنا بود ولیلی خیلیشمارش خ..شماره بود..چشمم به صفحش افتاد
  . شدمو درو باز کردمو رفتم داخلالشیخیب..هی کدونستمینم
  

  . ناهارتو حاضر کنن براتگمیم-مهرداد
  
  . ندارملینه فعال م-
  

  .پس برو استراحت کن...یهرجور راحت-مهرداد
  

 با ستادمویسرجام وا. تکون دادمو رفتم سمت اتاقم که مهردادم پشت سرم اومدیسر
  تعجب نگاش کردم که گفت

  
  . اتاق توهشیمنم اتاقم پ-
  

 مهرداد اصال حس ی کارانی چرا ادونمینم... باال انداختمو دوباره راه افتادمییابرو
 مهرداد تکون دادمو رفتم  داخلو ی برایدر اتاقمو باز کردمو سر. دادی بهم نمیخوب

از ...دمی تخت دراز کشی بلوز دامن بلند عوض کردمو روهیلباسامو با ..درو بستم
 نی لباس آستهی ی وقت حتچیه.. بوددهی پوشباسام مهرداد بودم همه لی خونه یوقت

ن هنوز خودمو متعلق به ارسان م... بپوشمخواستمینم... بودمدهیسه ربع جلوش نپوش
 فمی کی از تومویگوش. وجودمه من مال ارسانممی بچش تویتا وقت...دونستمیم

 تکتک .. اون شماره کنجکاو شده بودمی برایلیخ.. تماسامستیدراوردمو رفتم تو ل
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خود خودش .. متوقف شدیاسی شماره یشماره ها رو چک کردم که دستم رو
 یلبمو گاز گرفتمو رفتم تو.. مهرداد زنگ بزنه بهی چی برایاسی یول...بود
انتقال تماسم .. نباشهکنمی که فکر میزی اون چخوامی فقط مایخدا... تماسماتیتنظ

 اون انتقال داده شده ی که رویشماره ا.. من فعالش نکرده بودمیول..فعال بود
با  تخت صورتمو ی پرت کردم رومویگوش... مهرداد بودیشماره ..بودو نگاه کردم
 کنه که من احساس یحق نداشت کار... کارو بکنهنیحق نداشت ا..دستام پوشوندم

از جام بلند شدمو رفتم سمت در .. پناه جلوه بدهیحق نداشت منو ب.. بکنمی کسیب
 قتهی حقنایهمه ا.. خشک شدرهی دستگیخواستم درو باز کنم که دستم رو..اتاق

االن ...ی پناهیتو ب..ی کسیتو ب... نکردهیمهرداد کار...یکنیچرا قبول نم..سنای
 ی بگیخوای؟می من دست زدهی چرا به گوشی بگیخوای؟می بگی چی بریخوایم

 یقدمابرگشتمو با . زننی که پدر مادرمو ارسان بهم زنگ نمنمی خودم ببیچرا نزاشت
 یبه معنا... بودنی اتیواقع... گفتن نداشتمی برایچیمن ه...اروم رفتم سمت تخت

  .. معنا دارهمی زندگی که تویتنها واژه ا..تنها..بودم تنها یواقع
  

 به خاطر کردمی استراحت مدیبا..دمی چونم کشری پتو رو تا زموی تخت دراز کشیرو
  ... شدهرونی ویسناینه ..فقط به خاطر اون..دمیتنها ام

  
  . در اروم چشامو باز کردمی صدابا
  

  .سنای..سنای-مهرداد
  

  .تمام تنم عرق کرده بود...رو کنار زدم از جام بلند شدمو پتو آروم
  

  سنا؟ی-مهرداد
  
  !بله؟-
  

  ؟یدی جواب نم؟چرایخوب-مهرداد
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  . االنامیم..خوبم-
  

  . غذاتو حاضر کننگمیمهردام
  
  .باشه-
  
 لباس گرم برداشتمو رفتم هیاز جام بلند شدمو حولمو با ..ومدی نیی صداگهید

 یصدا.رونیز اتاق رفتم ب گرفتمو موهامو خشک کردمو اعی دوش سرهی..حموم
 در اتاق یجلو..در اتاقش باز بود.ومدی مرزنهی مهرداد از اتاق همون پیدنایخند

 بودو داشتن باهم ه تخت نشستیمهرداد رو... بهشون نگاه کردمستادمویوا
 که برام یی از غذایکمی..رونی بهشون زدمو از اتاق رفتم بیلبخند..دنیخندیم

 ساعت یحدودا.   سرگرم کردمtv از اونم خودمو با حاضر کرده بودن خوردمو بعد
 که گفتمی بهش مدیبا.  برداشتو کنارم نشستوهی میکمی.  بود که مهرداد اومد7

  . خودشهی گوشی تماسامو انتقال داده رودمیفهم
  
  عشقت حالش خوب بود؟-
  

  ؟یشما خوب...یعال-مهرداد
  
  ..یول...خوبم..آره-
  
  .گام کرد گاز زدو منتظر نبشوی از سیکمی

  
  . باهام حرف بزنه با خودم صحبت کنهخوادی می اگه کسیزاشتیکاش م-
  

  ه؟یمنظورت چ-مهرداد
  
  .یزدی انتقال تماس می روموی گوشدی که نبانهیمنظورم ا-
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  . قورت دادو فقط نگام کردبشویس
  

  ؟یدیاز کجا فهم-مهرداد
  
 انتقال ی رودمی دمویبعدشم که گوش..دمی دتی گوشی رویاسی یظهر شماره -

  .تماس بود
  

 حالت بهتر ی اگه کمتر با اونا در ارتباط باشگفتیم... بهرام بودشنهادیپ-مهرداد
  .شهیم
  
  . تلفن اونا بودمهی که چقدر منتظر یدی تو خودت دیول-
  

  . روبروم زل زدمهینگامو ازش گرفتمو .  نگفتیچی تکون دادو هیسر
  

  ؟یاز دستم ناراحت-مهرداد
  
  .نه-
  

  !!!؟نه؟-مهرداد
  
  .ی کارو کردنی به خاطر من ادونمینه چون م-
  

  .یدونیخوبه که م-مهرداد
  
   جام بلند شدم که گفتاز
  

  ؟یریکجا م-مهرداد
  
  . استراحت کنمخوامیم-
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 میدر اتاقمو قفل کردم و رفتم سمت گوش. تنها باشمدادمی محیترج.. سمت اتاقمرفتم

 ادی زموی گوشیش کردم و صدا فعالریانتقال تماس و غ.. تخت افتاده بودیکه رو
 جواب زنهی رو که بهم زنگ می نفرنی اولخواستمیم... سرمیکردمو گذاشتم باال

 اون منو کنمی فکر نمیول..دمخصوصا بهزا... داشتماجیبه همشون احت..بدم
  ..کاش ببخشتم..بهزاد همه کسم بود...ببخشه

  

  
  ) :ارسان  (  

  
 رو به یبطر..دی دور سرم چرخیهمه چ بستمو خواستم قدم بردارم که نوی ماشدر

طعم تلخش تمام وجودمو گرفت اما بازم از .. کردمو جرعه جرعه خوردمکیلبم نزد
 ی باقی بطری تویچی هگهیاونقدر خوردم که د..دمیخوردن دست نکش

به زور خودمو تا در رسوندمو .. گوشه و رفتم سمت در خونههیپرتش کردم ..نموند
  .. زنگ زدم

  
  بله؟-نیلیآ
  
  .ارسانت..منم خوشگلم-
  

 از آسانسور هیتک... نامنظم رفتم سمت آسانسوریبا قدما. باز شدیکی تی با صدادر
  ستادهی در وای و شلوارک جلوشرتی با تیلیآ..گرفتمو رفتم سمت در خونه

..  شده بودزیس انگ*و*اندامش برام ه.. چشم بودی بدجور تودشیپوست سف...بود
 داشت با ترس نگام ارانگ..ستادمیدمو روبروش وا  شکیآروم آروم بهش نزد

  . هم فشار دادو بعدشم آروم از هم بازشون کردی لرزونشو رویآروم لبا. کردیم
  
  ؟یخوب..ارسان..ار-نیلیآ
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 واریبه د.. زدمو آروم کمرشو گرفتمو بردمش داخل و درو بستمی ناخواسته البخند
 چیه..کردیو همون ترس نگام مداشت با تعجب ..چسبوندمشو به صورتش نگاه کردم

نه ..دمی کشقیسرمو به سمت گردنش بردمو نفس عم.. از صورتش برام آشنا نبودزیچ
 سنامی یبو...آشنا بود..دمی بو کشهدوباره و سه بار.. بو هم برام آشنا نبودنیا

عشق خودم بود نه کس ... بودسنای... عقبو به چهرش نگاه کردمدمیسرمو کش..بود
 ریآروم دست انداختم ز...  لباشیلبامو گذاشتم رو.. برام آشنا بودصورتش ..گهید

  ...............پاهاشو بردمش سمت اتاق
  

____________________  
  

 رو یزی چهی ینی جام تکون بخورم که سنگی که چشام بسته بود خواستم توهمونطور
 یسانت چند ی رو تویلیآروم چشامو باز کردم که صورت آ.. دستم حس کردمیرو

 ادمی زی کردم همه چی کردمو سعیاخم.. سرش بودریدستم ز..دمیصورتم د
 ری دستمو از زکردم؟ کار یمن چ...اینه خدا... ونجایاومدم ا..مست بودم..ادیب

از جام بلند شدمو با ..  که چشماشو باز کردو با تعجب نگام کردرونی بدمیسرش کش
 قرمز ینگاهمو به اون لکه .. کردم نگاهیلیت خودمو آ*خ* و عجز به تن لیناباور

 دستام گرفتمو زمزمه وار ی کار کردم؟ سرمو تویمن چ...نه.. تخت دوختمیرو
  گفتم

  
   کار کردم؟یمن چ-
  

   بازوم گذاشتو گفتی رودستشو
  
  ...ارسان تو-نیلیآ
  

   پس زدمو گفتمدستشو
  
   خدات بود آره؟؟ها؟؟ازی جلومو نگرفتی چیبرا-
  
  .رمی جلوتو بگتونستمینم..یتو مست بود-نیلیآ
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 کار من ریتقص.. گفتن نبودی برایحرف..گفتیراست م..دمی عقب کشآروم
 ور افتاده بود هی لباسامو که هر کدوم نویی تخت اومدم پای از روعیسر..بودم

.  صدام زدیلی که آرونیخواستم از اتاق برم ب. رفتمی مدیبا..دمیبرداشتمو پوش
  . سرمو برگردوندم سمتشستادمویوا
  
  .من زنتم.. شد نروینجوریحاال که ا.. نروکنمیخواهش م-نیلیآ
  

از .  نصفه شب بود2ساعت ..رونی نه تکون دادمو با سرعت اومدم بی به معنایسر
با . افتاده بودنی ماشی جلوی لعنتیاون بطر..نی رفتم سمت ماشرونویخونه اومد ب

 که ییجا..ودم خی بهش زدمو سوار شدم و روندم سمت خونه یحرص لگد محکم
 ی خونه ی بزارم توپا ی جوری؟چی االن چیول ..کردمی مدای ذره آرامش پهی
با ..  شدمادهی پنی از ماشعی در خونه نگه داشتمو سری جلو؟یی روی چسنام؟بای

مثل .. و سرد بودکیتار.. آروم رفتم سمت خونه و درو باز کردمیقدما
 یرو. روشن کنم رفتم سمت اتاق چراغ و نیبدون ا..رفتم داخل درو بستم..شهیهم

 ی از نور جلوی هاله ایچهرش تو. کردمشنتخت نشستمو دست بردمو آباژور و رو
  ... ذهنم زنده شدی توی انگار همه چدمی که چهرشو دنیهم..چشمم اومد

  
  ..من با مهرداد ازدواج کردم-سنای

  
 نیبا هم..دستمو آوردم باال و بهش نگاه کردم.. رو سرم آوار شدای کردم دنحس

دستمو مشت .. از مهرداد..اون بچه از مهرداد بود..دمی شکمش دست کشیدستم رو
به ..نی زمی روختمی توالتو رزی می رولی از جام بلند شدمو تمام وساعیکردمو سر

 رو نگاه ای آدم دننی بدبخت ترمانگار داشت.. نگاه کردمنهی آی خودم تویچهره 
 شدو هر کهی تکهی تنهیآ..نهی آی تودمیرت کوبدست مشت شدمو با تمام قد...کردمیم

 یقرمز.. نگاش کنمخواستمی نمی شده بود ولیدستم خون.. جاهیکدومشون افتاد 
 یزانوهام خم شدنو مجبورم کردن رو..ندازهی که کردم می اشتباهادیخونش منو 

 نی زمی که رونهی آی هاکهی تی روح و خستم از تویصورت ب.. م زانو بزننیزم
  . بود معلوم بودافتاده
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 زجر؟چقد اشتباه؟چرا ؟چقدری راحتم کنیریگیچرا جونمو نم..خسته شدم خدا-
 خرد ست؟ی کدوم از کارام دست خودم نچی هگهی شدم؟چرا دینجوریا

من ..بزار برگرده.. عذابونیپس بس کن ا.. قبولنمیا..غرورم شکست...قبول..شدم
تا ..ری بگو جون منایش گردون  برای..خوامشی ممی جورنی ایحت..خوامشیهنوزم م

  .. مونمی که طول بکشه منتظر مامتمیق
  

اونقدر غم داشتم که ..کردمی نمهی گرگهید..کردمی نمهیگر.. گذاشتمنی زمی روسرمو
  .... معنا بودیاشک برام ب

  
  .. به روبروینگاه... به روبروستنگاهم

  
  ...ی از عشق و خوبهر دو لبخند به لب و سرشار ..می که خاطراتمان را ساختآنجا

  
  ... کند جانم رای االن تکه تکه میول
  

   وفا؟ی بیکجا ماند.. که با تو جان گرفتیجان
  

  .. دلم هزاران هزار تکه شدینی ببی و نماندیرفت
  

  ..نمیبی خود را مانی عکس گرنگرمی دلم که مشی خرد شده هادر
  

 دل ین تکه ها جمع کردی است براری دستانم سرازدنی که از درد بریی هااشک
  ؟ییکجا...خودم

  
  .. شکسته شده رای تکه های تا جمع کنینماند

  
 تو پر ی بدمیام.. همراه با رفتن تو رفتیآن شاد..شومی مانند اول نمگری دی ولبرو
  ..دیکش
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  ..شودی که خودت نمالتی خیول.. استالتی خنی هممی دلخوشتمام

  
  ..ردیگیفتن تو نشات م که به گمانم از ریغم.. داردانی چشمانم غم جردر
  

  ... دو جهانم رادهی به آتش کشی که دو حرف دارد ولنی با اغم
  
  ... آمدنت خاموش کنبا
  
  
  

  ) :یسنا   (  
  
 10ساعت .. بار به ساعت نگاه کردمنی صدمی دلهره چشامو باز کردمو برابا

 ی خاصی ترس و نگرانهی.. داشتمی حس بدنقدی ای چی برادونمینم..بود
با .  بشمالشیخی بتونستمی نمکردمی که ممی و هر کاری چی برادمیفهمینم...داشتم
زدم تا حالم بهتر ی قدم مکمی دیبا.. تخت نشستمی پتو رو کنار زدمو رویکالفگ

از شوق . زنگ خوردمیاز جام بلند شدمو خواستم برم پالتومو بردارم که گوش..بشه
  ... بودیاسی...لبمو گاز گرفتمو به صفحش نگاه کردم

  
  ؟!الو-
  
  ؟یخودت...سنای-نیاسمی

  
  .خودمم..یاسیخودمم -
  
  ؟ییکجا..سنایآخ -نیاسمی

  
   تخت نشستمو با بغض گفتمیرو.کردی مهی گرداشت
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  ؟یخوب-
  
  خوب؟-نیاسمی

  
  .ببخش منو-
  
  ؟ییکجا-نیاسمی

  
  . مهردادیخونه -
  
  .گهی راست منینگو که نوش-نیاسمی

  
  .نیاسمی شدی مینطوری ادیبا-
  
 به یدی؟دیدیمامان بابات و د.. دوماهنی به ما گذشت ای چیدونید؟؟میبا-نیاسمی

  چه روز افتادن؟
  

   گفتمی گاز گرفتمو با نگرانلبمو
  
   براشون افتاده؟ی شده؟اتفاقیچ-
  
 ری سال پ20مامانت انگاز .. سکته کردی که از خونه رفتیبابات همون شب-نیاسمی

  .شده
  
   گفتمهی گربا
  
  االن خوبه بابام؟-
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 و سی چشاش خشهی همی ما ولینه جلو..سنای کنهی مهی گریول..خوبه-نیاسمی
  .دهی نشون مشوی چشماش دلتنگی ندارم ولسنای به اسم ی من دخترگهیم..قرمزه

  
  . بلند نشهمی گری دهنم گذاشتم تا صدای رودستمو

  
  .برگرد.. هممونمیدی کشی بسه هر چسنای-نیاسمی

  
  .خوادی منو نمچکسیمن برگردم ه-
  
 همشون چقد برات نمیبی دارم منجاموی من ای بگن ولینجوریممکنه اولش ا-نیماسی
 کار غرق یخودشو تو.. آرومش کنمتونمی منم نمی حتگهید.. بهزادنیهم.. قرارنیب

  .شوی گری صداشنومیشبا م..کرده
  
   بکنم؟دی کار بایچ-
  
  . تا باهات صحبت کنمنمتی ببدیبا-نیاسمی

  
  کجا؟-
  
  .آدرس بده..مهرداد ی خونه امیم-نیاسمی

  
  .....ابونیخ-
  
  . اونجام8فردا ساعت -نیاسمی

  
  اد؟یبهزادم م-
  
  . که خبر داره فعال منمیتنها کس..ی حامله ادونهی هنوز نمیاون حت-نیاسمی
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   منو؟بخشهیم-
  
  .شهی ببخشه وگرنه خودش اول از همه نابود مدیبا-نیاسمی

  
  .ی خوبه که هستیلیخ-
  
  .نمتیبیفردا م..هشی درست میهمه چ-نیاسمی

  
  .خدافظ-
  
  .خدافظ-نیاسمی

  
 کار ی خدا من با خانوادم چیوا..ی عسلی رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش

  ..دمی شکمم کشی کار کردم؟ دستمو رویکردم؟با بابام چ
  
 دوباره دور هم جمع میدار.. پسرمشهی داره درست می مامان جون؟همه چینیبیم-
هنوز ..رونیم بلند شدمو پالتومو برداشتمو رفتم ب از جادموی کشیقینفس عم. میشیم
در اتاقمو بستمو خواستم برم که در اتاق مهرداد باز شدو .  بوددهی نخوابچکسیه

  .رونیاومد ب
  

  ؟یری مییجا-مهرداد
  
  . قدم بزنمخوامیم-
  

  ام؟ی بشهیم-مهرداد
  

   باال انداختم که گفتیالیخی با بی اشونه
  

  .امیمبزار پالتومو بردارم -مهرداد
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 و رونی بود از اتاق اومد بدهی که پالتو پوشی داخل اتاقو چند لحظه بعد در حالرفت

  . به قدم زدنمی شروع کردرونوی بمیبا هم از خونه اومد..میاشاره کرد بر
  

  ؟یخوب-مهرداد
  
  .آره-
  

  ؟ی نداریچیدرد که ه-مهرداد
  
  .نه-
  

  .خوبه-مهرداد
  

  .م کردبمی جی دستامو تودموی کشیقی عمنفس
  
  . صحبت کردمنیاسمیبا -
  

 به سمتش ستادموی قدم ازش جلوتر بود واهیمن که . نگام کردستادوی واسرجاش
  .برگشتم

  
  .نجای اادیفردا م-
  

  ؟ی چیبرا-مهرداد
  
  .می باهم صحبت کندیبا-
  
   شدمو ادامه دادمرهی خنی زمبه
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  . دوباره با خانوادم باشمخوامیم-
  

  شه؟یم-مهرداد
  
  .سهی همش چشاش خگفتی میاسی.. من سکته کردهبابام بعد رفتن-
  

مهردادم .  اونور تر بود نشستمکمی که یمکتی نی برگشتمو رفتم رودموی کشیآه
  .اومد کنارم نشست

  
  .ی کنی دوباره باهاشون آشتدوارمیام-مهرداد

  
  .فقط کاش بهزاد ببخشه منو-
  

  .نگران نباش..سنای بخشهیم-مهرداد
  
  اگه نبخشه؟-
  

 تونهیپس نم.. تو رو دوست دارهیلی که من از بهزاد دارم اون خیناختبا ش-مهرداد
  .که نبخشه

  
   گفتماری اختی خودم جمع کردمو بی تودستامو

  
  بخشه؟ی م؟اونمیارسان چ-
  

 غم هیبا ..کردیداشت بهم نگاه م.. نگاش کردمی اشکی سمتشو با چشمابرگشتم
  .خاص

  
  آره؟..  بهشیگفت-مهرداد
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  .و به دستام نگاه کردم انداختمنیی پاسرمو
  
  . شکممیگفتمو آروم دستشو گذاشتم رو.. گفتم با تو ازدواج کردم-
  

  ؟یچـــــ-مهرداد
  

   بهم فشار دادمو با بغض گفتملبامو
  
 نی ضربه رو من بهش زدم با انی بدتردونمیم.. چقد بد تا کردم با ارساندونمیم-

  . کارو انجام دادمنی من ادونمویم..کارم
  

حس .. گونم سر خوردنی ارسان اشکام روخی ی دستایادآوریبا .. شکستبغضم
  .ختی فرو ریبا تمام وجودم حس کردم چه جور..کردم خرد شدنشو

  
  .برگرد خونه-ارسان

  
شونه ..  برگردی گفتریچقد د..آخ ارسان.. گوشم زنگ خوردی صداش تودوباره

 آروم دستشو ..کنترل اشکام دست خودم نبود..دنیهام آروم شروع کردن به لرز
 اجیاحت..نشی سی سمت خودش و سرمو گذاشت رودیدور شونم حلقه کرد و منو کش

لبمو گاز ..؟مهردادیفهمیم..ه اون مهردادسنای...هیمهم نبود ک.. گاه داشتمهی تکهیبه 
 مهربونش نگاه کردم که داشت با غم نگام یگرفتمو ازش فاصله گرفتمو به چهره 

 کارو نی ای چی گذاشتم بغلم کنه؟برای چی کار کردم؟برایمن چ...کردیم
 کارو انتی خهیحس .. تند رفتم سمت خونهی از جام بلند شدمو با قدماعیکردم؟سر

دستامو مشت کردمو ..  بغلم کنهزاشتمی مدینبا..کردمی مرو کانی ادیمن نبا...داشت
خت  تیرو.. در اتاقمو بستمو قفلش کردم...در خونه رو باز کردمو رفتم سمت اتاقم

 کنن پاک سی تا گونمو خگرفتنی که با سرعت از هم سبقت میینشستمو اشکا
 ز تخت درای با قاب عکس برداشتمو  رومویپالتومو در آوردمو  گوش..کردم

 عشقم ی آوردمو به چهره کردموی مدت باهاش سر منی ای که تویآهنگ.. دمیکش
  .ببخش..زمیمنو ببخش عز...نگاه کردم
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   خوبهنی من همیبرا

  
  نمیشی ماتی با روکه

  
  بوسمی رو از دور متو

  
  نمیبی از دور متورو

  
   خوبهنی من همیبرا

  
  اتوی قد دنرمیبگ

  
  رمی هر کجا منمیبب

  
   اونجا رد شدم با تواز

  
  .منو ببخش...دمشی عکسشو به سمتم لبم بردمو با تمام وجودم بوسآروم

  
  ستی که حال من خوش ننیهم

  
   که قلبم آشوبهنیهم

  
   منی برایاش خوش بتو

  
   بد بودنم خوبهنیهم

  
   بودی که بغضم از چنی ابه
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  ستی نی که تو دلم چنی ابه
  

  دمی عمر خندتمام
  

  ستی نی عمر شوختمام
  

 که نوازششون بهم آرامش ییموها..دمی کششی مشکی موهای دستمو روآروم
ار  فشنمی چشامو بستمو عکسو به سرم؟ی آرامش بگی با چ؟قرارهیاما حاال چ..دادیم

  .دادم
  

   خوبهنی من همیبرا
  

   تو نابودمی بیبدون
  

   از گفتنیی جااگه
  

   من عاشقش بودمبگم
  

   خوبهنی من همیبرا
  

  دهی تورو دی از هر ککه
  

  پرسمی صبرانه می بچه
  

  دهی نپرسیزی چازم
  

 که هنوزم با نگاه ییچشما..شی مشکی از خودم جدا کردمو زل زدم به چشماعکسو
 خشکمو تکون دادمو زمزمه یآروم لبا..گرفتی مشیدم آتکردم بهشون تمام وجو

  .وار با آهنگ خوندم
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  ستی که حال من خوش ننیهم

  
   که قلبم آشوبهنیهم

  
   منی برای خوش باشتو

  
   بد بودنم خوبهنیهم

  
   بودی که بغضم از چنی ابه

  
  ستی نی که تو دلم چنی ابه

  
  ستی نیتمام عمر شوخ..دمی عمر خندتمام

  
  )   منیبرا : آهنگ-گوگوش (

  
 فقط دارموی ب6از ساعت .. اضطراب به ساعت نگاه کردمو دوباره از جام بلند شدمبا

 ی انگار عقربه های ولادی بیاسی زودتر خوادیدلم م..رمی سالن راه میدارم تو
 ی مبل نشستمو سرمو توی کردمو رویپوف.. گذرنیساعت باهام لج کردنو کندتر م

  .دستام گرفتم
  

  ارم؟ی براتون بنیخوای نمیزیخانوم چ سنای -رعنا
  

  . بود نگاه کردمستادهی اونورتر ازم وایکمی باال آوردمو به رعنا که سرمو
  
  .نه-
  

  .. کهنیآخه صبحانتونم نخورد-رعنا
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  ...لیم-
  

   حرفم تموم نشده بود که مهرداد از پشت سرم گفتهنوزم
  

  .میخوریم..حاضر کن-مهرداد
  

  .پزخونه و مهردادم اومد روبروم نشست گفت و رفت سمت آشی چشمرعنا
  

  .ستایاسترس اصال برات خوب ن-مهرداد
  
  .ستیدست خودم ن-
  

  .ادی بخوادی میاسیفقط ..  کهسی نیزیچ..اتفاقا دست خودته-مهرداد
  
 رعنا برامون صبحانه آوردو قهیبعد از چند دق. شدمرهی خنی نگفتمو به زمیچیه

 رو روشن tv مبل نشستمو ی رو. بود که مهرداد رفت شرکت8کیساعت نزد
 یخواستم کانال و عوض کنم که صدا..ی جورهی کردمی خودمو سرگرم مدیبا..کردم

  .دمی رو از پشت سرم شنیاسیبغض دار 
  
  ...سنای-نیاسمی

  
 از جام بلند عیسر..کردی نگام می اشکیداشت با چشما..خودش بود.. سمتشبرگشتم

اونم ...هی گرری بلند زدم زیشو با صدا بغلیشدمو رفتم سمتشو خودمو انداختم تو
 اومدو به چهرش نگاه رونی از بغلش بقهیبعد از چند دق..کردیمثل من هق هق م

  . الغر شده بودمیلی چهرش معلوم بود و خیغم از تک تک اجزا..کردم
  
  ؟یخوب-نیاسمی
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  . آره تکون دادمی زدمو سرمو به معنایگنی غملبخند
  
   درو برات باز کرد؟یک-
  
  . من اومدم داخلرونی برفتیمهرداد داشت م-نیماسی

  
  .  زدمو دستشو گرفتمو بردمش سمت مبلیلبخند

  
  . مبل نشستمو بهش نگاه کردمی روآروم

  
  ؟یچقد الغر شد-
  

   گفتکردی که اشکاشو پاک می زدو در حالیپوزخند
  
  .ینی ببدیمامانتو با..تازه من که خوبم-نیاسمی

  
.  گونم سر خوردنیاشکام بازم رو.. انداختمنیی بهم فشار دادمو سرمو پالبامو

  . نگام کردی اشکی چونمو سرمو آورد باال و با چشماریدستشو گذاشت ز
  
  ؟ی کل خانوادتو از دست بدیلیارزش داشت؟ارزش داشت به خاطر آ-نیاسمی

  
  . نگفتمو فقط نگاش کردم که روشو برگردوندو به روبروش زل زدیچیه
  
 که کردنیهمشون تظاهر م.. آرامش نداشتچکسی دوماه هنی ایتو-نیاسمی

  ..شنی معلوم بود دارن داغون میآرومن ول
  
  . بشهینجوری اخواستمیمن نم-
  
   کارو نکن؟ها؟نیچقد بهت گفتم ا..خواستمی نگو نمسنای-نیاسمی
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من تمام خانوادمو داغون کرده ..حق داشت.. نگفتمیچی انداختمو هنیی پاسرمو
  . روز کشوندمنیمن اونا رو به ا..بودم

  
  چند وقتته؟-نیاسمی

  
  .کردیداشت به شکمم نگاه م.. آوردمو باال بهش نگاه کردمسرمو

  
  .ماه2-
  
 دو گفتمی مدی که سه ماهم بود بانیبا ا..دنیفهمی وگرنه مگفتمی دروغ مدیبا

  .کردنی شک مهی بقدینبا..ماه
  
   درمان؟یج برا خاری با ارسان نرفتی چی برای حامله بشیتونستیتو که م-نیاسمی

  
  ؟ی از گذشته حرف نزنشهیم-
  

 یآه.  دادهی تکون دادو به مبل تکیسر.. از شکمم گرفتو به چشام نگاه کردنگاهشو
   گفتمکردی مزی به رعنا که داشت بوفه رو تمدمویکش

  
  .رعنا جان-
  
   سمتم برگشتو گفتبه
  

   خانوم؟سنایجانم -رعنا
  
  ؟یاری ما آب پرتغال بی براشهیم-
  

  .ارمیاالن م..شمچ-رعنا
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   جام بلند شدمو گفتماز
  
  . اتاقماریب-
  

   و گفتمیاسیبرگشت سمت . گفت رفت سمت آشپزخونهیچشم
  
  .می اتاقم صحبت کنمی برایب-
  
بعد از چند لحظم رعنا . سمت اتاقممی برداشتو با هم رفتفشوی جاش بلند شدو کاز

 کار کنم تا ی چدی که بانیاز ا..می حرف زدزای چیلیاز خ..برامون آب پرتغال آورد
 حاضر شدم با دموی شد از عشق ارسان دست کشی که چنیاز ا..بابام منو ببخشه

 مدت نی ای بفهمم ارسان توونستمهر چقدر تالش کردم نت..مهرداد ازدواج کنم
 زدهی به ارسان سر میلی بهزاد خدونستمی خوشحال؟مایناراحت بوده .. بودهیچطور

 خواستی نمدیشا..یچیه.. نگفتیچی هیر داره ول ازش خبیاسیو صد در صدم 
  .ناراحتم کنه

  
  ارن؟ی آب بی بگشهی مسنای-نیاسمی

  
  . که همون موقع در باز شدو رعنا اومد داخلرونی جام بلند شدم تا برم باز
  

  .آقا مهرداد اومدن با شما کار دارن-رعنا
  
  با من؟-
  

  .بله-رعنا
  

   و گفتمیاسی سمت برگشتم
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  .امیمن االن م-
  

  . درو بستمرونویهمراه رعنا از اتاق اومدم ب.  نگفتیچی تکون دادو هیسر
  
   کار داره باهام؟ینگفت چ-
  

  .نه-رعنا
  
  .امیبرو من االن م-
  

  .چشم-رعنا
  

 رفتم دموی به لباسم کشیدست.. راهرو بود نگاه کردمی که توی قدنهی آی توخودمو
 قدرت حرکت گهید.. که وارد سالن شدم پاهام خشک شدنیهم. سمت سالن

به . دادی تکون می از مبال نشسته بودو داشت پاهاشو عصبیکی یبهزاد رو..نداشتم
   لرزونمو تکون دادمو گفتمیزور لبا

  
  ...بهزاد-
  

لبمو .  باالنییاز پا..نییاز باال به پا.. اخم مخصوصهیبا . آورد باال نگام کردسرشو
 به چهرش نگاه ستادمویوش واروبر.  لرزون به سمتش رفتمیگاز گرفتمو با قدما

 طاقت گهید.  غم بزرگهی..تو چشاش غم بود.. چشامیاونم زل زدم تو..کردم
 ی پناهی احساس بگهید..نشی سیسرمو گذاشتم رو.. بغلش کردماوردموین

 کم کم دستاشو ی حرکت بود  ولیاول دستاش ب. بودشمی کسم پنیبهتر..کردمینم
 ی رویعی مایگرم.. سرمیسرشو گذاشت روآورد باال و دورم حلقه کرد و آروم 

 فرو کردمو همراه باهاش نشی سیسرمو تو..کردی مهیداشت گر..سرم حس کردم
 یبه خاطر همه ..به خاطر همه غمام..امیتنگ به خاطر همه دلییاشکا..ختمیاشک ر

  . کرده بودمهی که من بهشون هدییغما
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  .رمز بودچشماش ق.. بهش نگاه کردمرونوی از بغلش اومدم بآروم
  

 واسه من ابراز نجای اادی انوقت مکشهی من شاخ و شونه میبرا..خوبه به خدا-مهرداد
  .کنهیمحبت م

  
 دستش بودو خی سهی کهی.. بودستادهی اونورتر واکمی سمت مهرداد که برگشتم

   چشمش برداشت و گفتی و از روخی سهیبا نگاه من ک.  چشمشیگذاشته بود رو
  

 تی بهم مشت زده که آخر آقا رضانقدیا.. جونتوییدا دست گل یبنیمب-مهرداد
  .ادیداده ب

  
  . چشمش کبود شده بودریتمام ز.. مهرداد بودمونیواقعا مد.. زدمی جونی بلبخند

  
   شما؟ی داریمشکل..اصال دوست داشتم زدم.. که هستنهیهم-بهزاد

  
   گفتنشوی سی دستشو گذاشت رومهرداد

  
  .شما راحت باش.. مشکل داشته باشه اصالیکغلط کرده هر ..نه داداش من-مهرداد

  
 ی چه جورستی مهرداد معلوم نیطفل..دمی آروم خندرموی خندمو بگی جلونتونستم

  .دهی ترسینجوریکتک خورده که ا
  

  سنا؟ی یخوب-بهزاد
  

 نگفتم که دستمو یچی زدمو هیپوزخند. کردیداشت با غم نگام م.. سمتشبرگشتم
 با نوییسرمو انداختم پا. م رفت سمت اتاقشمهرداد. گرفتو کنار خودش نشوند

  . گفتنی نداشتم برای حرفچیانگار ه.. کردمیانگشتام باز
  

  ؟ی شدغهی صیاز ک-بهزاد
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آب دهنمو قورت دادمو سرمو آوردم باال و بهش . رو بهش گفتهی مهرداد همه چپس

  .نگاه کردم
  
  .ستی وقت نیلیخ-
  
 ی مهرداد همخونیکه با گفته ها بگم یزی چدمیترسیم.. بهش بگمی چدونستمینم

  .نداشته باشه
  

   ماهته آره؟2-بهزاد
  

  . شکممی آره تکون دادم که آروم دستشو گذاشت روی به معنایسر
  

  . از ارسان باشهتونستی بچه منیا-بهزاد
  
  . از گذشته نزنی حرفگهی دکمیبهزاد ازت خواهش م-
  

 ریرح که انگار صد سال پاون از ف.. مارو ساختی همه ندهی تو آی کارایول-بهزاد
  .... وکنهی سمت بدنش اصال کار نمهی که سکته کرده چارتی بیاون از بابا...شده

  
  ؟یچـــــــــــــــــــــــ-
  
   دهن باز به بهزاد نگاه کردمبا
  
  . گفت بابام حالش خوبهیاسیاما ..ام-
  

  ؟ی در ارتباط  بودیاسی تو با ؟مگهیاسی-بهزاد
  
  ...االنم..ت کردم باهاش صحبشبید..نه-
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  .دمی رو شنی خواستم حرفمو ادامه بدم صداتا
  
  .بهزاد-نیاسمی

  
 نگاه کردی که با دهن باز داشت بهمون نگاه میاسی به موی به سمتش برگشتهردومون

  .میکرد
  

  .رونی کالس از خونه زدن بی صبح زود به بهانه ی چیپس بگو خانوم برا-بهزاد
  
  ؟یکنیم کار ی چنجایتو ا...تو-نیاسمی

  
   گفترونوی تا خواست حرف بزنه مهرداد از راهرو اومد ببهزاد

  
  . کرد اومدی اومده بود سر من خالنیی خونش پایدعوا-مهرداد

  
   چشم کبودش لبشو گاز گرفتو گفتدنی برگشتو به مهرداد نگاه کردو با دیاسی

  
  ...من از طرف بهزاد از شما-نیاسمی

  
  .گمی کنم خودم میعذرت خواه خانوم من اگه بخوام میاسی-بهزاد

  
   تو؟ی بوده کردی چه کارنیا..بهزاد زشته-نیاسمی

  
  .شدی ادب مکمی دیبا...اون که حقش بود-بهزاد

  
بد کردم اومدم دنبالت؟مگه تو خودت .. که نمک ندارهی بشکنه دستیا-مهرداد

  . شدهیچه روزگار.. خدایه.. دنبالم عشقمای بی گفتی زنگ نزدشبید
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  ..دمهردا-بهزاد
  

  ..ی که ازم گرفتموی خوشگل؟تمامیخوای از جونم می چگهیها؟د-مهرداد
  

   گفترفتی که به سمت مهرداد می از جاش بلند شدو در حالبهزاد
  

  نه؟..خارهی که دردش کمتر شده که دوباره تنت منینه مثل ا-بهزاد
  

کنارم  اومد سمت منو دیی و دودی زنونه کشغی سمتش به جادی بهزاد مدی که دمهرداد
  .نشستو دستمو گرفت

  
 کنمی متی دادگاه خانواده ازت شکارمیدستت به من بخوره م..دهی ندریخ-مهرداد

  .یبه جرم دختر آزار
  

   با تاسف تکون دادو گفتی سربهزاد
  

  .ی از دست دادی هم که داشتی ذره مردونگهی خاک تو سرت که همون یا-بهزاد
  

 رونی دستمو از دست مهرداد بتونستمینم.. انداختمنیی زدمو سرمو پای کمرنگلبخند
 نشستن و مونیی مبل روبروی اومدنو رویاسیبهزاد ..کردی معذبم منیبکشمو هم

 جاش ی توزوی می گذاشت روشویبهزاد فنجون خال. ارنی بیمهرداد گفت برامون چا
   خوردو گفتیتکون

  
  ؟ی کار کنی چیخوای مسنایخب -بهزاد

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یمورد چدر -
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   واقعا؟دی ماه ازدواج کن4 بعد یخوایم..در مورد خودتون-بهزاد
  

  .بهزاد من که در اون مورد باهات صحبت کردم-مهرداد
  

  . رو بشنومسنای نظر خوامی من خودم می ولدونمیم-بهزاد
  

   با زبون تر کردمو بعد از چند لحظه گفتملبامو
  
  .می ازدواج کنمییخوایخب معلومه که م..خب-
  

   نه؟ای ازدواج نی داشته باشن از اتی خانوادت رضایخوایم-بهزاد
  
  ... کهیی چه سواالنیبهزاد ا-
  

 نوی که هست ایطی حرفا گفته بشه چون شرانی ادیبا..کنمی خواهش مسنای-بهزاد
  .کنهی مجابیا

  
   گفتمدموی کشیآه
  
  . داشته باشنتی که رضاخوامیم..آره-
  

  .یصحبت کن وبا بابات ی بردیخب پس با-بهزاد
  
  ؟یاگه قبول نکرد چ-
  

  . لجبازتر از من باشهدی حمکنمی فکر نمگهید-بهزاد
  

 اگه دوتا مشت به من بزنه دیشا..امیآقا اصال اگرم قبول نکرد من باهات م-مهرداد
  . تموم بشهی پسره آروم بشه و همه چنیمثل ا
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  . خوبهیلی وردار ببرش که کتک خورش خنمیا..گهیراست م-بهزاد

  
  . پر رو نشو هادمیروت م...یهووو-دادمهر

  
   شما؟؟ی گفتیزیچ-بهزاد

  
   تر شدو گفتکی بهم نزدیکمی بالخره دست منو ول کردو به جاش مهرداد

  
  م؟یگفتی ممی داشتیچ..شما راحت باش..من؟نه بابا-مهرداد

  
  .یری خواست بره مشهد شمام باهاش مسنای-بهزاد

  
  .رمیاون که صد درصد م-مهرداد

  
 مثل االن که به عقلت شک اری در نیقط خواهشا اونجا از خودت منگول بازف-بهزاد
  .کنن

  
   تو؟ایمن منگولم .. ادبیب..یهـــ-مهرداد

  
  ..........اون که معلومه تو چون-بهزاد

  
 ازت ایخدا..کردمی فقط داشتم با لبخند به هردوشون نگاه ممویدیشنی نمیچی هگهید

 تا آخر عمر حس ی که نزاشتیمرس..یرگردوندممنونم که دوباره اونا رو به من ب
 کنارم حست تونمیممنونم که م..یکنی کمکم مشهیازت ممنونم که هم.. بکنمی پناهیب

  . عقب نگاه کردمه شونم برگشتمو بی رویبا احساس دست. کنم
  
  ؟ی؟خوبییکجا-نیاسمی
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  .نه بهزاد بود نه مهرداد.. اطرافم نگاه کردمبه
  
  کجا رفتن؟-
  
  .بهزاد بردش باهم صحبت کنن..ونریب-نیاسمی

  
  .ونمی به مهرداد مدیلیمن خ-
  

   کنارم نشستو با تعجب گفتاومد
  
  ؟یواسه چ-نیاسمی

  
حاالم اون بود که ..ارمی سخت دووم بطی اون شرای توتونستمیاگه اون نبود من نم-

  .نجای اارتشی کنه و بیتونست بهزادو راض
  

   زدو گفتی کمرنگلبخند
  
 ی بار بود که بهزاد دوباره داشت سربه سر کسنی مدت اولنی از ابعد..آره-نیاسمی
  .زاشتیم
  
  .خوامیازت معذرت م-
  
  ؟ی چیبرا-نیاسمی

  
 نیبه خاطر من ا..منو ببخش..ختمی بهم رتوی مدت زندگنی ای که تونیبه خاطرا-

  .ی بهزادو تحمل کردی هایهمه مدت بدخلق
  
من دوستتم .. ستمی تو نییامن فقط زند..سنای یزنی مهی چه حرفنیا-نیاسمی

   دوران دانشگاهو؟یفراموش کرد..هستم
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 اون دوران ی توگمی اتفاقات زندنی فراموش کنم به نظرت؟من مهم ترتونمیم-

  .افتاده
  

  دمی پرسارموی نتونستم طاقت بگهید. نگفتیچی هدوی کشیآه
  
  کرد؟ی کار می مدت چنیاز اراسان چه خبر؟ا..از-
  

   گفت سمتمو با لبخندبرگشتم
  
  نه؟.. هنوزمیدوسش دار-نیاسمی

  
  . اونو دوست داشته باشمتونمی نمگهیمن د-
  

   زدو گفتیپوزخند
  
 فرار از ارسان با مهرداد ازدواج ی برادونمیم..سنای ی گول بزنیتونیمنو نم-نیاسمی

 یتو برا.. ارسان بودمی برااتی قراری وگرنه من که خودم شاهد همه بیکرد
 دوسش داشته تونمی نمیگی اون ازدواج کنه حاال مید ارسان حاضر شیخوشبخت

  باشم؟
  

   کردم که گفتی و با انگشتام بازنیی انداختم پاسرمو
  
  .کنهی خونتون حبس میخودشو همش تو.. ندارهیاونم حال خوب-نیاسمی

  
  . اوردم باال نگاش کردمسرمو

  
  ..... همیلی آی حتیعنی-
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 کارو نیون روز بعد از رفتن تو اهم.. گرفتهگهی خونه دهی یلی آیبرا-نیاسمی
مامانشم که بنده خدا همش .. زنهی سر میلی به آرهی اوقات میفقط گاه..کرد

  . باالرهیفشارش م
  
  .یلیخ..یاسی می آدم بدیلیمن خ-
  
  ونه؟ی دیزنی مهی چه حرفنیا-نیاسمی

  
  باکردنی از هم دورشون نمینجوریاگه بد نبودم دوتا خانواده رو ا..یاسی قتهیحق-

  .کارام
  
  . فقط به خاطر ارسان بودهیتو هر کار کرد-نیاسمی

  
 و ارسان در یلی آی خوشبختی اگه پایفکر کرد..معلومه که به خاطر اون بود-
   خانوادمو از دست بدم به خاطرشون؟ی حتشدمی نبود من حاضر مونیم
  

  . نگفتیچی تکون دادو هیسر
  
 مونی زود پشیلی خی ولدمشی وقت عاشق ارسان نمچی کاش هکنمی آرزو میگاه-
 عشق به وجود نی ای کدمیاصال نفهم..یلیخ.. دوسش داشتمیلیمن خ..شمیم

 بتونم یکنیفکر م...ناکاملم.. بدون اون پوچمدمی به خودم اومدم دیوقت..اومد
  ارم؟یبدون ارسان دووم ب

  
   شکممو گفتی زدو دستشو گذاشت رویلبخند

  
 یتونیم.. بچت هستی نباشه ول اگه ارسانمیحت..یتونی منیبا ا-نیاسمی
  .یکنی می با خانوادتم آشتشهی درست میهمه چ...انشاا..سنای

  
  . که بشهدوارمیام-
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  کنن؟ی میگی زندگهی دی خونه هی مهرداد کجان؟ تو ی خانواده یراست-نیاسمی

  
دهن .. چه برسه به خانوادشدونستمی از مهرداد نمیمن هچ.. جام جابجا شدمیتو

 بگم در خونه باشدت باز شدو مهرداد اومد داخل و یزی چهیاستم باز کردمو تا خو
  . شده بهزاد اومد داخل خونهیتا خواستم بپرسم چ.. شدمی پشت مبل قادی پرعیسر

  
  . مارمولکنیکجاست ا-بهزاد

  
   شده؟یچ-
  

  .شهی کتک نخوره آدم نمگهی بار دهی تا نیا..سنایبگو کجاست -بهزاد
  
  از پشت مبل دراومدو گفت خواستم حرف بزنم مهرداد تا
  

 انتظار زارهی پر رو اومده با مرد زن دار قرار مکهیمرت..سنای گهیدروغ م-مهرداد
  .قبول کنم

  
  .زنمتای دفعه بد منیمهرداد ا-بهزاد

  
 یگی می من نگاه کردی راست راست تو چشمایگم؟اومدیخو مگه دروغ م-مهرداد
 الیخ..خورمی گول تورو نمگهی دفعه دنی من ایول..رونی بمی دنبالم ناهار برایفردا ب

 که تهی تو از حسوددونمیمن که م..ی اونجا کتکم بزنی باز منو بکشونیخوایم..یکرد
  .یکنی کارا رو منیا

  
   بشه؟می حسودتی تو قوزمهی به چدیآخه من با-بهزاد

  
 ستمیپولدار ن.. که هستمستمیآقا ن.. که هستمستمیخوشگل ن.. نهمیبگو به چ-مهرداد

  .... کهستمی نگریج..ستمکه ه
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  .ی چقدر خری همه شرح بدی براخوادی خب بسه نمیلیخ-بهزاد

  
 ی کیفهمی اجرا گذاشتم ممویفردا که رفتمو مهر.. خب آقا بهزادیلیخ-مهرداد

  .خره
  

   مبل نشستو گفتی اومد روبهزاد
  

  .یاز االن معلومه تو خر.. که مشخص بشهی برستیالزم ن-بهزاد
  

  .... تارمیم..ی کردالیخ-مهرداد
  
  .موننی بچه ها دوساله منیع..سرم درد گرفت..گهی شماهام دنیاه ول کن-
  

 بهزاد همش در گوش من وز وز نیا.. ندارمریاجازه خانوم؟به خدا من تقص-مهرداد
  .کنهیم
  

اگه مثل گذشته بود خودمم ..لحنش واقعا با نمک بود.. تکون دادمی سرمویدیخند
 ناهار یبرا.  کردهریی تغزای چیلی که خفی حی ولمکردی میطونی باهاشون شیکل

 چند وقت غذامو با نی بار بعد انی اولیبرا..می موندنو باهم ناهار خوردیاسیبهزاد و
 یاسی بهزاد نقدیبعد از ناهارم ا.. نبودیلی می با اجبار و از سر بگهید..اشتها خوردم

 ی مهرداد به بهزاد چدونستمینم..اصرار کردن تا وادارم کردن برم استراحت کنم
 خواستمینم..کردی نمی اخمنی کوچکترگهی شده بود دیگفته بود که بهزاد راض

 کنارم خوامیفقط م...ی چه جورستیمهم ن..حاال که هستن باشن..بدونم
  ..نیهم...باشم

  
   زدمو گفتمیلبخند.کنهی سرم حرکت می دست داره روهی کردم حس

  
  . ارسانمدارمیب..یی آقای کرددارمیب-
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 دنیبا د.دمی بهزادو جلوم دنی غمگی ارسان چشمای چشامو باز کردمو به جاآروم

 ارسان ادی بهزاد منو ینوازش ها.. کجاسدمی اومدو فهمادمی یغم چشماش همه چ
 ی مهربوننیبعد از دوماه با لمس ا.. مثل ارسان خالصانه بودشیمهربون..نداختیم

 که چشامو یجا شدمو در حال جام جابه ی تویکمی. شمهیفکر کردم ارسان پ
   گفتممالوندمیم
  
  ساعت چنده؟-
  

  .5 کینزد-بهزاد
  
  .دمی خوابادیچقد ز..اوه-
  

  . که جوجه کوچولو حالش خوب باشه خانومی استراحت کندیبا-بهزاد
  
   تعجب بهش نگاه کردم و گفتمبا
  
  ؟!جوجه کوچولو-
  

 ی که آروم توی زدمو در حالیلبخند.  زدو با چشم به شکمم اشاره کردیلبخند
   گفتمشستمیجام م

  
   مثل خودم تنبل بشه؟یدوس دار..نگو-
  

  . برهادشی ی که تنبلکنمی متشیاگه تنبلم باشه انقد اذ-بهزاد
  

   کردمو گفتمی مصنوعاخم
  
  .ی با من طرفیاری سر بچمم بی که سرمن آوردیی همون بالهایاگه بخوا..خودیب-
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  . مرد بشهدیپسرت با..ارمیشک نکن بدتر از اونا سرش م-بهزاد

  
  شه؟ی تو مرد می خرکیایحتما با شوخ-
  

  .صد درصد-بهزاد
  

   که گفتدمی تکون دادمو آروم خندیسر
  

   خوبه؟یهمه چ-بهزاد
  

  . سمتشو نگاش کردمبرگشتم
  

  ؟ی؟خوشحالیبا مهرداد خوب-بهزاد
  

   گفتمدموی کشیقی عمنفس
  
  .خوشحالم.. لبخند آرههیبه اندازه -
  

  کنه؟ی نمیداخالقباهات که ب-بهزاد
  
  . هوامو دارهیلیخ..اصال..نه-
  

  . گونمو نوازش کرددوی سرم کشی زدو دستشو آروم رویلبخند
  

  .سنایببخش منو -بهزاد
  
  .نه من..ی منو ببخشدیتو با-
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هر چقدرم که تو اون .. کردمیمن پششتو خال...من تنهات گذاشتم...سناینه -بهزاد
  .تمزاشی تنهات مدی من نبایکارا رو کرد

  
 و بهت حق یخواستی منو میتو خوشبخت..ی ندارم چون حق داشتی اهیمن گال-
  .ی که اون کارا رو بکندادمیم
  

  ؟نه؟یدی رنج کشیلیخ-بهزاد
  

   نگفتم که دستمو گرفتو گفتیچی هنویی انداختم پاسرمو
  

 بوده یهر چ... شدهی بوده و چی گذشته چستی مهم نگهیاز حاال به بعد د-بهزاد
 بچه هست هی..یستی خودت تنها نگهی چون حاال دی باشندتی به فکر آدیاب..گذشته

  . پس مواظب خودت باشکنهیکه داره از وجود تو رشد م
  

   فشار دادمو سرمو آوردم باال گفتمدستشو
  
  .ی که هستیمرس-
  

 که یمیهر تصم..کنمی نمتی مثل قبل خرگهید.. هستمشهی به بعد همنیاز ا-بهزاد
  . راحتالتیخ..ارمی در نمی بازوونهی دگهید..کنمی کمکت میریبگ
  

با وجود .. دادم که دستشو دور شونم حلقه کردمهی تکنشی زدمو سرمو به سیلبخند
 قراری اونقدر بگهید.. آروم گرفته بودمیکمی بازم ی قلبم ولیغم بزرگ تو

از بغلش اومدم ...شمهی پبانمی پشتنی چون بزرگترکنمی نمی کسی حس بگهید..نبودم
   گفتمرفتمی توالتم مزی که سمت می در حالرونویب

  
   کجاست؟یاسی-
  

  .کالس داشت رفت دانشگاه-بهزاد
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   انداختو ادامه دادواری دی به ساعت روینگاه

  
  . برم دنبالشدی کم کم باگهید-بهزاد

  
  . برگشتم سمتشنوییشونه آوردم پا.. موهام خشک شدی رودستم

  
  ؟ی بریخوایم-
  

  .امیفردا بازم م-بهزاد
  

دست خودم .. برداشتمو موهامو بستمزی می از رورموی تکون دادمو گیسر
  . بازم تنها بشمدمیترسیم..ترس داشتم..نبود

  
  ؟یایم..می بگردیکمی و یاسی دنبال می توام حاضر شو با هم بریخوایم-بهزاد

  
   زدمو گفتمی سمتشو لبخندبرگشتم

  
  .یکار که ندار-
  

   تو حالت خوبه؟سنای-بهزاد
  
  ب نگاش کردمو گفتم تعجبا
  
  ؟یواسه چ..آره-
  

  .ی با ادب باشادیآخه اصال بهت نم-بهزاد
  
   ادب بودم؟یمگه تا حاال ب..بدجنس-
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  .زمیکم نه عز-بهزاد

  
  . زدیی باال انداخت و لبخند دندون نماطنتی با شابروهاشو

  
  .  آقارهی ازم انتظار نمنی از اشتری بگهی دی که تو الگوم باشیمن-
  
 که به سمت یبرگشتمو در حال. فم لبخندش محو شدو ادامو در آورد حرنی ابا

   ادامه دادمرفتمیکمدم م
  
  . لباس عوض کنمخوامی مرونی بدییحاالم منبع ادب بفرما-
  
 نگام کردو بازم ستادوی در اتاق وایجلو.  جاش بلند شدو رفت سمت در اتاقاز

به در .. و درو بسترونی که در باز کردو از اتاق رفت بدمیخند. ادامو در آورد
هرچند .. شاد باشمدیحاال که هستن با.. شدمو آروم آروم لبخندم محو شدرهیخ

 کارا رو نیدونم به خاطر من ای و مفهممی بهزادو میغم چشما.. باشمدی بایمصنوع
هر چند ..هر چند کم..کنمی میطونیش..خندمیم... دلشو بشکنمخوامیمنم نم..کنهیم

 ییبه خاطر کسا.. که دوسشون دارمییبه خاطر کسا..کنمی م کارونیاما ا..یمصنوع
  ...که همه کسمن

  
 ی روسرهی.. از کمدم برداشتمو حاضر شدمی آبمی مانتو ضخهی با ی شلوار مشکهی

 توالتم زیپشت م.. روح بودیصورتم ب.. نگاه کردمنهی آی برداشتمو به خودم تومیآب
 بار نیبعد از چند ماه اول..ردم رو درآویشی لوازم آرافی کشو کینشستمو از تو

 می ازدواج صحبت کردی برایلی با آکه ی از وقتقایدق..زدمیبود که بهشون دست م
 کمرنگمو برداشتمو ی زدمو رژ صورتیپوزخند.. جاچیه.. نکردمیشی آراچی هگهید
 چی که حالم خوبه و هکردمی ثابت مهی به بقدیبا..دمی روحم کشی بی لبای رویکمی

بهزاد کنار .. رفتم سمت سالنرونوی برداشتمو از اتاق اومدم بفمویک...  ندارمیمشکل
 من به سمتم ی پای که با صداکردنی نشسته بودو داشتن آروم با هم صحبت مردادمه

  .برگشتن
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  ؟یحاضر-مهرداد

  
  ؟یایتوام م-
  

 شوهرتو ول یخوایم..ی شدیی هوانجای اومد اتیی روز داهی..چشمم روشن-مهرداد
  ؟یر بی پاشیکن
  

 بهم دست ی حس بدهی که گفت شوهر نیاز ا..نیی زدمو سرمو انداختم پایلبخند
  .داد

  
  ده؟ی ندری خی کار کردیراستشو بگو با زنم چ-مهرداد

  
 به بهزاد ی مهرداد دستشو زده به کمرشو داره با طلبکاردمی نگاه کردم که دبهشون
   زد پس سرشو گفتیکیبهزاد .کنهینگاه م

  
  . منتظرمونهیاسیبرو ..و مهردادکم چرت بگ-بهزاد

  
  ...می دنبالتو برامی بیخوای نداره باز مبیع..باشه-مهرداد

  
   گفتمرفتمی که به سمت در می در حالدمویخند.. داد باال سرشو کج کردابروهاشو

  
  . لطفادیاری بفیشمام هروقت کل کالتون تموم شد تشر..رمیمن م-
  
دو به سمتم اومدو مهردادم  پشت سر بهزاد  حرفم بهزاد از کنار مهرداد رد شنی ابا

 آورده بود با اون نی اما چون بهزاد ماشمی مهرداد برنی با ماشمیاول خواست..اومد
 درو گرفتو عی که مهرداد سرنمیدر عقبو باز کردمو نشستمو خواستم درو بب..میرفت

  با تعجب نگاش کردم که گفت. نزاشت ببندم
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  .لطفا اونورتر کمی دییبفرما-مهرداد
  
  ؟یواسه چ-
  

  . بدوامنی تا اونجا دنبال ماشینکنه انتظار دار..گهی دنمی بشمیخوایخب م-مهرداد
  
  ؟ینیشیچرا جلو نم-
  

 شد به رید..گهی دنهی خب برو اونور بش؟ی درست کردی سوال20 سنای یوا-بهزاد
  . هاکنهی سرمو میاسیخدا 

  
 نویبهزادم ماش.تو در بست نشسعی رفتم اونورتر که مهرداد سریکمی نگفتمو یچیه

  .روشن کردو راه افتاد
  

   امشب؟می کجا برسنایخب -بهزاد
  
  .دونمینم-
  

  ؟ی شهربازمی بری اهیپا-بهزاد
  

   گفتعی بگم که مهرداد سریزی زدمو خواستم چیلبخند
  

 خطرناکه بعد تو اونوقت سنای ی براادی زجانی هیدونی بهزاد؟می شدوانهید-مهرداد
  ؟ی شهربازمی بریگیم
  

  م؟یپس کجا بر...یگیراست م-بهزاد
  

   گفتماری اختی دوختم و بابونی به خنگاهمو
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  . بام تهرانمیبر-
  

   اونجا چقدر سرده؟یدونیم-بهزاد
  
  .نگران نباش..من لباس گرم دارم-
  
 بهش زدمو یلبخند. بار چشاشو بازو بسته کردهی بهم انداختو ی نگاهنهیی آی تواز

 شده بودو کیهوا کامال تار.. دانشگاهمیدیساعت رس میبعد از ن.سرمو برگردوندم
 باز کردو نشست داخل و درو نویدر ماش.  بودستادهی دانشگاه با اخم وای جلویاسی

   گفتعیبرگشت سمت بهزادو خواست حرف بزنه که بهزاد سر. محکم بست
  

  .ومدی مهرداد نمنی اامی زود بخواستمی من میاسیبه جان -بهزاد
  

خودش دوساعت کنار من ...گهی خانوم دروغ میاسی؟یگی دروغ مچرا..اااا-مهرداد
  .زدی فک مینشسته و ه

  
   برگشت عقب و گفتبهزاد

  
 که کردی بود دوساعت داشت به من التماس میک.. نامردیزدم؟ایمن فک م-بهزاد
  ام؟ی با شما بخوامیمنم م

  
  .ینیمگه تو خوابت بب..ششیا..من؟ من به تو التماس کنم-مهرداد

  
   گفتعی سریاسی با حرص نگاش کردو خواست حرف بزنه که بهزاد

  
 حرف خواستمیمن اشتباه کردم م...دیگیآقا اصال شما هردوتون راست م-نیاسمی

  .بزنم
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 اومدنمون فقط به خاطر شوهر ری خب متاسفانه دیول..ینجوری ادیینفرما-مهرداد
  . خانومیاسی بود تونینازن

  
  ؟!مهرداد-بهزاد

  
  ها؟-مهرداد

  
  . لحظه جلوهی ایب-دبهزا

  
   شک نگاش کردو گفتبا
  

  ؟یواسه چ-مهرداد
  

  .ایتو ب-بهزاد
  

 چشم مهرداد ری خودشو به جلو خم کرد که بهزاد آروم انگشتشو زیکمی مهرداد
   گفتدویکش

  
   شده؟ی چیدید..آخ آخ-بهزاد

  
   شده؟یچ-مهرداد

  
  ...دیفکر کنم دوباره با... کمرنگ شده هایلیردش خ-بهزاد

  
   عقبو گفتدی خودشو کشعیرفش تموم نشده بود که مهرداد سر حهنوز

  
  . شدری من بود که دری تقصشتری بنمیبی مکنمی فکر مقیحاال که دارم دق-مهرداد

  
   تکون دادو گفتی سردوی خندیاسی
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   حاال؟می برمیخوایکجا م..الیخیب..باشه بابا-نیاسمی

  
   گفتنیی پادادی رو می که ترمز دستی تو جاش صاف نشستو در حالبهزاد

  
 میدی دی ها ولسنایالبته فقط منو تو و ...می بگردمیای ذره با هم بهی میگفت-بهزاد

  .گهی کنارمون دمی جاش بدی گوشه اهی می تنهاس گفتیلیمهردادم خ
  

   گفتمیاسی رو به دمویخند.. گفت سرشو با ناز برگردوند سمت پنجرهیشی امهرداد
  
  ؟یبا بام تهران که موافق-
  
  . وقته نرفتم اونجایلی خبایتقر...آره-نیاسمی

  
  . که نرفتمشهی می سالهی..منم-
  
  . حالت بد بشهی وقت سرما نخورهی...یفقط لباس گرم که دار-نیاسمی

  
  .لباس گرم دارم-
  

 نی همه از ماشمویدی ساعت  رسهیبعد از حدود .. تکون دادو روشو برگردوندیسر
 روبروم خشک مکتی نی که چشام روبرگشتمو خواستم برم جلوتر. می شدادهیپ

 نشسته نی ای منو ارسان روشی که چند سال پیهمون... بودمکتیهمون ن..شد
 که هر وقت ییهمون جا. که دعوامون شدییهمون جا..میزدی با هم حرف ممویبود

خودش ..دمیخندی به کارامون می کلمکتی ننی ادنی و با دمیومدی با هم مییدوتا
برگشتمو به بهزاد که .. دستمو گرفتیکیتم برگردم که  خواسدموی کشیآه. بود

  . شدمرهی خکردیداشت با لبخند نگام م
  

  ؟یخوب-بهزاد
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  .آره-
  

   باال؟یای بیتونیم...سیسردت که ن-بهزاد
  
  م؟ی برمییخوایمگه کجا م..آره بابا-
  

  ..اون باال باال ها-بهزاد
  

  . قر بدهکمی ایب...ی کنری عرش و سخوادیفعال نم-مهرداد
  

 ی تودمی بوده که دی حرف چنی منظورش از انمی سمت مهرداد خواستم بببرگشتم
 یکنی کار میدهن باز کردمو خواستم بگم چ..رهی خم شده داره با ضبط ور منیماش

  ... کردادیکه اهنگ شروع شدو صداش تا ته ز
  

  ؟یکنی کار میچ..یهوو-بهزاد
  
   شدو گفتادهی پنی ماشاز
  

  .ی قر بددیتوام با.. قر بدمخوامیم-مهرداد
  

  ؟یحوصله دار..نمی بروبایب.. جلفیپسره -بهزاد
  

 دستشو گرفتو شروع کرد به تکون دادن عی تا ضبط و خاموش کنه که مهرداد سررفت
  .. هنگیمنم که کال از کاراش رفته بودم تو...خوندیدستاشو همراه با آهنگ بلند م

  
  کنه؟ی منی چرا همچنیا-نیاسمی

  
  گشتمو گفتم بریاسی سمتم به
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  !!ها-
  
  حالش خوبه؟...کنهی مینجوریچرا مهرداد ا-نیاسمی

  
  .کنمیفکر نم-
  

 یکمی قر داد که بهزادم خندش گرفتمو ختوی واسه بهزاد ادا رنقدی مهرداد ابالخره
واقعا ...کردنی با تعجب نگامون مشدنی که از کنارمون رد میمردم..دیباهاش رقص

 بار بعد نیاول.. مهرداد بخندمی های که به ادانی اای اب بشم از خجالت دونستمینم
بالخره بهزاد رفت ضبط خاموش کردو باهم .. دمی خندنقدی چند ماه بود که انیاز ا
 اونجا چون به خاطر من مجبور می تا برسدی ساعت طول کشمیحدود ن.. باالمیرفت

  .می دادی و سفارش چامی از کافه ها نشستیکی یتو.. انیبودن آروم ب
  
  .امی برونی بیکی با تو گهیمن باشم د-زادبه
  

  .کردی با انگشتش به مهرداد اشاره مداشت
  

  .از خداتم باشه بهت افتخار بدم..شیا-مهرداد
  

 ادا در ی جلو اون همه آدم اونجوریدیتو خجالت نکش... نره خریپسره -بهزاد
  ؟یاوردیم
  

  . بکشمستمی بلد نزای جور چنیمن از ا..نه-مهرداد
  

  ؟ی بکشی بلدیه؟مثال چبل-بهزاد
  

  . خوب بودمی کال نقاشیاز بچگ..یهمه چ-مهرداد
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 و گذاشت ی چاینیس.. آوردی تا خواست جوابشو بده گارسون برامون چابهزاد
   تخت خواست بره که مهرداد گفتیرو
  

  .سایآقا وا-مهرداد
  

 پولشو در اوردو فی گذاشته بودو کی پشتی کت بهزاد که روی دست کرد توبعدشم
 نگاه به هی نگاه به پولو هیگارسون دهنش باز مونده بودو .. داد به پسرهی ده تومنهی

  .کردیمهرداد م
  

  . بهتدمی االن مزم؟کمه؟بزاری عزهیچ-مهرداد
  
 و بهزادم با دهن باز به یاسیمنو .. برداشت و داد به گارسونهگهی دی ده تومنهی

 ی که به رونیرداد بدون اگارسونه تشکر کردو رفت و مه..میکردیمهرداد نگاه م
 جلوشو شروع کرد دی کشینی سرجاشو سی بهزادو بست گذاشت توفی کارهیخودش ب

 خواست بخوره که بهزاد شتو کارش تموم شد فنجونو بردایوقت..ختنی ریبه چا
 از جاش بلند شدو عیمهرداد سر.. رو لباسشختی رایمحکم زد پس سرش که همه چا

  .دنی پرنییشروع کرد به باال پا
  

   مگه؟ی مرض داردهی ندریخ...سوختم... خـــــــــــدایآ-مهرداد
  

 و بذل و بخشش یداری پول منو برمفی کیخودت پول کم داشت..حقته-بهزاد
  ؟یکنیم
  

  . بودایهمش دوتا ده تومن..سی خسیا-مهرداد
  

  .نیدادی مبارک خودتون مبیاگه کم بود از ج...ا نه بابا-بهزاد
  

   زدو گفتیینما لبخند دندون مهرداد
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  . تو نوترهینه خوب پوال-مهرداد
  

 من تو یعنی. شروع کرد به خوردنختوی ری خودش چای نشستو دوباره برابعدشم
  ... رو از پشت بستهی دست هر کسیی پررویواقعا تو.. مهرداد موندمیرو
  

 یاسی منو ی خودشو برای جلودی رو کشینی براش تکون دادو سی با تاسف سربهزاد
 شروع کرد به خوردن که مهرداد ختوی ری خودشم چایبرا.  بهمون دادختوی ریچا

 شکالت برداشت شروع هی و ختی ری خودش چای براگهی بار دهی رو برداشتو یقور
  .کرد به خوردن

  
  . های پولشو حساب کندی خودت بایخوری با اشتها منقدیا-بهزاد

  
 تکون یسر.  سرفه کردن مهردادو شروع کرد بهی گلوی تودی پری که گفت چانویا

  . حالش بهتر شدیکمیدادمو خودمو به جلو خم کردمو آروم زدم به پشتش که 
  

 100 نی ماشی چه جورسی خسنیمن موندم تو به ا.. کننستیخاک تو سر خس-بهزاد
  .یشی سوار میونیلیم
  

 کنموی خودم استفاده منویدوما که حداقل اون ماش..ستمی نسیاوال من خس-مهرداد
 تو خرج ی پولمو براادی مفمی حی رو توام خوردای چانی چون ای ولسوزهیدلم نم

  .کنم
  

 بهزاد باال انداخت که بهزاد اخم ی برایروزی زدو ابروهاشو با پی بدجنسلبخند
   گفتمعی بگه که سریزیکردو با حرص نگاش کردو خواست چ

  
  .دیکن مبارکتون ببی جی دست توخوادی کدوم نمچیه..کنمیاصال خودم حساب م-
  

  . قربون خانومیآ-مهرداد
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

544

 و پاهاشم ی پشتی دادو دستاشو از طرف باز کرد و گذاشت روهی تکی به پشتبعدشم
  . بهزاد که روبروش نشسته بودی پاهایدراز کردو گذاشت رو

  
  .هیچه حس خوب..شیآخ-مهرداد

  
  نگاه به خودش کردو اخماش رفت توهی مهردادو ی نگاه به پاهاهی با تعجب بهزاد

  .هم
  

  .کنمای لهت مزنمیمهرداد م-بهزاد
  

 حرف نی داده بود با اهی تکی که چشاشو بسته بودو با آرامش سرشو به پشتمهرداد
   نازک گفتیبهزاد سرشو برداشت و با صدا

  
   شده؟یچرا عشقم؟مگه چ-مهرداد

  
   به پاهاش اشاره کردو گفتبهزاد

  
  ه؟ی چنیا-بهزاد

  
  . عشقمگهیخوب پاهامه د..وا-مهرداد

  
  ؟ی درس نخوندزهوشانی هوشت چرا تنی موندم تو با ا؟منیا جد-بهزاد

  
  . استعدادمو نشون ندادمادی زنی همی بشه براای رخواستمی نمگهید.. بابایا-مهرداد

  
 کار ی چنجای االن انی پاهاته لطفا بگو انی ایدونی که می با استعدادیآقا-بهزاد

  کنه؟یم
  
   مزه سرشو خاروندو گفتبا
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   کجا بزارمش؟دیپس با-مهرداد

  
  .جمع کن خودتو بابا..رو سر من-بهزاد

  
  . مهرداد زد کناری پاهاعی سربعدشم

  
 خوش نی پاها به اادیتو چطور دلت م.. ادبیب...یهـــــــــــ-مهرداد

   کنار؟ی بزنویتراش
  

   خنده هاش گفتمنی بدوی خندبهزاد
  

 برن دی باهیش باشه بق تو خوش ترایپاها..ی جوک سالو گفتولیا..یوااا-بهزاد
  .رنیبم
  

  .نگاه کن پاهامو..مگه چشه..شعوریب-مهرداد
  
   گفتنویی شلوارشو داد پای پاشو داد باال پاچه هی

  
  . خوش تراشی نگادیدلت م..نیبب-مهرداد

  
 که از شدت خنده قرمز شده میاسی..دمی خندنویی گاز گرفتمو سرمو انداختم پالبمو
   گفتنویی پادی شلوار مهرداد کشیود پاچه بهزادم که خندش گرفته ب. بود

  
 کار ی چی دارکنهی فکر منهی ببیاالن هر ک... کاراتنیخدا مرگت نده با ا-بهزاد

  .یکنیم
  

  . پامیدایوی ببرن از شضی فننیبزار بب.. نداره عشقمبیع-مهرداد
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 ی چه جوردونمیواقعا نم..دمی بلند خندی با صدارموی خودم بگی نتونستنم جلوگهید
 از من نداشتو دستاشو گذاشته ی دست کممیاسی.  رو بگه نخندهنای اتونهیهرداد مم

 که از چشام اومده بود پاک کردمو سرمو ییاشکا..دیخندی صورتشو میبود رو
 خوشحاله که نی از ادونمیم..کنهی مام بهزاد داره با لبخند نگدمیآوردم باال که د

لبخندش پر ..کنمیر براش بازو بسته م باهی چشامو زنموی بهش میلبخند..خندمیمن م
  . چشمک زدهیرنگ تر شدو برام 

  
 به زن من چشمک یمگه خودت زن ندار!! یهــــــــــــــــو-مهرداد

  .یزنیم
  

  .زنمی که بخوام چشمک میمن به هر ک... بابامینیب-بهزاد
  

 چشمک ی بخوایکه به هر ک... خانوم روشننیاسمیچشم دل ..به به-مهرداد
  آره؟..یزنیم
  

  .بله-بهزاد
  

    و گفتیاسی برگشت سمت مهرداد
  

 کی شب تار؟توی دارییای حی چه شوهر بینیبیم.. خانومیاسی نینیبیم-مهرداد
 هم چشمک هی به بقخوامی مگهی مستی کم ننیتازه ا..زنهی به زن من چشمک مادیم

  .بزنم
  
  .من بهزاد اعتماد دارم... ندارهبیع-نیاسمی

  
   خنده و گفترید زد ز بهزایاسی حرف نی ابا
  

  . کاردک جمع کنای خودتو بی؟تونستیدیچسپ.. آقا مهردادیخورد..آها-بهزاد
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  .به خودت بخند...کوفت-مهرداد
  

 ی اگهی دزی به چگهی مثل تو جلوم نشسته دیتا دلقک..زمیچرا به خودم عز-بهزاد
  .  بخندمتونمینم
  

  گفت بغلشو قلقلک دادو ری زی دستاشو داد باال الکمهرداد
  

  . نمکدونی آقادمیخند..هرهر-مهرداد
  

   گفتمدمویخند. نی دادو با اخم زل زد به زمهی تکی به پشتنهی دست به سبعدشم
  
  .مهرداد-
  

  . آورد باال و با اخم نگام کردسرشو
  
  ؟یکردی و رو نمی جنبه بودیب-
  

 آقا به عشقم چشمک نی مثل ایکی ادی خوشم نمی ولستمی جنبه نیمن ب-مهرداد
  .هبزن

  
 حس کردم ی ولگهی می حرفشو داره به شوخدونستمی که منیبا ا... محو شدلبخندم

 شی چند سال پیسنای گهیمن د... نبودبهی که برام غریلحن... گفتیعشقم و با لحن
بعد از ارسان من بهتر از ..شناسمی خوب  عشق و میلینه خ.. که عشقو نشناسمستمین

  ...شناسمی حس آشنا رو منی ایهر کس
  

 من دوست پسر سابقشم که بهش کنهی ندونه فکر میهر ک...گهیخب حاال د-بهزاد
  ؟یکردی کار می وگرنه چشمییخوب دا...چشمک زدم

  
  .من با وجود تو کال مشکل دارم.. آقاستی نیلیمشکل من با نسبت فام-مهرداد
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 نجای اجبارت نکرده ای کسی داریتو مشکل.. ندارمی مشکلیمن که با کس-بهزاد

  .یتسیوا
  

  ... کهنجای برم و زنمو بزارم ا؟پاشمی چگهید-مهرداد
  

   حرفش تموم نشده بود که سرد گفتمهنوز
  
  .نیسرم درد گرفت بس که حرف زد...نیبس کن-
  

 به ی نکردمو نگاهی توجهی ولکردمی خودم حس می متعجب همشونو رویچشما
  ساعتم انداختمو گفتم

  
  .8 م؟ساعتی برمییخواینم-
  

  ؟یموافق...گهی دمی برمی بزار شام بخورنجای امی اومدحاال که-بهزاد
  
  . ندارهی من فرقیبرا-
  

  ؟یگی می تو چیاسی-بهزاد
  
  .می جا شام بخورنی هممی حاال که اومدگمیمنم م-نیاسمی

  
  .ارنیپس بزار بگم منو رو ب..باش-بهزاد

  
  گه؟ی دلمی دسته بنجایمنم که ا-مهرداد

  
  ه؟یدستش چ..یلیا خود بشم...هی چه حرفنینه داداش ا-بهزاد
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بهزاد گارسونو صدا زدو گفت منو رو برامون .. نگفتیچی اداشو در اوردو همهرداد
بعد از چند لحظه گارسون منو داد به بهزادو خواست منو رو باز کنه که ..ارهیب

   منو رو ازش گرفتو گفتعیمهرداد سر
  

  .اول بزرگتر بعد بچه ها..گهی دیادب ندار-مهرداد
  

  .دی انتخاب کندییبفرما..ی رفته بود شما آقا بزرگادمیله ب-بهزاد
  

   منو گرفت سمتمو گفتمهرداد
  

  .زمیانتخاب کن عز-مهرداد
  

   که به منو نگاه کنم رو به گارسون گفتمنی کردمو بدون ای ناخواسته ااخم
  
  د؟یشما سوپم دار-
  

  .بله-گارسون
  
  .دیاری من بی سوپ براهیپس فقط -
  

  .چشم-گارسون
  

  .شهی تنها که نمنی آخه همی فقط سوپ؟ولسنای-دبهزا
  
  . خوبهنینه هم-
  

  .سی خانوم بنوی چلو کبابم براهینه آقا -مهرداد
  
  . ندارملیاصال م..نه-
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  .ی بخوردیبا...رینخ-مهرداد

  
   بگم که بهزادم گفتیزی چخواستم

  
  . آقا با ساالدو ماست و نوشابهسی همه چلو کباب بنویبرا-بهزاد

  
  درسته؟... پرس چلو کباب با نوشابه و ساالد و ماست4 سوپ و هیپس ...بله-گارسون

  
  .درسته-بهزاد

  
  . خدمتتونارمی مگهی ساعت دمیتا ن-گارسون

  
 زل زدم به دموی هم کشیاخمامو تو.  تکون داد که گارسون رفتی سربهزاد

  .روبروم
  

  . ما اخم کنهی هاپونمینب-بهزاد
  
  .ر بگه بهم زوی کسادی بدم میدونیمگه نم-
  

  .میگی با خاطر خودت می ولدونمیم-بهزاد
  
 لی میعنی ندارم لی مگمی میوقت..دونمی من حال خودمو میباشه قبول ول-

  .نه با خودم لجم که غذا نخورم نه با شما...ندارم
  

  . خانومسنای دییفرمایشما کامال درست م..یبل..یبل-بهزاد
  
  .مسخره-
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  ؟ینکی متشی اذی کار داریبهزاد چ-نیاسمی
  

   کردم؟تشیمن کجا اذ... بابایا-بهزاد
  
  . منی چشمای االن جلونیهم-نیاسمی

  
  .من شاهدم..گنیراست م-مهرداد

  
  . از تو نظر خواست نخود آشیک... بابامینیب-بهزاد

  
  ..پس..من نخود آشم-مهرداد

  
   گفتمیاسی رو به عی خواست حرفشو ادامه بده سرتا
  
  ؟یایم.. برمخوامی من میاسی-
  

  سنا؟یکجا -ادمهرد
  
  . شمای جرو بحثانیسرم درد گرفت از ا..رونیب-
  

 میاسی که دمی کفشامو پوشنویی آروم از جام بلند شدمو از تخت اومدم پابعدشم
 به قدم می شروع کردرونوی بمی با هم از رستوران اومددی که کفشاشو پوشمیاسی. اومد
  .زدن

  
  . دوتانی از دست ادیسرم ترک...اوووف-
  
  ؟ی نبودینجوریقبال ا-نیاسمی

  
  ه؟یمنظورت چ-
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 شونی جور بحثا خودتم همراهنی از ارهی که سرت درد بگنی ایقبال به جا-نیاسمی
  .یکردیم
  
   اونورتر بود اشاره کردمو گفتمکمی که یمکتی نبه
  
  م؟ینی اونجا بشمیبر-
  

 در دموی کشیقینفس عم..می روش نشستمکتوی سمت نمی تکون دادو با هم رفتیسر
   که به شهر روبروم زل زده بودم گفتمیحال

  
  .یاسی کرده ریی تغزای چیلیخ-
  
  .یخندی مدمیدی بار بود که منیبعد از چند ماه اول-نیاسمی

  
  . نگفتمیچی زدمو هیپوزخند

  
  . چشماتی غم تونی اتت؟ازی وضعنی از ایخسته نشد-نیاسمی

  
  . باهاش خو گرفتمیی جوراهی..نه-
  
 طرز نگاه کردنتم عوض یحرفات و حرکاتت حت...یکرد ریی تغیلیواقعا خ-نیاسمی

  .شده
  

  . زدمو بهش نگاه کردمینی غمگلبخند
  
   بد؟ای خوبه نیا-
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اگه تو ..یی مهم توی سخته ولمی عادت کردسنای ما که به اون یبرا-نیاسمی
  .می نداری مام حرفی راحتینجوریا

  
 هی هرکدومشون مثل انجی شهر از ایچرغا.. دوباره زل زدم به روبرومدموی کشیآه

  .نقطه بودن
  
  نه؟.. چشماش تنگ شدهدنی دیدلت برا-نیاسمی

  
 نی در اچکسیتا حاال با ه.. زدی با تعجب بهش نگاه کردم که لبخند مهربونبرگشتمو

 هست که یکی حاال که یول..مورد حرف نزدم که هنوزم چقدر ارسان و دوست دارم
   بهش بگم؟دی خواهره چرا نباهیمثل که واقعا برام ..که بفهمه منو...درکم کنه

  
  . که من نگاهمو ازش گرفتمیی به لحظه هاخورمیحسرت م..یلیخ-
  
  ش؟ینی ببیریچرا نم-نیاسمی

  
  .کنمی اشتباهو تکرار نمنی اگهی دیول..یاسی دمشید-
  
   شده؟ی چه؟مگهیمنظورت چ-نیاسمی

  
 گرفتمو گذاشتم گفتمو دستشو..گفتم که از مهرداد باردارم.. رویبهش گفتم همه چ-

  . شکمم تا لمس کنهیرو
  

  . به من نگاه کردی دهنشو با ناباوری گذاشت جلودستشو
  
من اگه بد نبودم ..یاسی نهی ای بدم برایلی من خگمی میوقت..ی باور نکنیحق دار-

  . فقط خرد شدنشو تماشا کنمستموی عشقمو خرد کنمو واشدمیحاضر نم
  
  ؟یرد کینجوری ای چیآخه برا..آخه-نیاسمی



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

554

  
  .کردمی منصرفش مدیبا..ارسان بهم گفت برگردم خونه..یاسیمجبور بودم -
  
 ی توهی چه حکمتدونمی نمد؟واقعایکنی کار می با خودتون چنیشماها دار-نیاسمی
  . و هم ارسان اونور نابود بشهی عذاب بکشنجای کار که هم تو انیا

  
   گفتمدموی کشیآه
  
 ی هر چی بهش عادت کرد ولشهینم..رهینم نیاز ب..گذرهی بالخره منای ایهمه -

  .ی بهتر تحملش کنیتونی و مشهی مشتریبگذره صبرت ب
  

   زدو دستمو گرفتو گفتی مهربونلبخند
  
 خوشحال و ی که با ارسان بودی برات آرزو کنم مثل سه سالتونمیفقط م-نیاسمی

  . بودهتی زندگی سالهانی که اون ساال بهتردونمی چون میخوشبخت باش
  

   بهش زدمو آروم از جام بلند شدمو گفتمیدلبخن
  
 که فکر کنم تا االن بهزادو مهرداد شکمو همه غذا هارو خورده میزود باش بر-

  .باشن
  

 ما دنیهمزمان با رس.  سمت رستورانمی از جاش بلند شدو باهم رفتدویخند
بهزادو مهرداد هردوشون اخماشون توهم بودو دست به غذا ..غذاهامونم آوردن

 که چون من ناراحتم از کننی مثال دارن خودشونو لوس مدونستمیم..دنزینم
   گفتمنی همی براکننی مینجوریدستشون ا

  
  .شمی از دستتون ناراحت نمگهی منم دنی باهم جروبحث نکنگهی دنیاگه قول بد-
  
   مهرداد با اخم برگشت طرفمو گفتی بهزاد باز شد ولشی حرفم تموم شد نتا
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  . خبزارهیه سر من م همش سربنیا-مهرداد

  
  .یزیریمن؟من اصال به تو کار دارم؟تو همش رو من کخ م..ااا-بهزاد

  
  ختن؟ی متاهل و چه به کخ ر؟مردی چگهیبله؟بله؟د-مهرداد

  
 ی که کنار من نشسته چی خانومنی اگه؟پسی دی تو فقط متاهلیعنیآها -بهزاد
   من اونوقت؟یکاره 

  
   خواست جوابشو که با اخم گفتممهرداد

  
  .دیشیشماها آدم نم...ستی از بخشش نیاصال خبر-
  
 حرص ی کلدی بای سروکله بزننای با ایاگه بخوا...سنای الیخیب-نیاسمی

  . رونایغذاتو بخور ول کن ا..یبخور
  

بهزادو مهرداد بعد از چند لحظه شروع .. از سوپم خوردمیکمی برداشتمو قاشقمو
 می از رستوران اومدمونوی سکوت غذامونو خوردیتو..کردن به غذا خوردن

 در یجلو. بهزاد اول مارو رسوندنی همی برامی بودومدهی ننیچون ما با ماش.رونیب
  . روشن کردو برگشت عقبنویخونه نگه داشتو چراغ ماش

  
  . خوب بود امشبیلیخ... دستت طالیجدا از شوخ-مهرداد

  
ز کردو مهرداد درو با.  دستشو دراز کرد سمت بهزادو باهاش دست دادبعدشم

   بشه که بهزاد گفتادهیخواست پ
  

  .منتظرتم.. هایای بیفردا فراموش نکن-بهزاد
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  .خورهی که حتما به دردت مارمی مگرمی دیکی..امیحتما م-مهرداد
  

  ؟یک-بهزاد
  

  .گهی دیفهمیحاال فردا م-مهرداد
  

  . شدادهی پنی کردو از ماشی نگفت که مهرداد خدافظیچی تکون دادو هی سربهزاد
  
  . امشبی برایمرس-
  

   گفتدوی لپمو کشبهزاد
  

  .قابل هاپو خوشگله رو نداشت-بهزاد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
   مشهد؟میری میک-
  

  ؟ی چیمشهد برا-بهزاد
  
  .می زنگ بزنم صحبت کنی تلفنینکنه انتظار دار..گهی دی آشتیبرا-
  

  م؟ی آخر هفته خوبه بریبرا..االن که دوشنبس..می بردیبا..نه بابا..آها-بهزاد
  
  . نشه بهزادرید-
  

 نرمش کنموی صحبت ماسیخودم از االن با ال.. نگران نباشزمینه عز-بهزاد
  . بمونهینجوری اوضاع خانواده ازارمینم..کنمیم
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

557

  .یمرس-
  

  .یی هاپوشهیخواهش م-بهزاد
  
  گه؟ی دیایفردا بازم م-
  

من هم ..امیم.. کردم ازت جداشمداتی درصد حاال که پهیتو فکر من کنه -بهزاد
  .یاسی هم امیم
  

 شدم و درو ادهی پنی کردمو از ماشی لب خدافظری به هردوشون زدمو زیلبخند
  . محو شدنگهی نگاه کردم که دنشونیانقدر به ماش. زدنو رفتنیبستم که بوق

  
   نه؟گهی خوبه دیهمه چ-مهرداد

  
  . بود نگاه کردمستادهی سمتشو با تعجب به مهرداد که پشت سرم وابرگشتم

  
 که به خاطر من نی و معذرت به خاطر ای با بهزاد صحبت کردین که رفتممنو-

  . شدی شکلنیصورتت ا
  

  . ازت معذرت بخوامدی در اصل من با؟یکنی میمعذرت خواه..ونهید-مهرداد
  
رفتم داخل و خودشم .  تعجب بهش نگاه کردم که اشاره کرد برم داخل خونهبا

  .دنبالم اومدو درو بست
  

 که دوست دارم که بهزاد دادمی نشون می جورهی دیبالخره با.. امشبیبرا-مهرداد
  .شک نکنه

  
  . ندارهیاشکال-
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  ؟ی از دستم ناراحت شدی چیاگه اشکال نداره پس برا-مهرداد
  

   گفتعی گاز گرفتمو خواستم انکار کنم که سرلبمو
  

من ...ی کنهی توجای ی انکار کنستی نازین...ــــــسیه-مهرداد
منم نه .. چون هم عشقته هم پدر بچتی هنوزم ارسان دوست داردونمیم...فهممتیم

  . راحت بخوابالیحاال برو با خ...هی نه توجخوامی ملیازت دل
  
 اطرافت یچقد خوبه که آدما.. نگاش کردمو برگشتمو رفتم سمت خونهی قدرشناسبا

  ... نعمتهنیواقعا بهتر.. همه جا بهت کمک کننیدرکت کنن و تو
  

   )5فصل ( 

  
 تخت نشستمو دستامو به یرو.. شدمداری نفر از خواب بهی آواز خوندن یدا صبا

 و دست صورتمو شستمو ییاز جام بلند شدمو رفتم سمت دستشو..دمیسمت باال کش
در .ومدی نفر مهی آواز خوندن یهنوزم صدا..رونی از اتاق رفتم بدمویلباس پوش

 اتاق مهرداد ی از در روبروآواز یصدا..اتاقمو بستمو با تعجب به راهرو نگاه کردم
 ترو سرمو گذاشتم کی رفتم نزدیکمی... آوازی آب بود هم صدایهم صدا...ومدیم

لبخند .خوندی مهرداد بود که داشت آواز میصدا..حدسم درست بود.. دریرو
  .رونی زدمو رفتم سمت سالن که همون موقع رعنا از آشپزخونه اومد بیمحو

  
  د؟ی شدداریب... خانومسنایسالم -رعنا

  
  . صبحانمو حاضر کن زودترشهیاگه م..آره-
  

  .چشم-رعنا
  

  . آشنا اومدی صداهی خواستم برم سمت مبال که برگشتمو
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   لباس من کجاس؟نیرعنا پس ا..رعنا-بهیغر
  

 ادمی ی ولدمی صدا رو شننیمطمئن بودم بارها ا.. برام آشنا بودیلی خصداش
 ستادهی که روبروم وای کسدنی که از دهی کنمی برگشتم تا ببنی همی کجا براومدینم

اصال اون ..نه امکان نداره اون باشه.. بستخی لحظه تمام تنم هیبود حس کردم 
 از من نداشتو ی داره؟اونم دسته کمه با منی باشه؟مگه چه نسبتنجای ادی بای چیبرا

 ی کردمو سعیاخم.کردی بودو داشت منو نگاه مستادهیبا اخم و تعجب سرجاش وا
  . محکم باشمشهی مثل همامویاز بهت دربکردم 

  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  
  ؟یکنی کار می چنجای بپرسم که تو انویبهتره من ا-نایس
  
  . نه توکنمی می خونه زندگنی ای من دارم توادی مادمی که من ییتا اونجا-
  

 هی..نگاه مثل قبل بود.. کردو به سمتم اومدبشی جی زدو دستاشو تویپوزخند
 با همون پوزخند مسخره ستادویروبروم وا. کنهرتی که تحقکردیبهت نگاه م یجور
  گفت

  
  . سرکار خانوم فرهمندی نکردریی که هنوزم تغنمیبیم-نایس
  
  .رونی برو بنجای االن از انیهم.. ندارهی ربطچیبه تو ه-
  
  .ی کنرونی داداشم بی منو از خونه ی حق داشته باشکنمیفکر نم..اوهو-نایس
  
  گاش کردمو با من من گفتم بهت نبا
  
  ه؟یمنظورت چ..داداش؟منظورت..دا-
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  .دمی مهردادو از پشت سرم شنی زدو تا خواست جواب بده صدای مسخره البخند
  

  ؟یینجایتو ا..نایا س-مهرداد
  

  .ستادی ترو شدو کنارم واکی نزدصداش
  

  ؟ی اومدی چی براگهیتو د..امیمن که گفتم خودم م-مهرداد
  
  . خودم اومدمنی همی براشهی دور مگفتم راهت-نایس
  

   تکون دادو با ابرو و لبخند به من اشاره کردو گفتیسر
  

  ؟یبا بانو آشنا شد-مهرداد
  
  ؟!!بانو-نایس
  

  . که برات گفتمهی همون خانومنیا...گهیآره د-مهرداد
  
لبخند .متنفر بودم از نگاهاش. بهم نگاه کردی گفتو با لبخند چندش آوری آهاننایس

  زدمو روبه مهرداد گفتم یزورک
  
  . تو اتاقمرمیمن م-
  

   تکون دادمو رفتم سمت سالن که رعنا گفتیسر
  

  . خانوم صبحانتون حاضرهسنای-رعنا
  
  . اتاقماریب-
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فکر .. بودختهیاعصابم  به شدت بهم ر.. قدم تند کردمو رفتم سمت اتاقمبعدشم
 نیبا پا گذاشتن به ا انگار ی کنده شده ولمی از زندگفی موجود کثنی شر اکردمیم

 با حرص به ستادموی وانهیی آیجلو.  شدمکی بهش نزدشتری بشهی از همیزندگ
 اون پست یجلو.. بودب اون بدون حجایمن جلو...یلعنت..دمیموهام دست کش

 یحت..دمی شال و مانتو برداشتمو پوشهیبا حرص رفتم سمت کمدمو ..یفطرت عوض
 خونس چون اون نی ای که اون توی تا وقت باشمینجوری ادادمی محیتو اتاقمم ترج

.  دانشگاه زده بودو فراموش نکردمی رو که تویهنوز گند..ادی ازش برمیهر کار
  . باشم که در زدنروم کردم آی تخت نشستم سعیرو
  

  . خانوم صبحانتونو آوردمسنای-رعنا
  
  . توایب-
  

  . اومد تو اتاقینی سهی باز کردو با درو
  
  .زی می بزار رواریب-
  

  . توالتزی می رو گذاشت روینی گفت و سیچشم
  
   سالنه؟یمهرداد هنوز تو-
  

  . اتاقشون تا حاضر بشنینه االن رفتن تو-رعنا
  

 باهاش صحبت دیبا... تکون دادمو از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاق مهردادیسر
  . آروم در زدمدموی کشیقی نفس عمستادموی در اتاق وایجلو. کردمیم
  

  بله؟-مهرداد
  
   داخل؟امی بشهیم..سنامی-
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  . توایب-مهرداد

  
 بار نیاول. درو باز کردم و آروم رفتم داخلدموی کشنیی درو به طرف پارهیدستگ

 یری از مال من بزرگتر بودو ست اتاقش شیکمیاتاقش .. داخل اتاقشرفتمیبود که م
  .رنگ بود

  
  ؟یدی لباس پوشرونی بی بریخوایسنا؟می ی داشتیکار-مهرداد

  
  . نگاه کردمومدیز نگاه کردن اتاق برداشتمو به مهرداد که داشت به طرفم م ادست

  
  . باهات صحبت کنمخواستمیم.. قدم بزنماطی برم تو حخواستمینه فقط م-
  

   هم قالب کردمو گفتمی نگام کرد که دستامو تومنتظر
  
   داداشته؟آره؟گفتی منای سنیا-
  

   زدو گفتیلبخند
  

  .درسته..آره-مهرداد
  

   گفتعی بگم سریزیز کردمو تا خواستم چ بادهن
  

  .میی از پدر از جدای ولیکیاز مادر ...یالبته ناتن-مهرداد
  

   نگفتم که گفتیچی تکون دادمو هیسر
  

   اومده؟شی پی شده؟مشکلیمگه چ-مهرداد
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  .ی خواهر داشته باشای بردادر کردمیآخه فکر نم..نه-
  

   گفتکردیکه ساعتشو دستش م ی توالتشو درحالزی زدو رفت سمت می تلخیلبخند
  

 دوست داره صالح دونسته یلی خیلی که خدا منو خییآخه از اون جا-مهرداد
  . تنها باشمشهیهم
  
   بهم انداختو گفتی نگاهمی ننهیی آی تواز
  

  مگه نه؟-مهرداد
  
 تنها شمی که با کارامون باعث ممیی مانیا..خوادی صالح بنده هاشو مشهیخدا هم-
  .میبش
  

   گفتعی که سررونیبرگشتمو خواستم برم ب. نگفتیچیو ه زدیپوزخند
  

  ره؟ی خونه حوصلت سر نمیتو-مهرداد
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  .گهی عادت کنم ددیبا-
  

  گه؟ی دی گرفتی شد؟مرخصیدانشگات چ-مهرداد
  
 عی رفتو سرادمی ی از همه چگهی ددمی دنویهمون موقع که رفتم دانشگاه نوش...نه-

  .رونیاومدم ب
  

  .میپس حاضر شو االن باهم بر.. بابایا-ادمهرد
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 دانشگاهو ول کردم ینجوریهم... قبول کننای راحتنیفکر نکنمم به ا..ولش کن-
  .دوماه فکر نکنم قبول کنن

  
  .کنمیمن خودم درستش م..میحاال تو حاضرشو بر-مهرداد

  
  ...یآخه تو کار دار-
  

  . دانشگاتمیریجام باهم م بهزاد بعد از اونشی برم پخوامیم.. ندارهبیع-مهرداد
  

 تحمل کنم زشوی هی نگاهاتونستمیواقعا نم.. برمخواستمی باهاش بود نمنای سچون
   لبمو با زبون تر کردمو گفتمنی همیبرا

  
 میریفکر کنم کالس داشته باشه باهم م..میری میاسیمن خودم با ...گهینه د-

  .دانشگاه
  

   گفتداشتیکتشو برم ی باال انداختو رفت سمت تختو در حالی اشونه
  

 امی موقع قبول نکردن زنگ بزن تا خودم بهی اگه ی ولیهر جور راحت-مهرداد
  .درستش کنم

  
  .ممنون-
  

   با خنده گفتدی لپمو کشستادوی زدو اومد سمتمو روبروم وایلبخند
  

  به خدا من تو کار خدا موندم؟؟-مهرداد
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟؟ی چیبرا-
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   بود؟ین تشکر تو واسه چآخه اال-مهرداد

  
  .... از تویمن هر چ-
  

تو به ..ی جملتو حفظه حفظم از بس گفتنیبه خدا ا..ــــــــــسیه-مهرداد
  . مطمئن باشنویا.. دل خودم بودهی کردم برایمن هر کار..ی ندارینی دچیمن ه

  
 فرصت حرف زدن بهم بده از کنارم گذشتو از اتاق رفت نی بدون ابعدشم

 منظور خاص هی جملشو با کردمیحس م.. بهم ندادیفش اصال حس خوبحر..رونیب
اگه ... بفهممدیممکنه مهرداد منو دوست داشته باشه؟با.. ممکنهیعنی...گفته

 خوامی نمی دارم ولد که به مهرداد اعتمانیبا ا.. بمونمنجای ادی باشه نباینجوریا
 اگه از یول.. خودش برداشت کنه که من دوسش دارمشی بکنم که اون پیکار

 نی دفعه انی ادنی دفعه بهزادو بابا اجازه منیمهرداد جدا بشم کجا برم؟اصال مگه ا
  کارو بکنم؟؟

  
   خانوم؟سنای-رعنا

  
  . دستشهی تومی رعنا گوشدمی سمت در برگشتم که دبه
  
   شده؟یچ-
  

  .ارمیگفتم براتون ب..نیدیچند بار زنگ زد نشن-رعنا
  
 یدر اتاق مهردادو بستمو شماره .م که رفت رو ازش گرفتی سمتش رفتم گوشبه
 رو برداشتو با حرص یبا بوق اول گوش.. رو گرفتم آخه اون بهم زنگ شده بودیاسی

  گفت
  
  ؟یدی تو؟چرا جواب نمییکجا-نیاسمی
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   گفتمشستمی تخت می که روی تو اتاقمو در حالرفتم

  
  . تو اتاق بودمیگوش..دمینشن-
  

   کردو گفتیپوف
  
  .ی مارو نگران نکنینجوری باهات باشه که اشهی همتیخوب گوشخب دختر -نیاسمی

  
  . شدهیحاال انگار چ-
  
  .ی بری کنی ولی باز خل بشستی ندیآخه از تو بع-نیاسمی

  
  . بندازکهی به من تیحاال تو ه-
  
  . سرکوفتش بزنندی عقله بای که بیآدم..حقته خب خواهر من-نیاسمی

  
   دارن؟ی عقل چه کاری بهیبا حاال خانوم عقل کل .. عقلیباشه من ب-
  
  . مشهدمیری فردا آماده باش می فقط زنگ زدم بگم برایچیه-نیاسمی

  
  .میری که گفت آخر هفته م؟بهزادیچــــــــ-
  
  .می تا آخر هفته برگردمویبه خاطر تو کاراش جمع جور کرد که فردا بر-نیاسمی

  
  .رمی من خودم ممونهی اگه به خاطر من از کاراش عقب منیبب-
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 برم خوامی به خودش بگو تنها میجرئت دار..یی توشیفعال که کارو زندگ-نیاسمی
 از پس ی بتونیی تنهایکنی فکر می کردیتازه فرض کن بهزادم راض..تا درستت کنه

  ؟یایبابات برب
  

   گفتمدموی کشیآه
  
  ..دونمینم-
  
هاش بهتره بهزاد باهات باشه تا اول اون با..یتونی نمدونمی من میول-نیاسمی

  . ذره نرمش کنههیصحبت کنه و 
  
  ؟یایمگه تو نم-
  
  .شهی می دانشگام چه جورنمیبب.. اومدمدیشا..دونمینم-نیاسمی

  
   االن تو؟ییکجا..یا خوب شد گفت-
  
  .. برم کالسشمیدارم حاضر م-نیاسمی

  
  ؟یساعت چند کالس دار-
  
  ؟یواسه چ...10-نیاسمی

  
  .میبر بگم باهم خواستمیمنم دانشگاه کار دارم م-
  
  . دنبالتامیباش پس حاضر باش م-نیاسمی

  
  .شهی دور میلی راهت خینجوریا..امی منینه من خودم با ماش-
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  .امیم.. ندارهبیع-نیاسمی
  
  .امیخودم م..گهی نده دری گیاسی...ییییا-
  
  ! پاچهدییبفرما..ییحقا که واقعا هاپو-نیاسمی

  
  . بهترهی کنلیشما م-
  
  ؟یدار خب کار نیلیخ..ششیا-نیاسمی

  
  .نمتیبیم..نه-
  
  .فعال-نیاسمی

  
اول صبحانمو خوردم بعد از اونم حاضر شدم . زی می قطع کردمو گذاشتم رویگوش

 دوماه نیالبته اگه از ا...گرفتمی می مرخصمی تا آخر بارداردیبا..تا برم دانشگاه
  ...  کننی چشم پوشبتمیغ
  

  ) :ارسان  (  
  

  ..... تخت نشستمو زل زدم به چشماشیرو
  

   رنی از تو همه از خاطرم مری خوبه که غنیهم
  

  رنی گی موونهی دنی سراغت رو از ای گاههنوز
  
  رهی می مرد منی واست ادوننی جز تو همه مبه
  

  رهی گی نمی جدی تو کسیی جدانی همواسه
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  رهی می مرد منی واست ادوننی جز تو همه مبه
  

  رهی گی نمی جدی تو کسیی جدانی همواسه
  

   … خوبه نیهم
  

  … خوبه نیهم
  

  ی من بستی چشاتو رونکهی خوبه که با انیهم
  
  ی چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستتو
  

  ی آزادی کنی و حس می خوبه که آرومنیهم
  

  یستادی اشمی دست کم تو عکسامون هنوزم پکه
  

  ی تو از من خاطره دارنکهی اهی من کافواسه
  
  ی ذاری واسه من وقت میفتی که مادشونی به
  

   … خوبه نیهم
  

  … خوبه نیهم
  

 دستم ی تختو سرم و توی پرت کردم روتاروی گنی همی براکردی داشت خفم مبغض
دلم خودشو .. با عکسش حرف بزنمدی که همش بانی از اشمیدارم خسته م..گرفتم

 شونش تا ی سرمو بزارم روخوادیدلم م..آغوش گرمشو.. وجودشو..صداشو..خوادیم
  .نم غمامو فراموش کیهمه 
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  .ارسان-نیلیآ
  
  . سرمو آوردم باال با تعجب نگاش کردمیلی آی صدابا
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  

   با بغض گفتستادوی سمتمو روبروم وااومد
  
  ؟یدی تلفنامو جواب نمی چیبرا-نیلیآ
  
   خودمو کنترل کنم شمرده شمرده گفتمکردمی می که سعی جام بلند شدمو در حالاز
  
  ؟؟یکنی کار می چنجایگفتم تو ا-
  
   سمت در اتاق گفتمرفتمی که می نگام کرد که در حالی دلخوربا
  
  . خانومحهیمل.. خانومحهیمل-
  
   در اتاقو گفتی اومد جلوعی من سری صدابا
  
  بله آقا؟-حهیمل
  
  د؟ی باز کردشونی ایشما درو برا-
  

   بودو انداختو گفتستادهی که پشت سرم وایلی به آینگاه
  
  .بله-حهیمل
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   مشت کردمو با داد گفتمامودست
  
  .دی کردخودی بیلیشما خ-
  

  . قدم رفت عقبو با ترس نگام کردهی دی داد من از جا پربابا
  
  ...ی کنی من فوضولی کارای نه توی کنزی که فقط خونمو تمنجایمن تورو آوردم ا-
  
  .. گفتن خانومتون هستنشونیآخه آقا ا-حهیمل
  
 که به تلفن نیحق ا..نی همی کنزی منو تمی که خونه ینیگفتم تو فقط مسئول ا-

 ارمی رو بگهی دیکی دی باایروشنه ..ی نداری باز کنی کسی درو براای یجواب بد
   کار؟نی ایبرا

  
   گفتنویی انداخت پاسرشو

  
  ..چشم آقا-حهیمل
  
  .ی بریتونیاگه کارت تموم شده م-
  

برگشتم .  خونه ازگوشه راهرو برداشتو رفت سمت درفشوی تکون دادو چادرو کیسر
   گفتمتی و با عصبانیلیسمت آ

  
  .ی بریتونیتوام م-
  
  .من اومدم باهات حرف بزنم-نیلیآ
  
  . ندارمیمن حرف-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

572

  ؟یکنی مینجوری ای چی ارسان؟براهی رفتارات چنی ایمعن-نیلیآ
  

   کردمو گفتمبمی جی تودستامو
  
  .ی علتشو بدوندی باکنمیفکر م-
  
  .دی گونش چکی قطره اشک روهی

  
 کار کردم ارسان؟گناه کردم؟گناه کردم که با شوهرم یمگه من چ-نیلیآ

   گناه منه؟نیبودم؟آره؟ا
  
   نگفتمو فقط نگاش کردم که گفتیچیه
  
 تی حالیچیه..یتو اون شب مست بود..ی منطقی بیلیخ..ی نامردیلیخ-نیلیآ

 ی عاشقشیگفتی مویزدیهمش اسم اونو صدا م..یدیدی مسنای یتو همش منو جا..نبود
 مگه ی من عذاب آور نبود؟ولی برانی ایکنیفکر م..ی بارم اسم منو نگفتهی یلو

 یول..ییسنای عاشق هنوزچون تو ..ستیمهم ن.. تو مهمه؟نهی من برادنیعذاب کش
  ...چون..اون رفت چون دوست نداشت..ستی نگهیاون د.. که رفتهی قبول کندیبا
  

 کارم نیبا ا.  صورتشیم تودستمو آورد باال زد.. دست خودم نبودگهی دکنترلمو
 نیانگشت اشارمو به سمتش گرفتمو از ب. طرف برگشتهیحرفش قطع شدو سرش به 

   شدم گفتمدی کلیدندونا
  
 که تو هیتنها دختر... عشق منهسنای.. منو دوست ندارهسنای یگیبار آخرت باشه م-

  .گردهی روز برمهیمطمئنم ..اونم منو دوست داره..قلبمه
  

   که گفترونی از اتاق برم ب خواستمبرگشتمو
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 منو ؟چرای پس به من دست زدی چی برای مطمئنسنایتو که انقد به عشق -نیلیآ
  ؟ی خودت کردی چهیباز

  
   سمتشو گفتمبرگشتم

  
  .ی داری آدم مست چه انتظارهیاز .. من اون شب مست بودمیگی میخودت دار-
  

  . گونش سر خوردنی رویشتری با شدت باشکاش
  
  .یلیخ.. ارسانیست پیلیخ-نیلیآ
  
  . برورویطالق بگ..ی نباشتی مسئولی آدم پست و بهی همسر گهیپس بهتره که د-
  
   نگام کردو گفتی ناباوربا
  
  ؟ !!یچ-نیلیآ
  
  .هم من..یکنی می هم تو راحت زندگینجوریا..ریازم طالق بگ-
  

   لحظه فقط نگام کردو بعد از اون با بغض گفتچند
  
از .. آقا ارسانری برم آره؟نخیگی حاال میستفاده کرد که ازم انیبعد از ا-نیلیآ
  . بکنیخوای ممیهرکار..رمیگیمن ازت طالق نم...ستی خبرا ننیا

  
 بعد از چند رونوی برداشتو از اتاق رفت بنی زمی از روفشوی خم شدو کعی سربعدشم

خودم . تختی کردمو نشستم رویپوف. که رفتهدادی در خونه نشون میلحظه صدا
  ... که زدم به دوش بکشممی گندنی جور ادیداشتم حاال باکم مشکل 

  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

574

 ابونی از خنی ترمز ماشبی مهی صداهی بردارم که تاروی خواستم گبرگشتمو
 نگاه رونویپرده زدم کنار رو ب.. از جام بلند شدمو رفتم سمت پنجرهعیسر.اومد

. ه کردم نگارونوی پنجره رو باز  کردمو بنی همی براشدی نمدهی دیچی هیکردم ول
 یلیآ.. اتفاق افتاددمیترسی مکه یزیاز چ.. سمت دردمیی پرده رو انداختمو دوعیسر

 ها اومده بودن هیهمسا.. سمتشوندمییدر خونه رو باز کردمو دو. تصادف کرده بود
 که حالش چه دمیدی نمیلی آنی همی دورشون جمع شده بودن برارونویب

 پاشو هی نشسته بودو داشت با گرنی زمی که رویلیمردمو کنار زدمو به آ.هیجور
  کنارش زانو زدمو گفتم. نگاه کردمدادیماساژ م

  
   با خودت؟ی کار کردیچ-
  
   داره؟یمگه به تو ربط-نیلیآ
  

  .ابونی هوا اومد وسط خیآقا به خدا ب-مرد
  
 نگاه کردی بهش نگاه می بودو داشت با نگرانستادهی وایلی که باالسر آی مردبه

  کردمو گفتم
  
  .دی کنی بهتره اگه شمام آرومتر رانندگیلی خیه ولدرست-
  

  ..من اصال سرعت نداشتم-مرد
  
 فقط پاش ضربه ی ولشدی پرت مدی بایلی اگه سرعت داشت اگهی راست مدونستمیم
   گفتعی که لبشو گاز گرفتو سریلی آی پایدستمو گذاشتم رو. دهید
  
  .کنمیدستتو بردار خواهش م..یآ-نیلیآ
  
  ؟ی درد داریلیخ-
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   ها گفتهی از همسایکی آره تکون داد که ی به معناسرشو
  

  اد؟ی زنگ بزنم اورژانس بیخوایآقا م-هیهمسا
  
  .برمشی خودم االن مستینه الزم ن-
  

 ری گذاشت زد زنی زمیتا پاشو رو.  گرفتمو کمکش کردم بلند شهیلی دست آبعدشم
   و گفتهیگر
  
 پامو بزارم رو تونمینم...کنهی درد میلیپام خ...یـــــــــــــیآ-نیلیآ

  .نیزم
  

   و گفتیلی مرده اومد سمت آهمون
  

  . منم کمکتون کنمنیبزار-مرد
  

   گفتمعی کردمو سراخم
  
  .دی بردیتونیشما م...ستیالزم ن-
  

  ن؟ی زنگ بزنسی به پلنیخوای نمیعنی-مرد
  
  .دیی بفرمارینخ-
  

  .ابونی وسط خدی پرییهوی خانم نی ایممنون ول-مرد
  
  ش نگاه کردمو گفتم بهی کالفگبا
  
  .دییبفرما..باشه...باشه آقا-
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 هام کم کم رفتن سمت خونه هیهمسا.  تکون دادو دوباره تشکر کردو رفتیسر

   رو انداختم دور گردنمو گفتمیلیدست آ. هاشون
  
  . تا ببرمت درمانگاهمی برنی تا ماشکنمیکمکمت م..نیپاتو نزار رو زم-
  
.  بودبمی جی خونه تودیخداروشکر کل. راه بره نگفتو لنگون لنگون کمکش تا یچیه

  . در عقبو باز کردمو کمک کردم دراز بکشهنویدرو باز کردمو بردمش سمت ماش
  
  .ارمی بنوی ماشچیی باش تا من ببرم سونجایهم-
  
 جمله هر یواقعا دارم به معنا. بستمو رفتم سمت خونهنوی نگفت که در ماشیچیه
 و آسمون برام نیخودم کم مشکل دارم از زم..مبری می لنگه پی سنگه ماله پایچ
سوار .  با چند تا شکالت برداشتمو اومدمنوی ماشچییرفتم داخل خونه و سو. بارهیم

  . و شکالتارو گرفتم سمتشیلی روشن کردمو برگشتم سمت آنوی شدمو ماشنیماش
  
  .ی رو بخور ضعف کردنای اایب-
  

  ود گفت چشماش گذاشته بی که ساعدشو عمود روهمونطور
  
  . ندارمیازیمن ن.. خودت نگه داریمحبتتو برا-نیلیآ
  
  .ستی نیاالن وقت لجباز-
  
  . نگفت که با تحکم صداش کردمیچیه
  
  . با تو بودمنیلیآ-
  

  . بهم نگاه کردسی خی صورتش برداشتو با چشای از رودستشو
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  ؟یخوای از جونم مگهی دیه؟چیچ-نیلیآ
  
  .ید شکالتو بخور ضعف کرنی اریگفتم بگ-
  
  ؟یمگه تو به فکر منم هست..ا-نیلیآ
  
   نگاش کردم که با حرص شکالتو از دستم گرفتو گفتتی عصبانبا
  
  .ی زورگو بودشهیهم-
  
 ادیبه ..یی زورگوگفتی بهم مشهیاونم هم..سنای شد سمت دهی حرفش فکرم کشنی ابا
ه متعجبش  توجه به نگایب.  با تعجب نگام کردیلی زدم که آی اراده ای لبخند بسنای

 رو به عنوان همسرم یلیدرسته که آ.. راه افتادمدموی کشنوی ماشهیبرگشتمو دست
 رضا اونو دست من سپرده بود ییدا.. که بودمیی حداقل دختر دایقبول نداشتم ول

 چون چه بخوام و چه نخوام االن همه منو کردمی میتی مسئولی بدی نبانی همیبرا
  .  مسئولش منمفتهیاش ب بری و هر اتفاقدوننی میلیهمسر آ

  
 یبعد از عکس بردار.. بشهادهی کمک کردم پیلی درمانگاه نگه داشتمو به آهی یجلو

 چند تا هی.  پاشو با بانداژ ببندهدی بای سادس ولهی کوفتگهیاز پاش دکتر گفت فقط 
 کمکش کردم چون هنوزم نیداروهاشو گرفتمو تا ماش.  دردش نوشتیمسکنم برا

خودم . نهی کردمو کمکش کردم بشبازدر جلو رو براش . اه بره رتونستی نمادیز
 ی که چشاش بسته بودو سرشو به صندلیلیبه سمت آ.  سوار شدمو راه افتادمعیسر
   داده بود برگشتمو گفتمهیتک
  
  . آروم شد؟دردتیخوب-
  
.  نگفت و فقط همونطور که چشاش بسته بود سرشو به سمت پنجره برگردوندیچیه

  فتم کردمو گیپوف
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  .... به نفعنی ای تند حرف زدم باهات ولدونمیم-
  
  .ی بحث مسخره رو دوباره شروع نکننی اشهیم-نیلیآ
  
  .ی تو عذاب بکشخوامیمن نم.. کار به نفع هردو مونهنیا..شهینه نم-
  
   باال رفته و تمسخر گفتی سمتم برگشتو با ابروهابه
  
   من برات مهمه؟دنیواقعا عذاب کش-نیلیآ
  
  ...نیلیآ-
  
 که از رابطه داشتن ی مردگم؟بهی دروغ م؟مگهی بگیخوای می؟چی چنیلیآ-نیلیآ

 که با وجود زنش ی گفت؟به مرددی بای چکنهی فرار مشی و شرعیبا همسر قانون
   گفت؟خودت بگو؟دی بای چگسی دیکیعاشق 

  
   کردمو گفتمیپوف.  بغض داشتصداش

  
 که یعشق من  کس.. بودناسیزن من ..یتو که از اول زن من نبود..یلی آنیبب-

  ....اگه..گهینه کس د..عاشقش شدم اون بود
  

   گفتی قطع کردو با درموندگحرفمو
  
 نی به ای چی برای رو دوست داشتسنای که ؟توی کردیپس چرا با من باز-نیلیآ

  ؟ی دادتیازدواج رضا
  
 مونی و پشارهی طاقت نمسنای کردمیفکر م..به خاطر غرور مزخرفم..سنایبه خاطر -
فقط به ..دادمی انجام مگفتی رو که میبه خاطر غرور مزخرم هر کار.. اما نشدشهیم
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 جلو شتری بیهرچ..شمی مکی اگه بگم نه کوچکردمیفکر م.. که خرد نشمنیخاطر ا
 انگار لج کرده بود با سنای..گرفتی مو چشامی جلوشتریغرورم ب..شدی بدتر مرفتمیم

 که به خودم اومدم ی نگفت تا وقتیچی نگفتمو هیچیانقد ه..گفتی نمیچیه..همه
  . از دستش دادمدمید.. رفتهشمی از پدمید.. تموم شدهی همه چدمید
  

 ی دستمو گذاشتم لبه دموی کشنیی پایپنجره رو.. بگمیزی چگهی نزاشت دبغضم
  . بهتر بشهکمی باعث شد تا حالم ومدی که میباد سرد..پنجره

  
  گرده؟ی برمسنایشه؟ی مثل اول می همه چتی با رفتن من از زندگیعنی-نیلیآ
  
  ... با وجود توی ولکنمی برگشتنش تالش می عمرم برایمن همه -
  

  . دنده رو عوض کردمدموی کشی بهش انداختمو آهینگاه
  
  ؟یبا وجود من چ-نیلیآ
  
 می رو به زندگسنای دیمن با..تونمیبا وجود تو نم.. من در برار تو مسئولمیلیآ-

 که اونم دوسم دونمیم.. برشگردونمدی هست بانمونی بیبه خاطر عشق..برگردونم
 ی اگه بچه ی حتستیبرام مهم ن.. اگه با مهرداد ازدواج کردهستیبرام مهم ن..داره

 حضور می زندگی توخوامیفقط م.. ندارهزش برام ارنای از اچکدومیه..اونو بارداره
 نی از اری من غ که باال سرمهییبه همون خدا..هی من کافی برانیهم...داشته باشه

  .کنمی می بچش پدریاصال خودم برا..فقط اون باشه..خوامی از خدا نمگهی دیچیه
  
  .گردهیاون بر نم.. ارسانیتونینم-نیلیآ
  
  . برگردهدیبا..گردهیبرم-
  
 بچش ی براگهی دیکی زارهی مهرداد می بخواد فکر کردسنایاصال فکر کن -نیلیآ

  . کنهیپدر
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  .کنمیم شیراض..کنمیباهاش صحبت م-
  
 نی به همچیدادی متی رضایخودت اگه بود.. فکر کنی منطقکمیارسان -نیلیآ
  ؟یزیچ
  

 ی ولدونستمی تلخو میقتای حقنای ایهمه .. نگفتمیچی زدم به روبرومو هزل
  . قبول کنمخواستمینم
  
  .شمی نمدیمن ناام-
  
  .زارمی وقت تنهات نمچیمنم ه-نیلیآ
  
  .یمشکالت من بکن و ی زندگی تو خودتو فداخوامیمن نم-
  
  .یریگی نممی من تصمی زندگی تو برایول-نیلیآ
  
   گفتعی خواستم حرف بزنم سرتا
  
 مشکالتو نی ازدواجو قبول کردم همه انی ایمن وقت.. نگو ارسانیچیه-نیلیآ
من همه ..ی منو دوست نداردونستمیم..یکنی که تو منو قبول نمدونستمیم..دونستمیم

  . دادمتی ازدواج رضانی به ادونستموی رو منای ای
  
  .ی خوشبخت باشیتونی تو میول-
  
از ..منم عاشق توام..یفهمی عشقو خوب می پس معناییسنایاگه تو عاشق -نیلیآ

  . راحت ازت بگذرمیلی عاشقت بودم پس از نخواه حاال که زنت شدم خیهمون بچگ
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 من پاک یسنای مثل قایچشماش معصوم بود دق.. درد و تاسف نگاش کردمبا
 یکی تی بار مسئولتونمی نمختهی کال بهم رگمی حاال که زندی ولدادمیبهش حق م..ودب

 که ی رستوران نگه داشتمو در حالیراهنما زدمو جلو.. رو به دوش بکشمگهید
   گفتمکردمیکمربندمو باز م

  
  رم؟ی برات بگیخوری میچ-
  
   انداختو گفتی رستوران نگاهبه
  
  .ری خودت بگیبرا.. ندارملیمن م-نیلیآ
  
  ؟یخوای میبگو چ..ی بخوریزی چهی دیبا..ی ضعف داریلیآ-
  
   باال انداختو گفتی شونه ایالیخی ببا
  
  . ندارهی فرقی گرفتیهر چ..دونمینم-نیلیآ
  
 معطل ادیچون رستورانش خلوت بود ز. شدمو رفتم سمت رستورانادهی پنی ماشاز

 به غذا یلیال م گرفتم چون خودم اصیلی آی پرس جوجه کباب براهیفقط ..نشدم
 با ی که داشت با ناراحتیلی باز کردمو نشستمو غذا رو دادم به آنویدر ماش. نداشتم

 که دمیاز صحبتاش فهم..فتادم روشن کردمو راه انویماش. کردی صحبت مشیگوش
 به ظرف ی رو قطع کردو نگاهی گوشقهیبعد از چند دق..کنهی صحبت مییداره با دا

  غذا انداختو گفت
  
  ؟ی خودت نگرفتیرا براچ-نیلیآ
  
   بود؟ییدا.. ندارملیمن م-
  

   گفتدوی کشیآه
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  .آره-نیلیآ
  
   شده؟یزیچ-
  
  .کنهی می قراری بیلیمامان خ-نیلیآ
  
  ؟یواسه چ-
  
 عقد ی بود که برانمی همیآخه مامان با ازدواج من مخالف بود برا..آخه-نیلیآ
 و کنهی می قراری بیلیخ گهیحاال بابا م...از همون موقعه باهام قهر کرده..ومدین

  .کنهی مهیهمش گر
  
  ؟ی کار کنی چیخوایخب م-
  
  .تونمی فعال نمی ولششی برم پدیبا..دونمینم-نیلیآ
  
  ؟ی چیبرا-
  
   تنها برم؟تونمی می پام چه جورنیآخه من با ا-نیلیآ
  

   گفتمدمیکشی دست ممیشونی که به  پی گذاشتم لب پنجره و درحالدستم
  
  .میریهم م فردا با رمیگی مطیبل-
  
  ؟یگی می؟جدیچـــ-نیلیآ
  
  .میریم..آره-
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  ؟یآخه تو که کار دار-نیلیآ
  
  . توام خوبهیبرا..میری کارامو مکنمیهماهنگ م-
  

   گفتی دنده بود گذاشتو با قدرشناسی دستم که روی رودستشو
  
  . ممنونم ازتیلیخ.. ارسانیمرس-نیلیآ
  

 نی ای توخواستیدلم نم.م نگفتیچی هرونوی بدمی دستش کشری دستمو از زآروم
 نی همی منم براای ناراحتنیباعث همه ا.. ناراحت بشهنی از اشتری بی کساناتیجر

  . بمونهینجوری بزارم ادینبا.. کم کم درستش کنمدیخودمم با
  
  
  

  ) :یسنا   (  
  
   دستم جابه جا کردمو گفتمی رو توی حرص گوشبا
  
زود .. دنبال تومیای ی من بعدشم ماالن بهزاد اومده دنبال...یاسیمن کار ندارم -

  .حاضر شو
  
  .امی بتونمی خدا کالس دارم نم؟بهیگیآخه چرا زور م..سنای یواااا-نیاسمی

  
سر جمع تا آخر هفته .. هایی حرف نزن که انگار شاگرد اول داشگاه توی جورهی -
  درسته؟.. سه تاسی کالس داشته باشیلیخ
  
  . چهار تارمینخ-نیاسمی

  
  .شهی نمیچی که هبتی جلسه غهیبه خاطر ..ارتاباشه حاال چه-
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  ...آخه-نیاسمی

  
 ی که چی بمونیخوای منجایآخه تو تک تنها ا..گهی دایب..یاسی گهی نکن دتیاذ-

  بشه؟
  
 نیایباشه ب..یشیری سیلی کلمه خی واقعی به معنایعنی سنای...پووووف-نیاسمی

  .دنبالم
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .میایحاضر شو االن م-
  
  .فعال..باشه-نیسمای

  
  . رو قطع کردم که همون موقع بهزاد درو باز کردو نشستیگوش

  
   شد؟یچ-بهزاد

  
  . دنبالشمیبر.. کردمشیراض-
  

 کار ی چی قبول نکرد اونوقت تویدوساعت رومخش راه رفتم ول..دمت گرم-بهزاد
 نیبه من بگو ب... هاپو جونمی درآوردی شد؟نکنه باز براش هاپوبازی که راضیکرد

  . جونیی دامونهیخودمون م
  

   کردمو با حرص گفتمی مصنوعاخم
  
  ..رمینخ-
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   گفتدوی و روشن کردو لپمو کشنی ماشدویخند
  

  .ینجوریاخم نکن ا.. صمد قربونت برهی عمه یاله-بهزاد
  
  . نگاه کردم که اونم راه افتادرونی تکون دادمو به بی حرفش خندم گرفتو سراز
  

  اد؟ی نمی چیمهرداد بهت نگفت برا-بهزاد
  
  . ناراحت بودیلیفقط خ.. نگفتیچینه ه-
  

  ؟ی چیبرا-بهزاد
  
 اومده شی پی ضروریلی خیلی کار خهیفقط گفت .. نگفتیچیاصال ه...دونمینم-

  .امی پس فردا خودم مای اگه تونستم فردا نیشما بر..امی بتونمیکه اصال االن نم
  

  . های زنشرسرتی شده؟خی که چیدی ازش نپرسیچی هیعنیآخه تو -بهزاد
  

   کردمو برگشتم سمت پنجره و گفتمیپوف
  
  .اون نگفت..دمیمن پرس-
  

 خونه میدی ساعت رسهیبعد از حدود . نگفتیچی هگهی تکون دادو دیسر
خواستم درو باز کنمو برم عقب .  بودستادهی در خونه وای با اخم جلویاسی..بهزاد

  . درو باز کردو عقب نشستیاسی که نمیبش
  
  . خبنمی من برم عقب بشااا بزار-
  
  . همونجانی نداره بشبیع-نیاسمی
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  . خانومیاسیسالم عرض شد -بهزاد
  
  . اداشو درآوردو سرشو برگردوندیاسی

  
  .دی دارفی من قهر تشری االن بای چی بپرسم براشهی مدیببخش-بهزاد

  
 ری رو شسنای گل کرده رتتیباز غ.. سر توئهری زنای همه ادونمیمن که م-نیاسمی

  .امی که زنگ بزنه به من مجبورم کنه بیدکر
  

   داره آخه؟یبه من چه ربط...اید ب-بهزاد
  

   و گفتمیاسی برگشتم سمت دمویخند
  
  .یایمن خودم زنگ زدم ب... نگفتهیچیبهزاد ه-
  
 ی موزمارش معلومه چقد بی افهیاز اون ق..ی ازش دفاع کنخوادی نمخودیب-نیاسمی

  .گناهه
  

   افتاد گفتی که راه می در حال و روشن کردونی ماشبهزاد
  

 ی نداره مام برابیع.. موزمارمیحاال ما شد... خانومیاسی گهیباشه د-بهزاد
  .می دارییخودمون خدا

  
  ؟یکردی کار می چی زبونو نداشتنی من واقعا موندم تو اگه ایعنی-نیاسمی

  
  . زبونو بهم بدهنی اکردمی از خدا خواهش میچیه-بهزاد

  
  .زهخوشم..هه هه-نیاسمی
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  . ندارهی من خودم زنگ زدم به بهزاد ربطگمیم..گهی شو دالیخی بیاسی-
  
  .ی ازش دفاع کننقدی اخوادینم..باشه باور کردم-نیاسمی

  
   حرص نگاش کردمو گفتمبا
  
  . اصالیای بخوادی برات سخته اومدن نمنقدیاگه ا..ایخل شد..یاسیاههه -
  

 از پشت دستاشو دور یاسیلحظه بعد از چند .  اخم کردمو رومو برگردوندمبعدشم
  گردنم حلقه کردو گفت

  
   با من؟یقهر.. جونسنای-نیاسمی

  
  . قهر کنمستمیبچه ن-
  
  .دیحاال ببخش.. کردمیمن بد اخالق..باشه قبول-نیاسمی

  
  ...یتونی اگه واقعا نمیجد... جانیاسینه -
  
  ؟یبخشیحاال م..من اشتباه حرف زدم..گهی دالیخی بسنای-نیاسمی

  
  .شهی می چنمیتا فکر کنم ببحاال -
  

   گفتشستی که سرجاش می به شونمو در حالزد
  
  .کنهی صحبت مینجوریانگار دوست پسرشم باهام ا...لوس-نیاسمی

  
  .گهی دیخو البد هست-
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   گفتعی تا خواست جوابمو بده بهزاد سریاسی
  

  . آهنگ بزارمخوامی مدی دهناتونو بکشپیخانوما لطفا ز-بهزاد
  
  . استراحت کنمخوامیمنم م..ایزاریمبهزاد اهنگ ن-
  

  .دی را بگذارتانی و سپس کپِ دیپنبه در گوش مبارک گذار-بهزاد
  
  .من که فعال پنبه ندارم پس آهنگ نزار-
  
با تعجب به پنبه ها . درآوردو به سمتم گرفتبشی جی ذره پنبه از توهی حرفم نی ابا

  نگاه کردمو گفتم
  
  ؟ی داربتی جی پنبه توی چیتو برا-
  
 دارن پنبه فی آقا انقد خوش خواب تشرخونمی که من درس مییآخه شبا-نیاسمی
  . وقت خوابشون خراب نشههی گوششون ی توزارنیم
  

 نه ی ولمیخوندیبه خدا مام درس م... انصاف داشته باش لطفاکمی جان یاسی-بهزاد
  . تونیع
  
  خونه؟ی میمگه چه جور-
  

 حرکتم که یحاال ب..خونهیبلند م گوششو بلند ی روزارهی دستشو میچیه-بهزاد
  .نیی پارهی می باال هرهی می گوششه هی که دستاش روینجوریهم...نهیشینم
  
  . درس بخونمینجوری همیخب عادت کردم از بچگ...ااا-نیاسمی

  
   گفتمدمویخند
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 ری گزیکال عادتشه به همه چ.. بهزاد اصال توجه نکنیبه حرفا..زمی نداره عزبیع-

  .بده
  

  .نیندازی متلک بهش می هنی آوردری گمیتی بچه هیدوتا دختر ..گهی دخوبه-بهزاد
  
  .یاری جواب دادن کم میحاال نه که تو اصال تو-
  

 درسته قورتم گهی داوردمیفکر اگه کم م..هی جورنی اارمیهنوز که کم نم-بهزاد
  .نیدادیم
  

   دادمو گفتمهی تکی صندلی به پشتسرمو
  
  .ابم بخوخوامیساکت باش م..یحاال هرچ-
  

  .پرهی وقت ملکه انگلستان از خواب مهی ها یکشینفس نم...یاسیآره -بهزاد
  

همش استرس داشتم که .. بودمدهی جواب دادن نداشتم چون تا صبح نخوابی حوصله
 آرومم یلیصبح که به بهزاد گفتم باهام صحبت کردو خ.. وقت بابا منو قبول نکنههی

 رو انجام ی که اگه بخواد هر کاردونمیم.. دارمیحاال که بهزاد باهامه دلگرم..کرد
 صحبت کرده و اسی با الی تلفنگفتی مهزادب... دارممانیاز ته قلبم بهش ا..دهیم

 ی ولرهی ازم دلگاسمی الدونمیم..کنهینرمش کرده و اونم گفته که با بابا صحبت م
  ... شک ندارمنویا...کنهی کمکم میلیمطمئنم که خ

  
 اطرافم نگاه کردم که کی تاریامو باز کردمو به فضا آروم چشی دستی تکون هابا
   گفتی زدو با مهربونیلبخند.دمی رو باال سرم دیاسی

  
  ؟یدیخوب خواب-نیاسمی
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   از جام بلند شدمو گفتمآروم
  
  .کهی نه؟چون هوا که تاردمی خوابیلیخ..بد نبود-
  
  . نموندهشتری تا مشهد بگهی ساعت دهی..آره-نیاسمی

  
  واقعا؟-
  
 تا صبح گفتی کنه مدارتی بومدی بود که بهزاد دلش نقیانقد خوابت عم-نیاسمی
  .ی استراحت کندی بای بودداریب

  
   بهزاد نگاه کردمو گفتمی خالی جابه
  
  االن کجا رفته؟-
  
  .ی وقت ضعف نکنهی ی بخوررهی بگیزی چهیرفته برات -نیاسمی

  
  دو گفت زی من لبخنددنی و باز کردو با دنی موقع بهزاد درو ماشهمون

  
   شدن؟داریچه عجب خرس خوش خواب ما از خواب ب..به به-بهزاد

  
  .دمی ندونه به تو که گفتم تا صبح نخوابیهر ک-
  

  . نهای یگی راست منمی من که نبودم اونجا ببی ولیتو گفت-بهزاد
  
 گرفته چیبرام ساندو. دستشو ازش گرفتمی تولونی نگاش کردمو نای کالفگبا

 درش آوردمو با اشتها شروع کردم به عی سرنی همیود برا گرسنم شده بیلیخ.بود
  .خوردن
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  .زمی عزی جون چند وقته غذا نخوردییدا-بهزاد
  
  .یفهمی نمیتو مرد-
  
   تعجب نگام کردو گفتبا
  

   داشت؟ی حرف تو چه ربطنیاالن ا-بهزاد
  
 یحاال ب..یفهمی زن حامله رو نمهی وقت حس چی و هی که تو مردنهیربطش ا-

  .می زودتر برسفتی راه بی به منو لقمه هامو بشمری که زل بزننی ایجازحمت به 
  

  .ارتونهیراننده مخصوصتون در اخت..چشم ملکه-بهزاد
  

 چمی گاز گنده به ساندوهی گرسنم بود که اصال جوابشو ندادمو در عوض انقد
 ساعت به هیبالخره بعد از .  روشن کردو راه افتادنوی زدو ماشیاونم لبخند.زدم

  .کردی مدادی بابونای خی توکی به آخر شب ترافکی چون نزدی ولمیدیهد رسمش
  

  !سنای-بهزاد
  

   سمتشو منتظر نگاش کردم که گفتبرگشتم
  

  .ومدهای بد شد مهرداد نیلیخ-بهزاد
  
  ؟ی چیبرا-
  

 نی به دل گرفته و از انهی فکر کنه که مثال مهرداد ازش کدی حمترسمیآخه م-بهزاد
  .حرفا

  
  ... موضوعنیکه به خاطر هم ممکنه یعنی-
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   گفتعی قطع کردو سرحرفمو

  
 انتظار نداشته باش ینه اونقدر که نخواد تورو قبول نکنه به خاطر مهرداد ول-بهزاد

  .مثل قبل باهات رفتار کنه
  
  شه؟ی وقت باهام مثل قبل نمچی بابام هیعنی.. بغض به بهزاد نگاه کردمبا
  
 با بچش تونهی میکدوم پدر..یزنیو م که تیی چه حرفانیا..ا بهزاد-نیاسمی

   باشه؟شی دومسنای ی کنه که بابایبدرفتار
  
ممکنه که .. لجبازهیکمیبابا ..گهی مینطوری که اشناسهیبهزاد بابا رو م..یاسینه -

  . منو قبول نکنهمیری االن که منیاصال هم
  

ونقدر  نه ای لجباز هست ولدیدرسته حم..یزنی که تو مهی چه حرفنیا..سنای-بهزاد
   قبولت نکنه؟ادوی  تو که سکته کرده باز حاال بیگفتم اون االن از دور..یگیکه تو م

  
  .دونمینم-
  

 باهاش صحبت کرده و االن همشون یلی خاسیمطمئنم ال..اصال نگران نباش-بهزاد
  .منتظرمونن

  
   استرس به بهزاد نگاه کردمو گفتمبا
  
  ونجا؟ امیری ممی که ما داردوننی اونا میعنی..یعنی-
  
   تعجب بهم نگاه کردو گفتبا
  

   ندونن؟خواستهیمگه م...آره-بهزاد
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  .دونمینم..آخه..آخه-
  

 دستمو ی هم حلقه کردمو زل زدم به جلوم که بهزاد دستشو گذاشت روی تودستامو
   گفتیبا لحن آروم

  
 بهی غرشی پی دار؟مگهی استرس دارنقدی ای چیآخه برا..زمیعز.. جانسنای-بهزاد

 دوست یلی عوض نشده و اونا هنوز مثل قبل خیچیباور کن ه.. خانوادتنا؟اونیریم
  .رنی ازت دلگیکمیدارن فقط 

  
  .سخته.. قبول کن بهزاد-
  

  .هی چشی سختدونمی قبول کنم چون اصال نمتونمینم-بهزاد
  

   سمتشو بابغض گفتمبرگشتم
  
 ترسمیم..ترس تنها شدن دوباره.. که تمام وجودمو گرفتهیترس.. ترسه منهشیسخت-

 منو قبول چکدومتونیه..دمی رو چشییمن دوماه طعم تنها..ترسمی میلیخ..بهزاد
 با ارسان ازدواج دی بای با ما باشیخوای اگه منیهمتون گفت..نینکرد

 یدوماه برا.. دوماهاونم..نی و تنهام گذاشتنی به من توجه نکردچکدومتونیه..یکن
 عمرمو با محبت شما بزرگ شدم ی  که همهی منیبرا... نبوده بهزادیمن زمان کم

  ..دوماه به اندازه دوسال از عمرم بوده
  

 یسیخ.. هم رفته بود نگاه کردمی تویکمی کردمو به بهزاد که چهرش سکوت
 از شیب.. آروم بشمکمی دادم تا هی تکنی ماشیسرمو به پشت..کردمیصورتمو حس م

ز چند لحظه در طرف بعد ا.. واسه بچم خوب نبودنی اومدویحد داشت بهم فشار م
 شهی شهی نگه داشته با نوی بهزاد ماشدمیبا تعجب چشامو باز کردم که د.من باز شد

  .ستادهیآب کنارم وا
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  . صورتتو بشور چشات قرمز نشهایب-بهزاد
  

 یباد سرد.. شدمو صورتمو شستمادهی پنی رو ازش گرفتمو از ماششهی حرف شبدون
  .دادی بهم می خوبیلی حس خخوردی مسمیکه به صورت خ

  
  .نیسرده هوا زود برو بش-بهزاد

  
  . هوا بخورمکمی دیبا..نه خوبه-
  
 ی بعد از خونه ابونی خهی که یهمون پارک..پارک بود.. اطرافم نگاه کردمی فضابه

  .ما بود
  
  .گهی دمیکیپس نزد-
  

  . بشهی طورزارمی به خدا من نمسنای-بهزاد
  
  ؟ی کنشی راضیکرد بتون ی که اگه بابا لجبازیکنی منی تو تضمیعنی-
  

  . صورتمو با دستاش قاب گرفتو زل زد به چشامستادوی جلوم وااومد
  

 رو ی کارگفتی می که وقتیهمون.. من همون بهزادمسنای..کنمی منیآره تضم-بهزاد
  .ونهی تو درمیمخصوصا حاال که پا..دهی حتما انجام مدهیانجام م

  
 ی کردمو سرمو گذاشتم رو بغض بهش نگاه کردمو دستمو دور کمرش حلقهبا
  . چون بدجور استرس بهم غلبه کرده بودگرفتمی آرامش مدیبا..نشیس
  

 درست ی همه چدمیمن قول م..فتهی نمی اتفاقچیبه خدا ه..زمیآروم باش عز-بهزاد
 نی امیدی وفرح اجازه نماسی نه من نه الی کنه ولی بدخلقیکمیممکنه اول ..بشه
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 خانواده هی دوباره مثل قبل دمیبهت قول م..ه کندای کش پنی از اشتری بهیقض
  .میشیخوشبخت م

  
  . نگاش کردمی اشکی با چشارونوی بغلش اومدم باز
  
 به دوش نجای تنه تا اهی و نی همه بار سنگنیتو ا..سنای ی نبودفیتو که انقد ضع-

من همون ..ی مثل قبل باشخوادی به بعدم دلم منیاز ا..یوردی و کم نیدیکش
  . بودی قوشهی که همخوامی رو مییسنای

  
   زدو ادامه دادیلبخند

  
  ..کردی اوقات واقعا رومو کم میهمون که گاه-بهزاد

  
   زدم که گفتیلبخند

  
  .میصورتتو بشور زودتر بر-بهزاد

  
 10 قایدق. بهزاد راه افتادموی تکون دادمو دوباره صورتمو شستمو با هم سوار شدیسر
 ادهی پنیاز ماش. در خونه بودی جلواسیل انیماش..می خونه بودی بعد جلوقهیدق

  . شونم احساس کردمی روی دستی شدم که گرمارهیشدمو به در بزرگ خونمون خ
  
  سنا؟ی یخوب-نیاسمی

  
   گفتمرفتمی که آروم به سمت درخونه می در حالدموی کشیقی عمنفس

  
  .شهیبهتر از هم..آره-
  

 نگید..ردمو زنگ زدمآروم دستمو باال آو..قدمام محکم بود.. خوب بودمواقعا
 ی گوشم زنگ خورد و بعد از چند لحظه در با صدایصداش چند بار تو..نگید
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 رو پشت یاسی بهزادو ی قدمایصدا..درو کامل باز کردمو رفتم داخل.  باز شدیکیت
 هی دنشیبا د..رونی باومد از خونه اسی خونه باز شدو الیدر اصل..دمیشنیسرم م

 نیدستامو مشت کردمو ا.  شدنینفسام سنگ..تادمسیلحظه مکث کردم و سرجام وا
 ستادموی پله وانی آخریرو.  از قبل قدم برداشتمو از پله ها رفتم باالعتریدفعه سر

 وقت چی هگهی دکردمی داداشم که فکر می عسلیزل زدم به چشما..بهش نگاه کردم
 قایدق..د وقت بود که منو بغل نکرده بویلیخ.. قرار آغوشش بودمی بیلیخ..نمیبینم

همون جا بود که .. اومده بودم مشهدیلی آی خواستگاری که برایاز همون زمان
 قدم هی االن اگه فقط یول.. باهام قهر کردو سرم داد زداسی باز النی اولیبرا

 بهزادو پشت ست دیگرما... قدمهیفقط ... اغوششو حس کنمی گرماتونمیبردارم م
 واشی دموی کشی آرومقی نفس عم.. بهم جرئت بدهخواستیم..کمرم حس کردم
 صورتم ی تمام اجزاینگاهشو تو.. روبروش بودمقای دقگهیحاال د..پامو حرکت دادم

 برق اشک شی عسلیچشا.. چشامیزل زد تو..کردیبا غم نگام م..چرخوند
سرمو به ..دا کردمو بغلش کردمی ذره دستشو آورد باال جرئت پهی که نیهم..داشت

 خواستمی نمگهیامشب د.. گونم سر بخورنیدادم اشکام رو دادمو اجازه هی تکنمیس
 که یی از غمایخال..شدمی می خالدیامشب با.. خودم نگه دارمیهمه بغضامو تو

 گذاشتم گشمی دستاشو دور شونم حلقه کردو دست دیکی.. وجودم جا گرفته بودیتو
 هیر صدا گی بتونستمی نمگهید..دی ناز کردو سرمو بوسوهامو سرمو  آروم میرو

  ..ختمیری اشک مکردمویهق هق م..کنم
  
   وفا؟ی خواهر بیکجا بود-اسیال
  
   مشتم گرفتمو با هق هق گفتمی تورهنشویپ

  
  ..اسیال..ال-
  

   بغلش فشردو گفتی منو توشتریب.. بگمیزی چدادی اجازه نمبغضم
  
   از نبودن تو؟گذرهی می به ما چی؟نگفتی بود؟کجایجونم؟جونم خواهر-اسیال
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 هیداداشم داشت گر.. دوباره همه صورتمو نگاه کردرونویلش آورد ب از بغمنو
آروم ..زهیری الگوم بوده حاال داره اشک مشهیداداش محکم من که هم...کردیم

 لرزون مامانو از پشت ی اشکاشو پاک کردم که صدادموی گونش کشیدستمو رو
  ..دمیسرش شن

  
  ..سنای-مامان

  
 نگاه کردی شوق نگام میداشت با ناباور فاصله گرفتمو به مامان که اسی الاز

.  آغوش مادرانش جا دادمی قدم برداشتمو خودم توقراری زدمو بیلبخند..کردم
 که نیبعد از ا..رفتی همش قربون صدقم مکردوی مهیمامانم با شوق بغلم کردو گر

 اشکامو پاک کردم که با شوق رونوی از بغلش اومدم بمی آروم گرفتیکمیهردومون 
  .ختی دوباره اشک ردویشکمم کشدست به 

  
  ؟ی نگهش دارنجای همیخوایفرح تا فردا صبح م-بهزاد

  
   گفتعی مامان به خودش اومدو سرهوی

  
 وقت سرما هیهوا سرده ... برو داخل مامان جانایب..اصال حواسم نبود-مامان

  .ستی واسه بچت خوب نیخوریم
  

 که از دست ینواده ا خاکنمیحس م.. محبتو عشقو دوست داشتمنیا.. زدملبخند
 سمت می رفتمویهمه با هم وارد خونه شد..ارمیدادمو دوباره دارم به دست م

 که با کردی می از مبال نشسته بودو داشت با کوروش بازیکی ی روسیپرد..سالن
 زدمو جلو رفتمو هش بیلبخند.  از جاش بلند شدو اومد سمتمونعی من سردنید

  .دمیآروم گونشو بوس
  

   پس خانوم گمشده؟ییکجا-سیپرد
  

   زدمو گفتمی مهربونلبخند
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  . شددایگمشده پ-
  
آروم . نگاه کردمخوردی بغلش ول می کوروش که تپل تر شده بودو داشت توبه

  .دمی بوسدشوی نرم سفیصورتشو ناز کردمو گونه ها
  
  . خوشگلمیچه بزرگ شد-
  

   گفتعی دراز کردمو خواستم بغلش کنم که مامان سردستمو
  

  . برات بدهی شده حامله انیسنگ..ش نکن مامان جانبغل-مامان
  

   اصال؟دمیمگه من بچمو به خواهر شوهر م..نترس مامان-سیپرد
  
  . عروس خانومیهنوم که بدجنس-
  

  .ی باشینجوری همدی خواهر شوهر بایبرا..گهی دمی چه کنیا-سیپرد
  

   گفتاسی پهن تر شد که اللبخندم
  
  .رپا سیشیخسته م..زمی عزنیبرو بش-اسیال
  

 خندم گرفته بود آخه همشون پشت سر من یکمی.. تکون دادمو رفتم سمت مبالیسر
 مامان و مویهمه نشست.. فرار کنمخوامیانگار دزد گرفتنو من هر لحظه م..ومدنیم
همه سکوت کرده ..  اومدنوهی و می با چاقهی رفتن آشپزخونه و بعد از چند دقیاسی

   جام جابجا شدمو آروم گفتمی تود؟تن نبو گفی برای حرفچی واقعا هیعنی..بودن
  
  بابا کجاست؟-
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  با تعجب به همشون نگاه کردمو گفتم.  برگشتن سمتمو نگام کردنهمشون
  
   بابا کجاست؟دمی پرسد؟فقطیکنی نگام مینجوریچرا ا-
  
  . اتاقشهیتو-اسیال
  

   گفتعی سراسی به مبل گرفتمو خواستم از جام بلند شم که الدستمو
  
  ؟یریمکجا -اسیال
  
  .نمی برم بابا رو ببخوامیم-
  
 از جاش بلند شدو روبروم اسی که الرفتمی از جام بلند شده بودمو داشتم مگهید

  .ستادیوا
  
  .االن نرو..سناینرو -اسیال
  

   دهنمو قورت دادمو با ترس گفتمآب
  
   افتاده؟یچرا؟مگه اتفاق-
  
  .یشناسیاما بابا رو که م..اما ..نه-اسیال
  
   آره؟نهی منو ببخوادیگفته نم-
  
  .می منو بهزاد و مامان بهاش صحبت کنشتری بکمی دینه فقط با-اسیال
  
  .بهتره خودم باهاش صحبت کنم..نه-
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  ..سنای-اسیال
  
.. بزار خودم باهاش صحبت کنم..هی چه جوریدونیتو که خوت م..داداش من-

  . بسهنی آمادش کردیکمی که شما نیهم..بدون واسطه
  
  ... بزنه کهیرفآخه ممکنه ح-اسیال
  
  .یزی هر چیمن آمادم برا.. جاناسیال-
  

  .دمی بهزادو شنی از کنارش رد شدمو رفتم سمت اتاق مامان بابا که صدابعدشم
  

  ... بهترهسنای -بهزاد
  

   قطع کردمو گفتمحرفشو
  
  .خودم.. بهزادکنمیخودم درستش م-
  
 نی ایول..فت نگیچی هگهی دچکسی هنی همی براشنی نمفمی لجبازمو حردونستنیم

 تونستی خودم نمری غچکسیه..کردمی خودم با بابا صحبت مدیبا.. نبودیکارم لجباز
آروم . دمی کشقی نفس عمهی ستادموی در اتاق وایجلو.  بدهحی براش توضزویهمه چ

 داشت و فقط آباژور کنار تخت یاتاق نور کم..دستمو آوردم باال درو باز کردم
  .و پشت سرم بستمرفتم داخل اتاقو در..روشن بود

  
   هنوز؟دنی اومد؟نرسسنای..فرح-بابا

  
جلوتر .. که هنوزم مثل قبل دوستم دارهدادی نشون منینگرانم بود و ا.. زدملبخند

 دستشو گذاشته بود هی بودو دهی تخت دراز کشیرو..نمیرفتمو تونستم تختشونو بب
  . چشماشیرو
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  ؟!!فرح-بابا
  

 چشماش برداشتو اطرافو نگاه کرد ی از رو آروم دستشودی که بازم جواب نشنیوقت
حسشو .جلوترو رفتمو آروم کنارش نشستم.. من ثابت موندیکه چشماش رو

 ی خوشحال؟ دستمو روای هی عصباندونستمینم.. چشماش بخونمی از توتونستمینم
   گرمش گذاشتم با بغض آروم گفتمیدستا

  
  ...ییبابا-
  

 شتریسرش برگردوند که دستشو ب.  که بغض دارهدادی قرمز شدو نشون مچشماش
  فشار دادمو گفتم

  
  ؟یگری نگاهتو ازم م؟چرایکنی نگاه نمسناتوی..ییبابا-
  

  نجا؟ی ای اومدی چیبرا-بابا
  
  ؟ی تک دخترتو تحمل کنی دوریتونی؟می تحمل کنموی دوریتونی بابا؟مامی نیعنی-
  

  . ندارمسنای به اسم یمن دختر-بابا
  

  .ختی گونه هام ری رواشکام
  
 من ی ولستی دختر من نسنای یهر چقدرم که بگ..من دخترتم..یدار.. بابایدار-

  . کارو با منو خودتنینکن ا..از وجودتم..از خونتم..دخترتم
  

 نی رو خواست؟مگه خودت بزای چنی همه ای کار کردم؟کیمن نکنم؟مگه من چ-بابا
 نجایا..همون شیبرو پ...نجای حاال برو از ا؟پسیما اون پسره اونو انتخاب نکرد

  .نمون
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

602

آروم خم . گهی حرفا رو داره منیمعلوم بدجور دلش سوخته که ا..کردی مدرکش
  . دستشی سرمو گذاشتم رودمویشدمو دستشو بوس

  
 گذشت به من بدون ی دوماه چنی ای تویدونیم.. نگوینجوریتروخدا بابا ا-

  .ینجورینکن با من ا..شما
  

  زون گفت لری با صدارونوی بدی از دستم کشدستشو
  

  .رونیپس حاال برو ب..ی رو خواستنای ایخودت همه -بابا
  

  . نگاش کردمی اشکی بلند کردمو با چشماسرمو
  
  . سخت بودیلی برام خی خدا تحمل اون زندگ؟بهیدیچرا بهم حق نم..بابا-
  

  . سمتمو بهم نگاه کردبرگشت
  

مخالفت چقد اون داداشت و بهزاد باهات .. نکنمیچقد منو مامانت گفت-بابا
 ی که داری مشکالتنی ایهمه ..ی نشدی راضی؟ول.کردن؟ها؟خودت بگو چقد

 دی پس خودتم بای خودت به وجود آوردی و خودت برایزنیتوشون دست و پا م
  . هم انتظار کمک نداشته باشهیاز منو بق..یحلشون کن

  
 بلند ی شکست و با صداشتری بغضم بنی همی بود برانی برام سنگیلی حرفش خنیا

 دنی و بهزاد اومدن داخل با داسی که چند لحظه بعد در باز شدو الهی گرریزدم ز
 اومد سمتمو دستمو گرفتو بلندم کردو سرمو گذاشت عی اون حالت بهزاد سریمن تو

  . شونشیرو
  
 نوی با عذاب دادن ای برسیخوایبه کجا م..توی لجبازنیبابا تروخدا بس کن ا-اسیال

  خودت؟
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  .دمی رو عذاب می نه کسکشمیاب ممن نه خودم عذ-بابا
  
  کنه؟ی مهی داره گرینجوری که ای بهش گفتیپس چ-اسیال
  

  .فراموش نکن من باباتم..اسی الدمیمن به تو جواب پس نم-بابا
  
 دخترشو هی گرینجوری ایکدوم پدر..ی هم هستسنای پس پدر یاگه پدر من-اسیال
  نه؟یشی و آروم منهیبیم
  

   تخت افتادم آرومم؟نی ای دختره تونیاطر ا که به خیمن آرومم؟من-بابا
  
 ینجوری ای ازش دور بود؟دوماهیدی خودتو عذاب منی از اشتریپس چرا ب-اسیال

  ؟ی تحمل کنینجوری تا آخر عمرت ای بتونیکنی فکر میشد
  
بهزاد آروم ..کردمی هق هق مشدمویمنم اصال آروم نم. ومدی از بابا نیی صداگهید

  پشتمو ناز کردو گفت
  
  ...به خدا.. دختره حامله رو نلرزوننیانقد تن خودتو ا.. آقادیحم-زادبه
  

   حاملس؟سنایمگه ..حامله؟مگه-بابا
  
  .رفته درمان کرده..آره-اسیال
  
  . نگاه کردمکردی به بابا که داشت مبهوت منو نگاه مرونوی بغل بهزاد اومدم باز
  

  گن؟ی راست منایا-بابا
  
 چشمشو یدستشو گذاشت رو. دمیرآمدم کش شکم بی نگفتمو فقط دستمو رویچیه

   جلورفتمو دستشو گرفتمو با ترس گفتمعیسر. دنیشونه هاش شروع کردن به لرز
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  . نکنهیتروخدا گر..ادیبه قلبت فشار م.. نکنهیتروخدا گر..بابا جونم..ییبابا-
  
  .دمی نکردو جوابمو نداد که دوباره پشت دستشو بوسی حرکتچیه
  
  . بشهتیزی چخوامینم.. نکنهیفقط تو گر..رمیباشه من م..با نکن باهیترو خدا گر-
  

  . دستمو گرفتعی خواستم از جام بلند شدم که سردموی دستشو بوسدوباره
  
نشستم کنارشو سرمو گذاشتم . بودسهی خسیچشماش خ.. شوق بهش نگاه کردمبا

 هیباباهم دستشو دور شونم حلقه کردو با من گر..ختمی بازم اشک رنشوی سیرو
 تو دلم یچی به جز غم ارسان هگهیاالن د... آروم شده بودگهیدلم د...کردیم
  ...  یچیه...ستین

  
  .لبخند زدم.. سرمو بازم موهامو ناز کردی گذاشت رودستشو

  
  چند وقتته؟-بابا

  
  .دوماه-
  

   بود اسمش؟یچ... خوب بوده؟اون پسرهی مدت همه چنی ایتو-بابا
  
  ..مهرداد-
  

  ؟ی رو برات فراهم کرده؟کم و کسر که نداشتیهمه چ..آره همون-بابا
  
  . برام کم نزاشتهیچیه.. خوبهیلیمهرداد خ..یینه بابا-
  
   غم نگام کردو گفتبا
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  کنه؟ی می زندگنیلیاز ارسان چه خبر؟با آ-بابا

  
  .شدی چشمام می متوجه برق اشک تودینبا..نیی انداختم پاسرمو

  
  . ندارمیخبر..دونمینم-
  

  ... داغون شده ویلی خگفتیم بهزاد که یول-بابا
  

   زدو گفتی ما لبخنددنی موقع بهزادو درو باز کردو اومد داخل و با دهمون
  

 بابات لوس ی خودتو براشتری که بنجای ایومدی خانوم کاش زودتر مسنای-بهزاد
  .یکن
  

   گفتمشدمی که آروم بلند می بابا برداشتمو در حالی پای از روسرمو
  
  شه؟یم تیحسود.. خودمهیبابا-
  

   گفتنویی سرشو انداخت پادوی کشی آهبهزاد
  

 یعنی یمیتی یدونیتو که نم..دست رو دلم نزار که خونه..یهــــــــ-بهزاد
  ؟یچ
  
   تا خواستم جوابشو بدم بابا با لبخند گفتنی همی براکنهی می داره شوخدونستمیم
  

  . باشدی جدی هوی شهیبرو به فکر ... آقا بهزادکنهی حرفات باور نمی کسگهید-بابا
  

   به ما انداخت و با شک گفتی چشم نگاهی سرشو آورد باال از گوشه بهزاد
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   تر تر شدم؟میتی از قبلم یعنیواقعا؟-بهزاد
  

 یخواستی کار؟فقط می چنجای ای اومدی بگشهی ترتر ممیتی یحاال آقا..آره-بابا
  ؟ی داری اگهی کار دای ی کنیفوضول

  
  دو با تعجب گفت زنشی انگشت اشارشو به سبهزاد

  
 ادی مظلوم بی چهره نی بگو به ایزی چهی اقا دی کنم؟حمی فوضول؟من؟منیک-بهزاد
  .آخه

  
   مظلوم کرد که بابا لبخندش پهن شدو گفتافشوی قبعدشم

  
  ؟ی کار داشتیچ..باشه حاال-بابا

  
  . با شک بهمون نگاه کردو آروم پشت سرشو خاروندبهزاد

  
  .گهیخب بگو د-
  

  .ادی بادمی فکر کنم سای واخب...ااا-بهزاد
  
  .ی اومدی چی اصال برایدونی نمیزنیاز بس که حرف م-
  

   رو به بهزاد گفتی اتاق و شاکی اومد تواسی تا خواست جوابمو بده البهزاد
  
  ؟یکنی می اتاق چه غلطنی ایتو دوساعته تو-اسیال
  

  . درست صحبت کناتییبا دا...یهـــــــو-بهزاد
  
  !ییاد... بابامینیب-اسیال
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   برگشت سمت بابا و با اعتراض گفتبهزاد

  
  .دارهی نگه نمشویی ذره احترام داهی؟ینیبی آقا مدی حمینیبیم-بهزاد

  
   دلقک احترام بزارم؟ی توهیآخه من به چ-اسیال
  

  ...اگه..من دلقکم-بهزاد
  

 تو نی دوساعته اومدهی کارتون چنی بگنیخواینم...گهی دنیبس کن.. بابایا-بابا
  اتاق؟

  
   زد پس گردن بهزاد گفتاسی حرف بابا النی ااب

  
   بهشون؟ینگفت..خاک بر سرت-اسیال
  

   رو؟یچ-بابا
  
  . ناهاری برانیای ناهار حاضره بیچیه-اسیال
  

   با تاسف به هردوشون نگاه کردو گفتبابا
  

 نی به ای عقلهی.. خداین؟ایکنی بحث منی به خاطر همنی دوساعته داریعنی-بابا
  . الزمشونهیلی خدوتا حتما بده که

  
   گفتمکردمی که لباسمو مرتب می جام بلند شدمو در حالاز
  
  . کردهدی بهزاد قطع امنی خدام از اگهید..شهی دعا نکن که مستجاب نمییبابا-
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 حالش یلی که خنیبا ا.نیی پاادی رفتم سمت بابا و کمکش کردم از رو تخت ببعدشم
 و تعادلشو حفظ ستهی پاش وایرو تونستی خوب نمیلی هنوزم خیبهتر شده بود ول

  .کنه
  
  .ارمیمن خودم بابا رو م.. بروای تو بسنای-اسیال
  

  .رونی بغل بابا رو گرفت و بردش بری زاسی که النوری تکون دادمو اومدم ایسر
  

  ؟ی زبون دراز شدیدی خانوم باباتو دسنای-بهزاد
  

   تفاوت نگاش کردمو گفتمی سمتشو ببرگشتم
  
  .یی آق دایدیدی تو نمیاشتم ولمن از اولم زبون د-
  
 زدمو برگشتمو ی کردو با حرص نگام کرد که لبخند ژکوندزی حرفم چشاشو رنی ابا

  . رفتم سمت آشپزخونهرونویبه حالت دو اومدم ب
  

  ؟ییدوی شده مامان؟چرا میسنا؟چی-مامان
  
  .از دست بهزاد-
  

 طرفم که ادیب موقع بهزاد وارد آشپزخونه شدو با اخم نگام کردو خواست همون
   گفتعیمامان سر

  
   حاملس؟ینیبینم.. نکنتشی؟اذی کارش داریچ..بهزاد-مامان

  
 تو زارهی صدتا مثل منو منیکنم؟ای متی اذنویحاال من ا..گهیخوبه شد د-بهزاد

  کنم؟ی متشی اونوقت من اذبشیج
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  .براش بده.. بدونی ای دنبالش کنگهی دنمینب..یهر چ-مامان
  

 ی داره خب؟من کی تند راه بره به من چه ربطخوادیدلش م نیخواهر من ا-بهزاد
  ..دم؟آخهییدنبالش دو

  
 قدم رفت هی تا خواست حرفشو ادامه بده مامان با اخم نگاش کرد که بهزاد بهزاد

  عقبو با ترس گفت
  

 دخترت نی دوروبر اگهی اصال من د؟چشمیزنیچرا م..باشه خواهر گلم-بهزاد
  خوبه؟..امینم
  
بهزادم .  نشستمکردی که داشت با لبخند به ما نگامون میاسیتم کنار  رفدموی خندزیر

بازم . آروم پامو لگو کردزی مریاومد روبروم نشستو با حرص نگام کردو از ز
همه شاد ..مامان خورش فسنجون درست کرده بود.. نگفتمیچی هدمویخند
وباره  شکرت که دایداخ..خوردی اخم نداشت و با لبخند غذاشو مچکسیه..میبود

 یچی بچم و ارسان ازت هی از خوشبختری غگهیحاال د..می همه جمع شدشیهمه پ
 اوناس که دیارسان و بچم خوشبخت باشن منم خوشبختم چون به ام..خوامی نمگهید

 برنجمو خواستم بخورم ی روختمی خورش ریکمی..کنمی می زندگای دننی ایدارم تو
از . مهرداددمی درش آوردم که دعیسر..دنی لرزبه شروع کرد بمی جیکه گوشم تو

   که مامان گفترونیجام بلند شدمو خواستم از آشپزخونه برم ب
  

  سنا؟ی یریکجا م-مامان
  
  .امیم.. مامانزنهیمهرداده داره زنگ م-
  
  . رو جواب دادمی و گوشرونی منتظر جوابش نشدمو رفتم بگهید
  
  .سالم-
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  ؟ی جواب دادری د؟چقدیخوب...سالم-مهرداد
  
  ؟یتو خوب..دیببخش-
  

  .ستمیبدک ن..یا-مهرداد
  
  . هم نبودشهی خب مثل همی صداش مثل اون روز ناراحت نبود ولیول
  

   شد؟ی؟چی کردیبا بابات آشت..سنای-مهرداد
  
  . خوبهیهمه چ...نگران نباش مهرداد-
  

  .ومدمی ناراحت شد که نیلیحتما از من خ-مهرداد
  
  .ینه بهش گفتم کار داشت-
  

 حلش دی اومد که باشی پی فوریلی کار خهی..خوامیت معذرت مواقعا از-مهرداد
  .کردمیم
  
  حاال حل شد؟.. ندارهینه اشکال-
  

  ؟یگردی برمیک.. آرهشی کم بیا-مهرداد
  
  . همون آخر هفته با بهزاد برگردمادیبه احتمال ز..دونمینم-
  

  . من فردا اونجامگهینه د-مهرداد
  
  ؟یای بیخوای میجد-
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  .امی کارام جفت جور بشه حتما مکمیه گفتم ک..آره-مهرداد
  
من خودم به مامان ..یای به خاطر من بستی الزم نی دارادیمهرداد اگه واقعا کار ز-
  .ی گفتم گرفتارنایا

  
  .یپس بهشون دروغ گفت-مهرداد

  
  ؟یچه دروغ-
  

 دای پای تر از من تو دنکاریچون فعال ب..گهی ارم دادی کار زی که گفتنیهم-مهرداد
  .شهینم
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .ستمیپس دروغگو ن..امی بتونمی من کار دارم نمیخب تو خودت گفت-
  

آدم ..نچ نچ خجالت بکش از خودت..ییپس دروغگو.. االن که ندارمیول-مهرداد
  گه؟یبه پدر مادرش درغ م

  
   پهن تر شدو گفتملبخندم

  
  گه؟ی دیای منیبا ماش-
  

  . آوردم با اون اومدمری گیار گای خر دی شانمیحاال بب..دونمینم-مهرداد
  
  .یای بیی هوای بخوادی که شانهیمنظورم ا..اا-
  

 فرشته گهیآخه م..انهی دهی باالمو بهم قرض منمیبزار با خدا صحبت کنم بب-مهرداد
  . کننای ردیها نبا
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  ؟ی تو االن فرشته ایعنی-
  

  .شهی نمی نشون ندما ولخوامی می؟هیدی بابا توام فهمیا-مهرداد
  
  خند سرمو تکون دادمو گفتم لببا
  
  ما؟ی با هواپای یای بنتی با ماشیخوایحاال م.. فرشتهیباشه آقا-
  

  .یهر کدوم که تو بگ-مهرداد
  
  به من چه؟-
  

هر کدوم که تو راحت تر ..گهی دمی با هم برگدمییخوایآخه از اون طرف م-مهرداد
  .امی با همون میباش

  
 زنگ بزن یدیفقط هر وقت رس..ید اومیهر کدوم اومد.. ندارهیمن برام فرق-

  .تا بهت آدرس بدم
  

  . خودم بلدمستیالزم ن-مهرداد
  
  م؟یاز همون دفعه که اومد-
  

  .ریمنو دسته کم نگ..ای به هوش من شک دارسنای..نه پس-مهرداد
  
  .ی نبود شما نابغه اادمی دیببخش-
  

   به خودش گرفتو گفتی مغرورلحن
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  .ش نکن به بعد فرامونیاز ا..نیآفر-مهرداد
  

  .گهی دای ب؟یی کجاسنای...سنای-مامان
  

   گذاشتمو گفتمی گوشی رودستمو
  
  . مامانامیاالن م-
  

  .کنهی سراغت کبودت مادیاوه اوه برو که االن مادر زنم م-مهرداد
  
   تا حاال؟یدی مامان من کجا دیمامان به مهربون..برو بابا-
  
   شدنی ذره لحنش غمگهی حرفم نی ابا
  

  !نی مامانا چه شکلدونمیمن نم-مهرداد
  

 از یچی ه؟منی چیاما برا..صداش هم بغض داشت هم غم.. جمع شدلبخندم
  .دونستمی مهرداد نمیزندگ

  
  .گهی د؟بروییکجا..سنای-مهرداد

  
  ؟ی نداریکار..باشه-
  

 یبه همه از طرف من سالم برسونو بازم عذرخواه..نه مواظب خودت باش-مهرداد
  .کن

  
  .حتما-
  

  .یانومخدافظ خ-مهرداد
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  .خدافظ-
  

 ازم خواستی می اوقات ارسان وقتشتریب.. رو قطع کردمو بهش نگاه کردمیگوش
  .ی خانومگفتی کنه بهم میخدافظ

  
  ؟یکنی نگاه می کرد به چخیغذات ..سنای-اسیال
  

   گفتمرفتمی که به سمت آشپزخونه می شلوارمو در حالی گذاشتم تومویگوش
  
  . تو فکر بودمیچیه-
  

   اخم کرده بود گفتیکمی که ی آشپزخونه شدم بابا در حال که واردنیهم
  

  مهرداد بود؟-بابا
  
  .سالم رسوند به همتون..آره-
  

 هنوزم مهردادو به عنوان همسر من قبولش دونستمیم.. لبخند زدن به جز باباهمه
 ی مطمئنم که به خاطر بچمم شده باهاش بد رفتارنمی ایول..کنهی مینکرده و بدخلق

بعد ناهار همه رفتن اتاقشون تا استراحت . رهیگی باهاش گرم نمادیز فقط کنهینم
وارد ..می خسته بودبای همه تقرنی همیا برمیدی وقت خوابری چون همه دشبید..کنن

چه .. نگاه به کل اتاقم انداختمو لبخند زدمهی..اتاقم شدمو درو پشت سرم بستم
 تخت نشستمو یرو..ارسان..یلیخاطراتم با آ.. اتاق داشتمنی ای که توییخاطره ها

 کنکورو ی هاجهی که قرار بود نتیروز...شیسال پ4برگشتم به .. شدمرهی خزمیبه م
 نشسته یلی بود که با آنجایهم..زل زدم به تختم..چقد من استرس داشتم.. کننالماع

 که خدا نیاما غافل بودم از ا..کنمیبودمو بهش قول دادم که ارسان و عاشقش م
 فولدر ی درآوردمو رفتم توبمی جی از تومویگوش.. خواستهگهی دزی چهیبرامون 
 خونه ی عقدمون تولی همون اواشترشویب.. خودمو ارسانیپر بود از عکسا..عکسام
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 اون یچقدر دلم برا.. شدمرهی به چهره ارسان خدموی کشیآه..میباهم گرفته بود
  ..خونه تنگ شده بود

  
 ی عسلی رو گذاشتم روی گوشنی همی سراغم براومدی میشگی کم همون بغض همکم

 که ییبعد از استرس ها..کردمی استراحت مدیبا..دمیپتو رو زدم کنارو دارز کش
  ... داشتمازی خواب ننی بهم وارد شد به اشبید
  

 مهرداد دنیبا د. از جام بلند شدمو رفتم سمت درعی که زنگ درو زدن سرنیهم
  . زدمو درو باز کردمیلبخند پر استرس

  
  مهرداده؟-بهزاد

  
  .آره-
  

بعد از چند لحظه مهرداد اومد داخل و .ستادی دروبازش کردو منتظر مهرداد وارفت
  .با بهزاد دست داد

  
  ؟ی خواستگاری اومدیبه سالمت-بهزاد

  
  ؟ی چیعنی-مهرداد

  
 با پوشنوی کت شلوار می خواسگاررنی می وقتدمی که من دییآخه تا اونجا-بهزاد

  .رنی مینیریگل و ش
  

   به سرتاپاش انداختو گفتی نگاهدمهردا
  

  م؟ی جورنی من االن ایعنی-مهرداد
  

  . آرهنهیبی کور من داره می که چشاییتا اونجا-بهزاد
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  .سالم-
  
   زدو گفتی من به سمتم برگشتو لبخندی صدابا
  

  ؟یخوب..سالم-مهرداد
  
  .ممنون-
  

  .شتری بی صحبت های برادیی بده بفرماتیاگه آقا داماد رضا-بهزاد
  

  .برو بابا-ردادمه
  

 کرد سمت شیی کردو دستشو گذاشت پشت سر مهردادو راهنمای خنده ابهزاد
 یتو.. همه منتظرش نشسته بودنادی گفته بودم مهرداد داره میاز وقت.مهمون خونه

با ..ترس از رفتار بابا و عکس العمل مهرداد.. بودی خاصی نگرانهی همه یچهره 
 بازم اونقدر یول کنهی نمی حرمتیب وقت چی مهرداد هدونستمی که منیا

با ..می کردمو همه با هم وارد مهمونخونه شدیپوف..  که مطمئن باشمشناختمشینم
 لبخند محو باهاش هی اومد جلو با اسی مهرداد همه از جاشون بلند شدنو الدنید

 مامان و دستشو به سمتش دراز کرد که مامان لبخند یمهرداد رفت جلو..دست داد
 ی هم احوال پرسیاسی و سیبا پرد.  کردیوبوسباهاش دست دادو ر زدو یگرم

 چهره هیبابا با . حبس کردمو بهشون نگاه کردمنهی سینفسمو تو. به بابادیکردو رس
  .کردی تفاوت داشت به مهرداد نگاه می سرد و بی
  

  .سالم بابا-مهرداد
  

 تکون داد با یبابا سر.  که گفت بابا و با تعجب بهش نگاه کردمنی خوردم از اجا
 ی زدو همگیمهردادم لبخند.مهرداد که دستشو جلو نگه داشته بود دست داد

 نی همی معذب شده برایلی خیلی مهرداد به خاطر رفتار بابا خدمیفهمیم. مینشست
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 کردو زی می و گل روینیری شهی یمامان نگاه.  مبل دونفره نشستمیرفتم کنارش رو
  گفت

  
  .ن مهرداد جایدیزحمت کش-مامان

  
   زدو گفتی لبخندمهردادم

  
  . ندارهیقابل..کنمیخواهش م-مهرداد

  
 گذرهی هر لحظه که داره مکردیحس م..زدی حرف نمچکسیه... نگفتنیچی هگهید

   با لبخند برگشتم سمت مهردادو گفتمنی همی براشهی تر منیفضا سنگ
  
  ارم؟ی قهوه برات بای یخوری میچا-
  

  . خوبهیهمون چا..ممنون-مهرداد
  

   از جاش بلند شدو گفتعی سریاسی تکون دادمو خواستم از جام بلند شم که یسر
  
  .زمی عزارمی من خودم منی جان تو بشسنای-نیاسمی

  
 حرف چکسیآخه چرا ه..بازم سکوت.. بهش زدمو دوباره نشستم سرجامیلبخند

 منظورمو گرفتو تو جاش عی سراسی نگاه کردم که الاسی عجز به بهزادو الزنه؟باینم
  ابه جا شدو روبه مهرداد گفتج
  
  ن؟ی خودتون اومدنیبا ماش-اسیال
  

  .بله-مهرداد
  
  .نی خسته شدیلیپس حتما خ-اسیال
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  . جور سفرانی عادت دارم به ابایتقر..ادینه ز-مهرداد

  
  د؟ی داریشما هم شرکت ساختمان-اسیال
  

  .میکیمنو ارسان شر..آره-مهرداد
  
  ت باال انداختو گفیی با تعجب ابرواسیال
  
  د؟یکی االنم شریعنی-اسیال
  

   زدو گفتی چون پوزخند محودهی و فهماسی منظور المهرداد
  

  .هنوزم شراکتمون سرجاشه..آره-مهرداد
  
  دی تکون دادو دوباره پرسی سراسیال
  
  مامان بابا کجا هستن؟-اسیال
  

  .مامانمم خارجه..بابام که فوت شده-مهرداد
  
  تنهان اونجا؟-اسیال
  

  .کنهی میمسرش زندگبا ه..نه-مهرداد
  
 نمی همیبرا..دمیشنی بار بود که منی رو اولنای ایهمه .. انداختمنیی تعجب سرمو پابا

 مگه چند یول.. از شوهر دوم مامانش بودنایپس س..دیدی تعجب منو مدی نبایکس
   با مهرداد نداره؟یادی زی تفاوت سننایساله باباش مرده که س
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  . جانسنای-نیاسمی
  

 زدمو یلبخند. رو روبروم نگه داشتهیی چاینی سیاسی دمیاال که د آوردم بسرمو
  .  برداشتمیتشکر کردمو چا

  
 زاشتنی و نمکردنی و بهزاد مدام با مهرداد صحبت ماسی شکر تا موقع شام الخدارو

  ..... کلمه هم با مهرداد صحبت نکردهی بابا ی بشه ولنی سنگیادیجو ز
  

  . شام حاضرهنیایب..آقا مهرداد..سناجانی-مامان
  
  .میایاالن م..چشم-
  

 سکوت خورده شدو فقط یبازم شام تو.زی سمت ممی رفتموی از جامون بلند شدیهمگ
 بازم دیبا.. نبودمی وضع راضنیاز ا..شکستی قاشق چنگال ها بود که سکوتو میصدا

 مهمونخونه و مامان میبعد از شام همه دوباره رفت.کردمیخودم با بابا صحبت م
 برداشتمو شروع کردم به پوست تقال پرهیکنار مامان نشستمو .  آوردوهیبرامون م

   شدو آروم گفتکمی نزدیکمیکردن که مامان 
  

  گه؟ی دزهی اتاقت تمسنای-مامان
  
   دهنم گفتمی توزاشتمی پرتقال مهی که ی تعجب نگاش کردمو در حالبا
  
  ؟یواسه چ..آره-
  

 باشه زشته زی تمدی بخوابه؟بادی از اتاق تو کجا باریخب شب مهرداد به غ-مامان
  . بارنیواسه اول

  
   ترس به مامان نگاه کردمو گفتمبا
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   بخوابم؟دیخب من کجا با-
  
   حرص بهم نگاه کردو گفتبا
  

  ؟ی قرار بوده بخوابی اگهی دیجا.. شوهرتشیخب تو اتاقت پ..رو سر من-مامان
  
  ...آخه-
  

  ؟یدیخوابی مششیکه پ بوده نی اری حالت خوبه؟مگه تا االن غسنای-مامان
  
 ی ترس خاص افتاد توهی.. دادمهی مبل تکی نگفتمو آروم به پشتیچی هگهید

 ی که حتی با کسم؟منیدیخوابی اتاق مهی امشب تنها تو دی منو مهرداد بایعنی..دلم
 نیا..ستی نی کار شدننیا..شهی نمنیا..م؟نهی جا بخوابهی دیمحرمش نبودم با

 نی که ای داری ارسان چه نسبتباتو االن ..سنایت نگو چر.. به ارسانانتیخ..انتهیخ
 یحداقل بابا.. شکممهی بچش توی زنش نباشم ولگهی د؟ممکنهیدونی مانتیکارو خ

 کردم آروم باشم و همش به خودم یآب دهنمو قورت دادمو سع..بچم که هست
  .کنهی نمیی وقت کار خطاچی که مهرداد هدادمی مدیام
  

  .نی بخوابنی وقتم هست بررید..ی اخسته..مهرداد جان-مامان
  
   شد؟12 ساعت یک.. ساعت نگاه کردمبه
  

  .ممنون-مهرداد
  

  .نی بخوابنیپاشو اتاقتو نشون آقا مهرداد بده بر..سنای-مامان
  

 ی توجه به مهرداد رفتم سمت پله ها ولی زدمو از جام بلند شدمو بی زورکلبخند
 و دمی کشقی نفس عمهی ستادمویا در اتاقم ویجلو. دمیشنی پاشو پشت سرم میصدا

  .کردیدرو باز کردمو برگشتم سمت مهرداد که داشت با لبخند نگام م
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   اتاقت؟نجاسیا-مهرداد

  
 آره تکون ی سرمو به معنانی همی حرف بزنم براتونستمی استرس داشتم که نمنقدیا

 درو پشت سرم یمنم رفتم داخل ول..دادم که آروم قدم برداشتو رفت داخل
  با لبخند به همه اتاقم نگاه کردو گفت.نبستم

  
  . قشنگهیلیاتاقت خ-مهرداد

  
  .یمرس-
  

   و گفتی صندلی کتشو درآوردو انداخت روآروم
  

   کجاست؟ییدستشو-مهرداد
  
  . درنی راهرو آخریتو-
  

 هم فشار دادمو به تختم نگاه یلبامو رو.رونی تکون دادو از اتاق رفت بیسر
 با دی االن بایعنی.. ارسان بودهدهی تخت خوابنی ای که با من رویتنها مرد..کردم

 نیاصال بعد از ا..خوابمی اونجا نممونمی مداریشده تا صبح ب.. بخوابم؟نهنجایمهرداد ا
 ی تو اتاق که کسامی صبح زودم مخوابمی ملن رو مبل تو سارمی مدنیکه همه خواب

  .شک نکنه
  
زدو اومد داخل اتاقو درو  ی مطمئنی مهرداد به سمتش برگشتم که لبخندی صدابا

  .ستادی نگاه به مهرداد انداختم که اومد روبروم واهی نگاه به درو هیبا استرس .بست
  

  .سنای لهی دلیترست ب-مهرداد
  
   که ناراحتش نکنم گفتمنی ای اما براکنهی صحبت می در مورد چدونستمیم
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  ؟یترس چ!ترس؟-
  

  .مطمئن باش..سنای ندارم تیمن کار-مهرداد
  

   گفتمنویی انداختم پاسرمو
  
هر چند که اگه محرمم ..میستی باهم محرمم نیآخه ما حت..ستیدست خودم ن-

  ...دی باکردوی نمهی قضی توی فرقمیبود
  

  ...سنای-مهرداد
  

   آوردم باال منتظر نگاش کردم که گفتسرمو
  

تو ..حرفام و قولم فراموشم نشده.من همون مهردادم.. آروم باشیکمی-مهرداد
  نه؟ی از اریغ..ی شدگمی بچت به عنوان همسر من وارد زندی ندهی آیفقط برا

  
   نه تکون دادم که گفتی به معناسرمو

  
 که ینه وقت.کنمی می برات بازهی بقی شوهرو فقط جلوهیپس منم نقش -مهرداد

  .مییتنها
  

  . انداختمنیی به دندون گرفتمو سرمو پالبمو
  

  .خوابمی منیی پانی هم منی تشک و پتو بهم بدهیحاال اگه -مهرداد
  

   بهش نگاه کردمو گفتمعیسر
  
  .خوابمی منییتو رو تخت بخواب من پا..نه نه-
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  .نی رو زمرهیگیتو کمرت درد م..ی تعارف کنخوادینم-مهرداد

  
 دست تشک اضافه هی شهیخوشبختانه مامان هم.. تکون دادمو رفتم سمت کمدمیسر
 اومد جلو خودش تشک و برداشتو عیخواستم برش دارم که سر.زارهی کمدمون میتو

  .پهنش کرد
  

  .رمیمی خستم دارم منقدی که ایوا.. منی از جانمیخب ا-مهرداد
  
  . بودهیراه طوالن..یحق دار-
  

 خدارو ارمی درشون مگهی االن دیول.. کت شلوارنیمخصوصا با ا..آره بابا-مهرداد
  . شکر

  
   گفتمرفتمی که به سمت در می در حالبرگشتمو

  
  .امیمن م-
  
  . درو بستم که همون موقع بهزاد از پله ها اومد باالرونوی اتاق اومدم باز
  

  ؟ی الزم داریزیچ-بهزاد
  
  .اومدم آب ببرم..ها؟آره-
  

  .نیی باال پای از پله ها بریسختته ه..ارمیمن م-بهزاد
  
  .رمیخودم م.. مگه چند ماهمه که سخت باشه برام..نه بابا-
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 نیی و از همون پانیینشست رو نرده و سر خورد پا عی سمت پله که بهزاد سررفتم
  گفت

  
  . من خودم آوردمیای تو بیتا وقت-بهزاد

  
  ؟یخوب-نیاسمی

  
   گفتمیاسی سمت برگشتم

  
  .آره-
  
  . رفتارش کم کمشهیخوب م.. بابات نگران نباشیبرا-نیاسمی

  
   رفتن؟اسشونیال...خدا کنه-
  
  . خودشونی  رفتن خونهگرفتی بهانه مکمیکوروش ..آره-نیاسمی

  
پارچو . از پله ها اومد باالوانی پارچ آب و لهی زدم که همون موقع بهزاد به لبخند

  ازش گرفتمو گفتم
  
  .ی بهزادیمرس-
  

  .شهیده تومن م..کنمیخواهش م-بهزاد
  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
   به تو پول بدم؟دی من االن بایعنی-
  

  .دمی کاراو رو انجام نمنیا یمن که الک..ی بوس بددینه پس با-بهزاد
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   گفتبردی که به سمت اتاقش می درحالدوی دست بهزادو کشیاسی

  
  . نکنتشی انقد اذمی برایب-نیاسمی

  
  . خبرمیبزار پولمو بگ..هی چتیا اذ-بهزاد

  
  .  بهتدمی منیمنتظر بش-
  

 مهرداد دمی درو باز کردم که داطی تکون دادمو رفتم سمت اتاقمو با احتیسر
 برداشتمو رفتم داخل حموم و ی لباس راحتهی. دهی عوض کرده و دراز کشلباساشو

 داره نقدیچقدر ممنون مهرداد بود که ا..دمی تختم خوابیعوض کردمو اومدم رو
  .کنهیمراعتمو م

  
  .ی ساعته همه رو عالف کردهی گهی دای؟بیی کجاسنای..اههه-بهزاد

  
   گفتمرونویب از اتاق اومدم عی تخت برداشتمو سری از روچادرمو

  
  .گهیاومدم د..یزنیچقدر غر م-
  

  . حاضر شدنتکشهی طول منقدی که ایکنی کار میمن موندم تو چ-بهزاد
  
  .گهی درهی از دستم درمزی همه چکنمی به تو فکر ممینیشیم-
  

  . بازینمکدون شد-بهزاد
  
  .شتریتو ب-
  
  . در منتظرمون بودی جلویاسی
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  مهرداد کجاست؟-
  
  . منتظرمنیماشرفت گفت تو -نیاسمی

  
  .رونی بمی از خونه اومددموی نگفتمو کفشامو پوشیچیه
  
  ومد؟یمامان آخر ن-
  
  .رمی مگهی روز دهیخودم ..امی نممونهیگفت بابا تنها م..نه-نیاسمی

  
 یادی تا حرم راه زبایتقر. بهزادم جلو نشستموی عقب نشستیاسی باز کردمو منو درو

 دو روز خداروشکر رفتار بابا نی ایتو. می بود ساعت تو راهمی بازم حدود نینبود ول
 ی هنوزم روی ولکردی با مهرداد صحبت میکمی که نیحداقل ا.. بهتر شده بودیکمی

 ادهی پارک کردو همه با هم پنگی پارکی تونویمهرداد ماش.. اصالدادیخوش نشون نم
رد  وای بدنیبعد از بازرس.. سمت در حرممیچادرمو سرم کردمو با هم رفت.میشد

 من یحال اونجا.. که اومده بودم حرم با ارسان بودی بارنی آخرقایدق..میحرم شد
 از رپ..پر از غمه.. بودمو حاال دلم پر از دردهنیاونجا خوشبخت تر..کجا االن کجا

 سمت صحن میهمه رفت.. که فقط خدا ازشون خبر دارهی ناگفته ایحرف ها
  . نشسترونی بشدیاب نبودو مچون شب بودو آفت..می فرش ها نشستی رویجمهور

  
   داخل؟نیایشما نم-مهرداد

  
  .می هستنجایما هم..نیای بنی برنیخوایشما اگه م.. جا بهترهنینه هم-نیاسمی

  
  . تکون دادو با بهزاد رفتن داخلی سرمهرداد

  
   برات؟ارمی مهر و کتاب دعا بسنای-نیاسمی
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  .شهیآره اگه م-
  

   به اطراف انداختو گفتینگاه
  
  .ارمی برم از داخل بدی کتاب دعا بایمهر هست ول-نیاسمی

  
   گفتمعی جاش بلند شدو خواست بره که سراز
  
  .امی منی بشنجای همیاومد.. آب بخورمرمی منم میاسی-
  

 اونطرف یکمی که ی تکون داد و رفت که از جام بلند شدمو رفتم سمت آبخوریسر
 ی به باالیدست..طل آشغال انداختم سوانی برداشتمو آب خوردمو لوانی لهی.تر بود

صداش برام .. مرد توجهمو جلب کردهی هی گری خواستم برم که صدادمویچادرم کش
به گوشام اعتماد ..شناختمی می هر کسز صدا رو بهتر انیمن ا..شناختمیم.. نبودبهیغر

اون ..اینه خدا..دیلرزی شونه هاش میپشتش به من بود ول..نکردمو  برگشتم سمتش
 مطمئن دیبا.. لرزون آروم به سمتش رفتمیبا قدما..ستی ارسان ن مردنیا..ستین
 ی چی مغرور من براکنه؟ارسانی مهی داره گری چیاصال اگه ارسانه برا..شدمیم

 قدم مونده بود به جلوش برسم که حرفاش ودارم کرد سرجام هی زه؟یریداره اشک م
  .ستمیوا
  

تا به حال ..شمی نابود مدارم.. بهم برشگردونکنمیازت خواهش م..ایخدا-ارسان
خودم به .. خودم مقصرمدونمیم..تو کمکم کن.. بودن نکردمی احساس تهنقدیا

 منو بهم یسنای.. تو بهم برشگردونی از دستش دادم ولمیخاطر غرور لعنت
  .ارمی دارم کم مشم که االن تو حرمیزی عزنیبه هم..شمیدارم داغون م..برگردون

  
 هی گرینجوری ارسان به خاطر من داره ایعنی.. گونم سر خوردنی آروم رواشکام

  زه؟یری و اشک مکنهیم
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 دی نبادونمیم.. مست بودمیمن اون شب لعنت..منو ببخش..ایغلط کردم خدا-ارسان
 بودم اون ی حالت عادی که اگر تویدونی تو خودت بهتر می ولکردمیاون کارو م

 خودمم ی ولدمیذاب م عینجوری رو ایلی گناهه که دارم آدونمیم..کردمیکارو نم
  . بودمو بهش دست زدمست بود که می منه لعنتریهمش تقص..کشمیکم عذاب نم

  
 نوی بازم تحمل ای ولفرستادمی میلی آی که خودم اونو خونه نیبا ا.. سست شدپاهام

 نی همیبرا.. به هق هق افتادم..ارهی رو به زبون بهی قضنینداشتم که خود ارسان ا
 خکوبمی ارسان می دهنمو برگشتم خواستم برم که صدایو دستمو گذاشتم جلعیسر

  .کرد
  

  ..سنای-ارسان
  
 از جاش بلند شدو اومد عی که سردمی از گوشه چشم دی جوابشو ندادم ولیچیه

 تک تک یبا همون چشا تو.  و قرمز بودسی خشیچشماش مشک..ستادیروبروم وا
ش معلوم  از چشمایدلتنگ.. ذوق خاصهیبا .. صورتم چشم چرخوندیاجزا
  .ت دستمو گرفعیدستامو مشت کردمو خواستم از کنارش رد بشم که سر.بود

  
  .سناینرو -ارسان

  
  پس اون لحن مغرور ارسان من کجا رفته؟.. التماس داشتلحنش

  
  .ولم کن ارسان-
  

  .کنمی خواهش مسنای-ارسان
  
  .ستمی زنت نگهیمن د..ارسان ولم کن-
  

مهم قلبمه ..ستی تو مهم نای خودم یسنامه برام شنا..ییخانوم من تو..یهست-ارسان
  . مال توهدونمیکه م
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   گفتعی سمتشو خواستم حرف بزنم که سربرگشتم

  
 ی که دوسم داردونمیم.. انکار نکنیپرستی که میتو رو به هر کس-ارسان

  .شدی نمسی نبود به خاطر من چشات خینطوریاگه ا..دونمیم..سنای
  
  . نکردمهی من به خاطر تو گریول-
  
 که انگشتامو با ی غم نگام کردو دستشو از بازوم به سمت دستم سر دادو در حالبا

   گفتکردیانگشتاش قفل م
  

  ؟یهنوز قبول نکرد-ارسان
  
   رو؟یچ-
  

من قبول ..سنایبس کن ..یغرورمو خرد کن..ی منو بشکنی که تونستنیا-ارسان
  .کنمیازت خواهش م..توروخدا برگرد..دارم اشتباهمو

  
 رو فراموش یلیآ..ی االن زن دار؟تویگی می چیفهمیم چیارسان ه-

  .ستمی مجرد نگهیمنم د..؟منمیکرد
  

  .دمی رو دارم طالق میلیمن آ..ستیبرام مهم ن-ارسان
  
  !؟یچـــــــ-
  

  . خودتی به خونه ی دوباره برگرددیبا..دمیگفتم دارم طالقش م-ارسان
  
  .من االن حاملم..بس کن ارسان-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

630

 تو هیفقط کاف.. کنمی مهردادم پدری بچه یحاضرم برا.. برامستیمهم ن-ارسان
  .یکنارم باش

  
 ی بچه ی عشقم نه برای کنی خودت پدری بچه ی برایخوایم.. غم نگاش کردمبا

آروم .گهینه کس د..رهیگیاز وجود تو داره شکل م.. بچه مال توهنیا..مهرداد
   انداختمو با بغض گفتمنییدستمو از دستش درآوردمو سرمو پا

  
  .شهی وقت نمچی هگهید.. ارسانشهینم-
  

   خواستم برم که صدام کردبرگشتمو
  

  .فتمیاگه التماست کنم؟اگه به پات ب-ارسان
  

  . کردم بغضمو قورت بدمی هم فشار دادمو سعی روچشامو
  
 دوست یلیاون خ.. رو طالق ندهیلیتوام آ..شهیاصال نم.. ارسانرهید-

  .باهاش خوشبخت شو..داره
  
 ازش دور شدم زدم یکمی که نیهم. قدم برداشتمو رفتمعی سرستمیوا نتونستم گهید
 دیچرا حاال با.. که من دچارش شدمهی چه سرنوشت تلخنی اایخدا..هی گرریز
 گه؟ی که اونقدر منتظر بودم بگه نرو نگفت و حاال داره می بشه؟چرا وقتینجوریا
 ی چشمادنی که با دنشستمکفشامو درآوردمو کنارش .  بودمیاسی کی نزدگهید
   گفتعی سرسمیخ
  
  ؟یکنی مهی شده؟چرا گریچ-نیاسمی

  
   درد نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یاسی هیآخه چرا؟گناه من چ-



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

631

  
  سنا؟ی شده یچ-نیاسمی

  
  .دمیارسان و د..ارسان-
  
   گشاد شده نگام کردو گفتی چشابا
  
  د؟ی تورو د؟اونمیچ-نیاسمی

  
   آره تکون دادم که گفتی به معناسرمو

  
   شد؟یچخب؟-نیاسمی

  
  .دهی رو طالق میلیگفت داره آ..گفت برگردم خونه-
  
  ؟ی گفتیتو چ-نیاسمی

  
 باهم شهی رو طالق نده چون نمیلیگفتم آ..شهی نم؟گفتمیاسی گفتمی مدی بایچ-

  .میباش
  
  .ی حامله ای بهش گفتیتو که گفت-نیاسمی

  
  . کنمی مهرداد پدری بچه ی گفت من حاضرم برایآره ول-
  
  . اشک تو چشاش جمع شدو با غم نگام کردیسای حرفم نی ابا
  
  .ی باشدهی فهمدیفکر کنم با..سنای شهی نمالتی خیاون ب-نیاسمی

  
   و گفتمهی گرری ززدم
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  .یاسی شهی نمگهید.. ارسانشی برگردم پشهی نمگهید.. بشهدیبا-
  

   گفتکردی که پشستمو نوازش می شونشو درحالی گرفتمو گذاشت روسرمو
  
  .آروم باش..آروم باش..باشه گلم..مزیباشه عز-نیاسمی

  
بهم کمک کن که هر وقت .. و نبرمامی درد کنار بنی خودت کمکم کن با اایخدا

 ی قراری شکمم بیبچم تو.. آغوششو نکنهیدلم هوا.. پاهام شل نشهنمیبیارسان و م
کمکم کن که آروم .. امام رضاای..ی که کمکم کنادی فقط از تو برمنایا..نکنه
 هیمن فقط خوشبخت.. خوشخبت بشهیلیکمک کن آروم بشه و کنار آبهش ..باشم

 یا..کنمیازت خواهش م..خوامی نمیچی خودم هیبرا..خوامیارسان و بچمو م
 عذاب نقدی اخوامینم..ی که به ارسانم کمک کندمی امامت قسم منیتورو به هم..خدا

 بدونم  اگهکشمی عذاب مدونمی که منیبا ا..کمکش کن منو فراموش کنه..بکشه
  ....نه من..مهم ارسانه..می راضیفراموشم کرده ول

  
  .ارسانِ..سنای-نیاسمی

  
 سرمو از رو شونش برداشتمو به اطراف نگاه کردم که ارسان و عی حرفش سرنی ابا

  .دمیباالسرم د
  
  ؟یخوای از جونم میچ..برو ارسان-
  

  .خوامیزنمو م..خوامیمن تورو م-ارسان
  
  .برو.. ندارمی با تو کارگهیمن د..نه من..نهیلیزنت آ..ستمیمن زنت ن-
  

جلوم زانو زدو چونمو گرفتو .  شلوغ نبودادی موقع سال حرم زنی رو شکر اخدا
   گفتکردی که با شصتش اشکامو لمس میدرحال
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  ه؟ی چی برانای ایول..باشه-ارسان

  
  .ستی تو نی برانایا-
  

  .یتونیم به من نی دروغ بگی بتونیبه هر ک..سنایدروغ نگو -ارسان
  
  ....آقا ارسان-نیاسمی

  
  . نکنیبانی تو ازش پشتکنمی ازت خواهش میاسی-ارسان

  
  .کنمیخواهش م..ارسان برو-
  

  ؟یگردیبرم-ارسان
  
  . نکنینجوریتوروخدا ا..شهینم...نه ارسان-
  

  .کنمی من ولت نمسنای-ارسان
  
  .بفهم.. با تو ندارمی نسبتچی هگهیمن د-
  

  .ستی تر نکی از تو به من نزدای دننی ای توچکسیه..یدار..یدار-ارسان
  

 شونه هام دوباره شروع کردن به نویی چونم پس زدمو سرمو انداختم پاری از زدستشو
  . چادر گرفتی تر شدو روبروم نشست و آروم دستامو از روکیبهم نزد. دنیلرز

  
 یخوای از من می جور؟چهیدی عذاب مینجوری منو خودتو ای چیآخه برا-ارسان

 سنا؟ارسانتوی ی کردنم؟فراموشمی در برابر اشکات ساکت بشنموی روبروت بشیرنجویا
   قطره اشکتو نداشتم؟هی طاقت ی حتی کرد؟فراموشیفراموش کرد
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 حرفا رو از ارسان نیبعد از چند ماه دوباره دارم ا.. گاز گرفتملبمو

 دیاالن با..کردمی تک تک کلماتش حس میدوباره داشتم عشقشو تو..شنومیم
 دونستمیم.. قرمزش زل زدمی چشای ناراحت؟ سرمو آوردم باال توایشحال باشم خو

 ارسانمو بهتر از مهنوز.. نکنههی گریاسی ی که جلوکنهیچقدر داره خودشو کنترل م
  .شناسمی میهر کس

  
  .سنایبرگرد -ارسان

  
  ...ارسان-
  

 ی بچت پدری برادمی عشقمون قسم قول میبه پاک... به جون خودتسنای-ارسان
 به خاطر بچت دونمیم.. رو حس نکنهیچی وقت کمبود هچی هدمیقول م..کنم

 تا حاال دونمی که می حرمنی همیتو..یاسی شیپ.. جانی همی ولی قبول کنیتونینم
تو فقط ...نزارم براش کم یچی هدمی هارو برآورده کرده قول میلی خیآرزوها

  .. لباتون برهی لحظه هم لبخند از روهی زارمینم..ایب
  
 که دادیارسانم داشت قول م.. لبخند تلخ و پر از دردهی.. لبامی لبخند اومد روهی

 ی ارسان چدونمی نمی که لبخندم تلخ بود ولنیبا ا.. کنهی خودش پدری بچه یبرا
   زدو گفتیبرداشت کردو لبخند پر ذوق

  
 یگردی دوباره برمدونستمیم..گردمی جواب برنمی بنجای اامی بدونستمیم-ارسان

  ...یشی دوباره مدونمیم..شمیپ
  
  ...ارسان-
  
  . لبخندش محو شدو نگام کردیکمی من ی لحن پر از بغض و ناراحتبا
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 تینه مهرداد رضا.. وقتچیه..می کنار هم باششهی نمگهید...راه ما از هم جداس-
 یکی...گهی دیکی بچم ی براشمی می بزرگ کنه نه من راضگهی دیکی بچشو دهیم
  .میشی ما نمگهیمن و تو د..برو.. کنهی پدرگهید
  

   همو گفتی نگام کردو بعد از چند لحظه چشاشو گذاشت رومات
  

  .یدی که بهم میی عذابانی ای به همه میراض-ارسان
  

   از جاش بلند شدو گفتدوی کفشاشو پوشعیسر
  

 لحظه هم هی..تا آخر عمرم منتظرتم..شهیهم.. در خونت به روت بازهشهیهم-ارسان
  . لحظه هم شک نکنهی..شمی نمدیناام

  
 از اری اختیب..سوزهی قلبم داره مکردیحس م.. بلند ازم دور شدی گفت با قدمانویا

   اومد سمتمو با ترسو بغض گفتعی سریاسی..جام بلند شدمو راه افتادم
  
  ؟یری میکجا دار..سنای-نیاسمی

  
  . خودششی برم پدیبا-
  
  ؟یگی می داری چسنای..ی کشیپ-نیاسمی

  
  . نگاش کردمسی خی چنگ زدمو با چشایاسی ی به بازووستادمی واسرجام

  
 تاوان پس ینجوری برم بپرسم به کدوم گناه دارم ادیبا.. برم از خودش بپرسمدیبا-
  .یاسی برم دیبا..دمیم
  

  .ومدی داشت دنبالم ممیاسی.. حرم شدموارد
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  . وقتهی شهی متی طورهی دنیهولت م..اونجا شلوغه..سنای-نیاسمی
  
  . برمدیبا..یاسی برم دیمن با.. کار کنمی چیگیپس م-
  
  . خلوت ترهحیاونجا ضر..نیی طبقه پامی برایالقل ب..باشه-نیاسمی

  
انگار باهم ..شدی لحظه هم قطع نمهیاشکام .. راه افتادمیاسی نگفتمو دنبال یچیه

 راست یاسی..میدیبالخره رس.. گونم سر بخورنیمسابقه گذاشته بودن که رو
 ها قفل لهی میجلوتر رفتمو دستمو رو.. خلوت تر بودحی ضرنیی پایطبقه ..گفتیم

  گفتم لب ری زی به اطراف کردمو با دلخورینگاه..کردم
  
 یکی کار کردم؟کدوم یچ..خودم اومدم..اومدم ازت بپرسم..رمیاومدم جواب بگ-

 تاوان ی کار کردم؟داری؟چیکنی منو مجازات میاز بنده هاتو زجر دادم که دار
 باهام ی دلش پاک بود که داریلی؟آره؟خیریگی رو ازم میلیآ یدل شکسته 

 تاوان پس دی بای تموم نشده مجازاتم؟تا کست؟هنوزی آره؟بسم نیکنی مینجوریا
 جوابمو ؟خودتی و دم نزنم؟تا کرهی بگشی قلبم هر لحظه آتدی بایبدم آخه؟تا ک

 چی هیمو ندتا جواب..رمی االن اومدم که جواب بگیتا امروز سکوت کردم ول..بده
  .ی بهم جواب بددیبا..رمیجا نم

  
  . شکممی گذاشتم روگموی دادمو دست دهی تکحی به ضرسرمو

  
 بچم به خاطر یاز حق پدر..من که از عشقم.. گذشتم به خاطرشمیمن که از زندگ-
 مجازات بشم؟من که دوباره عشقشو بهش دیبازم با.. گذشتمیلیآ

 ی که بچم توی عدالتت؟حداقل تا زماننهی تاوان بدم؟ادیهنوزم با..برگردوندم
بزار سالم .. کنش عذابو تمومنی اکنهی که داره از وجود من رشد میتا زمان..شکممه

ازت ..به اون رحم کن.. ندارهیگناه.. بچم که پاکهیمن گناه کردم ول..ادی بایبه دن
  ..کنمیخواهش م
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 نشستم نیزم ی آروم رونی همی نمونده برای پاهام جونی توگهی دکردمی محس
  . جدا نکرده بودمحی هنوزم سرمو از ضریول
  
 گهیاون که د..رهی تقصیاون که ب.. به ارسان رحم نکنیکنیحداقل به من رحم نم-

حاال که قراره تا ..ستمی زنش نگهیحاال که د.. عذاب بکشهنقدینزار ا.. ندارهیگناه
بدون .. کنهی کنه القل بزار آروم زندگی واسه بچش پدرگهی دیکیآخر 

  ...کنمیازت خواهش م..عذاب
  

با .. شونم حس کردمی رو روی دستی که گرمادمی شکمم کشی نوازش وار رودستمو
صورتش مثل صورت ..دمی رو پشت سرم دیاسی به عقبم نگاه کردم که ونی گریچشا

  .هیادی زگهی دنیا..اینه خدا....نکنه.. بودسی خسیمن خ
  
  سنا؟ی ی کار کردیتو چ-نیاسمی

  
  .از گرفتمو فقط نگاش کردم گلبمو

  
  ؟ی آوردتی سر خودتو زندگییچه بال-نیاسمی

  
  .یاسیمجبور بودم -
  

 چقدر دونمینم..ختی من اشک ری بغلم کردو هم پایاسی که هی گرری زدم زدوباره
با هم از جامون ..کردمی می کرده بودم که احساس کرختهیگذشته بود فقط انقد گر

 ی ولگفتی نمیچی و هستی که حالم خوب ندیفهمی میاسیانگار ..میبلند شد
 جواب دی که باست سوال هی ذره حالم بهتر بشه کلهی که نی همدونستمیم

 بشی جی از توعیسر.. زنگ خوردیاسی ی باال گوشمی که از پله ها اومدنیهم..بدم
 انگار همه شدوی ماهی چشمم سیهمش جلو.. بد بودیلیحالم خ..درآوردو جواب داد

 رو قطع ی گوشعی سریاسی که افتادمیکم کم داشتم م..دیچرخیم دور سرم زیچ
  . شونمو گرفتریکردو ز
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  ؟ی خوبسنای.. خدایوا-نیاسمی
  
  .رهی مجیسرم گ-
  
  .یاز بس به خودت فشار آورد..فشارت افتاده-نیاسمی

  
 شکالت حالم بهتر نیریطعم ش.. شکالت درآوردو دهنم کردهی بشی جی از توعیسر

  .ستمیم رو پاهام واکردو باعث شد بتون
  
   حالت خوب بشه؟ینی بشکمی یخوایم-نیاسمی

  
  .میبر..نه-
  
  . پله ها کمکم کردی نگفتو تا باالیچیه
  
  تلفن بهزاد بود؟-
  
 که لتونمیموبا..نی نبودمی دنبالتون گشتی کلمی اومدگفتیم..آره-نیاسمی

  .دردسترس نبوده
  
  . نگویزی چی تورو خدا به کسیاسی-
  
   موضوع خبر داره؟نی از ایک-نیاسمی

  
  .فقط مهرداد-
  

   کرد که دوباره گفتمسکوت
  
  . نگوی به کسکنمی خواهش میاسی-
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  .سنای گمی نمچکسیتا با خودت صحبت نکنم به ه-نیاسمی

  
با .. در منتظرمون بودنیبهزادو مهرداد جلو.. نگفتمیچی زدمو هی جونی بلبخند

  . ما تعجب نگامون کردنونی قرمز و گری چشمادنید
  

  نجا؟یچه خبر بوده ا-بهزاد
  
   باشه؟یمگه قرار بوده خبر..یچیه-نیاسمی

  
   که چشاتون قرمز شده؟نی کردهی گرنقدیپس چرا شما ا-بهزاد

  
  . دلمون گرفته بودیکمی یچیه-نیاسمی

  
  . زدو دستشو گرفتو جلوتر از ما راه افتادنیاسی به ی لبخند گرمبهزاد

  
  ..سنای-مهرداد

  
  . نگاه کردمکردی نگام میکه داشت با نگران به مهرداد ی خستگبا
  

   شده؟یزی؟چیخوب-مهرداد
  

  . نگاش کردم و آروم قدم برداشتم که کنارم اومدفقط
  

  سنا؟ی شده یچ.. افتادهی اتفاقهیمطمئنم -مهرداد
  

   گفتمدموی کشیآه
  
  .دمیارسانو د-
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  ؟!خب-مهرداد

  
   نگاش کردمو با شک گفتمنی همی تعجب نکرد برااصال

  
  آره؟..شی بوددهیدتو -
  

  د؟ی شد؟ارسانم تورو دیخب چ..دی بهزاد ندیول..آره-مهرداد
  
  .بازم خواست برگردم-
  

  .ی حامله ایتو که بهش گفته بود-مهرداد
  
  . کنمی مهردادم پدری من حاضرم در حق بچه گفتیاما م..آره-
  

   با مکث گفتدوی کشیقی عمنفس
  

  شش؟ی پیگردی؟برمی کار کنی چیخوایحاال م-مهرداد
  
 ی گذشتم حاال انتظار دارمی از زندگیلی مهرداد؟من به خاطر آهیبه نظرت شدن-

  زم؟ی بهم برشویبرگردمو زندگ
  

  .دونمینم-مهرداد
  
   جلوتر از ما بودن زل زدمو گفتمیکمی که یاسی به
  
  .دی فهممیاسی-
  

   رو؟یچ-مهرداد
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  . که بچم از ارسانهنیا-
  

  ؟یور چط؟آخهیگی می؟جد!!یچــــــ-مهرداد
  
  .دی که فهمنیمهم ا..یحاال هرجور-
  

   به همه بگه؟خوادی میعنی-مهرداد
  
  .البته فقط فعال..رازه داره..ستی نی آدمنی همچیاسینه -
  

   فعال؟ی چیعنی-مهرداد
  
  .گهی نمی که با خودم صحبت کنه به کسیگفت تا زمان-
  

  ! به همهگهیپس بعد از اون م-مهرداد
  
  .مکنیخودم باهاش صحبت م..نه-
  

  ؟ی کردهی انقد گری چیبرا..سنای ی به خودت فشار آوردیلیخ-مهرداد
  
  .کنمی می که احساس سبکنیحداقل ا-
  

   شونمو گفتی دستشو گذاشت روآروم
  

  ؟یاالن خوب-مهرداد
  
  .آره-
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 دی شونم کشی قدمامو تندتر کردمو ازش فاصله گرفتم که آروم دستشو از رویکمی
 دفعه نی اموی شدنیهمه باهم سوار ماش..ارم بود قدماشو تند کرد و هنوز کنیول

 بهزاد روند رونوی بمی حرم اومدنگیاز پارک..بهزاد پشت فرمون نشست و راه افتاد
  .سمت خونه

  
  ن؟ی افتی راه میشما ک-بهزاد

  
  .دیهر موقع شما بر..دونمینم-مهرداد

  
  . تهرانرمی امشب منی همی سرم براختهی عالمه کار رهیفردا -بهزاد

  
  .گهی دمیایپس مام م-ردادمه
  
  ست؟یبهزاد شب خطرناک ن-نیاسمی

  
  . خطر ندارهمیبا هم..گهینه د-بهزاد

  
البته من که حالم خوب نبودو ..می ساکامونو جمع کردعی سرمیدی که خونه رسنیهم

مامان و .. که آورده بودمو مرتب کردی کملی همون وسایاسی و دمیفقط دراز کش
 ادی کار زگفتی اما بهزاد ممی و بعد برمیداقل شام بخور حکردنی اصرار میلیبابا خ

 کردو چی کوکو درست کردو ساندورامون حال مامان بنی اما با ارسمی مریدارمو د
 تخت برداشتمو تنم کردو دکمه هاشو بستم که یاروم پالتومو از رو. بهمون داد

  .همون موقع مهرداد وارد اتاق شد
  

  سنا؟ی یحاضر-مهرداد
  
  .آره-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

643

با تعجب بهش نگاه .ستادی برداشتمو رفتم سمت در اتاق که مهرداد روبروم وافمویک
   بهم زدو گفتیکردم لبخند مهربون

  
  .مای بمونشتری بمیتونی ما میاگه بخوا-مهرداد

  
  . بهترهمینه بر-
  

 نگه ی برایحت.. نکردمیمخالفت.. ازم گرفتفموی نگفت و کیچی باال انداختو هیشون
 منو ی دستکیمهرداد ساک کوچ.. نداشتمی هم انرژیسبک به اون فیداشتن ک

 که نییدستمو به نرده ها گرفتمو خواستم برم پا. رونی از اتاق اومد بعیبرداشتو سر
 در ی جلوسی و پرداسیمامان بابا و ال.. بازومو گرفتو کمکم کردعیمهرداد سر

اول از .رونی کردو رفت بیمهرداد با همشون دست دادو خدافظ.  بودنستادهیوا
 مامان یروبرو. دمی کردمو کوروش و بوسی دست دادمو خدافظسیهمه با پرد

  . بهم زدو بغلم کردی مهربونی که لبخندستادمیوا
  

  . نشهداتی باز چند ماه پینر-مامان
  
  . دوبارهامیزود م..نه فداتشم-
  
 دستمو اسی بهش زدمو که الی اگهیلبخند د. دمی گونشو بوسرونوی بغلش اومدم باز

  . بغلم کردعی سردمویکش
  
  . واسه مامانکنهیچقدم خودشو لوس م..نمی ببنجای اایب-اسیال
  

  .رونی زدمو آروم از بغلش اومدم بی جونی بلبخند
  
  . عصا قورت دادهیهنوزم که حسود-
  

   بهم زدو آروم گونمو نوازش کردو گفتی گرملبخند
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  . تهرانامی من خودم میای بری و دی دفعه اگه برنیا-اسیال
  
  .شمی پیایمن که از خدامه ب-
  
  .ای زود به زود بیول..طونی شیا-اسیال
  

  .ستادمی واکردی بابا که داشت با بغض نگام می زدمو روبروی اگهی دلبخند
  

  ؟یی بابایری بازم میدار-بابا
  
  . اشک نگاش کردمو بغلش کردمبا
  
  .امید ممثل قبل باش من زو..تو فقط خوب شو..شتی پامی زود بدمیقول قول م-
  

 با دموی دستشو بوسرونویاز بغلش اومدم ب. نگفتیچی هدی سرمو بوسی روآروم
 ندارم خوبه که گهیاگه ارسانو د.رونیلبخند به همشون نگاه کردمو از خونه اومدم ب

 باز نویدر ماش.  نشسته بودو منتظر من بودنی ماشیمهرداد تو..خانوادمو دارم
  .کردمو سوار شدم

  
  .میبر-
  
  . روشن کردو راه افتادنویماش حرف یب

  
  بهزاد زودتر راه افتاد؟-
  

  .میشی بزنه گفت معطل منی بنزخواستیم..آره-مهرداد
  
  .رونی دادمو زل زدم به بهی تکنی ماشی نگفتمو سرمو به پشتیچیه
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  .ستی شامتو بخور برو عقب دراز بکش حالت خوب نسنای-مهرداد

  
  . ندارملیم-
  

 ینجوری اینیبیچرا بعد از هر دفعه که ارسانو م..نمکی ازت خواهش مسنای-مهرداد
   نظرت درسته؟؟بهیزیریبهم م

  
  .بهم حق بده-
  

 نی ایدونیخودتم خوب م..دمی مورد اصال بهت حق نمهی نی ایتو..دمینم-مهرداد
   با خودت؟یکنی مینجوریپس چرا ا.. ممکنهری غینیکه تا آخر عمر ارسانو نب

  
   کردو گفتی نگفتم که پوفیچیه
  

 یحرف ها.. بخوریزی چهیحداقل به خاطر بچت ..به خاطر خودت نه-مهرداد
  .ستی اصال برات خوب نی و جسمی روحجاناتی نرفته؟هادتیبهرام که 

  
 رو چای از ساندویکی نگفتمو بعد از چند لحظه آروم خم شدمو از عقب  یچیه

  .برداشتم
  
  ؟یخوریتو نم-
  

  .خورمیخواب من هر وقت گشنم شد متو بخور ب.. ندارملینه من فعال م-مهرداد
  
 که نی سکوت شروع کردم به خوردن و بعد از ای باز کردمو توچوی ساندولونینا

هر بار که چشامو ..دمی گوشه نگه داشتو رفتم عقبو دراز کشهیتموم شد مهرداد 
 گوشم زنگ ی چشامو حرفاش توی جلوومدی ارسان مونی قرمز و گری چشابستمیم
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 از آرامش ی که خالیخواب..با خودم کلنجار رفتم که خوابم برد اما انقد خوردیم
  ...شهیمثل هم..بود

  
_______________________________  

  
  ..ماه بعد2
  

  ؟ی حاضرسنای-مهرداد
  
 مهرداد دمی تخت برداشتمو به سمت در رفتمو بازش کردم که دی از روفمویک

 یشگیاه مهمون هم دومنی که ای کرده و اخمبشی جی که دستاشو تویدرحال
 به سرتاپام ی زدو نگاهی کمرنگی لبخنددنمیبا د.ستادهی در وایصورتشه جلو
  انداختو گفت

  
  .یخوشگل شد-مهرداد

  
  .میبر..ممنون-
  
 مهرداد روند سمت موی شدنی سوار ماشرونوی بمی نگفتو باهم از خونه اومدیچیه

 باهام برخورد یور چه جدونمینم..ومدیامروز مامان مهرداد از خارج م.فرودگاه
 روزا نیا.. دادهیحی گفته و چه توضی و مهرداد اصال در مورد من به اونا چکنهیم

 شمی ناراحتلیدل.. ازش بپرسمونستم خودشه و ناراحته اصال نتیانقدر مهرداد تو
 تو رهی مادی ممی شرکتشه و وقتی اوقات توشتریبعد از برگشتنمون از مشهد ب..دونمینم

 ری درگیاسیانقد خودم با ...هینجوری چرا انمی نشدم که ببچشی پاپادیمنم ز..اتاقش
 کینزد..دادمی رو به خودم نمی اگهی دزی فکر کردن به چیبودم که اصال اجازه 

 قبول الموی وجه دلچیبه ه.. نگهیزی چی حرف زدم تا به کسیاسیدوهفته با 
 شک کرده  بهزاد بهمونمیکردی صحبت مموی مدت باهم بودنیانقد ا..کردینم

 صحبت یاسیآخر مجبور شدم دست به دامن مهرداد بشمو هردومون با ..بود
  .ی به کسگهی نمیچی خب فعال هیهنوزم که هنوزه قبول نکرده کامل ول..میکن
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   خانوم؟سنای-مهرداد
  
  . گرفتمو بهش نگاه کردمابونی مهرداد چشم از خی صدابا
  
  بله؟-
  

  ؟یات کردم متوجه نشد صدی که هر چیکردی فکر میبه چ-مهرداد
  
  . بودمیاسیتو فکر ..یچیه-
  

  هنوزم قبول نکرده؟-مهرداد
  
  . نشدهی راضدونمی می ولگهی نمیچیفعال که ه-
  

   منم موثر نبود؟ی صحبتای حتیعنی-مهرداد
  
  . که معلومهنجورینه ا-
  

  .کنمی باهاش صحبت مرمیبزار فردا بازم م-مهرداد
  
 وقته یلیمعلومه خ..ی بهتره دوروبرش باشادیتو مامانت م..کنمینه خودم حلش م-
  .شیدیند
  

   گفتدوی کشیآه
  

  .یاسی با کنمیصحبت م..ستیمهم ن-مهرداد
  
  .ممنون-
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  . رو ندارهییبای زنی به ایقابل بانو-مهرداد
  
   سوال بپرسم؟هی شهیم-
  

  .شما ده تا بپرس..شهی که مخواد؟معلومهی اجازه گرفتن منمیخب ا-مهرداد
  
  ؟ی گفتیه مامانت چدر مورد من ب-
  

   گفتم؟ی چ،ی چیعنی-مهرداد
  
   همسرتم؟ی کارتم؟گفتی من چی که گفتنهیخب منظورم ا-
  

  گفتم؟ی مدی بانی از اریمگه غ..آره-مهرداد
  
  ...آخه ما که هنوز-
  

از .. مامانمیحت..دمی نمحی توضی به کسمی خصوصی زندگیمن برا..سنای-مهرداد
  . خبر ندارهی کسنای و سیبهش گفت که خودت یاسی از ری ماهم غانیجر

  
 که من باهاش ی همون کسقای دقیعنی..دمیی هم سای دندونامو رونای اسم سدنی شنبا

  . من خبر داشته باشهی زندگزی فرد به مهرداد که از رنیکتری بشه نزددیدشمنم با
  

  سنا؟ی یناراحت شد-مهرداد
  
  ؟یاز چ-
  

  داره؟ خبر ی از همه چنای که گفتم سنیاز ا-مهرداد
  

   زدمو گفتمی زورکلبخند
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   ناراحت بشم؟دی باینه واسه چ-
  

  ...فقط.. راحت باشهالتی بابت خنیاز ا..به هر حال-مهرداد
  

  . شدرهی بهم انداختو دوباره به جلو خی کردو نگاهمکث
  
  ؟یفقط چ-
  

  . وقتچی نده هتی مامانم اهمی که اصال به حرفانیفقط ا-مهرداد
  
  تم تعجب نگاش کردمو گفبا
  
  ه؟یمنظورت چ-
  

 بد باشه خوادیحاال اون حرف م..زنهی حرفشو رک میکمی مامان من نیبب-مهرداد
فقط حرفشو رو در رو بهت .. ندارهی ناراحت کنه کارایخوب باشه طرفو خوشحال 

  .گهیم
  
  .. ممکنهیعنی-
  

با .. باشمشتی هست پی وقتشهی همکنمی میمن سع.. بد نکنیفکرا..سناینه -مهرداد
  .گهی نمیزی منم مطمئن باش چوجود

  
چون من اصال از رک بودن آدما ..ای الزم باشه انقد نگران باشکنمیفکر نم..مهرداد-

  .شمیناراحت نم
  

   بهم زدو گفتینی سمتمو لبخند غمگبرگشت
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  .فکر نکن همه مثل خودت فرشتن-مهرداد
  
اعت  سهیبعد از حدود . نگفتمو نگاهمو ازش گرفتمو زل زدم به روبرومیچیه

 ادهی پنی پارک کردو باهم از ماشنگی پارکی تونویمهرداد ماش.  فرودگاهمیدیرس
  . سمت سالن فرودگاهمی رفتمویشد

  
  .سنای-مهرداد

  
  ؟!بله-
  

  رم؟ی دستتو بگشهیم-مهرداد
  

 یخب حتما جلو.. نگام کردنی سمتشو با تعجب بهش نگاه کردم که غمگبرگشتم
ن دادمو دوباره به راهم ادامه دادم که  تکویسر. باشهینجوری اخوادیمامانش م

حس .. انشگتام قرار گرفتو دستمو محکم گرفتیاومد کنارمو آروم انگشتاش البه ال
 خب من در برابر ی ولکنمی مانتی دارم به ارسانم خکردمیحس م.. نداشتمیخوب

 دی بانی همی به خاطر من فدا کرده براشویاون زندگ.. مسئولمیی جوراهیمهردادم 
 دوست خوب و هیمن مهردادو به عنوان ..کردمی هاشو می جاها جبران خوبیبعض
 نی همیتو..  نداشته باشمو نداشتمتی که امننی حس انی همی قبول داشتم برامیحام

 کرده بود یسع.. داده بودتیچون بهم حس امن.. کرده بودمادماه بهش اعتم4مدت 
  .. آرامش داشته باشمشهیهم
  

  .ادیمداره ..اوناهاش-مهرداد
  
 خانوم حدودا هی.. نگاه کردمدادی که مهرداد نشون میی به جارونوی فکر اومدم باز

 فاصله هم معلوم بود داشت به نی از همشی شرابی که موهاکی شیلی ساله خ45
مهرداد دوباره دستمو گرفتو ماهم . لب داشتی لبخند جذاب روهی و ومدیسمتمون م

 شدو بغلش کرد و رهی مهرداد خبه لبخند  که بامیستادیروبروش وا.. سمتشمیرفت
بعد از ..دمیشنی نمیچی بود که هادی انقد سروصدا زی ولگفتی میزیداشت بهش چ
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 باال انداختو با ییابرو.. از خودشو از مهرداد جدا کردو برگشت سمت منقهیچند دق
   انداختو گفتی به سرتاپام نگاهدارانهی نگاه خرهی

  
  درسته؟..سنای- مهردادمامان

  
   زدمو باهاش دست دادمو گفتمیلبخند

  
  ... الههدیخوش آومد..خوشبختم..بله-
  

   گفتدوی کشرونی دستم بی قطع کردو دستشو از توحرفمو
  

  . جوندایفقط بگو ل..نه مامان نه الهه..دایلطفا به من بگو ل- مهردادمامان
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  . جوندایحتما ل-
  

  اد گفت زدو رو به مهردی پرعشوه البخند
  
  .گهی که اصال جون ندارم راه برم داریمهرداد چمدونمو ب-دایل

  
 چمدون مامانشو گرفتو باهم از فرودگاه ی دسته گشی نگفتو با دست دیچی همهرداد

واقعا .. خوشگل و جذاب باشهنقدی مامان مهرداد اکردمیفکر نم..رونی بمیاومد
 دوبرابر تشویکه جذاب سبزش ی داشت مخصوصا با اون چشمای خوشگلیلیصورت خ
 نی که تعجب کردم ایزیفقط از چ..رسهی به خودش میلیمعلوم بود خ..کرده بود

 االن یآخه مهرداد قبال گفته بود اسم مامنش الهه ول.. صداش کنمدایبود گفت ل
 شناسنامش بوده و یحتما اون اسم تو..سنای الیخیب.. صدام کندایخودش گفت ل

مهرداد دستمو ول کردو رفت ..می بوددهی رسنی ماش بهگهید.کننی صداش مینجوریا
   عقب؟ای نمی جلو بشدیخب االن من با.. عقبقتا  چمدونو بزاره صندو
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  .نی جون تو برو عقب بشسنای-دایل

  
 ی نگاه کردم که صدابستی منوی در ماششدوی که داشت سوار مدای تعجب به لبا

  .مهرداد کنار گوشم حس کردم
  

  . کهبهت گفته بودم-مهرداد
  

  . کردمو تعجبمو پنهان کنمی سمت مهردادو سعبرگشتم
  
  . من عقبننی بود که برن جلو بشنیدرستش هم.. نشده کهیزیچ-
  

تا خونه مامانش مدام ازش .. در عقبو باز کردمو سوار شدمنوی رفتم سمت ماشبعدشم
 ی برادمیفهمینم..دادی کوتاه و سرد جوابش می مهردادم با جوابادویپرسیسوال م

 که یاز وقت..ستی ندتشی ساله ند3اصال انگار دلتنگ مامانش که ..هینجوری ایچ
 که شاد باشه همش تو خودشه و نیا ی به جارانی اادی بخوادی مامانش مدهیفهم

 بهم محبت کرده یلیاون خ..نمی ببینجوری مهردادو اخواستیدلم نم..نهینگاش غمگ
  .بود

  
 مامان ی چمدونو ببرن ولانیارا گفت که ب از خدمتکیکی خونه و مهرداد به  میدیرس

  .مهرداد نزاشت
  
  . رفته بود ازشادمیاصال ..شهینه بزار بچمو بردارم االن خفه م..نه مهرداد-دایل

  
 از مبال درشو باز کردو بعد یکی ی تعجب بهش نگاه کردم که چمدونشو گذاشت روبا

 ادیز..ربه نگاه کردم به گیبا حالت چندش.  گربه از توش درآوردهی قهیاز چند دق
  .ومدیاز گربه ها خوشم نم

  
   با خودت؟ی آوردهی چنیا-مهرداد
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  .هی میخوشگله نه؟اسمش لوس-دایل

  
  . هایداری نگهش مرونیب-مهرداد

  
  .رونی که االن بزارمش باوردمشی با خودم نی بدبختنیمن به ا..اا مهرداد-دایل

  
  اد؟یبدش م حاملس و سنای ینیبینم.. ندارهیبه من ربط-مهرداد

  
  . ندارهی کاری که به کسنیا.. طرفشادی نادی بدش میخب هر ک-دایل

  
 نگهش رونیب.. خونم باشهی باغ وحش توادیمنم خوشم نم..من کار ندارم-مهرداد

  .دار
  

 برگشت ستادوی در اتاقم وایروبرو.  دست منو گرفتو بردم سمت اتاقامونبعدشم
  .سمتم

  
  .خوامیمن ازت معذرت م-مهرداد

  
  .ستیمهم ن..هی چه حرفنیا-
  

 چقد بدت دمید..یکردی به گربه نگاه می داشتی چه جوردمید..چرا مهمه-مهرداد
  .ادیم
  

 کردمی حس مومدوی گفتن نبود چون واقعا بدم می برایحرف..نیی انداختم پاسرمو
  . چونمو سرمو آورد باالریآروم دستشو گذاشت ز. دنشی از درمیگیحالت تهوع م
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 که مامانم ی مدتنی ایحداقل تو..حرفتو بگو..وروخدا خجالت نکش تسنای-مهرداد
 سکوت گرانی بد دی که در مقابل حرفایهمون.. مغرورباشیسنای همون نجاسیا

  .کردینم
  
  .وردمی حرفاش واقعا سر در نماز
  
  .فهممی حرفا نمنیمهرداد حالت خوبه؟من اصال منظورتو از ا-
  

 خبر یچیچه برسه به تو که از ه.مگی دارم می چفهممیمن خودمم نم-مهرداد
  .یندار

  
   خبر داشته باشم؟دی بایاز چ-
  

 گمینم.. وقت در مقابل مامانم سکوت نکنچیفقط ه..یچیه..سنای یچیه-مهرداد
  . سکوتم نکنیباهاش لج کنو جروبحث کن ول

  
  ..آخه-
  

  فکر نکن مننیاصال به ا.. انجام بدهگمی که می کارنیا..سنایآخه نداره -مهرداد
 اتفاق افتاد حتما به من ای گفت یفقط سکوت نکنو هرچ..گهی دزی چای شمیناراحت م

  .بگو
  
  .ارمی سردر نمیچی رفتارات هنیمهرداد من واقعا از ا-
  
  . نگام کردی که دستامو گرفتو با مهربوندی دی چشام چی تودونمینم
  

ط تو  فقخواستمیباور کن م.. کردمتمیمنو ببخش اگه وارد لجن زندگ-مهرداد
  .نیهم..یخوشبخت باش
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 دای پنیقی گهید. اتاقشی رفت توعی تعجب بهش نگاه کردم که دستمو ول کردو سربا
 آدم شهی م؟مگهی چی برایول..ادیکرده بودم که مهرداد اصال از مامانش خوشش نم

 خوادی که مهرداد مهی مهرداد چه جوری بشه؟اصال مگه زندگزاریاز مادر خودش ب
 انداختمو وارد اتاق اف به اطری شدم؟نگاهشید زندگمن ببخشم که وار

 سی خی مبل با موهایمامان مهرداد رو.رونیلباسامو عوض کردمو رفتم ب..شدم
 زدمو با یلبخند زورک.دیکشی شدشو سوهان مکوری مانینشسته بودو داشت ناخونا

 ی ترس خاص توهی مهرداد باعث شده بود یحرفا.. نامطمئن رفتم سمتشیقدما
  . نشستم که برگشت سمتمو بهم لبخند زدشی مبل کناریرو.  رخنه کنهوجودم

  
   بگم شامو زودتر حاضر کنن؟نیخوایم..دی خسته باشیلی خدی باکنمیفکر م-
  
  . خودمه های خونه نجای ایناسالمت..گمیمن اگه بخوام خودم م..زمینه عز-دایل

  
  .دیگیدرست م-
  

 عیقع زنگ درو زدن و رعنا اومد سر نگفتم که همون مویچی انداختمو هنیی پاسرمو
  .درو باز کرد

  
   بود؟یک..رعنا-
  

  . خانومننیاسمی-رعنا
  
 ادی بییهوی یاسیسابقه نداشت .. تعجب از جام بلند شدمو رفتم سمت دربا
 بهم ی آروم بودو وقتیلیاما قدماش خ.ستادمیدرو باز کردمو منتظرش وا..نجایا

  . چشماش سرخ بوددیرس
  
  ه؟ی اافهی چه قنی؟ا شدهیزیچ..یاسی-
  
   سردشو گرفتمو گفتمی نگام کرد که دستانی نگفتو فقط غمگیچیه
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   افتاده؟ی شده؟واسه بهزاد اتفاقیزیچ.. هایکنی نگرانم می جان داریاسی-
  

  .دمی رو از پشت سرم شندای لی بگه صدایزی تا خواست چدوی کشیآه
  
   جون؟سنای شده یزیچ-دایل

  
  زدمو گفتم ی سمتشو لبخند زورکبرگشتم

  
  .نه نه-
  
   داخل و گفتمدمشی کشیکمی رو یاسی

  
  .نیاسمی.. دوستم هستننی و البته بهترمیی زن داشونیا-
  
   دراز کردو گفتیاسی زدو دستشو به سمت ی لبخنددایل

  
  . مامان مهردادمدایمنم ل..زمیخوشبختم عز-دایل

  
  . دست داددای زدو با لی جونی بی لبخندیاسی

  
  .نینی بشنیاین؟بیستادیا واخب چرا سرپ-دایل

  
  . هم روبرومون نشستدای و لمی مبل نشستی با هم رودموی رو کشیاسی دست

  
  .رعنا-دایل

  
  بله خانوم؟-رعنا
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 ی بی به مهمون هامی عادت کندی به بعد بانیفکر کنم از ا..اریبرامون قهوه ب-دایل
  .موقع

  
 مهرداد یم داره حرفاکم ک.. نگفتیچی با تعجب نگاش کرد و هیاسی حرفش نی ابا

  .شهیبهم ثابت م
  
  . جوندای اومد لینجوری داشت که ای االن کار ضروریاسی-
  
  . سرخشیمعلومه از چشا..آها-دایل

  
  دی پرسیی نگاه کردو با پرورویاسی به بعدش

  
  حتما با شوهرت دعوات شده نه؟-دایل

  
   زد با حرص گفتی لبخند زورکیاسی

  
  . هوا حساسهیگچشام نسبت به آلود..نه-نیاسمی

  
   جاش جابه جا شدو گفتی زدو توی لبخنددایل

  
  . پسدنی رو آموزش منای ایرانی ایهنوزم به دخترا-دایل

  
   رو؟یچ..دیببخش-
  
نه .. حرفانی از اوی کنی آبرو داردی اگه با شوهرتم دعوات شد بای که حتنیهم-دایل
  ... کهنیا

  
  .مامان-مهرداد
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 نگاه دای بودو داشت با اخم به لستادهیسرما وا تعجب به سمت مهرداد که پشت با
  . برگشتمکردیم
  
  .سالم-نیاسمی

  
  . لبخند زدو جوابشو دادیاسی با حرص چشم از مامانش گرفتو به مهرداد

  
  نجا؟ی انی دفعه بدون اصرار ما قدم رنجه کردهی.. خانومیاسیچه عجب -مهرداد

  
  .نجامی اشهیخوبه حاال من هم..هی چه حرفنیا-نیاسمی

  
 و یای مسنای یفقط برا..نمتیبیمن که نم..یای من نمی که برایینجایا-مهرداد

  بهزاد کجاست؟..یریم
  
  .ادی اوقات شرکته وشبا مشتری بمی از مشهد برگشتیاز وقت..شرکت-نیاسمی

  
  . هاشهیهواشو داشته باش که داره مشکوک م..آخ آخ-مهرداد

  
  .من بهزاد اعتماد دارم-نیاسمی

  
  .. مردایهمه .. اعتماد نکنی به مرد وقتیچیه-دایل

  
  .مامان بس کن لطفا-مهرداد

  
  . کردو از جاش بلند شدو رفت سمت اتاقشی اخمدایل

  
 ازش داره دفاع ینجوری کار کرده ای دختره باهاش چنی استیمعلوم ن-دایل
  .کنهیم
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 ما گهی می معلوم بود طورافشی از قی ولگفتی لب مری رو داشت ظاهرا داشت زنایا
  .میم بشنوه
  

  .یاسی دیببخش-مهرداد
  
  . نشد کهیزیچ..نه بابا-نیاسمی

  
  . برداشتو از جاش بلند شدفشوی کبعدشم

  
  .سنای رمی مگهیمن د-نیاسمی

  
   گفتمعی جام بلند شدمو سراز
  
  .یکجا؟تو که هنوز تازه اومد-
  
  . کم کمادیبرم بهزاد م..زمینه عز-نیاسمی

  
  ؟ی دارنی؟ماشی بریخوایتنها م-
  
  . اومدمنیآره با ماش-نیماسی

  
  .به بهزاد سالم برسون..باشه-
  
  . کردو رفتی زدو از مهردادم خدافظی لبخندیاسی

  
   گفت؟ی بدیلی خزیمامانم چ-مهرداد

  
  .میزدی حرف ممیفقط داشت..نه-
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مثل ..شمونی پومدی شام نی برادایل.. شامو حاضر کننزی کردو به رعنا گفت تا میپوف
 آرامش کامل غذاشو ی نکردو تویی مهردادم اصال اعتنای ول که قهر کرده بودنیا

 به ادی هم زدای که لنینه تنها مهرداد مثل ا.. بودبی برام عجنایواقعا روابط ا..خورد
  ... نداشتیپسرش عالقه ا

  
 آروم چشامو باز کردمو به اطرافم نگاه کردم که نی زمی رویزی افتادن چی صدابا
   کردمو از جام بلند شدم و گفتمیاخم.کنهی باز م که داره کشومودمی رو ددایل

  
  د؟یگردی میزیدنبال چ-
  
   زدو گفتی من به سمتم برگشتو لبخندی صدابا
  
  .دمیدینه فقط داشتم اتاقتو م-دایل

  
  .دیزدی من دست ملی به وسادی فکر کنم داشتیول-
  

  . گفتمی با تحکم و اخم کمرنگحرفمو
  
  ؟ینش باش که نگرای داری ای مخفزیمگه چ-دایل

  
   بود؟ی چه جور آدمگهی دنیا.. تعجب نگاش کردمبا
  
 نی اکنمیفکر نم.. بزنهلمی دست به وسامی دوست ندارم کسی ولستمینه نگرانش ن-

  . دوست ندارهیکارم باعث شک شما بشه چون هر کس
  

  . تخت نشستی زدو اومد کنارم روی پرعشوه البخند
  
  ؟یدی خوابنجای چرا انمیبخوب حاال بگو ب..سنای حق با توئه -دایل
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   شک و تعجب نگاش کردم که اومد کنارم نشستو گفتبا
  
  د؟یخوابیمگه شما جدا از هم م..ستی ننجایآخه اتاق مهرداد که ا-دایل

  
  . خواستمنطوریمن ا-مهرداد

  
 بودو داشت با اخم به ما ستادهی درگاه در وای سمت مهرداد که حاضر و آماده توبه

  . برگشتمکردینگاه م
  
  .ریصبح بخ-دایل

  
  . تکون دادو اومد داخل اتاقی حوصله سری بمهرداد

  
  سنا؟ی با ی داشتیکار-مهرداد

  
  . لبخند به لب داشتشهیمثل هم.. از جاش بلند شدو رفت سمت مهرداددایل

  
 از هم جدا ی خودت خواستی گفتیآها راست..میزدی با هم حرف ممیداشت-دایل

  د؟چرا؟یبخواب
  

 انداختو کردمی بهشون نگاه می به من که داشتم با نگرانیو نگاه کردی پوفمهرداد
  گفت

  
  . من بخوابهشی پشهی نمنی همی داره برااری وسنای..آره-مهرداد

  
  .. که توینطوریخب ا-دایل

  
 تمیمهم منم که از وضع.. من دخالت نکنی زندگی توکنمیازت خواهش م-مهرداد

  .میده برو حاضر شو برحاال اگه حرفت تموم ش.. ندارمی اعتراضیچیه
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  کجا؟-دایل

  
  . دنبالتادی مگهی دقهی تا چند دقنایس-مهرداد

  
  .رمی نمییمن با اون پسره جا-دایل

  
  اونوقت چرا؟-مهرداد

  
  .خورهی به درد من نمنجای اادی که مادرشو ول کنه پاشه بیپسر-دایل

  
ادو  بگه که چشمش به من افتیزی با حرص و تاسف نگاش کردو خواست چمهرداد

  .دی موهاش کشی تویمنصرف شدو کالفه دست
  

 زنگ نایبه س.. ها رو ندارمی و لوس بازای مسخره بازنی ایمن حوصله -مهرداد
  .یری دنبالت توام باهاش مادیزدم م

  
  .رمی مسنای بگردم با رونی برم بی دوست داریلیخب اگه خ-دایل

  
   زدو گفتی برگشت سمت منو لبخند پرعشوه ابعدشم

  
   جون؟سنای هیرت چنظ-دایل

  
   گفتعی خواستم جواب بدم مهرداد سرتا
  

با .. بدهیلی براش خادیجنب و جوشو تحرک ز.. بار دارهسنای..الزم نکرده-مهرداد
  ؟ی منو با خانومم تنها بزارشهیحاالم م.. برونایس
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 بار هیبا رفتنش مهرداد .. درو بسترونوی تکون دادو از اتاق رفت بی ناز سربا
   نگاش کردمو گفتمیبا نگران.  تخت نشستیو بسته کردو اومد کنارم روچشاشو باز

  
  ؟یخوب..مهرداد-
  

  .نه-مهرداد
  
  .ی با من صحبت کنیتونی میخب اگه بخوا..خب-
  
   زدو گفتی سمتم برگشتو لبخند خسته ابه
  

  . مهربونی فرشته یمرس-مهرداد
  
اگه ..ی اختهی و بهم ر روزا چقد کالفهنی که افهممیم..به خدا تعارف نبود مهرداد-

  . بتونم کمکت کنمدیشا..ی به من بگیتونی میبخوا
  

  ؟ی به من کمک کنیخوای می که خودت داری همه مشکلنیتو با ا-مهرداد
  
 ندارم و ی مشکلگهیبا خانوادمم که د.. من االن تنها دغدغم بچمهیدونیخودت م-
  ...تونمیم
  

  ؟یپس ارسان چ-مهرداد
  

  . شدمرهی خکردیه با شک بهم نگاه م کردمو به مهرداد کسکوت
  

  ؟یفراموشش کرد-مهرداد
  
  .نه-
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  ؟یپس چ-مهرداد
  

   گفتمنویی انداختم پاسرمو
  
  .کنمیبه نبودش دارم عادت م-
  

   من مشکالتمو به تو بگم؟یخوای ازم میپس چه جور-مهرداد
  
   تعجب به مهرداد نگاه کردمو گفتمبا
  
   حرفا؟نی با ای برسیخوای میبه چ..ارمیم از کارات سر در نگهیمهرداد من اصال د-
  

 کردو باالسرم بشی جی لحظه بهم نگاه کردو از جاش بلند شدو دستاشو توچند
  .ستادیوا
  

  ؟ی بریخوای مییامروز جا..ستیمهم ن..یچیه-مهرداد
  
  .نی نوششی رفتم پدیشا..دونمینم-
  

  . حاضر شو من برسونمتیخوایم-مهرداد
  
  .نی با ماشرمینه خودم م-
  

  .یپس مواظب باش-مهرداد
  
  .باشه-
  

 که دوباره به سمتم رونیدرو باز کردو خواست بره ب.. به سمت در رفتبرگشتو
  .برگشت
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  !سنای-مهرداد

  
  بله؟-
  

 اتاقت ی توی بازم اگه زودتر اومدی خونه باشم ول3 تا قبل کنمی میمن سع-مهرداد
  .ی با مامانم بحث کنادی زخوامینم..باش

  
  .باشه-
  

از جام بلند شدمو دست و صورتمو شستم و حاضر . زدو رفت ودر اتاقو بست یلبخند
 دفعه ازم قول نیچند بار بهم زنگ زده بود و ا..نی نوششی برم پخواستمیم..شدم

 برداشتمو از اتاق رفتم فموی و کنی ماشچییسو. گرفته بود که برم خونشون
  . زدو به سمتم اومدیخند لبدنید که با دیکشی میرعنا داشت پارکت ها رو ت..رونیب

  
  صبحانتونو حاضر کنم؟-رعنا

  
  .رونی برم بخوامینه م-
  

  .دی بریی شما جامی آقا مهرداد گفتن بدون صبحانه نزاریشرمنده خانوم ول-رعنا
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .برمی درست کن مچی ساندوهیپس برام ..باشه-
  

 بزرگ چی دوتا ساندو رفت سمت آشپزخونه و چند لحظه بعد باعی گفت و سریچشم
  .اومد

  
  ؟!ی بزرگنی اونم به اچیرعنا چه خبره؟دوتا ساندو-
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  . خانم جانشهیگشنتون م-رعنا

  
 کردمو به سمت در یاز رعنا خدافظ. فمی کی رو ازش گرفتمو گذاشتم توچایساندو

  .دمی رو از پشت سرم شندای لیرفتم که صدا
  
  .رونی بی بردیمهرداد گفت تو نبا-دایل

  
  . زدمو برگشتم سمتشیردمو لبخند زورک کیپوف

  
  . دوستمشی پرمیدارم م-
  
  .یدی متی به دوستات اهمیلیمعلومه خ-دایل

  
   داره؟یچطور؟مگه اشکال-
  

   گفتستادوی زدو اومد روبروم وایپوزخند
  
 با دوستاش رفت آمد کنه ادی که زنش زنیآخه مهردادم مثل باباش از ا-دایل

 شده ی راضی که حتی خوندی گوشش مهرداد چی تودونمی نمی ولومدیخوشش نم
  .باهات ازدواج کنه

  
   گفتعی بگم که سریزی باز کردمو خواستم چدهنمو

  
 و چون بچه دار یگفت که تو قبال ازدواج کرد.. بهم گفتهزوی همه چنایس-دایل

 و بعد از درمان باردار ی با مهرداد ازدواج کردی و اومدی طالق گرفتیشدینم
  .یشد
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 زوی که همه چنایس.. نشون ندم بهش نگاه کردمادی زکردمی می که سعی تعجببا
   کرده بود؟فی واسه مامانش تعرینجوری ای چیپس برا..دونستیم
  
 پسرمو بر دمی حاال که من اومدم اجازه نمی ولی کردیتا االن هر کار خواست-دایل

  .ی کنرشی من شهیعل
  
  .ستمی مهرداد من نی رفتارانی مسبب ای ولدیببخش-
  
 در مقابل من به نقدی مهرداد ای چی باشه؟براتونهی می از تو چری غلشیپس دل-دایل

  ره؟یگیخاطر تو جبهه م
  
 چون من اصال در مورد شما و دونمی چون خودمم نمدیبهتره از خودش بپرس-

  .دادمی دخالت نمی به خودم اجازه دونستمی و اگرم مدونمی نمیادی ززی چتونیزندگ
  
  . به نفع خودتهی نکندخالت..خوبه-دایل

  
   به ساعتم انداختمو گفتمی سرسرکنگاه

  
  . برمدی من بای ولدیببخش-
  

واقعا .رونی از خونه اومدم بعی که منتظر جوابش باشم برگشتمو سرنی بدون ابعدشم
 نیسوار ماش.. بودی فکرش انقد منفی چی برادونمینم.. زننده بودیلیرفتارش خ

 زنگ می که گوشنشونی نوشیدم سمت خونه  رونرونویشدمو از خونه اومدم ب
  .نهیاسمی دمی درآوردم که دفمی کی زدم کنارو از توعیسر..خورد

  
  جانم؟-
  
  ؟ییکجا..سالم-نیاسمی
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  ؟یکارم دار..نی نوششی پرمیدارم م..سالم-
  
  .می دنبالم باهم برایب-نیاسمی

  
  ؟یخونه ا..باشه-
  
  .نه دانشگاهم-نیاسمی

  
  . االنامیم..باشه-
  
  .منتظرتم-نیاسمی

  
 در ی جلویاسی.. روشن کردمو رفتم سمت دانشگاهنوی رو قطع کردمو ماشیگوش

 اصال دادوی پاشو تکون می انداخته بودو داشت عصبنیی بودو سرشو پاستادهیوا
 به سمتم اومدو درو دنمی بوق زدم که سرشو آورد باال با دنی همیمتوجهم نبود برا
  .باز کردو نشست

  
  ؟یخوب..سالم-
  
  .یمرس..سالم-نیسمای

  
   گفتمافتادمی که راه می رو عوض کردمو در حالدنده

  
   اونقد چشات سرخ بود؟ی چیبرا..می نشد حرف بزنشبید-
  
  ؟یری میکجا دار-نیاسمی

  
  . کهنشونی نوشی برم خونه خوامیگفتم م-
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  .آها-نیاسمی
  
   چته؟ی بگشهی میاسی-
  
  .سنای باهات حرف بزنم دیبا-نیاسمی

  
  .گهی دمیکنی کارو منیالن هم امیخب دار-
  
  . بهتگمی منی نوشی همون خونه میبر.. نهنجایا-نیاسمی

  
   شده؟با بهزاد بحثت شده؟یزیچ-
  
  . ندارهینه به بهزاد ربط-نیاسمی

  
   افتاده؟ی بابا اتفاقینکنه باز برا..یکنی نگرانم می شده؟داریپس چ-
  
به خودتو ..همه سالمن.همه خوبن.. ندارهی ربطچی هچکسیبه ه..سناینه -نیاسمی

  . ربط  دارهتیزندگ
  
 همون خوادیمطمئنم بازم م.. نگفتمیچی بهش انداختمو هی چشم نگاهی گوشه از

 ادهی پارک کردمو با هم پنوی ماشمویدی ساعت رسمیبعد از حدود ن.. بکشهشیبحثو پ
قبال ..زنگ درو زدم که بعد از چند لحظه در باز شد.. سمت خونشونمی رفتمویشد

 هی بودو یمی خونشون قدبکس. درس خوندن اومده بودم خونشونی بار براچند
از پله ها باال رفتمو نشستمو خواستم بند کفشامو باز . و خوشگل داشتنکی  کوچاطیح

ازجام بلند شدمو با لبخند نگاش ..رونی اومد بعی سرنیکنم که درو باز شدو نوش
   بغلم کردو گفتجلو اومدو محکم.. چشاش اشک جمع شده بودیتو.کردم

  
 به من زنگ ی بار حتهی دیتو نبا..سنای یشعوری بیلیخ.. معرفتیدوست ب-نینوش
  ..یلیخ...یلی؟خیبزن
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   دورش حلقه کردمو گفتمدستمو

  
  .ی بهم فحش بدیخوای می هر چیامروز آزاد.. بگویخوای میهر چ-
  
 پاک  زدمو آروم اشکاشویلبخند. نگام کردسی خی با چشارونوی بغلم اومد باز

  .کردم
  
  ؟یبخشی معرفتتو میدوست ب-
  

  .نه-نینوش
  
  .یحق دار-
  
  .سالم-نیاسمی

  
  . برگشتو بهش نگاه کردو بهش لبخندو زدو بغلش کردنی نوشیاسی ی صدابا
  

   خانوم؟یاسی طرفا نیاز ا-نینوش
  
   ازت بزنم؟ی سرهیبده اومدم -نیاسمی

  
حداقل تو بهم ..ت توبازم صد رحمت به معرف..هی چه حرفنیا..زمینه عز-نینوش

  ..سنای نی ای ولیزدیزنگ م
  
مامانش . ما لبخند زددنی خواست حرفشو ادامه بده مامانش اومد دم درو با دتا
  .زدمی بودو اعظم جون صداش می خانوم مهربونیلیخ
  

  .دای خانوم کم پسنایسالم - جوناعظم
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  . بهش سالم کردمدموی رفتمو گونشو بوسجلو

  
  .یزنینم به ما سر گهید-اعظم

  
  .امی بودم که نشد بریانقد درگ..دی خودتون ببخشهیشما به خوب-
  

   به شکم برامدم کردو گفتی بهم زدو نگاهی مهربونلبخند
  

  . داخلنیاید؟بیستادی وارونیچرا ب..مبارکت باشه دخترم..انشاا-اعظم
  

 باهم موی سالن نشستی تویکمیاول .. داخل خونهمی زدمو همه باهم رفتیلبخند
 ی که رویپالتومو در آوردمو در حال.نی اتاق نوشمی بعد از اون رفتمویت کردصحب

   گفتمزاشتمیتخت م
  
 مدت که من نبودم چند تا از نی ای تونمی کن ببفی تعرنی خانوم بشنیخب نوش-

  .ی دانشگاه سوسک کردیبچه ها
  

   نشستو گفترشی تحرزهی می صندلیرو
  

   کل کل داشته باشن؟یتوان که حوصله مگه همه مثل ..برو بابا دلت خوشه-نینوش
  
  .دی دارفی متشخص تشریلی فراموش کردم شما خدیببخش-
  

حاال چند ماهت .. عوض کنهتوی مادر شدنتم نتونسته اخالق خرکادیخوشم م-نینوش
  هس؟

  
   با لبخند گفتمدموی شکمم کشی رویدست

  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

672

  .چهار-
  
  .ماه4 ماهته نه 5؟بگویگیخب چرا راستشو نم-نیاسمی

  
  . و با حرص نگاش کردمیاسی سمت تمبرگش

  
 دونمی واقعا نمیول..نی ای کردناتیمن عادت دارم به اذ..یاسی الیخیب-نینوش

  ... بشرنی وجود ایواقعا که کخ تو..گهیچرا دروغ م
  

 بار بازو بسته کردمو برگشتم سمت هیچشامو ..شدی تر مفی کم داشت صداش ضعکم
  .کردیومون نگاه م گرد شده به هردیداشت با چشما..نینوش

  
  .نی کامال درسته نوشیکنی که فکر میزیهمون چ-نیاسمی

  
   و با اعتراض گفتمیاسی سمت برگشتم

  
  .یاسی..اههه-
  
   اخم بهم نگاه کردو گفتبا
  
  گم؟ی دارم دروغ مه؟مگهیچ-نیاسمی

  
  ؟!سنای-نینوش

  
  . نگاه کردمنی کردمو به نوشیپوف

  
  ...یعنی..یعنیگه؟ی راست میاسی-نینوش

  
  . من ارسانهی پدر بچه یعنی..آره-
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 ی جون ناراحت نشه تمام زندگیلی وقت آهی که نی خانوم به خاطر اسنای-نیاسمی

  .خودشو بچشو اون ارسان بدبختو تباه کرده
  
  ...یاسی-
  

   با اخم گفتستادوی از کنارم بلند شدو روبروم واعیسر
  
 دوست یلی رو خیلی آی بگیخوای حتما م؟بازی بگیخوای می؟چی چیاسی-نیاسمی

   حرفا آره؟نیدارمو اون خواهرم بودو از ا
  

  ؟ی کارو کردنی ایلی تو به خاطر آیعنی سنای؟یچــــــ-نینوش
  
  .نی منو درک کنلی دالنیتونی کدوم نمیچیشما ه-
  
فقط به خاطر اون دختره ..ی خودتو نابود کردیول..سنای میکنیدرک م-نیاسمی
  ؟یلیآ
  
   در موردش؟یزنی حرف مینجوری ای چیبرا-
  
  . حدهنی در هماقتشی که لنی ایبرا-نیاسمی

  
   کردمو گفتمیاخم

  
  .گرفتی منو میمطمئنم اگه خبر داشت جلو.. خبر ندارهیچیاون از ه..یاسی-
  
   زدو گفتی پوزخندیاسی

  
  . به خودت مطمئن نباشادمیز...ههه-نیاسمی
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   شک نگاش کردمو گفتمبا
  
  ..ه؟نکنهیمنظورت چ-
  
  . اتاقی اومد توونی گرنیرفمو ادامه بدم در اتاق باز شدو مامان نوش خواستم حتا
  

   شده؟یچ...مامان-نینوش
  

  ندا تصادف کرده؟- جوناعظم
  

   کجاست؟؟االنیچ-نینوش
  

  . بهم زنگ زدنمارستانیاالن از ب- جوناعظم
  

  .گهی دمارستانی بمیخب برو حاضر شو بر-نینوش
  

 بود ازش چند نیندا خواهر نوش.رونیرفت ب از اتاق عی تکون دادو سرهی با گرسرشو
   گفتمدمیپوشی پالتومو میاز جام بلند شدمو در حال.  بزرگتر بودیسال

  
  .حاضر شو..رسونمتونیمن م-
  

  .میرینه ما خودمون م-نینوش
  
  .گهیزود حاضر شو د.. حرفاسنی وقت اتی وضعنی ایاالن تو.. جاننینوش-
  
 لباساشو میاسی..کرد به حاضر شدن رفت سمت کمدشو شروع عی نگفتو سریچیه

 نی همی بود براکی نزدبای تقرمارستانشیب..مارستانی سمت بمی همه باهم رفتدویپوش
 نشده شیخدارو شکر طور.. اوراژنسهی که گفت تومی پرسدرشیاز پذ..میدیزود رس
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 صبر کردم تا سرمش نیهم ی نداشت برایبودو فقط پاش شکسته بودو مشکل خاص
 اعظم جون اصرار کرد برم قبول می برسونمشون و هر چتموم بشه خودم

  . در خونشون نگه داشتمو برگشتم عقبیجلو..نکردم
  

  .ی شدتی اذی امروز به خاطر ما کلدیببخش..دستت درد نکنه دخترم- جوناعظم
  
  . بودفمیوظ..هی چه حرفنینه ا-
  

 بشه چون به ادهی شدو بعدشم به ندا کمک کرد که پادهی زدو درو باز کردو پیلبخند
  . بودجی مسکن گیخاطر اثر داروها

  
  . شدینجوری امروز ادیببخش-نینوش

  
  .گهیاتفاقه د.. خلههی چه حرفنیا-
  

  .ی انقد کمک کردتتی وضعنی با ایبه هر حال مرس-نینوش
  
  . خانومشهیخواهش م-
  

  .می صحبت کندیبعدا با... فراموش کردم های فکر نکنیول-نینوش
  

   گفتمدموی کشیآه
  
  .شتی بازم پامیم..باشه-
  

  .بازم ممنون-نینوش
  

   روشن کردمو گفتمنویماش. شدادهی کردو پی خدافظیاسی زدم که با منو یلبخند
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   ما؟ی خونه یایم-
  
  .شهینه منو برسون خونه اگه م-نیاسمی

  
  .شونیاسی ی گفتمو روندم سمت خونه ی اباشه

  
   بود؟ی منظورت از اون حرف چیاسی-
  
  ؟کدوم حرف-نیاسمی

  
  ...اقتی لیلی آیهمون که گفت-
  
  .کنهیسرم درد م..الیخی بسنای-نیاسمی

  
  .یدی محی خونمون و برام توضیای فردا میباشه ول-
  
  . اونجاامی بگهیفکرشم نکن من د-نیاسمی

  
  دا؟ی خاطر ل؟بهیواسه چ-
  
 مثل مهردادو ی خوبی پسری با اخالقش چه جورنیمن موندم ا..آره-نیاسمی

  . کردهتیترب
  
  . نداشته باشی به اونم کارایتو ب..یحاال هر چ-
  
  .شهیفردا کالس دارم نم-نیاسمی

  
  .ای حتما بی ولای بیهر وقت تونست..باشه-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

677

حس ..کردمی رو درک نمیاسیواقعا رفتار .. نگفتو فقط سرشو تکون دادیچی ه
 کردمو رفتم سمت خونه که ادهی پیاسی. کنهی رو ازم پنهان میزی چهی داره کردمیم

  . جواب دادمیزدم کنارو گوش.. زنگ خوردمیگوش
  
  .سالم مهرداد-
  

  ؟ییکجا..سالم خانوم-مهرداد
  
  . خونهرمیدارم م-
  

  ؟ینیبا ماش-مهرداد
  
  ؟یواسه چ..آره-
  

  .رونی ناهار بمی با هم برنجای اایخب پس ب-مهرداد
  
  ...آخه-
  

  .گهی داری بهونه نسنای-مهرداد
  
  گه؟ی دیشرکت..باشه-
  

  . منتظرتمایب..آره-مهرداد
  
  .امیباشه م-
  

 نگفت یچی که من رفتم مامانم هنی صبح بعد از ایراست..ی خانومیمرس-مهرداد
  گه؟ید
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   گفتمنی همی ناراحتش کنم براخواستمینم
  
  . نشدیچیه..نه مهرداد-
  

  !گه؟ی دیایپس م..باشه-مهرداد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .گهی دامیگفتم م..ایمهرداد شک دار-
  

   کردو گفتی خنده اتک
  

  .باشه منتظرتم-مهرداد
  
  .خدافظ-
  

 خسته یلی که خنیبا ا.. رو قطع کردمو دور زدمو رفتم سمت شرکت مهردادیگوش
 ی سختطی شرایلی خکردمیحس م. نخواستم دل مهردادو بشکنمیبودم ول

  ه؟ی سخت چطی اون شرادونستمی نمیول..داره
  

   ) :ارسان  (  
  

 یلیآ.. درآوردمبمی جی از توموی گوشی عصب شرکت پارک کردموی جلونمویماش
  .بود

  
 کار دارم دارم یعنی دمی جوابتو نمیوقت..ی از صبح هزار بار زنگ زدیلیآ..اهه-
  .گهید
  
  ؟ی که بهم زنگ بزنی نداشتمی وقت خالهی ی حتیعنی-نیلیآ
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 کردمی که بهش میانگار محبت.. تر کردی منو عصبی داشت ولی رنگ دلخورصداش

  .ه کردشییهوا
  
  .وقت نداشتم..نه نه نه-
  
  نجا؟ی ایای بیتونی امشبم نمیعنی-نیلیآ
  

  . جواب دادمخشک
  
  ام؟ی بدی بای چیبرا-
  
  .میفقط شام درست کردم خواستم با هم با بخور..یچیه-نیلیآ
  

 جلوتر از من یکمی که ی رنگدی سف206 نی ماشدنی جواب بدم که با دخواستم
  .خودش بود..به پالکش نگاه کردم..س شد حبنمی سی نفس توکردیداشت پارک م

  
  ؟ییکجا..ارسان-نیلیآ
  
  .زنمیبعدا بهت زنگ م-
  

   گفتعی رو قطع کنم سری گوشخواستم
  
   نه؟ای یایم..گهی نکن دتیاا ارسان اذ-نیلیآ
  
  .زنمیگفتم زنگ م-
  
 سنای شدمو پشت سر ادهی پنی قطع کردمو از ماشعی منتظر جوابش نشدمو سرگهید

 یجلو.. رفتم داخلعیقدمامو تند کردمو سر.. رفتمشدی ساختمون مکه داشت وارد
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 زدمو رفتم سمتشو پشت سرش یلبخند.. بودستادهیآسانسور منتظر وا
  . به سمتم برگشتعی بزنم که سریلبامو با زبون تر کردمو خواستم حرف..ستادمیوا
  
  .سالم-
  
  ؟یکنی مبمی تعقی چیبرا-سنای

  
  .گهی منویمطمئن بودم ا.. زدملبخند

  
  .کنمی نمبتیمن تعق-
  
  ؟یکنی کار می چنجایپس ا-سنای

  
با دست اشاره کردم بره داخل که با شک نگام .. موقع در آسانسور باز شدهمون

  . رو فشار دادم12ی طبقه ی دکمه ستادمویکنارش وا..کردو رفت داخل آسانسور
  
  ؟یکنی کار می چنجای ادمیازت پرس-سنای

  
  .م سمتشو بهش نگاه کردبرگشتم

  
  که؟ی که نرفته عشقت با مهرداد شرادتی-
  

  . برگشت سمتمو پوزخند زددوی کشکی آه کوچهی کردم حس
  
  .نهیلیزنت آ.. ندارم ارسانی نسبتچی با تو هگهیمن د-سنای

  
  . بمونهینجوری ازارمی نمیفعال آره ول-
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 بود زل امی که تموم دنیی چشمای گونش گذاشتم توی آوردم باال آروم رودستمو
  .دمز
  
 که یعتی هر وضیتو..یهر جور که باش..ییعشق ارسان تو..ی منیسنایتو فقط -

  . رو بهت گفتمنای حاال ده بار اسنا؟تای یفهمیم..ستی برام مهم نیهست
  

 لحظه هم هی یول..شناختمی خوب میلی عشقو خنیمن ا.. پر از عشق شدچشماش
 یمونی،پشی پناهیبحسرت،..پر از غم شد.. که چشماش پر از اشک شددیطول نکش

 ی دستامو رونی همی برانمی ببینجوری اسناموی تونستمینم..دلم به درد اومد...و
  .دی کشب خودشو عقعیبازوش حرکت دادمو خواستم بغلش کنم که سر

  
  . خودتیبرو دنبال زندگ..دست از سر من بردار-سنای

  
 رهیو تندش خ منظم یبه قدما.رونی رفت بعی سرسنای در آسانسور باز شدو همونجا

   لب گفتمری زرونی بومدمی که از آسانسور میشدمو در حال
  
  .کشمیمن کنار نم-
  

  . از جاش بلند شدعی سردنمیبا د. ستادمی وای منشزی می شرکت شدمو جلووارد
  

  . فرزامیسالم آقا-یمنش
  
   هستش؟ی فالحیآقا..سالم-
  

  .ادی نی اگهیس د اتاقشون گفتن کی االن خانومشون رفتن تونی همیبله ول-یمنش
  

در .ری و رفتم سمت اتاق امرونی نفسمو محکم دادم بدمویی هم سای رودندونامو
  . باز کردم که با ترس برگشت نگام کردییهویاتاقشو 
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  . های هرکولی نداره ثابت کنازین-ریام
  
  ..برو بابا-
  
  . پرت کردمزشی می جلوی های صندلی خودمو جلوی حوصلگی ببا
  
  ؟باز چته تو-ریام
  
   باشه؟خواستهیچم م..یچیه-
  
  .یپرسی بد که ازش حالشو منمیا.. منو بخورایب-ریام
  
  .ی بپرسخوامینم-
  
  . که با دوست پسراشون قهر کردن حرف نزنایی دختر لوسانیمثل ا..عققق-ریام
  

 بود زشی می که رویی جام جابه جا شدمو به کارتای تویکمی زدمو ی جونی بلبخند
  .نگاه کردم

  
  ؟یکنی کار می چیدار-
  
   داره؟گهی کردن کار دی از حمالری بدبخت به غریبه نظرت ام-ریام
  
  ه؟ی چنایا..انقد چرت نگو-
  

  . بهم نگاه کردی بهم فشار دادو با نگرانلباشو
  
  .ری امدمی سوال پرس؟ازتیالل شد-
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  .کنمی که دارم حاضرشون مهی مهمونی کارتانایا-ریام
  
  ؟ی چیمهمون-
  
  .ن مهرداده مامایمهمون-ریام
  
  رانه؟یمگه ا!دا؟یل!مامان مهرداد؟-
  
  .دو روزه برگشته..آره-ریام
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
   گرفته؟ی مهمونی چیحاال برا-
  
  .نهی ببالشوی که فامنی ایفقط برا..یچیه-ریام
  

  . دستمو گرفتعی سرری از کارتا رو بردارم که امیکی دراز کردمو خواستم دستمو
  
  ؟یخوای میچ-ریام
  
  .نمی فقط کارتشو ببخوامیم-
  
   داره؟دنید...گهیکارت دعوته د-ریام
  
  . بهم دروغ گفتهگفتی بهم می حسهی.. شک نگاش کردمبا
  
  .ریراستشو بگو ام-
  
   استرس بهم نگاه کردو گفتبا
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   بگم؟یچ-ریام
  
  . راستشو بهم بگوه؟فقطی چی براشیمهمون-
  

   کردو گفتیپوف
  
  . گرفتهکی جشن کوچهی سنای ازدواج مهرداد و یبرا-ریام
  
   انداختمو با پوزخند گفتمی نگاهزشی می روی انبوه کارتابه
  
  . جشنشکهیمعلومه چقد کوچ-
  

با .. از کارتارو برداشتمو بازش کردمیکی دموی کشرونی بری دست امری از زدستمو
 نوشته ها ی که نگاهمو از رونی زدمو بدون ای اراده ایخوندن متنش لبخند ب

  مبردارم گفت
  
  .سی کارت بنوهی منم یبرا-
  
   ارسان؟یگی می داریمعلوم هست چ-ریام
  

  . نگاش کردمی بستمو گذاشتم سرجاشو با خونسردکارتو
  
  .نیلی آی من هم برایهم برا..البته تنها نه..سی کارت بنوهی منم یگفتم برا..آره-
  
   و مهرداد؟سنای جشن یای بیلی با آیخوای؟میگی میارسان بفهم چ-ریام
  
  ه؟یآره اشکالش چ-
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  .شهی مطمئنم دعوا میای که اگه بنهیاشکالش ا-ریام
  
 هی شادی تا توامی بخوامی فقط مام؟منی دعوا می من براشه؟مگهی دعوا می چیعنی-

  .ازدواج دوستم و همسر سابقم شرکت کنم
  
  ..ارسان-ریام
  
   از جام بلند شدمو گفتمتیبا عصبان-
  
  ام؟ی بدون دعوت بای یکنی بهت گفتم میکار..ارسان و مرض-
  

لبخند . نوشتو به سمتم گرفتیزی از کارتا رو برداشتو پشتش چیکی کردو یپوف
  . زدمو کارتو ازش گرفتمیروزیپ

  
  .دمت گرم..ری امای تو دنیتک-
  

  . به در اتاق مهرداد انداختمینگاه.رونی از اتاق اومدم ببرگشتمو
  
  .ارمی دوباره به دستت بدی بای چه جوردونمیم-
  

 هم یامروز چهارشنبه بودو مهمون..رونی رفتم سمت درو از شرکت اومدم ببرگشتمو
 دیبا.. خودمو حاضر کنمزی همه چی برادیبا.. ندارمیفرصت چندان..که روز جمعس

 2ساعت .. به ساعت انداختمینگاه.ادی تا باهام بکردمی هم صحبت میلیبا آ
بعد .. رو گرفتمیلی آی ماره شدمو روندم سمت خونه و همزمان شنیسوار ماش..بود

  . رو برداشتی گرفته گوشیاز پنج تا بوق با صدا
  
  بله؟-نیلیآ
  
  ؟یخوب..سالم-
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  .ستمی بد ن؟ییارسان تو-نیلیآ
  
  ؟یکنی شام درست می شب داری برایگفت-
  
  ...آره-نیلیآ
  

نه به اون برخورد سرد و خشنم نه به لحن ..حقم داشت.. صداش بودی توتعجب
  .آروم االنم

  
  . اونجاامیخب پس من شب م-
  
  ؟یای میجد-نیلیآ
  
  .امی نمیخواینم-
  
  . منتظرتمایه؟بی چه حرفنیا..زمینه عز-نیلیآ
  
  . اونجام8ساعت -
  
  . دلمزیخدافظ عز..باشه-نیلیآ
  
 کنم باهام ی رو راضیلی که بتونم آنی ایفعال برا.. رو قطع کردمی حرف گوشیب
 نیا.. ارسانی پستیلیخ..رمتر برخورد کنم نیکمی مجبور بودم ی مهموننی به اادیب

دنده رو . کشهی طول نمادی رفتار زنیا.. ندارهبیع..یکنی وابستش مشتری بیجور
 پارک نگی پارکی تونویماش.. دادمار پدال گاز فشی روشتریجابه جا کردمو پامو ب

حدس ..ومدی می قورمه سبزیبو.. شدمو رفتم سمت خونهادهی پنیکردمو از ماش
 از آشپزخونه عیدر خونه رو باز کردمو رفتم داخل که سر. باشهحهیار مل کزدمیم

  .رونیاومد ب
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  .سالم آقا-حهیمل
  
  کارت تموم شده؟..سالم-
  
  .منتظر شما بودم..بله-حهیمل
  

 در آوردمو به ی چک پول پنجاه تومنهی پولم فی کی کردمو از توبمی جی تودستمو
  .سمتش گرفتم

  
  .یای موقع حتما بنی همگهیهفته د..دستت درد نکنه-
  
  .با اجازتون..چشم آقا-حهیمل
  
کتمو در آوردمو پرت .رونی برداشتو ازخونه رفت بنی زمی و چادرشو از روفیک

به . رفتم سمت اتاق تا لباسامو عوض کنم.زدی برق میزیخونه از تم.. مبلیکردم رو
 از یکمیصورتمو شستمو بعدشم ..یی زدمو رفتم سمت دستشوی لبخندسنایعکس 

 رو tv دموی مبل دراز کشیرو.  درست کرده بود خوردمحهی که ملی ایقورمه سبز
خم شدمو از .. زنگ خوردمی که گوشکردمی کاناال رو رو عوض میروشن کردمو الک

  . ماماندمی برداشتم که دزی میرو
  
  .سالم-
  

   مامان جان؟یخوب..سالم-مامان
  
  د؟یشما خوب..ستمیبد ن-
  

  گه؟ی دی خودتی ؟خونهییکجا..منم خوبم-مامان
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  . خودممیخونه ..آره-
  

  .ینیلی آشیپس پ-مامان
  
   من اونجاس؟یخونه -
  

   گفتدوی کشیآه
  

 سنای گهی که دی قبول کنیخوای می ارسان؟کی تمومش کنیخوای میپس ک-مامان
  ست؟ین

  
  . هستسنای وقت چون چیه-
  

  .گسی دیکی زن ی ولکشهینفس م..زندس..هست..آره-مامان
  
  . خانوم خودمشهی دوباره مگهیچند وقت د..دارهاشکال ن-
  

  ؟یگی می داری؟چی چیعنی-مامان
  
  . دوباره برشگردونم مامانخوامیم-
  

  ...یول-مامان
  
  .کنمی ازدواج مسنای و دوباره با شمی جدا میلیمن از آ.. نگویچیمامان توروخدا ه-
  

  .آخه اون حاملس-مامان
  
  .کنمی میمن واسه بچش پدر..خب باشه-
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  . باهات صحبت کنمخوامی منجای ایایشب م.. ارسانی منطق شدی بیلیخ-مانما
  
  .امیفردا اگه شد م..یلی آی برم خونه خوامیشب م-
  

 از چشم یدی دی وگرنه هرچیینجایا10 اگه شد؟صبح ساعت ی چیعنی-مامان
  .یدیخودت د

  
   که فشارش دوباره باال نره و حالش بد نشه گفتمنی ایبرا

  
  .ال انقد حرص نخورحا..امیم..چشم-
  

  . حرص نخورمشهی میاگه تو بزار-مامان
  

 موی خاموش کردمو گوشونویزی کردمو تلویپوف.. رو قطع کردی گوشعی سربعدشم
 تا راحت تر کردمی استراحت مدیبا.. کردم بخوابمی کردمو سعمی تنظ6واسه ساعت 

  . وجهچی هبه.. داشته باشمدی نباکمی اشتباه کوچهی ی حتگهید..بتونم فکر کنم
  
 سبک شده یلیخوابم خ.. آروم چشامو باز کردممی آالرام گوشی صدابا

 خاموش کردمو دست و صورتمو شستمو حاضر شدمو رفتم سمت مغازه مویگوش..بود
 ی جلونمویماش..زدمی وقت بود که بهش سر نمیلیخ..میخردی لباسامو مشهی که همیا

 و کی دکور ششهی همثلم..مت مغازه شدمو رفتم سادهی پنیمغازه نگه داشتمو از ماش
در مغازه رو باز کردمو رفتم .. شده بودنی تزئی قشنگی هایجذابش با نور پرداز

  . در به سمتم برگشتمی داخل مغازه نبود که با صداچکسی از احسان هریغ..داخل
  

  .دایسالم آقا ارسان کم پ..به به-احسان
  

  . زدمو رفتم جلو باهاش دست دادمیلبخند
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 گهی جا دهی شدمی کم کم داشتم مطمئن مگهید.. ورا آقا ارساننی انیا-احسان
  . هایکنی مدی خریریم
  
  . گرفتار بودمکمی..نه بابا-
  

  .گهی دی چند ماهو بکننی جبران ایخوایپس حتما االن م-احسان
  
  .یستی دست بردار نی نکنی منو خالبیتو که تا ج-
  

   گفتکردی متمیسمت پله ها هدا به زاشتوی که دستشو پشتم می در حالدویخند
  

  ؟یخوای می چنمیخب حاال بگو بب-احسان
  
  .خوامیکت شلوار م-
  

  ؟یخوای میرنگ خاص-احسان
  

   زدمو گفتمی اراده ای بیلبخند
  
  . باشهرهی تی رِنج آبیرنگش تو..آره-
  

 به دوتا قهیبعد از چند دق. کت شلواری از رگال هایکی تکون دادو رفت سمت یسر
 ی سورمه ایکی داشت و اون ی بودو جنس براقی نفتی آبشیکی..رگشتکت شلوار ب

  .انگار هم براق بود هم مات بود..بودو جنسش خاص بود
  

  چطوره؟-احسان
  

   رو ازش گرفتمو گفتمی شلوار سورمه اکت
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  . بهترهنیا-
  

 رنگو بهت نی همگهی دی مدالیخوایم.. رنگاشهنی فقط ارهی تی رِنج آبیتو-احسان
  نشون بدم؟

  
 بودنو فقط یهمشون سورمه ا.. سمت رگالمی باشه تکون دادم رفتی به معنایسر

  .کردی کتشون فرق میمدال
  
  .هی قرتیلی خنایا.. خوبهنیاحسان هم-
  

   گفتدویخند
  

  ه؟ی قرتی چیعنی-احسان
  
 روش ی طرحانی با انای ایول.. ساده و مردونه باشهدیخب به نظر من کت با-

  .افتضاحه
  

  .پسندنی رو فقط منای هستن که همایلی خیول-احسان
  
  . دارهی اقهی سلهیهر کس -
  

  ؟یخوای مراهنمیخب پ..اون که آره-احسان
  
  .آره-
  

  ؟یچه رنگ-احسان
  
  .ادی بهش بشتری باشه برهیفکر کنم اگه ت..دونمینم-
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  .زی می گذاشت روراهنی پهی نگفتو رفت سمت قفسه ها بعد از چند لحظه یچیه
  

  ..شهی چطور منی بب برو بپوشایب-احسان
  
   انداختمو گفتمی نگاهزی می روی مشکراهنی پبه
  
  ست؟ی نرهی تگهی دیلیبه نظرت خ-
  

 گهی دزی چهی حاال برو بپوش اگه خوب نبود شهی خوب میلیبه نظر من که خ-احسان
  .دمیبهت م

  
 از اتاق دموی لباسارو پوشعیسر.. برداشتمو رفتم سمت اتاق پروراهنوی نگفتمو پیچیه

 بی چون واقعا ترکگفتیاحسان راست م..ستادمی وای قدنهی آی جلورونویمدم باو
  . قشنگ بودی با سورمه ایمشک

  
  ؟یدیپسند-احسان

  
  ه؟ینظر تو چ.. خوبهیلیخ-
  

  .ادی بهت میلیبه نظر من خ-احسان
  

بعد از . زدمو رفتم لباسامو عوض کردمنهی آی به خودم توی مندتی رضالبخند
 دونستمیم.یلی آی روندم سمت خونه رونوی از مغازه اومدم بحساب کردن پول لباسا

حاال ..می خردی رنگنی انمی همی دوست داره برایلی خی رنگنی کت و شلوار اسنای
 سنای حسادت دیبا..ومدی جشن منی حتما با من به ادیبا..یلی کردن آی راضموندیم

داره پس  که هنوزم مثل قبل دوسم خوندمی چشماش میتو..کردمی مکیرو تحر
 نویماش. مطمئنم..دهی انجام می واکنشهی نهی ببیلی با آینطوریمطمئنم که اگه منو ا
 چشمم ی جلویدوباره خاطرات اون شب لعنت.. شدمادهی پنیپارک کردمو از ماش

 یکی تی با حرص زنگو فشار دادم که در با صدادمویی هم سایدندونامو رو.زنده شد
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 همون طبقه یخدارو شکر آسانسور تو..و بستم وارد خونه شدمو درعیسر. باز شد
 که درش باز بود یلیدر آسانسورو باز کردمو رفتم سمت واحد آ..بودو معتل نشدم

  .کفشامو درآوردمو وارد خونه شدم.. در نبودی جلویلی آیول
  
  ؟!نیلیآ-
  
  .امیجانم؟االن م-نیلیآ
  

با تعجب ..ستادمی در آشپزخونه وایجولوتر رفتمو جلو.ومدی از آشپزخونه مصداش
 با دموی هم کشیاخمامو تو. نگاه کردمختیری فنجون می توی که داشت چایلیبه آ

  حرص گفتم
  
  ه؟ی چه وضعنیا-
  
  . ترکی زدو اومد نزدی من به سمتم برگشتو لبخندی صدابا
  
  .زمیسالم عز-نیلیآ
  

با دست به .  عقبو با اخم نگاش کردمدمی کشعی شدو خواست گونمو ببوسه که سرخم
   بود اشاره کردمو گفتمدهی که پوشی و دامن کوتاهیتاپ گردن

  
  ه؟ی چنایا-
  

   به خودش انداختو گفتینگاه
  
   دارن؟یمگه چه اشکال-نیلیآ
  

   گفتمرونوی با حرص فرستادم بنفسمو
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  .زود برو عوضشون کن.. هم خودتدونمیاشکالشو هم من م-
  
  ..آخه-نیلیآ
  

  . دادم دستمو گرفتمو فشاری لختشو توی هابازو
  
 ی مردم ولهی من ؟آرهی رو ثابت کنی چیخوایه؟می کارا چنی منظورت از ایلیآ-

حاال ..مطمئن باش.. نکنمانتی رو خودم االن کنترل دارم که به عشقم خیبه اندازه ا
  .برو لباستو عوض کن

  
 نگام کردو رفت سمت اتاق و ی ول کردمو با اخم نگاش کردم که با دلخوربازوشو
 ی جذب و لباس قرمز مردونه که دوتا دکمه های ساپورت مشکهیعد با  بقهیچند دق

 کردم به اعصابم مسلط ی کردمو سعیپوف..اولشو باز گذاشته بود برگشت
 مبل یرو..کردمی مل خودمو کنتردی و اون جشن باسنایحداقل به خاطر ..باشم

 روشن ونیزیتلو.  اومدکی و کی با دوتا فنجون چایلینشستمو بعد از چند لحظه آ
 با فنجونم برداشتمو خودمو مشغول کی ککهی تهی..دادی نشون ملموی فهیبودو داشت 

 تا بتونم با کردمی افکارمو جمع مدیبا..کنمی نگاه ملمیکردمو وانمود کردم دارم ف
 جام جابه جا شدمو و به ی توزوی می گذاشتم روموی خالنجونف.  صحبت کنمیلیآ
   باال انداختمو گفتمییابرو.نگاه کردم کردی که داشت بهم نگاه میلیآ
  
  ؟ی مهمونمیری جمعه آماده باش میبرا-
  

   پهن تر شدو گفتلبخندش
  
   هست حاال؟ی کی؟مهمونیمهمون-نیلیآ
  
  .سناستیجشن ازدواج مهرداد و -
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از جام بلند شدمو آروم زدم به .  گلوشو به سرفه افتادی تودی پری حرفم چانی ابا
  . هنوزم چشماش پر از تعجب بودیولپشتش که حالش بهتر شد 

  
  سنا؟ی جشن ازدواج مهرداد و ی بریخوایتو م-نیلیآ
  
   نگاش کردمو گفتملکسیر
  
   داره؟یاشکال..آره-
  

   کردو گفتیاخم
  
  .امی من نمی ولی بریتونی میخوایتو م-نیلیآ
  
  .یای می هم تورمیاتفاقا هم من م-
  
  .امی بخوامیمگه زوره؟نم-نیلیآ
  
  .یایتو م..اری درنیلطفا بچه باز-
  
 عاشقانه نگاه سنای به ی باشم که چه جورنی شاهد ا؟کهی اونجا که چامیب-نیلیآ
  ؟یکنیم
  
  دمی از کوره در رفتمو با اخم بهش توپگهید
  
 انقد واسه بدست دی تا شاینیبب..ینی نگاها رو ببنی و همیای بدیاصال با..آره-

  .ینی جلوم بشیای ب وی نکنی شکلنی و خودتو ایآوردن من تالش نکن
  
  . انجام ندادمی ای شرعریمن کار خالف غ-نیلیآ
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من دل خودمو عشقم برام مهمه ..من نه به شرع کار دارم نه به قانون..یلی آنیبب-
  .می هنوز عاشق همدونمیکه م

  
   زدو گفتیبعد از چند لحظه پوزخند. سمتمو بهم نگاه کردبرگشت

  
  .ستی عشقت نقی السنای که بهت ثابت کنم نی ای فقط برای ولامیباشه من م-نیلیآ
  

دستامو مشت .. از جاش بلند شدو رفت سمت اتاقشو درو محکم بستعی سربعدشم
 در سنایفقط به خاطر .. کردم آروم باشمو حرف آخرشو فراموش کنمیکردمو سع

 چیی و سویگوش.  که کنارم داشته باشمشنی ای فقط براکنمی حرفا سکوت منیبرابر ا
 ی تا روز مهموندادمی محیترج..رونی برداشتمو از خونه اومدم بزی میاز رو نویماش

 ی حرفاش دوباره نزنم تونی که با اکردمی نمنی وگرنه اصال تضمنمشی نبگهیاصال د
  ...دهنش

  
  ) :یسنا   (  

  
 نگاه کردی گرفتمو به  رعنا که داشت درو باز مونیزی زنگ در چشامو از تلوی صدابا

  .کردم
  
   رعنا؟هیک-دایل

  
  . خانومو آوردمدای لی سفارشاگهی مهیی آقاهی.. خانومدونمینم-رعنا

  
 زدو از جاش بلند شدو خواست بره سمت در که مهرداد ی لبخنددای حرفش لنی ابا

   گفتعیسر
  

  ؟ی سفارش چمهرداد
  
  .امیاالن م..ستی نیزیچ-دایل
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 دو روز نیا..کردم نگاه رفتی مرونی که داشت با عجله از خونه بدای تعجب به لبا
 با دو سه تا قهیبعد از چند دق.  خونهارنی میزیمدام براش چ.. شدهبی عجیلیخ
 رنگ که دست رعنا بود وارد خونه شدنو به رعنا اشاره کرد ببرتشون ی مشکلونینا
  . آشپزخونهیتو
  

   بود اونا؟یچ-مهرداد
  
  .اخت هم اندی مبل نشستو پاهاشو با ناز روی زدو اومد روی لبخنددایل

  
  .چند نوع شراب سفارش داده بودم..یچیه-دایل

  
  ؟ی چیشراب برا-مهرداد

  
  . مهرداد جانشهی الزم ممونی مهمونیبرا-دایل

  
   انداختو گفتدای نگاه به لهی نگاه به منو هی باال انداختو با تعجب یی ابرومهرداد

  
  ؟ی چیمهمون-مهرداد

  
   بهت نگفته؟ریمگه ام-دایل

  
   گفتشدی ملی به جلو متمایکمی که یردو در حال کی اخم کمرنگمهرداد

  
  گفت؟ی به من مدی رو بای چریام-مهرداد

  
  ! بد شدیلی که خینجوری نگفته واقعا؟ایعنی-دایل

  
  ؟یگی می من بفهمم چی درست حرف بزنشهیم-مهرداد



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

698

  
 بی به مناسبت ازدواج شما دوتا ترتی مهمونهی فردا یمن برا.. بابایا-دایل

 به همه ی مهموننی گذشته عوضش گفتم با ای از وقت عروسگهیحاال که د..دادم
  .میاعالم کن

  
  ؟ی بکنی کارنی همچی چی برا؟تویچـــــــــــــــــــ-مهرداد

  
 که به خاطر هی کار کردم؟کار بدی مهرداد؟مگه چیزنیااا چرا داد م-دایل

  د؟یری بگیازدواجتون مهمون
  

  ؟ینیبی رو نمسنای تیآخه تو مگه وضع-مهرداد
  

   انداختو گفتکردمی به من که داشتم با تعجب نگاشون می کردو نگاهیاخم
  
  .گهی دهی مهمونهیمگه چشه؟فقط -دایل

  
زنگ ..میری بگی مهمونمیتونستی خودمون ممیخواستیما اگه م..یهر چ-مهرداد

  .یکنی و کنسل می و مهمونی که دعوت کردی به هر کیزنیم
  
 و وهی می من چند نفرو دعوت کردم؟کلیدونی؟میگی می چیفهمیم!مهرداد؟-دایل
  . سفارش دادمگهی دیزای و چکیک
  

 جشی نتیکنی می سرخود کاریوقت..مشکل خودته.. ندارهیبه من ربط-مهرداد
  .نهیهم
  
 اون همه ی کار خودمو جلونی با اتونمی مهرداد؟من نمیگی می چیفهمیم-دایل

 جشن نیمطمئن باش با ا..ه برگزار بشدی فردا بای مهموننیا.. سرشکسته بکنملیفام
  .شهی وارد میبی جون آسسنای نه به شهی از تو کم میزینه چ
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 کردو یمهرداد پوف.  از اون با حرص از جاش بلند شدو رفت سمت اتاقشبعد
  . دستاش گرفتی زانوهاشو سرشو تویآرنجشو گذاشت رو

  
  .مهرداد-
  

  . از صورتش زد کنارو منتظر نگام کردیکمی دستاشو
  
  ؟ی کار کنی چیخوایمحاال -
  

  . برگزار بشهی مهموننی ازارمی نمی ولدونمینم-مهرداد
  
  . شمای براشهی بد میلی که خینجوریآخه ا-
  

  . ندارهینه اشکال-مهرداد
  
  . شکممی دادمو دستمو گذاشتم روهی مبل تکی پشتبه
  
  . برگزار بشهی مهموننی به نظر من بزار ایول-
  
  . تعجب برگشت سمتمو نگام کردبا
  

  ؟!چرا-مهرداد
  
 من خودم اونقدر درک دارم ی ولیاری من نی مهرداد  تو هر چندم که به رونیبب-

من ..ی من کردی خودتو فدای زندگقتی لطفت در حق من در حقنیکه بدونم تو با ا
  . کارتو جبران کنمنی اتونمی هم که بکنم اصال نمیهر کار

  
 صورتش نگه یمت سکوت جلو بگه که دستمو به عالیزی باز کردو خواست چدهن

  داشتمو ادامه دادم
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 که من نهی من ای زندگقتیاالن حق..قتهی حقگمی که میینایا.. نگو مهردادیچیه-

 فکر ینجوری همه ای نباشه ولینجوری ای و شرعیممکنه قانون..همسر توام
  . بچمهی و اون فقط باباستمی من همسر ارسان فرزام نگهی که دنهی اقتیحق..کننیم
  
 شی پخواستمینم..  سکوت کردمنی همی برانداختی داشت به گلوم چنگ می بدضبغ
  . جلوه کنمو صدام بلرزهفی ضعهیبق
  

  ؟ی مطمئنسنای-مهرداد
  
  ؟یاز چ-
  

هر ..شناسنی همه مارو زن و شوهر مگهی برگزار بشه دی مهموننی اگه انیبب-مهرداد
  ؟یای کنار بیتونیم..شناسنی مینجوری تا آخر عمر مارو امی برمیی که بخواییجا
  
  . قبول کردمتموی وضعنیمهرداد من ا-
  

  .می عقد کنمی بردی باطی شرانی با ایباشه ول-مهرداد
  

   نگاش کردمو گفتمگنگ
  
  ؟ی چیبرا-
  

تا االن ..رانهی مامان هنوز اادی بای که بچه به دنگهیتا چند وقت د..سنای نیبب-مهرداد
 جلوش تونمی می حدهیمن تا ..ائل ما به مسدهی مری که چقد گشیفکر کنم شناخت

  ...هر چند که.. چون مادرمهستمیوا
  

  . کردو زل زدم به چشامیمکث
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  . به نفع هر دومونهینجوریا..یحاال هر چ-مهرداد
  
  . ندارمیمن مشکل-
  

  . عقدی برامیریفردا م..باشه-مهرداد
  
   زود؟نقدی؟ا!فردا-
  

  . بدترهمی عقب بندازیهر چ-مهرداد
  

  . روبرومزی شدم به مرهی خدموی کشیآه
  
  .باشه-
  

  . از جام بلند شدمعی سربعدشم
  
  م؟یریصبح ساعت چند م.. بخوابمرمیمن م-
  

  . حاضر باش10ساعت ..محضر آشنا دارم-مهرداد
  
  .ریشب بخ..باشه-
  

 یواقعا با عقد مشکل.. برگشتمو رفتم سمت اتاقمعی جوابش نشدمو سرمنتظر
 جادی من اتی وضعی تویریی پس تغدونستنید ماالن که همه منو زن مهردا..نداشتم

 لباس راحت هیلباسامو با . گرفتی به خودش می شکل قانونی فقط همه چکردینم
 دای لدمی که دیاز وقت..دمی تخت دراز کشیعوض کردمو در اتاقمو قفل کردمو رو

 ی برامویگوش.. بهتر بودینجوریا..کردمی اتاقم شبا درو قفل می توادیبدون اجازه م
 نی از امی زندگکردمیحس م.. هم گذاشتمی کردمو آروم چشامو رومی تنظ8ساعت 

  ..هیادی زی هارییبه بعد شاهد تغ
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 خاموش مویدستمو دراز کردمو گوش.  آروم چشامو باز کردممی آالرام گوشی صدابا

 همسر شدمیاز امروز م..کردمی با مهرداد عقد مدیامروز با..کردمو از جام بلند شدم
 ی آهستم؟یچرا اصال نگران ن.. که اصال استرس ندارمبهی برام عجی ولشیقانون

 به وجود می زندگی تویریی عقد تغنیحق دارم چون با ا.. از جام بلند شدمدمویکش
 و امی چون حوصله نداشتم دوباره بدمیدست وصورتمو شستمو لباسامو پوش. ادینم

 دایه همون موقع مهرداد و ل کرونیقفل درو باز کردمو از اتاق اومدم ب..حاضر بشم
 کدوم حواسشون به من نبودو منو چی هی ولرونی زنه اومدن بریاز اتاق اون پ

  .دنیند
  

  .یزاری اتاق نمنی ای وقت پاتو توچی هگهید-مهرداد
  
  ؟ی نگهش داشترزنوی پنی ای چیبرا-دایل

  
  .چون مادرمه-مهرداد

  
  .من..مادرتممن ..اون مادرته؟واقعا که برات متاسفم مهرداد-دایل

  
 در حق من یک..یکشی مدکی اما تو فقط اسم مادرو یگیآره تو راست م-مهرداد

 ی دوستاتو خوش گذرونی پشهی همادی مادمی ی که از وقتنی از اری؟غی کردیمادر
  .شدمی می نبود معلوم نبود االن من چیگی که میرزنی پنی هم؟اگهیخودت بود

  
 که ی اون همه زحمتفیح.. مثل تو دارمی خودم متاسفم که پسریواقعا برا-دایل

  .دمی تو و اون بابات کشیبرا
  

 نبوده همش یچی هگمی بود که من میزی؟مطمئنم اگرم چ!زحمت..ههه-مهرداد
 برات سود نداشته باشه اون کارو انجام زی تا چدونمیم.. خودت بودهیبرا
  .ی مسخره رو گرفتی مهموننی االن که سر خود انیمثل هم..یدینم
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 یبرا.. به خاطر تو و آبروت گرفتمی مهموننیمن ا..یواقعا که نمک نشناس-ادیل
 یخوای تو انگار نمیول..زننی دختره چه حرفا منی پشت سر تو اشنومی که دارم منیا

  .یقبول کن
  

 ی شخصی زندگیبعدشم من برا..سنایاول اون دختر اسم داره و اسمشم -مهرداد
  . خانومدایه تو ل بیحت..دمی حساب پس نمچکسیخودم به ه

  
  .یحقا که پسر همون پدر-دایل

  
 اتاقو آروم ی برگشتم توعیسر.  با نفرت به مهرداد نگاه کردو برگشت و رفتبعدشم

 به حرفاشون گوش ستادمویدوست نداشتم مهرداد فکر کنه فال گوش وا..درو بستم
 یو تچکسیه..رونی منتظر شدمو بعد از اون اتاق اومدم بقهی چند دقهی..دادم

 کار ی خدمه مرد و زن در حالیکل..در اتاقمو بستمو رفتم سمت سالن..راهرو نبود
 از جاها ی سالن جمع شده بودو  به جاش داشتن بعضیتمام مبال..کردن بودن

  . ندنیچی میصندل
  

  ؟ی شدداریب-مهرداد
  

  .کردی بودو داشت با لبخند نگام مستادهی سمت مهرداد که پشت سرم وابرگشتم
  
  .سالم-
  

  ؟یحاضر..سالم-مهرداد
  
  .9 هنوز ساعت یآره ول-
  

  .شهی م10 همون می بری نداره تا وقتبیع-مهرداد
  
  .باشه-
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  . از پشت سرمون اومددای لی سمت در خونه که صدامی تکون دادو با هم رفتیسر

  
  . جانسنای-دایل

  
 باال انداختمو برگشتم سمتش که با همون لبخند اومد سمتمو روبروم ییابرو

  . چند تا کارت به سمتم گرفتستادویوا
  
  ه؟ی چنایا-
  
 از شما رو ی نشد کسنی همی براشناختمی شما رو نمیالیراستش من اصال فام-دایل

  . دعوتشون کنسی بنویخوایاگه م.. کارتهنایا..دعوت کنم
  

 ثابت خواستی رو می زن با خرد کردن من چنیا.. زدمو فقط نگاش کردمیپوزخند
 ی هر چالتی از فامگهی و مدهی به من کارت مادی می مهمون روزقای دقیکنه؟وقت

 داشته تونهی می اگهی از خرد کردن من چه قصد دری دعوت کن غیخوایم
  باشه؟کارتارو با دستم آروم به سمتم خودش برگردوندمو گفتم

  
  . ندارمیازیمن ن..نه-
  

 نی ماشیتو. کارش زشت بودنیواقعا ا..رونی برگشتمو از خونه اومدم بعی سربعدشم
انگار . روشن کردو راه افتادنوینشستمو بعد از چند لحظه مهرداد اومد و ماش

 ازش نزدو تمام راه ی حرفگهی کرده چون اصال دی چقد مامامنش کار بددونستیم
 محضر نگه هی ی مهرداد جلوعت ساهیبعد از حدود .  هر دومونمیسکوت کرده بود

 بود که شاهد از دست دادن نجایچون هم مکان  نفرت داشتم نیواقعا از ا..داشت
 دختر و پسر جوون هی که همزمان با ما می شدادهی پنیبا هم از ماش. ارسانم بودم

 ی شدنو به سمت ما اومدن و با مهرداد احوال پرسادهی پیی روبرونی از ماشگمید
  .کردن
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مشون  خانوشونمی  و المی اقا مرساد گل وکشونیا..کنمی می جان معرفسنای-مهرداد
  .بهار هستن

  
   زدمو با بهار دست دادمو گفتمیلبخند

  
  .خوشبختم..سالم-
  

 برم دی چون بامی کارا رو انجام بدمی  زودتر برشهیمهرداد جان اگه م-مرساد
  .شهرستان

  
  .میبر-مهرداد

  
 که نیهم.  شاهد آوردهی رو برانایحتما مهرداد ا..می با هم وارد محضر شدهمه

 از جاش بلند شدو گرم با مهرداد  و مرساد عیجا بود سر که اونی مردمیوارد شد
 به سمتم هی قواملشی بودم فامدهیاون محضر دارد که فهم..  کردیاحوال پرس

  برگشتو گفت
  

  ن؟ییخب عروس خانوم شما-یقوام
  
  .بله-
  

 شستی مشی صندلی که روی در حالدوی کشدشی سفیشای به ری زدو دستیلبخند
  گفت

  
  .هی پسر گلیلیخ..ای آقا مهرداد مارو داشته باشنی ای هوادی بایلیخ-یقوام

  
  .ی قوامی از خودتونه آقایخوب-مهرداد

  
  .گمی مینه جد-یقوام
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   گفتگرفتی که شناسنامه هارو از مهرداد می دفتر بزرگ باز کردو در حالهی

  
  د؟یستادیچرا سر پا وا...دینی بشدییبفرما-یقوام

  
 دمیترسیم..گرفتمیکم کم داشتم استرس م.م حرف رفتم کنار مهردادو آروم نشستیب

 دست ی که بهش اعتماد داشتم ولنیبا ا.. بکنهی بخواد کارتی محرمنیمهرداد با ا
  .خودم نبود

  
  ؟یخب عروس خانوم حاضر-یقوام

  
 زدو شروع کردن به خوندن ی نگفتمو فقط نگاش کردم که اونم لبخندیچیه

 که با هر یهمون.. بودمدهیرسان شن که روز عقدم با ایی آشنایهمون خطبه ..خطبه
 ی حسچی ه؟چرای االن چی ولرمیگی دارم جون دوباره مکردمیکلمش فکر م

 دستم حس ی روی دستیکنه؟گرمی می قراری شکمم بیچرا بچم داره تو..ندارم
 اشاره یگنگ برگشتم سمتم مهردادو نگاش کردم که با چشم به قوام..کردم

   دست مهرداد فشردمو آروم گفتماری اختی بودمی کشیقینفس عم. پس وقتشه..کرد
  
  .بله-
  

 زدمو دستمو از دست ی جونیلبخند ب.. و مرساد شروع کردن به دست زدنبهار
 که به ییزای امضاء و چیبالخره بعد از کل. انداختمنییمهرداد در آوردمو سرمو پا

 ی و از بهار و مرساد خدافظرونی بمی از محضر اومدومدی مسخره میلینظرم خ
  .می شدنی سوار ماشمویکرد

  
   خانوم؟سنای یخوب..نی از انمیخب ا-مهرداد

  
  .کنهی نگام می داره با لبخند گرمدمی سمتش که دبرگشتم
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  .خوبم-
  

  م؟ی بخوررونی نهارو بیموافق-مهرداد
  
  ؟ی چیبرا-
  

  !ی راستی وایا...ی ولی شلوغه به خاطر مهمونیلیآخه خونه که خ-مهرداد
  
   شده؟یچ-
  

  ؟ی لباس داری مهمونیتو برا-مهرداد
  

   به شکم برامدم انداختمو گفتمینگاه
  
  . اندازم باشهتی وضعنی فکر نکنم با ایدارم ول-
  

 ناهار میری بعدشم ممیخری لباس ممیریاول م.. که غصه نداره بانونیخب ا-مهرداد
  ؟یموافق...میخوریم
  

 هی یجلو..ه افتاد روشن کردو رانی زدو ماشی تکون دادم که بازم لبخند گرمیسر
 دی وقت بود که اصال خریلیخ..می شدادهی پنی نگه داشتو باهم از ماشدیمرکز خر

 به لباساش نگاه ستادموی از مغازه ها وایکی نیتری ویجلو.. بودمومدهین
 کت و شلوار هی که می گشتازار بی توگهی دیکمی..لباساش اکثرا کوتاه بودن..کردم

 و کمرنگ داشت ی و صورتی گل بهنی بی رنگهی شلوارش..خوشگل نظرمو جلب کرد
 بودو از یقی قاقهی سه ربع بودو نی که آستدی بلوز سفهی بودو ریو جنسم مثل حر

 کمی کوچیی کمربند طالهی و شدی داشت که دور گردن بسته می گردنهیوسط لباس 
  . بودی لباس خوشگلو نازیلی کل خدر..خوردیداشت روش م

  
  ش نه؟ گرفتیلیچشمت خ-مهرداد
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   به نظرت؟ستیخوشگل ن-
  

  .ادی میلیبه نظر من که به تو خ-مهرداد
  
 بود که با وارد شدن ری خانوم پهیفروشندش . داخل مغازهمی نگفتمو با هم رفتیچیه

  . از جاش بلند شدعیما سر
  

  !دییبفرما-فروشنده
  
  .نمی ببکی از نزدنتونویتری اون کت و شلوار پشت وخوامی مدیببخش..سالم-
  

   پرو؟ی براارمیب-وشندهفر
  
  کنه؟ی نمجادی ایمشکل...فقط من باردارم..اگه ممکنه-
  

   به سرتاپام انداختو گفتیقی دقینگاه
  

  . براتونارمیحاال م..کنمیفکر نم-فروشنده
  

  .. تکون دادمو بعد از چند لحظه با همون لباس اومدیسر
  

 گشاد ادی زنی هم ا نکنهتی که هم شکمتونو اذارمی بیزی ساهی کردم یسع-فروشنده
  .نباشه

  
آروم لباسامو در آوردمو لباسو .. ازش گرفتمو رفتم سمت اتاق پرولباسو

 که اصال شدی بسته می جورهی بودو شلوارش با بند یواقعا لباس قشنگ..دمیپوش
 زدمو نهیی آی به خودم تویلبخند.. چشم نبودی توادمی زکردوی نمتیشکممو اذ
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 ی صورتی گالوش که ردی کفش لژ دار سفهی..نرویلباسمو عوض کردمو رفتم ب
  .رونی بمی اومدموی از همون مغازه گرفتمویکمرنگ داشت گرفت

  
  گه؟ی دیخوای نمیزیچ-مهرداد

  
  .ممنون..نه-
  

  . ناهاری برامیپس بر-مهرداد
  
  ؟ی بخریخوای نمیچیتو خودت ه-
  

 دی بادونمینم هم که ی اون کمد من تلمبار شده روی لباس تونقدیا..نه بابا-مهرداد
  . کارشون بکنمیچ
  
  .ازمندی نهی به ی بدی که الزم نداریی اونایتونیخب م-
  

  .هی فکر خوبنمیا-مهرداد
  
  . سمت رستورانمی رفترونوی بمی اومددی مرکز خراز
  

  .انای بهزادشونم مسنای-مهرداد
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  .مامانت که اونا رو دعوت نکرده-
  

منم از طرف مامانم از رفتار صبحش .. همه رو دعوت کردهریم ایآره ول-مهرداد
  .خوامیعذر م
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  . کردمو فقط به روبروم نگاه کردمسکوت
  

  شت؟ی پادی اون زودتر بی زنگ بزننیاسمی به یخواینم-مهرداد
  
  .ستیالزم ن-
  

  .ادیزنگ بزن ب..الزمه..رینخ-مهرداد
  

 یکه بعد از دوتا بوق گوش رو گرفتم یاسی در آوردمو شماره موی کردمو گوشیپوف
  .رو برداشت

  
  .سالم-نیاسمی

  
  ؟یخوب..سالم-
  
  ؟یستی خونه نیی؟کجایتو خوب..یمرس-نیاسمی

  
  ؟یکارم داشت.. رونمیبا مهرداد ب-
  
  .گهی امشب دی مهموننی همیبرا-نیاسمی

  
  ؟!خب..آها-
  
   چرا؟یزنی  مجی گسنایاهه -نیاسمی

  
   بگم؟یخب چ-
  
  .گهی دنیباهم حاضر بش اونجا که امیعصر م-نیاسمی
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  ؟یگی از اول نمنویچرا هم-
  
  .ول کن.. اصال حوصله ندارم به قرانسنایاوووف -نیاسمی

  
   شده باز؟یچ-
  
  شه؟ی ساعت چند شروع میمهمون..یچیه-نیاسمی

  
  .گهی باشه د8 ای 7 ی ساعتادیبا..دونمینم-
  
  ؟ی نداریکار.. اونجاامی م5باشه من -نیاسمی

  
  .خدافظ..نه-
  
  .خدافظ-نیاسمی

  
 ادهی پنیاز ماش. رستوران نگه داشتی قطع کردم که همون موقع مهرداد جلویگوش

  .میشدمو بعد از چند لحظه مهرداد اومدو باهم وارد رستوران شد
  

   )6فصل ( 

  
 30/4 ساعت ی حدوداکی و به خاطر ترافرونی بمی از رستوران اومدموی خوردناهار

 عقب ی شدمو لباس و کفشمو از صندلهادی پنیاز ماش.  خونهمیدیبود که رس
 ی کارهی مشغول ی شلوغ بودو هر کسیلیخونه هنوزم خ..برداشتمو رفتم سمت در

  . که وارد شدم رعنا با سرعت اومد سمتمنیهم..بود
  

  . خانومسنایسالم -رعنا
  
   شده؟یچ..سالم-
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گفتن هر وقت .. اتاقتون متنظرتوننی خانوم تودایفقط ل.. خانومیچیه-رعنا

  .ششونی پدی برعی سرنیومدا
  

 رهی دستگی که خواستم دستمو بزارم رونیهم. باال انداختمو رفتم سمت اتاقمییابرو
   نگاه به سرتاپام انداختو گفتهی دنمی با درونوی اومد بدای باز شدو لعیدر سر

  
   تو و مهرداد از صبح؟نیکجا رفت-دایل

  
نگاه کردمو  خواستم جواب  کردش شی شده و صورت آراونینی شی تعجب به موهابا

 زی می رو که رویلی داشت وسای اتاقو رو به زنی تودیبدم که دستمو گرفتو کش
   گفتکردی بود جمع مدهیتوالت چ

  
  .زمیمهتاب جون جمع نکن اومد عز-دایل

  
  . حرفش همون زن که اسمش مهتاب بود به سمتم برگشتنی ابا
  

  ؟یی شماسنای-مهتاب
  
  !بله-
  
  .گهی دنیبرو بش-دایل

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟ی چیبرا-
  
  ؟یاری در می چرا خنگ بازانیاالن مهمونا م..سنای یوا-دایل
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   گفتدای کردمو خواستم حرف بزنم که مهتاب دستمو گرفتو رو به لی کمرنگاخم
  

  .کنمی جان تو برو به کارات برس من خودم حاضرش مدایل-مهتاب
  
  .رونی کردو از اتاق رفت بی پوفدایل

  
  .می کار داری که حسابنی بشیخب خانوم-مهتاب

  
   گفتمنی همی براشگرهی آرادمی فهمدیچی داشت دوباره مزی می که رویلی وسااز
  
  . ندارمشگری به آرایازی نی ولدیببخش-
  

  . جشن ازدواج خودته هازم؟امشبی عزشهیمگه م-مهتاب
  

 داشت یاشکال حاضر شدن نداشتم چه یخودم که حوصله .. لحظه نگاش کردمچند
  کرد؟ی موهامو درست منیا

  
  .رمی برم دوش بگدی من بایول.. باشه-
  

  .ای بعیبرو فقط سر.. ندارهیبیع-مهتاب
  

 دوش گرفتمو از حموم اومدم هی عیسر.. و لباسامو برداشتمو رفتم داخل حمومحوله
بعد از .  شروع کرد به خشک کردن موهامعی نشستمو اونم سری صندلیرو. رونیب
  ه موهام خشک شدو شونشون کرد گفت کنیا

  
  ست؟ی تنگ نقشیلباست که -مهتاب

  
  .نه-
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  .ی از االن تنت کنستی نیازیخوبه پس ن-مهتاب
  
  .دی مدل ساده موهامو درست کنهیفقط لطفا -
  

  .باشه گلم-مهتاب
  

  . اومد داخل اتاقو با تعجب به ما نگاه کردیاسی موقع در باز شدو همون
  
  .سالم-
  

  .ستادی و اومد روبروم وا اتاقو بستدر
  
  ؟یخوب..سالم-نیاسمی

  
  .یمرس-
  
  .یاری بشگریقرار نبود آرا-نیاسمی

  
  . جون آورده بوددایل-
  

  . خوشگل باشهدیبا..بالخره جشن ازدواجشه-مهتاب
  
  . زدو رفت سمت تختو لباساشو در آوردی لبخندیاسی

  
 شما رو یموها جون تموم شد سنای ی که موهانی بعد از ایخوای مزمیعز-مهتاب

  درست کنم؟
  
  ن؟یوقت دار-نیاسمی
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  .یآره خانوم-مهتاب
  
  .شمیممنون م-نیاسمی

  
 ادی بودو سنشم اونقدر زیخانوم مهربون.. نگفتیچی زدو هی لبخندمهتاب

مدل قشنگ ساده .. موهام تموم شدیبالخره بعد از حدود دو ساعت کارش رو.نبود
سرم شکل گل درست کرده بودو  طرف هی از موهامو یکمی درست کرده بودو یا

 کردمو از جام شکرت.  شونمی بود روختهی طرف رهی موهام لخت کرده بودو از هیبق
   گفتعیبلند شدم که سر

  
  . هنوز مونده هاشتیکجا؟آرا-مهتاب

  
  . کنمشی خودم آراخوامیم-
  

  .یهر جور راحت-مهتاب
  
 بودو من ظیا غل حتمکردی مشی بهتر بود چون مطمئن بودم اگه خودش آراینطوریا

 یاسیبعد از من . کارو بکنمنیپس همون بهتر که خودم ا..اصال دوست نداشتم
لباسامو  لوازم .  اونی مهتاب شروع کرد به درست کرد موهای صندلینشست رو

 لباسامو عوض کردم لاو.. داشتمو برداشتمو رفتم داخل حمومازی که نیشیآرا
 خط هی به مژه هام زدمو بعدشم ملی ریکمی اول ستادموی وانهیی آیبعدشم جلو

 میبعد از حدود ن.. کمرنگ پشت پلکم زدمی صورتی هی سایکمی...دمیچشم کش
 کار موهاش تموم شده بود یاسی.رونی تموم شدو از حموم اومد بشمیساعت آرا

به . کردی جمع ملشوی مهتابم داشت وساو اوردی کاورش درمیداشت لباسشو از تو
 پولمو فی برداشتمو کفموی رو گذاشتم روشو کیشیلوازم آرا توالت رفتمو زیسمت م

  در آوردمو رو مهتاب گفتم
  
  شه؟یچقد م..دیدی زحمت کشیلیخ-
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   زدو گفتی به صورتم انداختو لبخندی سمتمو نگاهبرگشت
  

  .ادیچقد لباست بهت م..زمی عزیچقد خوشگل شد-مهتاب
  
  .نی لطف داریمرس-
  

  .زمیکرده عز جون قبال با من حساب دایل-مهتاب
  

 جمع کردو لشوی وساعیمهتابم سر..فمی کی پولمو گذاشتم توفی زدمو کیلبخند
  . کردو رفتیخدافظ

  
  ؟یاسیچه خبرا -
  
   از اعصاب داغون من؟ری باشه غتونهی میچه خبر..یچیه-نیاسمی

  
   تخت کنارش نشستمو گفتمیرو
  
   شده مگه؟یچ-
  
  . جلوم سبز شددای لنی باز اومدمیداشتم م.. بابایچیه-نیاسمی

  
   گفت؟ی بدزیچ-
  
 جور نی و از ای اومدی چی تو براشهی خودش حاضر مسنای گفتینه فقط م-نیاسمی

  .حرفا
  
  . حرفاشوری نگیجد-
  

   گفتبستی پاشه بلندشو می که بند کفشای شدو در حالخم
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  ساعت چنده؟-نیاسمی

  
   انداختمو گفتمواری دی به ساعت روینگاه

  
  .کم کم رونی بمی برمیپاش..7-
  
  .میبر-نیاسمی

  
  .رونی بمی باهم از اتاق اومددموی جعبش در آوردمو پوشی از توکفشامو

  
  ...امشب قراره-نیاسمی

  
  !سنای-مهرداد

  
 در اتاقش ی جلودمی با تعجب به عقب برگشتم که دستادموی مهرداد وای صدابا
  .ستادهیوا
  
  !بله؟-
  
  .د مهربون لبخنهیبا .. به سر تاپام انداختی نگاهنی تحسبا
  

  ؟یای لحظه بهی شهیم-مهرداد
  

   گفتیاسی باال انداختم که ییابرو
  
  . تو سالنرمیمن م-نیاسمی

  
  .امیمنم االن م-
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 اتاق و در یرفته بود تو.  نگفتو رفت سمت سالن منم رفتم سمت اتاق مهردادیچیه

و داشت  بودستادهیوسط اتاق وا. آروم درو باز کردمو رفتم داخل.  باز بودمهیاتاق ن
  .کردی تختش نگاه می روی به لباسایبا درموندگ

  
   چه خبره؟نجایا-
  
   بهم نگاه کردو گفتنی من با همون نگاه پر از تحسی صدابا
  

   کار کنم؟ی چسنای یوا-مهرداد
  
   شده؟یچ-
  

  ! بپوشمدی بای چدونمیاصال نم-مهرداد
  
  شه؟ لباس بپوی چدونستی ساله نمی پسر سهی یعنی. تعجب نگاش کردمبا
  
   کار کنم؟ی چدیخب من االن با-
  

  .گهی دی برام لباس انتخاب کنیایخب گفتم ب-مهرداد
  
   گفتعی سمتش که سرامی نگفتمو خواستم بیچیه
  

  .درو ببند-مهرداد
  

 لحظه نگاش کردمو بعد از اون برگشتمو آروم درو بستم و رفتم سمت کمد چند
 شده دهی کمد چیا مارکا تو انواع رنگ ها و جنس هی عالمه لباس توهی.لباساش

  .بودن
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   خودت؟یخوای میچه رنگ-
  

  . کت شلوار باشههیفقط .. ندارهیفرق-مهرداد
  

 شدمو به الیخی منو صدا زد؟بی چیبرا..خوادی می چدونستی که خودش منی اخب
 مونی بعد پشی رو بردارم ولیاول خواستم سورمه ا..کت شلواراش نگاه کردم

 رنگش شتری که بیکت و شلوار مشک.گهی نه کس دادین م رنگ فقط به ارسانیا..شدم
  . برداشتمو گرفتم سمتشخوردی میبه زغال سنگ

  
  ن؟یخوبه ا-مهرداد

  
  . زدو کت و شلوارو ازم گرفتی باال انداختمو فقط نگاش کردم که لبخندییابرو

  
   بپوشم؟ی چراهنیخب حاال پ-مهرداد

  
ود برداشتمو گرفتم سمتش که  بی هاش مشکقهی و نای که سرآستدی سفراهنی پهی

   گفترفتی که به سمت حموم می از دستم گرفتو در حالراهنوی زدو پیلبخند
  

  .امی برم بپوشم منیبش-مهرداد
  

 مهرداد قهیبعد از چند دق.  کردمو رفتم سمت تختشو لباسارو کنار زدمو نشستمیپوف
 روبروم قایقد. بوددهی کفشاشم پوشیحت..رونی حموم اومد بیحاضرو آماده از تو

   گفتستادویوا
  

  خب چطورم؟-مهرداد
  
  ؟یدی حموم پوشی توزاشتویتو االن همه چ-
  

  !آره-مهرداد
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  ..خب کفشات-
  

  .گهیاز قبل رفته بودم گذاشته بودم اونجا د-مهرداد
  

   گفتمشدمی که از جام بلند می زدمو در حالی پر رنگلبخند
  
  .ستایحالت خوب ن-
  

  . بازومو گرفتعی که سر برگشتمو خواستم برم سمت در
  

  !ینگفت-مهرداد
  
  .ارمی دستش دربی کردم آروم بازومو از توی تعجب نگاش کردمو سعبا
  
   رو؟یچ-
  

  !انه؟یخب شدم -مهرداد
  

 ی هر دختریمهرداد آرزو..واقعا خوب شده بود.. به سرتاپاش انداختمینگاه
و با شدت سرم. آرزو رو ازش گرفته بودمنی من ای داشت ولیحق خوشبخت..بود

  تکون دادمو گفتم
  
  .می بریاگه حاضر-
  

 می رفترونوی بمی سر دستشو زدو با لبخند اومد سمتمو با هم از اتاق اومدی هادکمه
 خوب یلی خزی نبودو همه چی خبری و درهمی از اون شلوغگهید..سمت سالن

 من ی اومده بودن ولشی از مهمونا کم و بی خودش قرار گرفته بودو بعضیسرجا
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 ی که کنار بهزاد با اخم رودمی گشتم که دیاسیبا چشم دنبال .شناختمی نمکسوچیه
  . به سمتشون رفتمو مهردادم باهام اومدعیسر. ها نشستنی از صندلیکی

  
  .سالم-
  

  ؟یخوب..سالم-بهزاد
  
  ؟یتو خوب..یمرس-
  

  .ستمی منم بدک نیا-بهزاد
  
   تعجب بهش نگاه کردم که مهرداد گفتبا
  

  مگه؟ شده یزیچ-مهرداد
  

  . تصادف کوچولو کردمهی..یچیه-بهزاد
  
  . کنارش نشستمعی وحشت نگاش کردمو سربا
  
   خوبه االن؟؟حالتیچـــــــــ-
  

  . که حالم خوبهینیبیم.. چه طرز نشستنهنی اسنای-بهزاد
  
  کنه؟ی درد نمتیی جاچیه-
  

  . خدا من حالم خوبه؟بهیخوری حرص منقدیچرا ا..زمینه عز-بهزاد
  

   داغون شده؟یلی ختنیماش-مهرداد
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  .گهی دی دادمش صافکارینه اونقدر ول-بهزاد
  
 بگم یزی نگاه کردمو تا خواستم چکردی بهزاد نگاه می که با اخم داشت به پایاسی به

  .دمی رو از پشت سرم شندای لیصدا
  
  د؟یکنی کار می چنجایشما ا..مهرداد جان-دایل

  
  روم گفت خواستم برگردم سمتش بهزاد به سمتم خم شدو آتا
  

   اون مادر شوهر معروفت؟نهیا-بهزاد
  
  .متاسفانه..آره-
  

  . کردهادی زاشوی خوبفی تعریاسی-بهزاد
  
  . بگه کم گفتهیهر چ-
  
  ؟ی بلند شیخوای جون نمسنای-دایل

  
   زدمو گفتمیلبخند

  
   کار کنم؟ی چدیبا-
  
   گفتعی خواست حرف بزنه مهرداد سرتا
  

  .میایمامان تو برو ما االن م-مهرداد
  

  . سالنگهی کردو برگشت رفت سمت دیپوف
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  !سنای یستیخسته که ن-مهرداد
  
  ؟ی چینه برا-
  

  .می به مهمونا خوش امد بگمی بردی که بانی ایبرا-مهرداد
  
   جام بلند شدمو رو به بهزاد گفتماز
  
  من مطمئن باشم؟..گهی دیتو خوب-
  

  . راحتالتیخ..آره-بهزاد
  
  گفتم انداختمو با لبخند ی نگاهیاسی به
  
  . خانومتو باز کنی اخماامیتا من م-
  

 نگاه کرد که برگشتمو همراه با مهرداد به سمت مهمونا که حاال یاسی زدو به یلبخند
 به شدی هم که داشت پخش میمی آهنگ مالیصدا. می شده بود رفتادتریتعدادشون ز

   مهرداد به منکی تبری بعد از کلمیدیرسیبه هر کدومشون که م.دیرسیگوش م
 دنویپرسی سوال میاونا ه..نداختی بعد اونجا تازه بحثشون گل مکردوی مشونیمعرف

واقعا ..ستادمیمی کنارشون وازدموی می منم فقط لبخند زورکدادیمهردادم جواب م
 صحبت رموی باهاشون گرم بگتونستمی اصال نمی چرا ولدونمینم.. بودیجمع مزخرف

 کردی مفی تعرشی خارجیاشت از سفرا که دی خانومی داشتم به حرفایبا کسل. کنم
با تعجب برگشتم عقب که . شونم حس کردمی رو روی دستی که گرمادادمیگوش م

  .دمیغزلو لبخند به لب د
  

  . معرفتیسالم ب-غزل
  

  . زدمو رفتم جلوتریلبخند
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  ؟یغزل خودت-
  

  .گهیخودمم د..تلرمینه پس روح ه-غزل
  

 به نظر ادی چون قدش بلند بود زیل چاق تر شده بود ویکمی.. بهش انداختمینگاه
  .ومدینم
  
  .یچقد عوض شد-
  

  . چاق شدمیلی خدونمیراحت باش م-غزل
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  ....یحاال نه اونقدر چاق ول-
  

   به سرتاپاش انداختم که آروم زد به شونمو گفتی نگاهیالک
  

  .ادهستی جلوش وای شهرداری انگار بشکه کنهی نگاه می جورهی..خب حاال-غزل
  

   گفتمدمویخند
  
  ! خانومی شددایکم پ..ونهید-
  

  . بگهنوی به خودت استی نیکی!من؟-غزل
  
  .دیببخش..زمی شده بود عزادیمشکالت ز-
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 سرکه روی خودم که االن دلم مثل سشیکی.. مشکل دارنشونی زندگیهمه تو-غزل
  .جوشهیم
  
  !چرا؟-
  

  .مانی انیاز دست ا-غزل
  
  . نداشتشتری پسرش بودو که دوسال بمانیا

  
   نکرده؟یی شده خداشیچرا؟طور-
  

 سرمو بکوبونم به خوادی وقتا واقعا دلم می شده که گاهطونی شنقدیا..نه بابا-غزل
  .نجای امی اومدمای مامان نیاالنم گذاشتمش خونه ..وارید
  
  .گهی نداره دیخب نگران-
  

 ینجوریهم بار هی شهی باورت می نداشت ولبی راحت بود که عالمیآخه اگه خ-غزل
  ابون؟ی مامانم از خونه فرار کرده بودو رفته بود پارک سر خیگذاشته بودمش خونه 

  
   گفتمدمویخند

  
  ؟! حدنی تا ایعنی-
  

  .شتری بگمی که من مینی از ازی چهی-غزل
  
  ن؟یکنی مبتی پشت پسر من غنی داریچ..ی آیآ-ماین

  
 نگاه کردی به ما نگاه می اخم مصنوعهی بودو داشت با ستادهی که کنار غزل وامای نبه

  کردمو گفتم
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  .سالم-
  
   شما؟نیخوب.. خانوم گمشدهسنایسالم -ماین

  
  چرا گمشده؟..ممنون-
  
  .ای همسر دوستم هستنمتون؟مثالیدی چند ماه ندیدونیم-ماین

  
  .دمی مهردادو از کنارم شنی بگم صدایزی زدمو تا خواستم چی کمرنگلبخند

  
  ! شما به زن مننیگی میچ-مهرداد

  
  . نگات کنمخوادیتو برو حرف نزن که اصال دلم نم-ماین

  
   کار کردم مگه؟یچ..اید ب-مهرداد

  
 مرده؟بعد از ای زندم ینی ببیری از من بگدی خبر نباهی..ی سرت دوستمریخ-ماین

  اره؟ی من کارت جشن ازدواجتو بی برادی باریچند ماه ام
  

   گفتکردیشونش حلقه م که دستشو دور ی در حالمای رفت سمت ندوی خندمهرداد
  

  ...یتا وقت... داداشارمی از دل شما دربی تا من حسابنجای اایشما ب-مهرداد
  
  . اون طرف ترکمی چون رفتن دمی ادامه صحبتاشونو نشنگهید
  

  ه؟ی خبر از بقیچ-غزل
  
  . ندارمیخبر..یچیه-
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   خوبه؟نیاسمی-غزل

  
  .اونجا نشسته..اومده..آره-
  
 زدو رفت ینشسته بود اشاره کردم که لبخند یاسی که ی دست به قسمتبا

 یلی من خبر داره که در مورد آی هیحتما از قض..منم آروم دنبالش رفتم..سمتش
 ارسانه و یمی دوست صممای که ندونمی مورد مطمئنم چون منیدر ا..پرسهی نمیچیه

 یی کردمو به دختر پسرایپوف.. باخبر شدههی دار از قضروی گنی مدتو انی ایحتما تو
  . دور بازم حلقه شدی نگاه کردم که دستدنیرقصیکه داشتن وسط سالن م

  
  ! جونسنای-دایل

  
  . زدمو برگشتم سمتشی زورکلبخند

  
  جانم؟-
  
  مهرداد کجاست؟-دایل

  
  .کنهی صحبت ممایفکر کنم داره با آقا ن..دونمینم-
  
  . کنمتی به دوستام معرفخوامی مایخب پس ب-دایل

  
 هم مثل خودش  اکثرا با دای لیدوستا. سالنگهی سمت د نگفتمو باهاش رفتمیچیه

 داشتن خودشونو نسبت به سنشون ی بودن و فقط سعظی غلیشای بازو آرایلباسا
اصال جمعشونو دوست نداشتم مخصوصا که حرفاشون جز فخر ..جوون تر نشون بدن

 دموی شونم کشی لخت روی به موهایدست.   نبودی اگهی دزی چگهیفروختن به هم د
 عده داشتن هی شدویدر سالن داشت باز م.. به اطرافم نگاه کردمی حوصلگیبا ب

 برم دیاالن باز دوباره با.. هم چقد مهمون دعوت کردهدای لنی ایوا.. داخلومدنیم
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 داشتن یی کردمو زل زدم به درو با چشام کسایپوف..نای به ایی خوش آمد گویبرا
 نفر ذهنم قفل نی وارد شدن ششمبا ..5 4 3 2 1..خب..دم داخل و شمرومدنیم

 از جام بلند شدمو بدون توجه به عیکرد؟سری کار می چنجایارسان ا..نه...کرد
 و ستادهی گوشه واهی دمی دنبال مهرداد گشتم که دکردی که داشت صدام مدای لیصدا

 ی کارنی همچی چیبرا..با حرص به سمتش رفتم..خندهی و مگهی ممای نرویداره با ام
 کج کردمو دوباره بهش یکمی دعوت کرده بود؟صورتمو نجای ارسان و اکرده بودو
 نامرد؟چرا با اون؟شماها ی اومدیلی با آی چیبرا.. بودیلیکنار آ..نگاه کردم

 ندارم جز یچی هگهی که دد؟منییخوای از من مید؟چیکنی کار می با من چدیدار
 با مایاش کنم که ن خواستم صدستادموی وااد پشت سر مهرددموی کشیقینفس عم..بچم

  . برگشت طرفمعیچشاش به من اشاره کرد که مهرداد سر
  

  جانم؟-مهرداد
  
  نجاس؟یاون چرا ا-
  

  ؟یگی رو میسنا؟کی یک-مهرداد
  

  . کردم آروم باشمی سعدموی کشیقی عمنفس
  
  ؟ی اونا رو دعوت کردی چیبرا..یلیارسان و آ-
  
   گرد شده نگام کردو گفتی حرفم با چشانی ابا
  

  . اصال خبر نداشتم؟منیچــــ-دمهردا
  
  . کنه مهردادهی کارتو توجنی بگو واقعا ایزی چهی؟ی تو خبر نداشته باششهیمگه م-
  

  . باور کن من خبر نداشتمسنای-مهرداد
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   گفتری و بغض نگاش کردم که امی دلخوربا
  
  .به مهرداد ربط نداره.. خانومسنایمن دعوتشون کردم -ریام
  
  .ری سمت اممیبرگشت حرفش هردومون نی ابا
  

   گفته بود؟ر؟مامانی امی کارو کردنی ای چیبرا-مهرداد
  
 مهرداد منم ی که به من داده بود نوشته بود همه دوستایستی لیتو..آره-ریام

  .ارسان و دعوت کردم
  

  . طلبتیکی..ریواقعا که ام-مهرداد
  

   سمت منو گفتبرگشت
  

  ؟ی اتاقت تا استراحت کنی تومی بریخوایم-مهرداد
  
 واقعا سست شده گهیپاهام د..دمی خواستم جواب بدم صداشو از پشت سرم شنتا

پس کنار هم .. خندون و آروم هردوشون نگاه کردمیبرگشت سمتشو به چهره ..بود
  .خوشبختن

  
  .گمی مکیتبر-ارسان

  
 حلقه یبه دستا.. زدو رفت جلوترو با ارسان دست دادو تشکر کردی لبخندمهرداد

 صورتش ی ارسان نگاه کردمو با بغض نگاهمو رویازو دور بیلی آیشده 
  .شناختمی لبخنداشو منایا..کردی لبخند محو مهربون نگام مهیداشت با ..برگردوندم

  
  .گمی مکیتبر-نیلیآ
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 یآروم دستا. که به سمتم دراز شده بود نگاه کردمیلی زدمو به دست آیلبخند
   دستش گذاشتمو گفتمیسردمو تو

  
  .دیخوش اومد..ممنون-
  

   گفترونوی بدی دستشو از دستم کشآروم
  
  .یمرس-نیلیآ
  

 بود؟همون که من به زتری که از جونمم برام عزینه؟همونیلی همون آنیا.. سردچقدر
   که خواهرم بود؟ی گذشتم؟همونمیخاطرش از زندگ

  
  .دی کنییرای از خودتون پذدییبفرما-مهرداد

  
   زدو گفتی لبخندارسان

  
  .حتما..ممنون-ارسان

  
   آروم دستمو گرفتو گفتردادمه
  

  .با اجازه..می خوش آمد بگگمی دی به مهمونادی ما بادیببخش-مهرداد
  

  .می که آروم قدم برداشتمو ازشون دور شددی کشدستمو
  

  .خوامی من ازت معذرت مسنای-مهرداد
  
  . برگشت سمتمستادوی نگفتم که سرجاش وایچیه
  

  حالت خوبه؟-مهرداد



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

731

  
  ..آب-
  
 یکی به عیمهرداد سر..خواستمی منوی لحظه فقط همنی ای انگار توی چرا ولدونمینم

چند لحظه بعد خدمتکار آبو آوردو مهرداد ..ارنیاز خدمتکار اشاره کرد که آب ب
 کی ازش گرفتمو به لبم نزدوانویآروم ل.. برداشتو به طرفم گرفتوانویل

رف بزنم که  به مهرداد دادمو خواستم حوانویل.  آب حالمو بهتر کردیسرد.کردم
  .دمی رو از پشت سرم شنیاسی یصدا

  
  ..سنای-نیاسمی

  
   گرد شده نگام کردو گفتی سمتش برگشتمو فقط نگاش کردم که با چشابه
  
  ده؟ی رنگ پرنقدی ای چیبرا-نیاسمی

  
  . منو برگردوند سمت خودشو بهم نگاه کردعی حرفش مهرداد سرنی ابا
  

  ؟ی استراحت کن اتاقتی ببرمت تویخوایسنا؟می یخوب-مهرداد
  

   گفتمرفتمی ها می از صندلیکی که به سمت ی پس زدمو در حالدستشو
  
  .من حالم خوبه..خوامینم-
  

 اومدن کنارم یاسیمهردادو .دمی کشیقی نشستمو نفس عمی صندلیرو
 ی با مهرداد کار داره برادای از خدمتکارا اومدو گفت لیکیهمون موقع .نشستن

  . و رفت مهرداد از جاش بلند شدنیهم
  
   دستش گرفتو گفتی آروم دستامو تویاسی
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  !سنا؟ی یخوب-نیاسمی
  
  .خوبم-
  
   دختره اومده؟نی ارسان با ای چیحاال برا-نیاسمی

  
   زدمو گفتمیپوزخند

  
  .ادی با اون بدیبا..زنشه-
  
  . اون واقعای ارسان برافیح-نیاسمی

  
 و بعد از اون  مردهی هی فرستادمو خواستم حرف بزنم که سارونی آروم بنفسمو

  .دمیصداشو شن
  

  سنا؟ی یخوب-ارسان
  

 نی باور کنم؟ادی باوی من چای نگرانش نگاه کردم؟خدای آوردم باال به چشماسرمو
   رو؟یلی اون لبخند آرومش کنار آای چشماشو ی توینگران

  
  .نیلی آشیبرو پ..خوبم-
  

 که  بلند کردمی داشتم خودمو کنترل میلیخ.. نگفتمیچی انداختم و هنیی پاسرمو
  . نکنمیحرف نزنمو حرصمو سرش خال

  
  . باهات کار دارهیلی آشی برو پیاسی-ارسان

  
  !!با من-نیاسمی
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  .آره-ارسان
  
 هم یلبامو رو.توروخدا نرو.. نرویاسینه .. تکون دادو از جاش بلند شدی سریاسی

  . نگاه کردمیاسیفشار دادمو به رفتن 
  

  .سنای ی از من فرار کنیتونینم-ارسان
  

 نشسته بودو داشت با همون لبخند آروم نگام یاسی ی به ارسان که حاال جابرگشتمو
  . نگاه کردمکردیم
  
  .یداری من بر نمی مطمئنم که دست از سر از زندگگهیاالن د-
  

  ؟ی تظاهر کنیخوای میتا ک-ارسان
  
   شک نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یتظاهر به چ-
  

  .یت که کنار مهرداد خوشبخنیتظاهر به ا-ارسان
  
  .دمی رو که واقعا هست نشون میزیمن فقط چ-
  

  . زدو کامل برگشت سمتمیپوزخند
  

 نی چشام زل بزنو بگو کامل ای توی ولیباشه تو در کنارش خوشبخت-ارسان
  !یکنی لحظم بهم فکر نمهی ی و حتیرفتی پذتویزندگ

  
  .یتو فقط شوهر سابقم-
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  .و عشق اول و آخرت-ارسان
  
  .کنهی مریی تغ به مرور زمانزیهمه چ-
  

  . دارممانی بهش ایزی از هر چشتری که من بی نه عشقیآره ول-ارسان
  
   آرومش زل زدمو گفتمی چشایتو. دفعه نوبت من بود که پوزخند بزنمنیا

  
  ؟یزنی و لبخند می کنارش آرومنقدی عشق انی به ای دارمانیچون ا-
  

 گردنشو دویشآروم شصتشو پشت دستم ک.. زدو آروم دستمو گرفتی پهنلبخند
   کج کردو با همون لبخند گفتیکمی

  
  ؟یکنی هنوزم نسبت به من حسادت میدید-ارسان

  
   گفتمدموی کشرونی دستش بی از تودستمو

  
  .فکرت مسموم ارسان-
  

  .ی انکار کنزوی همه چیخوایتو م..ستیفکر من مسموم ن-ارسان
  
   بگم هست؟دی چرا باستی نیچی هیوقت-
  

  ه؟ی کیه؟برای چشمات چیحلقه اشک تو نی پس استیاگه ن-ارسان
  

   صورتش چرخوندمو گفتمی تک تک اجزای تونگاهمو
  
  . ارسانستی تو نیبرا-
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 ید؟برای رنگت پرمی وارد شدی وقتی چی برای ولستی من نی برانمیباشه ا-ارسان
 ی چی قدمات سست شد؟برای چید؟برایلرزی صدات میکردی صحبت می وقتیچ

 قول ؟بهی چی من بود خشک شد؟برای دور بازو کهیلی آی دستاینگاهت رو
  ه؟ی رفتارات چنی علت استم؟پسیخودت مگه فقط شوهر سابقت ن

  
   بغض نگاهمو ازش گرفتمو گفتمبا
  
  .ستی تو نی که هست برایهر چ-
  

من .. منهی همش برانای ایپرستی که میبه همون..به خدا هست..سنایهست -ارسان
 سقف نفس هی ریسه سال باهات ز..دم کریسه سال باهات زندگ..شناسمتیم

  گس؟ی دزی چهی ی همش برانای فکر کنم ایاونوقت انتظار دار..دمیکش
  

  . و به اطراف نگاه کردمدمی کشیقی عمنفس
  
  ! جونسنای-دایل

  
 امشب دست از سر من نمیا.. بود نگاه کردمستادهی که کنارم وادای کردمو به لیپوف

  ..اههه..دارهیبر نم
  
  بله؟-
  
  .مهرداد منتظرته ها-دایل

  
   ؟ی چیبرا-
  

 ی گهی ارسان بردم سمت دی متعجب و عصبانی توجه به نگاهای بدوی کشدستمو
  .سالن
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 بارم با هم هی یاز اول مهمون.. شماس های جشن برانیانگار نه انگار که ا-دایل
  .دیدینرقص

  
 با  ارسانی جلوامی کمه بنیواقعا هم.. خفش کنمخواستی دلم می واقعی معنابه

همون موقع به مهرداد که داشت با چند تا از خدمتکارا صحبت ..مهرداد برقصم
  .میدی رسکردیم
  
  .مهرداد زود باش-دایل

  
  . نگاه کرددای تعجب برگشت سمت ما و به لبا
  

   کار کنم؟یچ-مهرداد
  
  .کنمیبزار االن آهنگم عوض م..گهی ددی برقصدی بر؟خبی بکندی کار بایچ-دایل

  
 توجه به نگاه یبا عجز به مهرداد نگاه کردم که ب..دستگاه پخش رفت سمت عیسر

لبامو گاز .. گفت رفتی گفت که اونم چشمی چدونمیمن برگشتو به خدمتکار نم
 ییبای که وسط سالن به شکل زیی نوراشدوی که داشت خاموش مییگرفتمو به چراغا

تمو به  برگشعیسر..شد آروم دور کمرم حلقه ی نگاه کردم که دستدنیچرخیم
 یبا دلخور.. از صورتم قرار داشت نگاه کردمی فاصله کمیصورت مهرداد که تو

 نی فضا طنی توی آهنگ آرومیصدا.کردی کارو منی ادیمهرداد نبا..نگاش کردم
  ... شروع کرد به حرکتواشی شونش گذاشتو ی روخموی یآروم دستا..انداز شد

  
  ختمی بهم رینجوری وابستم که ای بدجوربهت

  
  ختمیحرفامو تا امروز نگفتم تو دلم ر همه

  
  پوسمی و هر شب دارم از غصه میستی نشمی پتو
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  بوسمی وقت خواب که چشماتو نمرهیگی مدلم
  
  
  

 که اطرافمون آروم یی مهرداد گرفتمو به زوجاراهنی پی از دکمه هاچشم
 و حسرت آغوش یپر از ناراحت.. که پر از بغض بودینگاه.. نگاه کردمدنیرقصیم

 داشت آروم چند قدم اون طرف تر توش یلی که آیآغوش..انمارس
  ..کردیاونم داشت به من نگاه م..دمینگاهمو به صورت ارسان کش..دیرقصیم
  
  
  

  شهی داره صبرم تموم می رحمی بی لحظه هاچه
  
  شهی آرزوم مای روز خوش تو دنهی و یستی نتو
  

   بوده که تنها شمنی سهم من از تو همتمام
  

  خوامیرو م که توییروزا
  

   دلتنگ تو باشمفقط
  

 بهش نگاه رموی کمرم باعث شد چشم از ارسان بگی مهرداد روی دستاحرکت
 ازش دی بود؟من باینجوریچرا ا..پر از درد..چشماش پر از خواهش بود..کردم

 نقدیچرا چشماش ا.. چشماشی توهی درد و التماس چنی پس ابودمیدلخور م
 شونش یو سرمو راری اختیب..و دوست ندارم ری مهربوننیمهربونن باهام؟من ا

  ... چشما رو دوست دارمنی ایمن مهربون.. شدمرهیگذاشتمو بازم به ارسانم خ
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   تو هنوزم باورش سختهی بی زندگشهینم
  
   تختهنی ای تو هنوزم روالی و خی رفتتو
  
  شهی تر مکی خونه بدون تو شبا تارنی اتو
  

  شهی تر مکی آغوشت به من نزدهی خالیجا
  

  رمی تو مادی کم کم دارم از کنمی حس مهمش
  

  رمیگی احساس که دستاتو نمنی سخته درک اچه
  
  
  

 ی شونه یسرمو از رو.. شده بودنینفسام سنگ..ارمی نفس دارم کم مکردمی محس
 یانگار چشا..چشام پر از اشک شده بود.. نگاهمو ازش نگرفتمیمهرداد برداشتم ول

  ..اشک داشتبرق ..دیدرخشی نور میاونم تو
  
  

  ختمی بهم رینجوری وابستم که ای بدجوربهت
  

  ......... تا حرفامو تا امروز نگفتمهمه
  

  )عماد طالب زاده- توالیخ(
 دانلود

  
  

 و یبا دلخور..رونیکت از آغوش مهرداد اومدم ب حرهیبا ..ستادنی از حرکت واهمه
 مهربونش نگاه کردم و سرمو با تاسف تکون دادمو برگشتمو رفتم یبغض به چشما
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 با اطیتمام ح..نییاز پله ها با سرعت اومدم پا..رونیاز خونه اومدم ب..اطیسمت ح
 کمی که ی رفتم سمت تابدموی کشیقیمنفس ع.. شده بودنی بلند تزئهی پا یچراغا

 نمی که خواستم برم بشنیهم.. شدمرهی بهش خستادموی تاب وایروبرو..اونورتر بود
 شونم نگاه کردمو لبخند ی رویبه کت سورمه ا.. تمام بدنمو پوشوندیزی چهی

 اون هنوزم روبروم ی تاب نشستم ولیآروم رو.. خوبه که هنوزم به فکرمه..زدم
 به آسمون پر ی نگاهدوی کشیآه..کردی لبخند محو نگام مهیداشت با .. بودستادهیوا

آروم دستشو دور ..حضورشو کنارم دوست داشتم..ستاره انداختو اومد کنارم نشست
 نیبه ا..مخالفت نکردم.. شونشیشونم حلقه کردو وادارم کرد سرمو بزارم رو

 آرامشو با تمام وجودم نی من ای همه دورنیبعد از ا.. داشتمازیآرامش ن
 لختم فرو بردو آروم موهامو ناز ی موهای دستشو توگشیدبا دست .. خواستمیم

  ... حس خوبو با تک تک وجودم حس کنمنی کردم ایچشامو بستمو سع..کرد
  

 و دارم دوباره نجامیحاال که ا..اسی حسه دننی لمس موهات بهترشهیهم-ارسان
 دیمن با.. چند ماهو بدون تو طاقت آوردمنی ای چه جوردونمی نمکنمیلمسشون م

  نجام؟یپس چرا االن ا.. توی بردمیمیون روز اول مهم
  

 نی جواب ادیمن با.. نگاه کردمشی مشکی شونش برداشتمو به چشمای از روسرمو
  .دونستمیسواال رو م

  
 چون کنهیهنوزم نگات همه وجودمو گرم م.. نکردهیچشمات با گذشته فرق-ارسان

  .ی هنوزم دوستم داردهی منانیبهم اطم
  

 دادمو به هیآروم به تنش تک.. مجنوندیمو رفتم سمت درخت ب از جام بلند شد
  .کی نزدیلیخ..بازم حضورشو کنارم حس کردم..آسمون نگاه کردم

  
  م؟ی تو آسمون واسه هم انتخاب کردی ستاره اهی هر کدوم ادتهی-
  

  .اون ستاره رو من واسه تو انتخاب کردم..آره-ارسان
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 زدمو منم با ی جونی بیلبخند.. اشاره کرد ستارهنی با انگشت اشارش به پر نور ترو
   ستاره اشاره کردمو گفتمنیانگشتم به کم نور تر

  
  . پر نور تر بودیلی اون موقع ها خیول.. تویو منم اونو برا-
  

  .یآره چون اون موقع کنارم بود-ارسان
  
  . دوختمنی غم نگاش کردمو آروم نگاهمو به زمبا
  

 کارو با نی داره ای؟کیقت به منو انکار کن که عشکنهی وادارت می چسنای-ارسان
 باهم میتونی میپس وقت ..ی که توام داردونمیم..من دوست دارم..کنهیهردومون م

   ازم؟یکنی می دوری چی برامیباش
  
  .. شکم برامدم نگاه کردو آروم دستشو گذاشت روشبه
  

   کنم؟ی من براش پدریزاریم-ارسان
  

  .  نگاه کرد دفعه به چشامنی آورد باال و اسرشو
  

   با اومدنت؟یکنی زندم م؟دوبارهیگردی بر ممیدوباره به زندگ-ارسان
  

 عشقشو از تونستمیم..گهی راست مدونستمیم..پر از صداقت بود.. زدم به چشماشزل
اگه بخوام .. باهاش باشمتونستمیو م.. بفهممشتونستمیم..تک تک کاراش حس کنم

 تونمیم.. برگردمگشی و دوباره به زند به ارسان بگمزوی االن همه چنی همتونمیم
همه .. معلوم بودشی خوشبختندش خوشبخت که از هر لبخیسنایدوباره بشم همون 

 رو نای ای من همه یول.. نهدمی شاایآره .. من وابستسی کلمه هی فقط نایا
 به روش یلبخند.. حسا تنگ شده بودنای همه ای لمس دوباره یدلم برا..خواستمیم

 رو از پشت یلی آی عصبیتشو گرفتم و خواستم حرف بزنم که صدازدمو آروم دس
  ...دمیسرم شن
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  د؟یکنی کار می چنجایشما ا-نیلیآ
  

 خودشو یکمی دادو یکیارسان دستمو فشار کوچ.. بر نگشتمی سرم بود ولپشت
  .نهی ببیلی کنار تا بتونه آدیکش

  
  . االنمیایبرو داخل م-ارسان

  
  نجاس؟ی شوهرم ای برم وقتدی بای چیبرا برم داخل؟اصال ی چیعنی-نیلیآ
  

 نکردم ی من که با اون کاری؟ولی انهیچقد ک.. تلخهیلیچقد لحن آ.. زدمپوزخند
 شده؟بغضمو قورت دادمو دست ینجوری شده که قلب بزرگو مهربونش ایپس چ

   به صورتم انداختو گفتینگاه..ارسان ول کردمو برگشتم سمتش
  
 تا هم ما آروم ینیشی آروم نم؟چرایداری نمچرا دست از سر ارسان بر-نیلیآ

  سنا؟ی و هم خودت؟چرا می کنیزندگ
  
  .یلی نکردم آییمن کار خطا-
  
 ی که نگاهانی ای موقع رقص به جایوقت..ی کردادیخطا ز..یچرا کرد-نیلیآ

  ؟ی چیعنی یکنیعاشقانت به شوهرت باشه به ارسان نگاه م
  

  . گفتم برو داخلیلیآ-ارسان
  
 ی کارگهی با تو ددی بفهمه که نبادی باسنای.. ساکت بمونمخوامینم..رمینم-نیلیآ

  .داشته باشه
  

  . بازوشو گرفتی عصبستادوی روبروش وایلی رفت سمت آارسان
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  .ی صحبت کنینجوری باهاش ادمیبهت اجازه نم-ارسان
  
 دیبا..منم که زنتم.. ندارهی نسبتچی با تو هگهی دسنای..یگی میارسان بفهم چ-نیلیآ

  . نه اونیمن دفاع کناز 
  

   گفتعی دادو خواست حرف بزنه که سررونی نفسشو بی عصبارسان
  
  .نیلی آگهیراست م-
  

 آروم به دموی کشیقینفس عم.  با تعجب برگشتن سمت منو نگام کردنهردوشون
  .ستادمی وایلی آیسمتشون رفتمو روبرو

  
 همه کار  بدون من واسه تونوی ایخطا از من بود ول..ی خواهریگیراست م-

  .کننی هم در حق هم نمی واقعی خواهرای که حتییکارا..کردم
  

   اشارمو به سمتش گرفتمو گفتمانگشت
  
 کنه و یزی منو محکوم به چدمی اجازه نمچکسیبه ه.. خودمیمن حرمت دارم برا-

  . حق من نبودی که زدیی حرفانی ایول..یدونی منویخودتم ا
  
   به ارسان کردمو گفتمی نگاهمین

  
  . و بسنیهم.. که قبال دوسش داشتمهی به شوهرت نظر ندارم فقط کسمن-
  

 من گرون تموم ی برایلی خیلی آیحرفا.. محکم رفتم سمت خونهی با قدمابرگشتمو
من هنوزم .. صحبت کنهینجوری بخواد با من ادادمی اجازه نمچکسیمن به ه..شد

 دوست گهید.. کردهریی تغیلی آی من عوض نشده ولی تویچیه..سنامیهمون 
  ..انگار از من متنفره..نداشتم به چشماش نگاه کنم
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  ) :ارسان  (  
  
  .یلی نگاه کردمو برگشتم سمت آشدی که داشت ازمون دور مسنای ی حرص به قدمابا
  
   حاال چقدر دوست داره؟یدیفهم-نیلیآ
  

 یلیآ.. هوا خشک شدی دهنش اما دستم روی بردم باال و خواستم بزنم تودستمو
همون دستمو مشت کردمو انگشت اشارمو جلوش گرفتمو زل . ندارهنمی اقتای لیحت

  . چشاشیزدم تو
  
 یلیخ.. رضا بودییفقط به خاطر دا..نه..فکر نکن دلم به حالت سوخت نزدمت-

 که به خاطر تو ییسنای همون نیا..نی ذره چشاتو باز کن ببهی..یلیخ..یلی آیپست
  . من گذشتشویاز زندگ

  
  .حتما به خاطر خودش بودهاگه گذشته -نیلیآ
  
  . بکنهشی کارا رو با زندگنی باشه که به خاطر خودش اونهی ددیحتما آدم با-
  

   باال انداختو گفتیالیخی با بی اشونه
  
  ... کهنی اایحتما از تو خسته شده ..دونمینم-نیلیآ
  
  ...ـــــــــــــنیلیآ-
  
   چشاش نگاه کردمو گفتمی نفرت و خشم توبا
  
 چون ی نظر بدسنای تو در مورد ی بخوادمیبهت اجازه نم.. دهنتولطفا ببند-

  ؟یدیفهم.. تا آسمونهنیتفاوتتون از زم
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   خواستم برم سمت خونه که گفتبرگشتمو
  
  . بمونمنجای لحظم اهی ی حتگهی دخوامی من نمهینجوریحاال که ا-نیلیآ
  

  وه گفتم که بشنی بلند طورداشتمی که قدم برمی که برگردم در حالنی ابدون
  
  .رمیگی جلوتو نمی بریهر گورستون-
  
 از یکی یرو.. گشتمسنای پله ها اومدم باال و وارد سالن شدمو با چشم دنبال از

دستمو ..کردی ها کنار مهرداد نشسته بودو مهرداد داشت باهاش صحبت میصندل
 ومدهی نیلیاگه آ..دمی چشاش دی تودویترد..مشت کردمو بهشون نگاه کردم

 مای نروی که حاال امهزاد رفتم سمت بدموی موهام کشی تویدست. یهه لعنتاه...بود
کنار بهزاد . از جاش بلند شهتونستی اصال نمکردیچون پاش درد م.. بودنششیهم پ

 برداشتمو ینی سی آبو از تووانیل..ارهی از خدمتکارا گفتم برام آب بیکینشستمو به 
  .و کم کنه از التهاب درونمکموی دی ضرب خوردم تا شاهی

  
   شده ارسان؟یچ-بهزاد

  
  .یچیه-
  

   شد؟بحثتون شد؟یچ..رونی بدی رفتسنای تو و دمید-بهزاد
  
  .نه-
  

   چه دردته؟ی بگشهیپس م-بهزاد
  
   به حال خودم باشم؟ی بزارشهیبهزاد م-
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 حالتون بد بود دی اومدرونی از بی وقتسنای تو ی چی نفهمم برایتا وقت..نه-بهزاد
  .شمیساکت نم

  
  . کردمو بهش نگاه کردمیپوف

  
   بگم؟یچ-
  

   افتاد؟ی چه اتفاقرونیب-بهزاد
  
  . بحثش شدسنای اومدو با یلی که آمیزدی حرف ممی فقط داشتسنایمنو -
  

  ؟ی چیبرا!!سنای با نیلیآ-بهزاد
  
  . حرفانی دست از سر ارسان بردارو از اگفتی مشعوری بیلیآ-
  

   آروم به پاش زدو گفتدوی کشیقی عمنفس
  

  . دختره چقدر نفهمهنی ادونستمیاز اولم م-بهزاد
  
   بهش نبخشه؟شوی که زندگی رو نگرفتسنای ی جلوی چی پس برایدونستیاگه م-
  
   قرمزم نگاه کردو گفتی تعجب به چشابا
  

  .رمی کردم که جلوشو بگی که هر کار؟منیارسان خوب-بهزاد
  

 یگذاشتم رو دادمو سرمو هی تکی صندلی تاسف تکون دادمو به پشتی از رویسر
 سنای منصرف کردن ی برایاونا هر کار..گفتیبهزاد راست م.. چشامو بستمواروید

 مقصره سنای رفتن ی که تویتنها کس.. خودش لج کرده بودسنای یکرده بودن ول
   لب گفتمری زدموی کشیآه..میمن و غرورو مسخرم باعث رفتنش شد..منم



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

746

  
  .می به زندگگردهیبرم-
  

  ؟ی چیعنی-بهزاد
  

   به بهزاد نگاه کردمو گفتمی باز کردمو با کالفگوچشام
  
  ؟ی دست از سر من بردارقهی دو دقشهیم-
  

  .ی اگه به حال خودت باشیشی خل تر مینه چون خل هست-بهزاد
  
  . مزه بپرونی حالم خوبه تو همیلیخ..مسخره-
  

   زدو گفتیلبخند
  

  ت؟ی به زندگگردهی برمیک..اریجوش ن..خب بابا-بهزاد
  
   از دست دادم که بخوام برشگردونم؟سنای ری غ رویمن ک-
  

  . آروم آروم جمع شدو با تعجب نگام کردلبخندش
  

  ؟ی کار کنی چیخوایتو م-بهزاد
  
   نگفتمو فقط نگاش کردم که گفتیچیه
  

  . ارسانیکنی نمی کارنیتو همچ-بهزاد
  
  ؟!لیاونوقت به چه دل-
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  ؟ از مهرداد حاملسسنای که نی محکم تر از الیدل-بهزاد
  
  .ستیبرام مهم ن-
  

 یخوشبخت.. و مهرداد مهمهسنای ی مطمئنم برای تو مهم نباشه ولیممکنه برا-بهزاد
  .شونو خراب نکن

  
   واقعا کنار مهرداد خوشبخته؟یکنی م؟فکریکنی صحبت میاز کدوم خوشبخت-
  

 نی کن ای سعی ولی رو دوست دارسنای که چقد کنمیدرکت م.. ارساننیبب-بهزاد
 هنوزم چقدر دونمی که منی با اسنایهمونطور که ..یودت خاموش کن وجیعشقو تو

 ی که خوشبخت باشه کنار مهرداد و بچه اکنهی داره تمام تالششو میدوستت داره ول
  .شهی به جمعشون اضافه مگهیچند ماه د

  
   بار بازو بسته کردمو خواستم حرف بزنم که دستشو گرفت جلومو گفتهی چشامو

  
 اول که لج یدفعه ..دی لج نکنگهی دفعه دنیتوروخدا ا..نلج نکن ارسا-بهزاد

 نی اگهی االن دکنمی از هم؟پس خواهش میی از جداری شد غبتونی نصی چدیکرد
 مرد هیتوام .. زن مهردادهی چه نخوای چه بخواسنای.. رو تمومش کنیلجباز
  ... کهستشی و اصال درست نیمتاهل

  
  . ندارمیلی به آید تعهیچی ه؟منیگی می چیفهمی مچیبهزاد ه-
  

درست ! که در برابر مهردادو بچش مسئولهسنای ی ولیباشه تو تعهد ندار-بهزاد
  گم؟ینم
  

  . نگاش کردمفقط
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اون .. ارسانیدی عذابش میلی برگرد خونه خیگی مسنایتو هر بار که به -بهزاد
 هکشی حرفت عذاب منی با ای ولکنمی انکار نمنویهنوزم مثل قبل دوستت داره و من ا

 ای که با تو باشه رهی بگمی که بخواد تصمستی فقط خودش تنها نگهیچون حاال د
  . براش مهم باشهدیا هستن که بشی زندگی توگهی دیزای چیلیخ..نه
  
  ...یول-
  

 برگرد خونه یگی می که وقتسنای یاگه به اشکا..من حرفامو زدم ارسان-بهزاد
 طور که هست نی همشیزندگوگرنه بزار به .. کارت ادامه بدهنی به ای ایراض

  .ادامه بده
  
 با سنای واقعا یعنی.. هم قالب کردمو به اطرافم نگاه کردمی نگفتمو دستامو تویچیه

 که منو دوست داره خوشبخته؟سرمو برگردوندمو بهشون نگاه نیوجود ا
 که حالت نی بدون اسنای کردمویمهرداد هنوزم داشت باهاش صحبت م..کردم
 مثل گهی دسنایپس چرا ..دادی داشت به حرفاش گوش م چهرش باشهی تویخاص

 ی جفت دستامو تورونوی با شدت دادمو بخنده؟نفسموی نمگهی دست؟چرایسابق ن
 بهزاد واقعا منو به شک ی کار کنم؟حرفای چدی بادونستمیواقعا نم..دمیموهام کش

 فیتکل ادامه بده؟پس شی به زندگسنای که اجازه بدم نهی کار درست ایعنی..انداخت
واقعا !! روسنای رو کنارم قبول کنم نه رفتن یلی آتونمی که نه میشه؟منی میمن چ

 کنه و بگه راه درست میی راهنمایکی.. باشه که کمکم کنهیکیکاش .. شدمجیگ
 اون لباس با اون مدل مو خوشگل تر یتو..دوباره برگشتمو بهش نگاه کردم..کدومه

 ندخوشبخته؟ همون موقع باهم از جاشون بل واقعا یعنی..دیرسی به نظر مشهیاز هم
 برگشتم دن؟ی چزوی میک.. شامزی کردم که رفتن سر مبشونیبا نگاهم تعق..شدن

  .سمت بهزادو آروم زدم به شونش
  
  .ارمی برات بیخوری میچ-
  

 یاسی شیچند لحظه پ.. حواس جمعیشما به ادامه خوابت ادامه بده آقا-بهزاد
  .ارهیرفت برام ب
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 نگاه زی می روی بشقاب برداشتمو به انواع غذاهاهی..زید شدمو رفتم سر م جام بلناز

 رو سنای یخواستم بشقابمو بزارم سرجاش که صدا.. به غذا نداشتمیلیم..کردم
  .دمیشن
  
   کجاست؟نیلیآ-سنای

  
   بازم به فکرشه؟یلی آیواقعا بعد از اون همه حرفا.. سمتشو بهش نگاه کردمبرگشتم

  
  . برهفرستادمش که..رفت-
  
   بهم نگاه کردو گفتی ناراحتبا
  
 که دمی بد برداشت کردو من بهش حق میلیآ.. بشهینجوری اخواستمیمن نم-سنای

  ...بخواد
  
  ..سنای-
  

   شدو بهم نگاه کردم که کالفه گفتمساکت
  
  . داشته باشهاقتی که واقعا لی کنی خوبی کن به کسیسع..بس کن-
  
  .کردی کارو منی اون بود همی جایزنهر .. بودیعی طبیلیعکس العمل آ-سنای

  
 باهم بزرگ شده ی باشه و از بچگکتری اگر اون فرد از خواهرشم بهش نزدیحت-

  باشن؟
  
  .به خاطر من سرزنشش نکن-سنای
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  . ندارم که بخوام باهاش صحبت کنمیمن با اون کار-
  
   شک نگام کرد که ادامه دادمبا
  
 و قرار فتادهی ننمونی بیال هم اتفاق و تا حامیکنی می جدا از هم زندگیلیمن آ-
  .فتهی بستین

  
 من اون ی ولگمیاز خودم متنفر بودم که دارم بهش دروغ م.. مشت کردمدستامو

 وقت اون کارو انجام چیاگه دست خودم بود ه.. مست بودمیشب لعنت
. هی نگاهش چی تودمیفهمینم..چند لحظه سکوت کردو فقط نگام کرد..دادمینم

   گفتی آرومیداختو با صدا اننییسرشو پا
  
  .شکنهیدلش م.. تا نکنینجوریفقط باهاش ا..ستیمسائل شما به من مربوط ن-سنای

  
 ی اگه خواهر واقعی که حتهیک.. واقعا فرشته بودسنای.. از کنارم رد شدو رفتعیسر

 غرورشو خرد کنه هنوزم به فکرش باشه؟ بشقابو گذاشتم سرجاشو یاشم اونجور
افکارم به شدت .. قسمت سالن بودنی گوشه تری ها که تویصندل از یکیرفتم سمت 

 دونستمینم..سردرگم بودم.. کنمر کای چدی بادونستمی نمگهید.. بودختهیبه هم ر
 برشگردونم به نکهی اای بکنه شوی رو انتخاب کنمو بزارم زندگسنای ی خوشبختدیبا

 بهزاد یحرفا..نه ای واقعا خوشبخته سنای دونستمی هم نمیاز طرف.. خودمیزندگ
 به شتری منو بستی نسنای ی لبای روگهی که دیی لبخندایول.. دلم انداختیشک تو
اگه بدونم و با .. کنمی دوباره خودخواهتونمینم.. فکر کنمدیبا..ندازهیشک م
 شهی همی خوشبخته برادشی جدی زندگنی ای واقعا توسنای که نمی خودم ببیچشما

 چکسوی هیحرفا..نمی خودم ببی با چشمادیبا..شم مطمئن بدی بایول.. کنارکشمیم
  ..چکسیه..باور ندارم

  
  
  

  ) :یسنا   (  
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 ها ی از صندلیکی ی روعی سررونی مهمون از در رفت بنی که آخرنیهم

 یکی که حس کردم دمی به صورتم کشیدست..واقعا امشب خسته شده بودم..نشستم
 هی کردمو رفتم یپوف.دمی د رونایبرگشتم کنارمو نگاه کردم که س..کنارم نشست

  . اونورتر نشستمیصندل
  
   نه؟ی خسته شدیلیخ-نایس
  
   ذره به سمتم خم شدو گفتهی جوابشو ندادم که یچیه
  
  ... کهنیبا خواهرت دعوات شده مثل ا-نایس
  
  . ندارهی ربطچیبه تو ه-
  
  .ی احمقیلیواقعا که خ-نایس
  

   سمتشو با اخم نگاش کردم که گفتبرگشتم
  
 عاشقانت به اون پسره ی کدوم از مهمونا متوجه نگاهاچی هی کردلایخ-نایس

  . اون همسر سابقتهمیدونستی که فقط منو مهرداد و دوستاش مفیح..نشدن
  
  . جواب پس بدمی نکردم که بخوام به کسیمن کار-
  
 که به همسرم نگاه کنم نی ایحتما من بودم که موقع رقص به جا..آره..هه-نایس

  .گهی دیکیزل زده بودم به 
  
   حرص نگاش کردمو گفتمبا
  
  ...حد خودتو بدون و دقت کن-
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   قطع کردو با اخم گفتحرفمو

  
متاسفانه همه تورو االن ..ی هستیگاهی تو چه جانینه تو حد خودتو بدونو بب-نایس

 یکار..ی رفتار کنی چه جوردی پس بفهم که بادوننی می فالحیعروس خانواده 
  . داداشم برهینکن که آبرو

  
   گفتستادوی جاش بلند شدو روبروم وااز
  
 خانم شونمتی ماهی به خاک سی آبرومونو ببری دفعه اگه بازم بخوانیا-نایس

  .فرهمند
  
  .ی خانوادتونو بردی آبرواتیتو خودت با هوس باز-
  
  . کردم به خودم مربوطهیمن هر کار-نایس
  
 ی ربطچی من دخالت نکن چون به تو هی خصوصی زندگیپس توام لطف کن تو-

  .کنمی کار مینداره که من چ
  

در اتاقمو باز کردمو خواستم برم .. از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاقمعی سربعدشم
 بهش ی تفاوتینگاه ب.. اتاقش دراومدیداخل که همون موقع مهرداد از تو

 یحت.. بودمریهنوزم از مهرداد دلگ..انداختمو رفتم داخل اتاقو در بستمو قفل کردم
 یلی انتظار منم از اون خدی شادونمینم.. باهام صحبت کرده بودی که کلنیود ابا وج

 دوش گرفتم و بعدشم هیلباسامو عوض کردمو رفتم ..باال بودو اون واقعا حق داشت
 و یهم فشار روح.. فشار بهم اومدیلیامشب واقعا خسته شده بودم و خ..دمیخواب

  ...یهم جسم
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سرمو .م آروم چشامو باز کردمو به اطراف نگاه کردم چشمی افتادن نور آفتاب توبا
 باال انداختمو ییابرو.. بود11ساعت .. نگاه کردمواری دیبرگردوندمو به ساعت رو

لباسامو عوض ..کنهی دلم درد مری زیکمی کردمویحس م..آروم از جام بلند شدم
شون  شده بودو مبال دوباره سرجابسالن کامل مرت..رونیکردمو از اتاق رفتم ب

 که همون موقع ارهیخواستم رعنا رو صدا کنم که برام صبحانه ب.. شده بودندهیچ
.  وارد خونه شدی پاکت دستش بود عصبهی که یدر سالن و باز شدو مهرداد در حال

  . رفت سمت اتاقشعیبا تعجب نگاش کردم که سر
  
  ...مهرداد-
  
 دستش جا به یکتو تو اصال جواب ندادو فقط به راه خودش ادامه داد و اون پایول

 ی مهرداد متوجه نشد و رفت توی ولنی زمی کاغذ از توش افتاد روهیجا کرد که 
 هی.. برداشتمنی زمیرفتم سمت همون کاغذو آروم از رو..اتاقشو درو محکم بست

 یتو.. بود نگاه کردمگهیه مرد دی و دای که از لیبا دهن باز به عکس..عکس بود
 کردمو ی کرده؟ پوفانتی خدای افتاده؟لی چه اتفاقیعنی... بودنی افتضاحتیوضع

 وهی شلوارم تا بعدا به مهرداد بدم و به رعنا گفتم تا برام مبی جیعکسو گذاشتم تو
 خوردم چون مهرداد اصال ییناهار خودم تنها.. نمونده بودیزی چون تا ناهار چارهیب
بعد از ناهار . نبود داشی کجا رفته بود که اصال پدونمی هم نمدای لزیومد سر مین
 عکس نی طرف اهیاز .. همش فکرم مشغول بودی نگاه کردم ولونیزی تلویکمی

 یلی بار با آهی ی تا االن حتیعنی.. ارسانشبی دی هم حرفای و از طرفدایافتضاح ل
فکر .. رفتم سمت اتاق مهرداددمو خاموش کردمو از جلم بلند شونویزینبوده؟ تلو

آروم در زدم ... من نداشته و نخواهد داشتی برایود سیچی هزای چنیفکردن به ا
 ی نداد برای بازم جوابی پشت سر هم در زدم ولگهیچند بار د..ومدی نیی صدایول
 و آرنجشو عمود دهی تختش دراز کشی رودمی آروم درو باز کردم که دنیهم

  .خواستم درو ببندم که صداش مانعم شد.. خوابهسپ. صورتشیگذاشته رو
  

  سنا؟ی یخوای میزیچ-مهرداد
  
  ؟یستیخواب ن-
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آروم قدم برداشتمو  وارد اتاقش شدمو درو .. جاش بلند شدو فقط نگام کرداز

  .بستم
  
  ؟یخوب-
  

  ؟ی داشتیکار..کنهیسرم درد م-مهرداد
  

آروم به سمتش رفتم عکسو .. قرمز بودیلی کالفس چون چشاش خیلی بود خمعلوم
 از عی به عکس انداختو سری اخم نگاهبا.. درآوردمو به سمتش گرفتمبمی جیاز تو

  .دستم گرفتش
  

  ؟ی از کجا آوردنویا-مهرداد
  
  . اون پاکته افتادی اتاقت از توی تویرفتی می که داشتیموقع-
  

   گفترونوی نفسشو داد بمحکم
  

  ؟!خب-مهرداد
  

   تکوت دادمو گفتمسرمو
  
  . بهت بدمنوی همخواستمیفقط م..یچیه-
  
درو باز کردمو خواستم .. برگشتمو رفتم سمت در اتاق نگفتو فقط نگام کرد کهیچیه

   که برگشتم سمتشو گفتمرونیبرم ب
  
  . من هستمی حرف بزنی با کسیاگه خواست-
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 برگشتمو از اتاق اومدم عی سرخش نگاه کردمو سری لحظه به چشماچند
 شده ینجوری کرده که ای کاردای واقعا لیعنی.. حالش بدهیلیمعلوم بود خ..رونیب

 اتاقمو لب ی کردمو رفتم تویپوف..  باشهی عکسا ساختگنی اای همه دمیاد؟شامهرد
  ..تا عصر فقط سرگرم همون بودم..تابمو روشن کردم

  
 موهامو باز ی رهیاز جام بلند شدمو گ.زی می تابمو خاموش کردمو گذاشتم رولب

و موهامو جمع کردم.دمی موهام کشیآروم شونه رو.. ستادمی وانهیی آیکردمو جلو
 بلند مهرداد از ی و بعد از اون صدایزی چهی برخورد یخواستم ببندم که صدا

 ی خورده روشهی بودو و شبازدر اتاقش .رونی از اتاق اومدم بعیسر.اتاقش اومد
  . بودختهی رنیزم
  

  . دروغ نگوگهی؟دیدیفهم..به من دروغ نگو-مهرداد
  
  . ندارم بگمی دروغگهی دچکسیمن نه به تو و نه به ه-دایل

  
 ستادهی به در واکیمهرداد نزد..نمی رو ببدای سرمو کج کردمو تازه تونستم لیکمی

  . اونورتر از مهردادیکمی دایبودو ل
  

   من فرستادن؟ی که براهی چی لعنتی عکسانیپس ا..یغلط کرد-مهرداد
  

  .دای چند تا عکس پرت کرد سمت لبعدشم
  

  . خانومدای شاهکاراتو لنی ببایب-مهرداد
  

  . بهشون انداختو پوزخند زدی برداشتو نگاهنی زمیاز رو رو عکسا
  
 جواب پس دی خودمم بای رابطه داشتن با شوهر قانونی برادونستمیواقعا نم-دایل

  .بدم
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بعد از چند لحظه ..ومدی مهرداد می عصبی نفسای صدای لحظه سکوت شد ولچند
 عیکه سر حمله کنه دای زدو خواست به سمت لیمثل بمب منفجر شدو داد بلند

  . سمتشو بازوشو گرفتمدمییدو
  
  ؟یکنی کار میمهرداد چ-
  
   بلند گفتکردی نگاه مدای به لظی اخم غلهی بدون توجه به من همونطور که با یول
  

 شونتو بعد ی رویتو که اون خال لعنت.. همه مثل خودت خرنی کردالیخ-مهرداد
  .ی برداشتکهی مرتنیاز ازواج با ا

  
  د نگاه کردو گفت با حرص به مهردادایل

  
نه؟واقعا برات متاسفم مهرداد که .. آوردهی عوضی عکسا رو اون عاطفه نیا-دایل

  . مادرتو نهی ولیکنی اونو قبول میحرفا
  

   دستم در آوردو گفتی بازوشو از تومهرداد
  
 برام آوردن و من اتوی کثافت کاری کم عکسایکنیکدوم مادر؟فکر م..جمع کن بابا-

   همشون؟ کردم ازیچشم پوش
  
 ی توی بخوادمی به توام اجازه نمی ولکنمیاون عاطفه رو که خودم آدمش م-دایل

 خودمم و به توام ی که هستم برایه ا* ز*ر*اصال من هر ه..یکار من دخالت کن
  ؟یدیفهم.. ندارهی ربطچیه
  

 ی به فک منقبض شده ینگاه..رونی از اتاق رفت بعی از کنارمون رد شدو سربعدشم
 توالتشو زی رفت سمت مییهوی.. کردمدییسای هم می داشت دندوناشو رومهرداد که

 هم قالب یلبمو گاز گرفتمو دستامو تو. پرت کردنی زمیگلدونو برداشتو محکم رو
 ترسناک شده یلی خیی جوراهی..بودم دهی ندی عصباننقدیتا حاال مهردادو ا..کردم
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 دستاش ی سرشو تو تخت نشستوی رفت رودوی موهاش کشیمحکم دستشو تو. بود
 اتاقو جمع ی توی خورده هاشهی به رعنا گفتم شرونوی از اتاق اومدم بعیسر.گرفت

 که وارد اتاق شدم نیهم.. مهرداد بردمی آب خنکم پر کردمو براوانی لهی..کنه
آروم به سمت مهرداد رفتمو . درو بسترونویرعنام کارش تموم شد از اتاق رفت ب

  . به سمتش گرفتمنووای تخت کنارش نشستمو لیرو
  
  .یشی بخور آروم منویا-
  

 نفس هی ازم گرفتو وانوی آورد باال و بهم نگاه کردو بعد از چند لحظه لسرشو
  . شدرهی و به روبروش خی عسلی رو گذاشت روی خالوانیل..خورد

  
  ؟یخوب-
  

   چشم و روئه؟ی چقد بیدید-مهرداد
  
  . عکسا فتوشاپ باشهدی؟شای کردقیمهرداد تو تحق-
  

 فتوشاپ گهی عکسا رو نشون دادم میبه سه تا عکاس.. کردمقیاره تحق-مهرداد
  .ستین

  
   کردمو گفتمیپوف

  
 دخالت ستی که االن شوهر مامانته بهتر نهی مردنیخب اگه عکسا مال هم..خب-

 گهی سود دچی تو مامانت بهم بخوره هی که رابطه نی از اری غینجوری ا؟آخهینکن
  . ندارهیا

  
   دخالت کنم؟دی باشه زن بابام بوده بازم نبایگه عکسا مال زمان ایحت-مهرداد
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 مهرداد ی به بابا دای لیعنی. مهرداد نگاه کردمی خسته ی گاز گرفتمو به چهره لبمو
   کرده؟انتیخ
  
  ؟ی عکسا رو برات آورده اعتماد دارنی که ایبه کس-
  

   عکسا رو برام آورده؟نی ای کیدونیم-مهرداد
  
  نگاش کردم که گفت نگفتمو فقط یچیه
  

  . بابام و دوست مامانمی اغهیزن ص..عاطفه-مهرداد
  

   باال انداختمو گفتمییابرو
  
  اره؟ی تو بی رو برای عکسنی همچدی بای چیبرا-
  

   دادو گفترونی محکم بنفسشو
  

  .سنای ی خبر نداریچیتو از ه-مهرداد
  

   کردمو بعد از چند لحظه گفتمسکوت
  
 یکمی ارمی آرام بخش بهیبرات .. آرامش حل بشه بادی موضوع بانیبالخره ا-

  ؟یبخواب
  

 وانی آرام بخش و لهیاز جام بلند شدمو رفتم براش .. نگفتیچی تکون دادو هیسر
 لب تشکر ری قرصو همراه با آب به سمتش گرفتم که آروم زیبسته ..آب آوردم

  .دی تخت دراز کشیبعدشم رو. کردو ازم گرفتو خورد
  
   برم؟ ندارمیبا من کار-
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   شدو آروم گفترهی لحظه بهم خچند

  
  ؟ی باشنجای همشهیم-مهرداد

  
   چشاشو گفتی تعجب نگاش کردم که آرنجشو گذاشت روبا
  

  . چراغو خاموش کنرونی بیرفت..الیخیب-مهرداد
  

 کتاب هی.. رفتم سمت اتاق خودمرونوی زدمو برگشتمو از اتاق اومدم بی محولبخند
 چقد حالش بده دمیفهمیم.دوباره رفتم اتاق مهرداد برداشتمو زمی می کشویاز تو

دوست دارم هر .. کنمو تنهاش بزارمی نامردطی شرانی ای توخواستمی نمنی همیبرا
 در مهرداد دستشو برداشتو با یبا صدا. که در توانم باشه براش انجام بدمیکار

  .تعجب نگام کرد
  

  ؟یخوای میزیچ-مهرداد
  
  .گهیم دخب اومد..شتی پامی بیمگه نگفت-
  

   زدو گفتی لحظه همونطور نگام کرد بعد آروم لبخند مهربونچند
  

  . ممنون-مهرداد
  

به .  تختو روش نشستمکی توالتشو برداشتمو گذاشتم نزدزی می زدمو صندلیلبخند
   نگاه کردمو گفتمکردیمهرداد که هنوزم داشت با لبخند نگام م

  
  .من هستم..راحت بخواب-
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 دهیچی مهرداد واقعا پیزندگ.آروم چشاشو بست پر رنگ تر شدو لبخندش
 یادی زی معلومه سختی ولشی بوده زندگی چه جورقای دقدونستمینم..بود
 شی مشکالت پنی بود با اگهی هر کس ددیشا..چقدر خوب مقاوت کرده..دهیکش

 به منم د وجونی با ای مهرداد هنوزم سرپاست و حتی ولاوردی زود کم میلیاومده خ
 روزا نی ایتو.. کتابمو باز کردمو شروع کردم به خوندندموی کشیهآ. کنهیکمک م

  ...هیکاریخوندن کتاب برام بهتر از ب
  
 کتاب غرق یانقد تو.. در به خودم اومدمی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم

از جام بلند شدمو رفتم سمت درو آروم . شده بودم که اصال حواسم به دوروبر نبود
   آروم گفتمرونویرفتم ب.پشت در بودرعنا ..بازش کردم

  
   شده؟یزیچ-
  

  .نه فقط اومدم بگم شام حاضره-رعنا
  
  مگه ساعت چنده؟-
  

  . خانوم9-رعنا
  

   تکون دادمو گفتمیسر
  
   خانوم هست؟دایل.. االنامی مدی آماده کنزویشما م..باشه-
  

  .رونی وقته از خونه رفتن بیلیخ..نه-رعنا
  
  .میایما االن م..باشه-
  

 ی بارم توهی یحت.. بوددهیمهرداد آروم راحت خواب. اتاق و درو بستمی تومبرگشت
 دارشی بدیبا..ستادمیآروم رفتم سمتشو باال سرش وا. خواب تکون نخورده بود
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 بازوشو یدستمو گذاشتم رو.  نخوردیچیمخصوصا که ظهرم ه.. شامی براکردمیم
  .آروم تکونش دادم

  
  .مهرداد..مهرداد-
  
  . خوردو آروم چشاشو بازو کردو برگشت سمتمیکی کوچ من تکونی صدابا
  

  ؟یینجایتو هنوز ا-مهرداد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .می شام بخورمیپاشو بر..آره-
  
   گفتدوی به موهاش کشی جاش بلند شدو دستاز
  

  .تو برو بخور.. ندارملیمن م-مهرداد
  
  . هاشهی هاپو مسنایپاشو که باز ..ی نخوریچی که ه؟ظهرمی چگهید-
  

  .ستادی زدو از جاش بلند شدو روبروم وایلبخند
  

  .سنای ی که هستیمرس-مهرداد
  

  . زدمو سرمو کج کردمو نگاش کردمیلبخند
  
  . چون دوست دارمدمی برات انجام مادی از دستم بربیمن هر کار..مایتشکر نداشت-
  

 زدمو آروم دستشو یلبخند پر رنگ تر.. چشماش پر از تعجب شد.. نگام کردگنگ
  .تمگرف
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  .مطمئن باش.. دوست کنارتمهی مثل شهیمطمئن باش هم-
  

   گفترونوی به دستامون انداختو نفسشو داد بینگاه
  
  .میبر-
  

 رعنا موی نشستزیبا هم پشت م..رونی ول کردمو جلوتر رفتمو از اتاق اومدم بدستاشو
 که چند تا قاشق نی همی ولخوردی غذا میلی میمهرداد با ب..دیبرامون سوپ کش

  .میغذامون که تموم شد با هم از جامون بلند شد.  بودی کافخوردیم
  
  ؟یاری میرعنا برامون چا-
  

  .ارمیاالن م.. خانومسنایچشم -رعنا
  

 اومد نای سمت مبال که در سالن به شدت باز شدو سمی بهش زدمو باهم رفتیلبخند
  . نگاه کردمشی عصبانی به چهره ستادمویسرجام وا.داخل

  
  . داخلیای میندازی منیی سرتو پاینجوری استی صاحاب نینه ب خونیا-مهرداد

  
  .ستادی منو مهرداد واکی زدو اومد جلوترو نزدیپوزخند

  
  ؟ی حرف زدینجوری با مامان ای چیبرا-نایس
  

  . دخالت نکنستی که بهت مربوط نیتو کار-مهرداد
  
  . مامان گناه کرده که با شوهرش بوده؟مگهیکنیپس تو چرا دخالت م-نایس
  

  . حرف نزنیدونی که نمیزی لطفا خفه شو و در مورد چنایس-مهرداد
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   کردو گفتبشی جی تودستاشو

  
  .خب بگو تا منم بدونم-نایس
  

   گفتدوی کشیقی نفس عممهرداد
  

 خوادی مینجوری من آره؟اشیاومده خونت تورو پرت کرده فرستاده پ-مهرداد
  .زیسرپوش بزاره رو همه چ

  
  ؟یکنی محکومش می به چی داریدونیم..اون مادرته..یگی میمهرداد بفهم چ-نایس
  

 گهی دیکی زن بابام بود با یوقت.. کردهانتیاون به بابام خ..آره-مهرداد
  ؟ی چیعنی نی ایفهمیم..بوده

  
  .ظیبا همون اخم غل.. نگفتو فقط به مهرداد نگاه کردیچیه
  
  از کجا معلوم که بعد فوت بابات نبوده؟-نایس
  

 که مامان رابطه نامشروع نهی بوده مهم ای کستی واسم مهم ننای سنیبب-مهرداد
  .داشته

  
 تو ی مامانو پای موضوع؟مگه گناه کارانی داره ایخب به تو چه ربط-نایس
  ؟ی داری اعتراضگهی من نبوده؟پس تو دی مگه اون مرد باباسن؟اصالینویم
  

نامشروع  تو دی شا؟بدبختیگی می چی داریدونیاصال م..یرتی غی بیلیخ-مهرداد
  . حروم زادهیعنی؟ی چیعنی یدونینامشروع م..یباش

  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

764

 یمن حروم زاده اصال ول.. خودممی هستم برای خب اصال من هر چیلیخ..هه-نایس
  .ی کنی با مامان بدرفتاری بخوادمیبهت اجازه نم

  
 ی باز بهت قول داده گند کار؟نکنهیزنی منهی سنگشو به سنقدی اه؟چرایچ-مهرداد

  . خبر ندارم از دانشگاه اخراجت کردنیفکرکرد..ونه خودتو بپوشیها
  
بعد از چند لحظه نگاشو ازم گرفتو با پوزخند . نگاشو به من دوختدویی لبشو جونایس

  گفت
  
   دختره بهت گفته آره؟نیا.. شدهادی دروبرت زنی که خبر چنمیبیم-نایس
  

   داره؟ی چه ربطسنای به نیا-مهرداد
  
  .یکنیدفاع م ازش یخوب دار..خوبه..هه-نایس
  

  .یگی می چنمیدرست حرف بزن بب-مهرداد
  

   بلند گفتی کردو با صدایپوف
  
 نی از ای اگهی خانوم که رفت منو به حراست لو داد چه کس دنی از همریغ-نایس

   خبر داشت؟اناتیجر
  
 انداختمو نیی حرفش مهرداد برگشتو با تعجب به من نگاه کرد که سرمو پانی ابا
  . نگفتمیچیه
  

  .چه خوب.. دستتو رو کردهسنایپس -ادمهرد
  
  .واقعا برات متاسفم مهرداد-نایس
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  . ندارمیازیمن به تاسف تو ن.. خودتو اون مامانت متاسف باشیتو برا-مهرداد
  

  . آوردم باال و به هردوشون نگاه کردمسرمو
  
 ی دارینجوری که امونهی مشتی دختره تا آخر عمرت پنی برت داشته که االیخ-نایس

  ... از الس زدن باری خانم به غنیا..ری نخیآره؟ول..یکنیا رفتار مبا م
  

همون .. زدیلی حرفش تموم نشده که مهرداد دستشو آورد باال محکم بهش سهنوز
   گرفتو گفتنایدستشو مشت کردو انگشت اشارشو به سمت س

  
 تونهی کس نمچیه..نیکنی صحبت مینطوری اسنایدفعه آخرت باشه در مورد -مهرداد

 ی وقتی بعد حتنی از اری بگادیپس .. کنهجادی دختر برام شک انی ای پاکیتو
  .ستیهم اون مادر قد..هم تو..ی اول دهنتو آب بکشیاری اسمشو بیخواست

  
   قدم رفت عقب ترو گفتهی دستاشو پشتش حلقه کردو بعدشم

  
  .رونی بدییحاالم بفرما-مهرداد

  
   بهم کرد و گفتیرت گونش بود نگاه پر نفی که هنوزم دستش رونایس
  
  . باشیمنتظر تالف.. کوچولوی بد پا رو دمم گذاشتگهی دفعه دنیا-نایس
  

  . تا خودم پرتت نکردمرونی دهنتو ببند و گمشو بنایس-مهرداد
  

آب دهنمو قورت دادمو .رونی از خونه رفت بعی به مهرداد زدو برگشت سریپوزخند
 بخواد دمیترسیم..ومدیبر م ی هر کارنایاز س.. شکمم گذاشتمیآروم دستمو رو

  .ارهی سرم بییبال
  

  !!سنای-مهرداد
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  . بود نگاه کردمستادهی مهرداد که حاال کنارم وابه
  

  . بکنهتونهی نمی غلطچیه..زنهیفقط حرف م..نترس-مهرداد
  
  ... موضوعنی داشت حاال با انهی دانشگاه هم ازم کی هیآخه اون به خاطر قض-
  

  .ی بترسستیالزم ن..آروم باش..نهکی نمیگفتم کار..سیه-مهرداد
  
 ترس خاص بهم دست داد با هی چرا دونمینم.. نگفتمو بازم زل زدم به دریچیه

  .حرفاش
  

   که از دانشگاه اخراجش کردن؟ی رو لو دادنایواقعا تو س-مهرداد
  

  . آره تکون دادمی به مهرداد نگاه کردمو سرمو به معنادوباره
  

  ؟ی کردی کارنیچرا همچ-مهرداد
  
دعوامون شد من لوش دادم آخه همش پشت .. دراز کردشتری بمشیپاشو از گل-

  .زدی که االن به تو گفتو میی حرفانیسرم هم
  

   کردو گفتیپوف
  

  . امروزیبرو بخواب خسته شد..ی بهش فکر کنخوادی نمگهیاصال د.. باشه-مهرداد
  

   گفتمرفتمی که به سمت اتاقم می تکون دادمو در حالیسر
  
  .ریشب بخ-
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 یلی خنای سی چشماینفرت تو.. اتاقمو باز کردمو رفتم داخلو در اتاقمو قفل کردمدر
 حد نی تا ایعنی.. بودمدهی ندی کسی چشمای همه نفرتو تونیتا حاال ا..ترسناک بود

  . تخت نشستمو آروم شکممو نوازش کردمیرو..از من متنفره
  
  .شتهی پشهی همیمامان.. های وقت نترسهی..ی مامانفتهی بی برات اتفاقزارمینم-
  

 زدمو از جام یلبخند.. شکممی بعدشم گذاشتم رودموی آوردمو باال و بوسدستمو
 همش نای سی حرفایول..دمیبلند شدمو لباسامو عوض کردمو مسواک زدمو خواب

 از کنارش ی به راحتتونستمی که ازش داشتم نمیبا شناخت..خوردی گوشم زنگ میتو
  ...بگذرم

  
  .سنای..سنای-مهرداد

  
 کردمو یاخم کمرنگ.رفتی منیی در داشت باال پای رهیدستگ.. چشامو باز کردمآروم

 درو باز عیآروم از جام بلند شدمو رفتم سمت درو قفل درو باز کردم که مهرداد سر
   به سرتاپام انداختو گفتینگاه..کردو اومد داخل

  
  ؟یخوب-مهرداد

  
   شده؟یزیچ..آره-
  

  ؟یجواب داد ری دنقدریپس چرا ا-مهرداد
  
  .خب خواب بودم-
  

   کردو گفتبشی جی کردو دستاشو تویپوف
  

  ؟ی خونه بمونیخوایامروز م-مهرداد
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   گفتمدادمی که موهامو پشت گوشم می باال انداختمو در حالی اشونه
  
   هست بخوام برم؟ییمگه جا..گهیآره د-
  

   شرکت؟یای با من بیخوایخب م-مهرداد
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یواسه چ-
  

  .رهی حوصلت سر مگمیم..ی خونه ایخب تو همش تو..خب-مهرداد
  
  هست؟.. که انجام بدمستی نی شرکت کارامیخب ب-
  

   ابروشو انداخت باال و گفتی تاهی زدو یلبخند
  

  .گهی دشهی مدای پیزیچ..ی آوردنیچا..یری گردگهیخب حاال بالخره -مهرداد
  

   گفتمستادموی وانهی به سدست
  
  . شرکتت؟دستت درد نکنه آقا مهردادیشم آبدارچ بیعنی-
  

 عی تا صورتمو بشورم که سریی زدمو خواستم برم سمت دستشوی لبخندبرگشتمو
 یلی خی فاصله یبا تعجب به مهرداد که تو.دیبازومو گرفتو منو به سمت خودش کش

   چشام زل زدو گفتی بود نگاه کردم که توستادهی ازم وایکینزد
  

  ؟یدناراحت ش-مهرداد
  
  ؟ی چیبرا..نه-
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  ؟ی که بری برگشتی اونجوری چیپس برا-مهرداد

  
  . برم صورتمو بشورمخواستمی برگشتم؟میمگه چه جور-
  

  ؟یستیمطمئن باشم که ناراحت ن-مهرداد
  
   شک نگاش کردمو گفتمبا
  
   ناراحت بشم؟ی گفتیمهرداد حالت خوبه؟مگه چ-
  

 عی انگشت اشارش نوازش کردو سر آروم گونمو باهی ثانهی ی زدو برای کمرنگلبخند
  . قدم رفتم عقبهی دستش درآوردمو یآروم بازومو از تو.  عقبدیدستشو کش

  
   با من؟یایم-مهرداد

  
 خونه ی توی و خودخوریکاری از برفتمیحداقل اگه باهاش م.. نگاش کردممستاصل
  .بهتر بود

  
   تا حاضر بشم؟یستی واشهیم-
  

   زدو گفتی مهربونلبخند
  

 شرکت به هی ی زود حاضر شو که بده آبدارچشه؟فقطیچرا نم..شهیه که مبل-مهرداد
  . بره سر کارشاریاون عظمت انقد د

  
   زدمو گفتمیلبخند

  
  .دی منتظر باشرونیحاال لطفا ب.. شرکت به اون عظمتریچشم جناب مد-
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در اتاقو بستمو . رونی بار بازو بسته کردو برگشتو از اتاق رفت بای با لبخند چشاشو

 هی که حرکات مهرداد چند وقتنیبا ا. رفتم دست و صورتمو شستمو حاضر شدمعیرس
 حی بودن در کنارشو ترجنای سشبی دی با وجود حرفای ولستی نندیاصال برام خوشا

.  بکنهتونهی نمی کاریچی هنای هست سرداد مطمئنم که تا مهینجوریحداقل ا..دمیم
 هی موهامو با عیسر..ستادمی وانهیی آی کشو برداشتمو جلوی سادمو از تویشال طوس

 کرم یکمی.  بوددهی رنگ پرشهیصورتم مثل هم.. جمع کردمو شالمو سرم کردمرهیگ
  .دمی لبم کشی کشو برداشتمو آروم روی از تومویازیرژ لب پوست پ..به صورتم زدم

  
  

  .ادی رژ بهت منی ایلیخ-ارسان
  

 برداشتمو از اتاق رفتم فمویک.  زدمو درشو بستمو گذاشتم سرجاشینی غمگلبخند
  .دمی مهرداد شنی شونم انداختمو رفتم سمت سالن که صدای روفمویک. رونیب

  
  .نجامی من اای بسنای-مهرداد

  
  .  بودستادهی وارزنهی در اتاق همون پیمهرداد جلو.. تعجب به عقبم نگاه کردمبا
  
  . نشهرتید-
  

   زدو گفتیلبخند
  

  .نجای اایب.. ندارهبیچون روز اولته ع-مهرداد
  
 یلبخند. دادی ممی عطر گل مریاتاقش بو.. نگفتمو برگشتمو وارد اتاق شدمیچیه

  زدمو گفتم
  
  !ی خوبیچه بو-
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   گفتمدموی کشیقی عمنفس

  
  .دهیبهم آرامش م-
  

  .ی بی جانماز بی که تویمی مریمال گال-مهرداد
  

از ..رد نگاه ککردی که داشت با لبخند به هردومون نگاه می زنری به پبرگشتمو
 دهی بودم فقط همون بار اول دنجای که ای مدتنی ایتو..دیباری میچهرش مهربون

 رفتم سمتشو اری اختیب.دادی بهت میبی آرامش عجهیچهرش ناخودآگاه ..بودمش
   زدمو آروم گفتمیلبخند گرم. کنار تختش نشستم

  
  .سالم-
  

   لرزونشو به سمتم آوردو دستمو گرفت و گفتی دستاآروم
  
   مادر؟یخوب.. ماهتیالم به روس-ی بیب

  
  .ممنون-
  
  .زمی عزشمی پی اومدرید-ی بیب

  
  . انداختمنیی نوازش کردم و سرمو پادستاشو

  
  .یری درگتیمهرداد بهم گفته چقدر با زندگ..زمیخجالت نکش عز-ی بیب

  
  .رونی باال انداختو از اتاق رفت بی آوردم باال به مهرداد نگاه کردم که شونه اسرمو

  
  . رو ندارهی از من کسریاون غ..سرزنشش نکن مهردادو-ی بیب
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  . زدمو برگشتم سمتشیلبخند

  
  ...اصال..نه-
  
  .ی بدحی من توضی براخوامیمن نم-ی بیب

  
   گفتی گونمو با مهربونی تعجب نگاش کردمو که آروم دستشو گذاشت روبا
  
  .ری به خودت سخت نگادیز..شهی روزام تموم منیا-ی بیب

  
انقد گرم و مهربون بودن دستاش .  صورتم بودی دستش که رویرو گذاشتم دستمو

  . صورتم باشهی روشهی لحظه آرزو کردم کاش همهیکه 
  

  ! خانومسنای-رعنا
  

 در اتاق ی صورتم برداشتمو برگشتم سمت رعنا که جلوی رو از روی بی دست بآروم
  . بودستادهیوا
  

  . منتظرتونناطی حیآقا مهرداد گفتن تو-رعنا
  
  .امی االن مباشه-
  

آروم . مهربونش نگاه کردمیدوباره برگشتمو به چهره . گفت رفتی چشمرعنا
  . پاش و از جام بلند شدمیدستشو نوازش کردمو گذاشتم رو

  
  شتون؟ی پامیبازم ب-
  
  . وقته که منتظرتمیلیخ-ی بیب
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انگار کل ..اطی و رفتم سمت حرونی بهش زدمو برگشتمو از اتاق اومدم بیلبخند

 داشت که با لمس دستاش انگار آرامش ی زن چری پنیا. آرامش گرفته بودوجودم
 نیمن ا.. که هست خوبهی هر چی برخورد؟ ولنی رو گرفته بودم؟اونم با اولایدن

  . باز کردمو نشستمنویدر ماش.. خوامیآرامشو م
  

  .چه عجب بانو-مهرداد
  
  . شدری ددیببخش-
  

   گفتومدی در منگی پارگی که از توی روشن کردو در حالنویماش
  

  . لباتهی که االن روی به لبخنددی ارزی مقهی چند دقنیا.. ندارهبیع-مهرداد
  
  . مهربون بودیلیخ-
  

  .شی نشناختادیهنوز ز..یلی از خشتری بیلیخ-مهرداد
  
  مادر بزرگته؟-
  

  .مهیدا..نه-مهرداد
  
  .چه جالب-
  

   دنده رو عوض کردو گفتدوی کشیآه
  

 دیپرسی ازم میبچه که بودم اگه کس.. ترهکی بهم نزدیکس از هر ای دنیتو-مهرداد
  .دادمی رو نشونش می بی فقط بهیمادرت ک
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  .ی دوسش داریلیپس معلومه خ-
  

  .عاشقشم-مهرداد
  

 ی چی ازش متنفره؟برادای لی چی براشهیپس اگه دا. نگفتمیچی زدمو هیلبخند
 به مهرداد یه کنه؟نگاه کوتارونی رو از خونه بی بی بدی باگفتیاون روز م

  . انداختمنییانداختمو سرمو پا
  
  . سوال بپرسمهی شهیم-
  

   خانوم؟دی هستیشما ک-مهرداد
  
پشت چراغ .. نگاه کردمکردی تعجب سرمو آوردم باال به مهرداد که داشت نگام مبا

  .میقرمز بود
  
  !؟یبا من-
  

   کجاست؟سناید؟ی هستیبله با شمام؟شما ک-مهرداد
  
  ؟یمهرداد خوب-
  

   کو؟سنای..بله که خوبم-مهرداد
  
   جلوت نشستم؟ینیمنو نمب..بسم اهللا-
  

  . نبودی خجالتشناختمی که من مییسنای..یستی نسناینه چون شما -مهرداد
  
  . حرص نگاش کردمو رومو برگردوندمبا
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  . های مسخره ایلیخ-
  

   افتاد گفتی که راه می کردو در حالی بدجنسخنده
  

 سوال هی شهی مگهی انداخته منیی سرشو پایور جهی..گهی دگمیخب راست م-مهرداد
  . کنارش نشستهالی گودزهیبپرسم انگار بال نسبت خودم 

  
   گفتمدمویخند

  
   تنگ شده؟سنای دلت واسه اون یلی که خنیمثل ا-
  

  . دوست دارمشتری بیلی خیلی رو خسنایمن اون -مهرداد
  

  . زدمو زل زدم به روبرومی کمرنگلبخند
  
  .ه رفته وقتیلی خگهیاون د-
  

  .گردهیبرم-مهرداد
  

 بهم زد و دوباره به روبروش نگاه کردو ی نگاه کردم که برگشت سمتمو لبخندبهش
  زمزمه وار گفت

  
  .گردونمیمن برشم-مهرداد

  
   کردو بعد از چند لحظه گفتسکوت

  
  ؟ی بپرسیخواستی میحاال چ-مهرداد

  
  .دمی شنکردی با تو بحث می بی بیراستش اون روز که مامنت داشت برا-
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  !خب؟-مهرداد

  
  اد؟ی بدش می بی مامانت از بی چیبرا-
  

   با مکث گفتدوی کشیآه
  

  .دمی محیبعدا برات توض.. مفصلهیلی خشیقض-مهرداد
  

 موی شدادهی پنیبا هم از ماش.  شرکتو پارک کردنگی پارکی تودیچی موقع پهمون
ها رو فشار دادو  از دکمه یکی مهرداد مویوارد آساناسور شد.  سمت آسانسورمیرفت

  .برگشت سمتم
  

  گه؟ی دیدی رو انجام میخب همون کار آبدار چ-مهرداد
  

   گفتمی باال انداختمو با بدجنسییابرو
  
  . قبول کنمتونمی نمروی مدزیمن کمتر از نشستن پشت م..شرمنده-
  

  ؟ی کناستی ریخوایپس از روز اول م..خوشم اومد..نیآفر..اوه اوه-مهرداد
  
  ن؟یر دایشما اعتراض-
  

  . جرئت داره اعتراض کنهیک..رینخ-مهرداد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  ؟یریگی رو به عهده می آبدار چفی حساس و ظریلیپس شما کار خ-
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  . به من رحم کنکمی.. حد بابانی تا اگهینه د-مهرداد
  
  .راه نداره.. نچ-
  

  .رونی بمی موقع در آسانسور باز شدو باهم از آسانسور اومدهمون
  

  ؟ی جا واسه من جور کنهی اتاقت ی همون گوشه موشه هاشهیحاال نم-مهرداد
  
  .شهی می چنمیحاال تا بب-
  

 که وارد نیهم.  زدو زنگ در واحدشونو زد که بعد از چند لحظه در باز شدیلبخند
  . از جاش بلند شدی بالفاصله منشمیشد

  
  .ی فالحیسالم آقا-یمنش

  
  .دییبفرما..سالم-مهرداد

  
 یکی ی اشهی در شیجلو. از راهرو بردمیکیشت پشتمو به سمتم  دستشو گذابعدشم

   درشو باز کردو آروم گفتستادوی واتیریاز اتاقا که روش نوشته بود مد
  

  .دی جدری خانم مددییبفرما-مهرداد
  

  .... زدمو وارد اتاق شدمیلبخند
  
  
  

  ) :ارسان  (  
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 دهی نه دی شب مهموناز.. بودیلیبازم آ.. برداشتمزمی می تلفنو از روی کالفگبا
 بار هزارم بود که داشت زنگ یاالنم برا..بودمش نه به تلفناش جواب دادم

  . تلفنو جواب دادمدمویی هم سایدندونامو از حرص رو.زدیم
  
  . باهات صحبت کنم پس انقد زنگ نزن لطفاخوامی نمیعنی دمی جوابتو نمیوقت-
  

  .م شد مانعیلی آونی گری رو قطع کنم که صدای گوشخواستم
  
  .ارسان توروخدا قطع نکن-نیلیآ
  
   سرد گفتمیلیخ
  
 االن بگو نی از همی چرتو پرت بگسنای در مورد یخوای باز م؟اگهی کار داریچ-

  . به حرفات گوش بدمخوامیچون نه وقتشو دارم و نه م
  
  .ارسان من تصادف کردم-نیلیآ
  

  . کردم نشون ندمی سعی خوردم ولجا
  
  ؟یک-
  
 بهم نی که ماششدمی رد مابونیداشتم از خ.. اومدمیاز مهمونهمون شب که -نیلیآ

  .زد
  
   بکنم؟دی کار بایخب من االن چ-
  
  !! تصادف کردمگمی گفتم؟می چیدیارسان درست فهم-نیلیآ
  
   کار کنم؟ی من چیانتظار دار..یاالن که زنده ا..ی که کردیخب تصادف کرد-
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   لرزون و بغض دار گفتی صدابا
  
   منو سپرده دست تو؟ینجوری هم؟بابامیگی می چیمفهیارسان م-نیلیآ
  

   کردمو گفتمیپوف
  
  ؟ی داریکار-
  
  . باهات صحبت کنمدی باایب...آره-نیلیآ
  
  ...اگه-
  
  .ای بکنمیخواهش م..ستی نسنایدر مورد ..نه ارسان-نیلیآ
  
  .امی مگهی ساعت دهیتا ..باشه-
  
  ... کهکنمیشام درست م..باشه-نیلیآ
  
  . برم کار دارمدیازود ب..ستیالزم ن-
  
  .منتظرتم..باشه-نیلیآ
  

 بهش زوی می رو قطع کردمو گذاشتم روی بزنم گوشی اگهی که حرف دنی ابدون
واقعا .. که نزنمشکنمی نمنی بخواد چرتو پرت بگه تضمیلیاگه بازم آ.. شدمرهیخ
 طول ادی زنای ایول..کنهی منی توهسنای به ی وقتکنمی خودمو کنترل میلیخ
 دیبا.. شرکت دادملی درخواست طالقو به وکیمون روز بعد از مهمونه..کشهینم

 نباشه یلی آگردهی برنمگهی دسنایحداقل اگه .. راحت باشمیلیزودتر از دست آ
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 از جام بلند شدمو کتمو از دموی به موهام کشیدست. تحملش برام سخته واقعا..بهتره
  ...یلی آیونه  رفتم سمت خرونوی برداشتمو از شرکت اومدم بیپشت صندل

  
 بود و سوز یهوا ابر.. شدمادهی پنی از ماشعی گوشه پارک کردمو سرهی نویماش

 یبعد از چند لحظه در با صدا..رفتم سمت در خونه و زنگ زدم. ومدی هم میسرد
 در منتظرم ی جلویلی آدمی که درونیاز آسانسور اومدم ب.  باز شدیکیت

 روبروش تمو بدم به سمتش رف صورتمی تویریی که تغنیبدون ا.ستادهیوا
  . زخم شدهدادی چسب بزرگ داشت که نشون مهی شیشونی پیگوشه ..ستادمیوا
  
  .سالم-نیلیآ
  
   تکون دادمو گفتمی حوصله سریب

  
  .بگو کارتو عجله دارم-
  
   داخل؟ییای نمیعنی-نیلیآ
  
  .فکر نکنم الزم باشه-
  

   گفتنویی سرشو انداخت پادوی کشیآه
  
  . باهات حرف بزنمدیبا..خل داایلطفا ب-نیلیآ
  

 باهاش داشته باشه از کنارش رد ی تماسنیری که بدنم کوچکتنی کردمو بدون ایپوف
 از مبال نشستمو یکی یرو.  بهم کردو درو بستینگاه دلخور.شدمو رفتم داخل

 بود بهم زل زده بود ستادهی در وای که هنوز جلویلی هم انداختم و به آیپاهامو رو
  .نگاه کردم

  
  .گفتم عجله دارم-
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   سمت آشپزخونه گفترفتی به خودش اومدو همونطور که معیسر

  
  .ارمی میاالن برات چا-نیلیآ
  
  . حرفاتو بزنای بعیسر..ستیالزم ن-
  

 نیی مبل روبروم نشست و سرشو پای آروم اومد روی دهنشو قورت دادو با قدماآب
  . باال انداختمو بهش نگاه کردمییابرو.انداخت

  
  .نومشیم..خب-
  

  . هم قالب کردو سرشو آورد باال و با استرس نگام کردی تودستاشو
  
خودش .. مرد بود رانندشری پهی که بهم زد ینیاون شب ماش..اون شب..خب-نیلیآ

  . تا مطمنئن بشه خوبممارستانیمنو برد ب
  

  سرد نگاش کردمو گفتم. شدو زل زد به چشامساکت
  
  !؟ی بگنوی همیخواستی م؟فقطیخب؟که چ-
  
  .نه-نیلیآ
  
   شک نگاش کردم که با ترس بهم نگاه کردو چشاشو بستو بعد از چند لحظه گفتبا
  
  .من حاملم..من-نیلیآ
  
 دختر چه نی گفت؟ای االن چیلیآ.. اعتماد نداشتمدنی که گوشام شنیزی چبه

 از جام عی کردمو سریظی کار کنه؟ اخم غلی من چی با زندگخوادی داره؟میقصد
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 هم ی لبشو به دندون گرفت که دندونامو رویگوشه ..ستادمی وابلند شدمو روبروش
 یفی خفغی کردم که جلندش لباسشو گرفتمو از جاش بی قهی حرکت هی ی تودموییسا
  . چشاش جمع شدی اشک تودویکش

  
  ؟یکنی کارا رو منی ای چیبرا-
  

   بودو تا خواست حرف بزنه با داد گفتمقشی ی دست من که روی گذاشت رودستاشو
  
 من ی مزخرفت و داغون کردن اعصاب و زندگی حرفانیبا ا..فقط جواب منو بده-
  ؟ی به کجا برسیخوایم
  
  .گمیارسان به خدا من دروغ نم-نیلیآ
  
  . مبلی ول کردم که باعث شد پرت بشه روقشوی حرص با
  
 شب منه خر مست بودمو اون کارو کردم هی.. مثل سگیگیدروغ م..یغلط کرد-

  آره؟ ..یکنیستفاده م ازم سوءایخوب دار
  
خود اون دکتره که رفته ..گمیارسان به قرآن به جون مامانم دارم راست م-نیلیآ

  . بهم گفت حاملمششیبودم پ
  
 برداشتو زی می از روکوی شکل کوچلی دستگاه مستطهی برگه با هی جاش بلند شدو از

  .به سمتم اومد
  
 هی گفتم یکنی باور نمنستمدویچون م.. که خود دکتر دادی برگه انمی اایب-نیلیآ

  .سهیبرگه با دست خط و مهر خودش برات بنو
  

 بخونم که اصال خواستیدلم نم. بهش انداختمی نگاه سرسرهی رو ازش گرفتمو برگه
  . نوشتهیچ
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  .شینیبب.. چکیبی تست بنمی اای بیاگه به اونم اعتماد ندار-نیلیآ
  
 یبرگه تو.  بودن نگاه کردم کنار هم قرار گرفتهی که دوتا خط عمودی صفحه ابه

 خونه و یدستمو مچاله کردمو اون دستگاهم ازش گرفتمو همه رو پرت کردم گوشه 
  . دستم گرفتمیبا شدت بازوهاشو تو

  
 ندارم چون اصال بهت اعتماد ی کاری من آوردی برای که توی مزخرفاتنیمن به ا-

  .شی آزمای من ببرمت براای  بیگی راست میلیاگه خ..ندارم
  

 بگه دروغ گفتمو کردمیخدا خدا م. گونش سر خوردنی آروم رواشکاش
  .کنمیخواهش م..بگه دروغ گفته بهم..کنمی ازت خواهش مایخدا..امینم
  
  . باهاتامی که بهت ثابت کنم منی ایفقط برا-نیلیآ
  

بازوهاشو . خوب سرد شدن دستامو احساس کردمیلیخ.. کردم پاهام سست شدحس
  ول کردمو گفتم

  
  .حاضر شو تا منم بهت ثابت کنم که دروغهبرو -
  

.  سستم کردشتریب.. کرداهی رو برام سای دنشتری پوزخندش بنیهم.. زدپوزخند
نه . مبل پرت کردمی خودمو رودموی موهام کشی تویدست.برگشتو رفت سمت اتاقش

 رو سنای جواب دی موقع من با؟اونی کردم؟اگه راست باشه چیمن چه غلط..ایخدا
  . گوشم زنگ خوردی خودم بلند تویدا بدم؟ صیچ
  
 و قرار فتادهی ننمونی بی و تا حاال هم اتفاقمیکنی می جدا از هم زندگیلیمن آ-
  .فتهی بستین
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 یصدا. واری برداشتمو پرت کردم سمت دزوی می مشت کردمو گلدون رودستامو
 که یلیاز جام بلند شدمو خواستم برم سمت اتاق آ.  جا افتادهی کشی دادو هر تیبد

  . با ترس بهم نگاه کردرونویخودش از اتاق اومد ب
  
  ؟ی اعصابم راه بری رویخوای مشتری بای زودتر یایم-
  

پشت سرش .  فشار دادو رفت سمت در خونهفشوی کی دهنشو قورت دادو دسته آب
 اعصابم یبه قدر..دست خودم نبود..دمی درو محکم به هم کوبرونویاز خونه اومدم ب

. کردمی می اون خالی حرصمو رودی باومدی دستم مری زیزیه هر چخرد بود که اگ
 سوار شدو نمیلیآ..  روشن کردمنوی باز کردمو سوار شدم و ماشموتی با رنویدر ماش

 با نی ماشکای الستغی پدال گاز فشردم که با جی پامو روعی درو ببنده سرنیقبل از ا
به اون اعتماد ..مای نیر خاله  پسشگاهی برم آزماخواستمیم.  راه افتادیادیسرعت ز

من ..آره..گهی داره دروغ میلی اونجا تا اون بهم ثابت کنه که آرفتمی مدیبا..داشتم
 هوا رو حس یاونقدر داغم بودم که اصال سرد.نیی پادمی رو کششهیش..مطمئنم

 که ی ساعتهی..میدی بود رسی ساعت به هر جون کندنهیبالخره بعد از . کردمینم
 عی خاموش کردمو سرنوی ماشدموی رو کشیترمز دست. ش سخت بودبرام هر لحظ

 بود و طبق معمول یشگاه بزرگیآزما.  شدو دنبالم اومدادهی هم پیلیآ.. شدمادهیپ
   که بهش نگاه کنم گفتمنیبدون ا. هم شلوغ

  
  . بموننجایهم-
  

چند لحظه صبر کردم تا ..کردمی صحبت می خانومهی سمت ماهان که داشت با رفتم
  . به سمتش رفتمعیفاشون تموم بشه و بعدش سرحر

  
  .سالم-
  

  . زدو دستشو به سمتم دراز کردی من لبخندنی به سمتم برگشتو با ددماهان
  

  ؟ی طرفا؟راه گم کردنیاز ا..سالم آقا ارسان گل-ماهان
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  . زحمت داشتمهیبرات -
  

  جانم بگو؟-ماهان
  
  .یانجامش بد فقط خودت برام خوامی دارم که اگه بشه مشی آزماهی-
  
   تعجب نگام کردو گفتبا
  

   هست؟ی چشیحاال آزما..اشکال نداره-ماهان
  
  !یباردار-
  

 که همکارام شمی آزمانیخب ا..ی انقد استرس دارنی همیبرا.. کلکیا-ماهان
  ...توننیم
  

   قطع کردمو گفتمحرفشو
  
  .ی فقط خودت انجام بدخوامیم..نه ماهان-
  

   باال انداختو گفتییابرو
  

   با خودت؟یاالن خانومتو آورد..باشه-ماهان
  

ماهان باهاش .نجای اادی اشاره کردم بیلی آره تکون دادمو به آی به معنایسر
 ربع باهم از اتاق اومدن هیبعد از .  از اتاقایکی کردو بردش سمت یاحوال پرس

  .ستادمی ماهان وای به سمتشو ن رفتمو روبروعیسر. رونیب
  
  شه؟ی حاضر میک-



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

786

  
 گهیچهار روز د.. شلوغهیلی خشگاهی روزا آزمانیتش ارسان جان اراس-ماهان

  . براتکنمیآمادش م
  
 من ی برایلی خشی آزمانی تر؟جواب اعی سرکمی شهینم..رهی دیلیخ!!چهار روز-

  .مهمه
  

   مضطربم کردو گفتی به چهره ینگاه
  

  .گسی بتونم زودتر بهت بدم دو روز دیلی خیباشه ول-ماهان
  

  .دمیبه صورتم کش ی کردمو دستیپوف
  
   زودتر؟شهی اصال نمیعنی-
  

  .زنمیاگه زودتر شد زنگت م.. زودتر شددیشا..دونمینم-ماهان
  
  .ی نره که خودت فقط انجامش بدادتیفقط -
  

 گهی جوابشو وگرنه دوروز دری بگایاگه زنگت زدم که زودتر ب.. راحتالتیخ-ماهان
  . حتماگهی صبح حاضره د9ساعت 

  
  .تمو به سمتش دراز کردم تکون دادمو دسیسر

  
  .بازم ممنون..باشه-
  

   گفتدادی که باهام دست می زدو در حالیلبخند
  

  . معرفتمم سالم برسونی بیبه اون پسر خاله ..فسیوظ..کنمیخواهش م-ماهان
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  .خدافظ..حتما-
  

  .خدافظ-ماهان
  

 روشن  نویماش.  کردو اومدی هم با ماهان خدافظیلی رفتم سمت در که آبرگشتمو
  .یلی آیردمو روندم سمت خونه ک
  
  .ی که دروغ گفتشهی مشخص مگهیتا دو روز د-
  
  ؟ی بهم تهمت بزننقدی ایخوای میتا ک..بس کن ارسان-نیلیآ
  
  .ی که تو دست از دروغات برداریتا زمان-
  
  .هه انقد به خودت مطمئن نباش!دروغ؟-نیلیآ
  
  . وجود ندارهی که بچه ادونمیهستم چون م-
  
  ؟یدیفهم..ی بچه هست که تو باباشهی..هست-نیلیآ
  
  ؟ی دور کنسنای که منو از دتهی جدینقشه .. باطلالی خیزه-
  
 زن تو گهیاون د..ی تو االن ازش دور هستی و چه نخوایچه تو بخوا-نیلیآ
  .اون زن مهرداد..ستین

  
  . صورتشی با پشت دست زدم تواری اختی حرص نگاش کردمو ببا
  
  .ین دهنتو باز کدی بایبفهم ک-
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 شده ی لبش خونیگوشه .. دهنش برداشتو بهم با بغض نگاه کردی از جلودستشو
  .بود

  
  . شمادهی پخوامینگه دار م-نیلیآ
  

 شه که ادهی درو بازو کردو خواست پعی گوشه نگه داشتم که سرهی نوی حرف ماشبدون
  گفتم

  
  . طالق آماده کنی خودتو برا ادی بشی آزمانی ای جواب منفیوقت-
  

  م به چشاشو گفتم زدزل
  
  .درخواستشو دادم-
  

 زدمو راه ی تاسف برام تکون دادو درو محکم بست که پوزخندی از رویسر
 رو ازم دور سنای و یدی سرک کشمی زندگی توی خانوم هر چیلیبسه آ..افتادم

 یچی رضا بهت هییاگه قبال به احترام دا..ی بد منو سر لج انداختیلیخ..یکرد
  ..ستیونم برام مهم ن اگهی االن دگفتمینم
  
  

  ) :یسنا   (  
  
  ؟ی بشالیخی بشهی جون نمنایت-
  

   گفتطنتی باال انداختو با شییابرو
  
  .شرمنده..نچ-نایت

  
  نم؟ی بخرم که برم ببیسمونی برم سخوامیخب مگه من م-
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   گفتستادوی به کمرش زدو روبروم وادستشو

  
 بچت ی که برایوق ندار ذره شهی.. هایشی مامان میمثال دار..چشمم روشن-نایت

  ؟ینی لباس ببیبر
  

 انقد ی وقتا بهش فکر کرده بودم ولیلیخ..خواستمیم.. نگفتمیچی هدموی کشیآه
 شرکت امی دو روز که با مهرداد منی ایتو..شدی بود که نمگهی دیزای چریذهنم درگ

 منو یی جوراهی..هی خوبو خون گرمیلیحسابدار شرکته و دختر خ.. آشنا شدمنایبا ت
  . سرحال و در همه حال محکمو طونی همونطور شقایدق..ندازهی خودم مادی

  
  .گهی پاشو دسنای-نایت

  
   برداشتمو گفتمزی می از روفموی زدمو از جام بلند شدمو کیلبخند

  
  . خبر بدمستونیالقل اجازه بده برم به رئ. تو نشدمفیمن که حر-
  
  .دیری بگی منم مرخصیفا برافقط لط..سی رئی خانوم آقادییبفرما..یبل..یبل-نایت

  
  . جونی تیباشه ت-
  

دوتا تقه به در زدمو آروم . رفتم سمت اتاق مهردادرونوی از اتاقش اومدم بدمویخند
 کاغذ ی رو توییزای چهی نشسته بودو داشت زشی پشت مشهیمثل هم..درو بازکردم

  .کردی مادداشتی
  
  ..اهم اهم-
  
  . من سرشو آورد باال و لبخند زدی صدابا
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  ؟ی اومدی؟کیینجایا تو ا-مهرداد
  
  .خوبه در زدم اومدم داخل..یخسته نباش-
  

   به بدنش دادو گفتی و قوسکش
  

  ؟ی داریجانم؟کار..انقد غرق کاربودم متوجه نشدم-مهرداد
  
  .رمی بگی مرخصی اجازه خواستمیم-
  

  ؟ی بریخوای مییجا-مهرداد
  
  .مینی لباس بچه ببمی برمیخوای منایبا ت..آره-
  
  . زدو از جاش بلند شدو به سمتم اومدیخندلب
  

  .چه خوب-مهرداد
  
  گه؟ی دیدیپس اجازه م-
  

  . مام دست شماستیاجازه .. خانومنی داراریاخت-مهرداد
  

  . بازوموگرفتعی که سررونی بامی زدمو برگشتمو خواستم از اتاق بیلبخند
  

  !!سنای-مهرداد
  

   سمتشو منتظر نگاش کردم که گفتبرگشتم
  

  کارتت پول داره؟..گهی همراهت هست دی کافیول به اندازه پ-مهرداد
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  .ممنون..هستش..آره-
  

  . شدکی بهم نزدشتری زدو بی مهربونیلبخند
  

 نجایخوشحالم که با اومدنت ا..کنمی می لبخند زدن تو هر کاریمن برا-مهرداد
  .یشادتر شد

  
  . زدمو ازش فاصله گرفتمی زورکلبخند

  
  .خدافظ-
  

 از ی ولادی خوشم نمکنهی که مهرداد مییاصال از کارا. رونیدم ب از اتاق اومعیسر
حرفاش ..خوامی نمنوی که دوسم داره و من افهممیم.. بگمیزی بهش چتونمی نممیطرف

 کس ی ابراز عالقه تونمی فقط نمادی که ازش بدم بنینه ا..دهی نمیبهم حس خوب
  .. از ارسانو قبول کنمری غی اگهید
  
   شما؟یکنی مریا سکج.. خانومیآها-نایت

  
  . طرفم نگاه کردمومدی که داشت منای تبه
  
  م؟یبر-
  
  س؟ی رئیاجازه داد آقا-نایت

  
  .رونی بمی آره تکون دادمو باهم از شرکت اومدی به معنایسر

  
  .ادی بمیزدی آژانس زنگ مهیکاش -
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  ؟یآژانس واسه چ-نایت
  
   بازار؟دی ببرفی تشرنیخوای می پس با گاردیببخش-
  

   گفتدادی که تکونش می جلوم گرفتو در حالنوی ماشچیی سوهیدو  زیلبخند
  
  .میریبا رخش خودم م..رینخ-نایت

  
   باال انداختمو گفتمییابرو

  
  ؟ی دارنیمگه تو ماش-
  
 نی که برات ماشی فقط خودت شوهر خوب داریفکر کرد..ی داراریاخت..اهه-نایت

  بخره؟
  

   گفتمدمویخند
  
  .یتوام دار..باشه بابا-
  
  .کنمی عوض نمایمن احسانمو با دن..ی کردالی خیپس چ-نایت

  
   انداختمو گفتمنای به ماشینگاه.رونی بمی آسانسور اومداز
  
   کجاست؟دهی رخش شما که آقاتون برات خرنیخب حاال ا-
  

 نگی پارکی که گوشه دی سفدی پرانی ماشهی برام نازک کردو رفت سمت ی چشمپشت
  .بود

  
  .وم خانی قشنگنیچه ماش..به به-
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  ؟یکنیمسخره م-نایت

  
  .گهیچرا مسخره کنم خله؟خب خوشگله د-
  

   زدو گفتیی دندون نمالبخند
  
  .یمرس-نایت

  
  . خدا پاهام درد گرفتانم؟بهی بشی لطفا درشو باز کنشهیحاال م-
  
 که ی روشن کردو در حالنویماش. سوار شدمعی باز کرد که سرنوی نگفتو در ماشیچیه

  گفت رونی بومدی منگیاز پارک
  
من خودم همه .. دارهی قشنگی لباسایلیخ.. چند تا بازار خوب سراغ دارمهی-نایت

  .خرمی سولمازو از اونجا میلباسا
  
  .گهی همونجا دمیپس بر-
  
  ..یباشه ول-نایت

  
 دمی درآوردم که دفمی کی از توعیسر. زنگ خوردمی ادامه بده که گوشخواست

  .چه به موقع..هیاسی
  
  ؟یاسیجونم -
  
  ؟یستی تو خونه نییکجا..سالم-نیاسمی

  
  . شرکتامی که حوصلم سر نره با مهرداد منی ای صبحا برایچیه-
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  ؟یاالن شرکت-نیاسمی

  
  . لباسدی خررمینه االن دارم م-
  
   خودت؟یبرا!لباس؟-نیاسمی

  
  . کنمدی خرخوامیواسه پسرم م..نه-
  
  تنها؟-نیاسمی

  
   توام؟یایم..رمی دوست خوب مهیبا ..نه-
  
   االن؟نییکجا..هآر-نیاسمی

  
  .ی لحظه گوشهی..دونمینم-
  

   گفتمنای از گوشم فاصله دادمو به تلویموبا
  
   کجاست؟میری که می بازارنایت-
  
  ....ابونیخ-نایت

  
   گفتمیاسی تکون دادمو به یسر

  
   ...ابونی خای بیاسی-
  
  . اونجامگهی ساعت دمیتا ن..باشه-نیاسمی
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  .نمتیبیم-
  
  .خدافظ-نیاسمی

  
   گفتنایکردم که ت قطع یگوش

  
  دوستت بود؟-نایت

  
  .میی هم زن دامیمیهم دوست صم..آره-
  
  .آها-نایت

  
 نیبا ا..دی خری داشتم برای شوق خاصهی..می نزدی کدوم حرفچی همی تا برسگهید

 ی ولخواستی ازم نظر میسمونی ست سی برازدوی اوقات بهم زنگ میکه مامان گاه
  .. بخرمیزی بچم چیبازم تا حاال نشده بود که خودم برا

  
 و نیتریانقد و.. شدمو به فروشگاه بزرگ روبروم نگاه کردمادهی پنی از ماشنای تبا

 ی زودتر برم داخلو کلی هر چخواستی خوشگل بود که دلم منجایلباساش از هم
   و گفتمنای زدمو برگشتم سمت تیلبخند بزرگ.  کنمدیخر

  
  .گهی دمیبر-
  
   بود؟یمش چاس... دوستتیستی وایخواینم-نایت

  
  .نیاسمی-
  
  اد؟ی بنیاسمی یستی وایخواینم..آها-نایت

  
   گفتمگرفتمی رو میاسی ی که شماره ی درآوردمو در حالفمی کی از تومویگوش
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  .زنمیاالن بهش زنگ م-
  

  . رو برداشتی از دو تا بوق گوشبعد
  
  .سنایسر چهار راهم -نیاسمی

  
 نی بالخره ماشقهی از چند دق نگاه کردم که بعدابونی و قطع کردمو به خیگوش

  . شدو اومد سمتمونادهی پنی از ماشعیسر. دمی رو دیاسی
  
  . بودکی ترافیلی خدی ببخشیوااا-نیاسمی

  
  . ندارهبیع-
  
  .سالم-نایت

  
  . و جوابشو دادو باهم دست دادننای زدو برگشت سمت تی لبخندیاسی

  
  .گهی دمیخب بر-
  
 به آدم ی گرم فروشگاه حس خوبیفضا..می نگفتنو با هم وارد فروشگاه شدیچیه
 هیهمون موقع . و لباس بچه داشتلی بودو فقط وسای فروشگاه بزرگیلیخ..دادیم

   که لباس مخصوص داشت به سمتمون اومدو با لبخند گفتیخانم
  

  . جاننایسالم ت-خانم
  
   زدو دست همون خانومو فشردو گفتی لبخندنایت

  
  زم؟ی عزیخوب.. جونمایسالم س-نایت
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  . گلمیمرس-مایس
  
   به من شاره کردو گفتنایت

  
  . کنهدی راهش خری توی نی واسه نخوادی خانوم گل امروز مسنای نیا-نایت

  
   زدو گفتی لبخندمایس
  
  . خانومسنای گمی مکیتبر..نیخوش اومد-مایس
  
  .ممنون-
  
   دختر؟ای گلمون پسره ی نیخب حاال ن-مایس
  

  و گفتم شکممی زدمو آروم دستمو گذاشتم رویلبخند
  
  .پسر-
  
  . تا نشونتون بدمایب..می آوردادی نوزاد پسرونه زیاتفاقا لباسا-مایس
  

 از فروشگاه تخت و ی قسمت بزرگهی.ی رفتی داشت ممای که سی با هم به سمتهمه
 از یکی رفت سمت مایس.  همش لباس بودگشی بچه داشت و قسمت دلیکمد و وسا

 یلبخند. که جلوش بود بازشون کردیبلند زی میقفسه ها و چند تا لباس برداشتو رو
  . نرم و خوشگل بودنیلیخ..زدمو آروم لباسا رو لمس کردم

  
  .چقد کوچولوئه..یآخ-نیاسمی

  
  . بزرگهیلی خزمی سانی از بچه ها همی بعضیتازه برا-مایس
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 ی مارو توری مدی آقادی بای بردار که حسابیخوای میهرچ.. خانومسنایخب -نایت

  .یخرج بنداز
  

البته ..میدی خریکی ی از هر مدل لباسبای و تقرمی فروشگاه بودی دو ساعت توودحد
  . تا خودمکردنی انتخاب منای و تیاسی شتریب

  
  . مردم از بس سرپا بودمیوا-نایت

  
  .نای تیمرس-
  
  ؟یکنی از من تشکر می چی براقایاالن دق-نایت

  
  .گهی دی که باهام اومدنی ایبرا-
  
  .دبت شدم مادمازل ای فتهی شی وایوا-نایت

  
  .لوس-
  

   گفتدویخند
  
 پول خرج شتری ذره بهی دی تشکر کردن بایبه جا..حاال ناراحت نشو..باشه بابا-نایت

  .یکن
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  .کنهی کلمو مدمی مامان اگه بفهمه خرنارمیهم.. الزم ندارمگهی دزیمن چ..گهینه د-
  
  . ظهره ها2 ساعت یناسالمت..یار بد بهمون ناهدی؟بای چدینه بابا خر-نایت
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  .میبر..باشه..خب از اول بگو..آها-
  

   گفتدوی که بازومو کشنشی سمت ماشرفتم
  
  کجا؟-نایت

  
  .گهی رستوران دمیبر-
  

   گفتدویخند
  
  .ونهی کردم دیشوخ-نایت

  
  !! نکردمی من شوخیول-
  
 ساله 8 دختر هی من ی ولومدهی نای کوچولوت به دنی نیتو هنوز ن..یخانوم گل-نایت

  . خونه دارم که منتظره مامانش بره بهش غذا بدهیتو
  
  . رستورانمی دنبال سولماز باهم برمیبر.. ندارهبیخب ع-
  
  . برم خونه بهترهزمینه عز-نایت

  
  . هایتعارف نکن-
  
  . برمدی بایجد...منو تعارف؟؟عمرا-نایت

  
  .یهر جور راحت..باشه-
  
  .گهیبرم خونه د تورو برسونم بعد خودم ایخب ب-نایت
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  .رمی میاسی من با شهی دور مرتینه مس-
  
  . حوننای ترسونمشیمن خودم م-نیاسمی

  
  . بودی روز خوبیلیخ..باشه-نایت

  
  .بازم ممنون..آره-
  
  . داشته باشه هاشتری منو بی هواری مدی آقای که بگیبه شرط-نایت

  
   آروم زدم به شونشو گفتمدمویخند

  
  .مایرشوه نداشت-
  

   گفتی ساختگی با ناراحتدویبازوش کش به یدست
  
   آخه؟یی وفایتو چرا انقد ب..ای دنیه-نایت

  
   گفتمگرفتمی رو میاسی که دست ی تکون دادمو در حالی خنده سربا
  
  .خدافظ..کمتر چرت بگو-
  

  . تکون دادی خدافظی به معنای دسترفتی منشی که به سمت ماشی در حالدویخند
  
   کجاست؟نتی ماشیاسی-
  

  از دستم در آوردو گفت دستشو
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  .ارمشی مرمی منجای همسایوا-نیاسمی
  

 که اون طرف تر بود نگاه نی که داشت به سمت ماشیاسی تکون دادمو به یسر
  ................کردم

  
..  
  
..  
  
..  
  

  ) :ارسان  (  
  
 بلند شدم تا ی صندلی بار از رونی دهمی برادموی موهام کشی توی دستی کالفگبا

 ها وونهیمثل د.رونیمونجا در باز شدو خانم دکتر از اتاق عمل اومد براه برم که ه
مهردادم فقط داشت با استرس .. بهش نگاه کردمستادمویرفتم سمتشو روبروش وا

   کردو به من اشاره کردو گفتا به میدکتر با تعجب نگاه. کردیبهش نگاه م
  

  ؟یشما پدر بچه ا-دکتر
  

   گفتمعیداد سر نگفتم که مهریچی گاز گرفتمو هلبمو
  

  .منم خانم-مهرداد
  

   زدو گفتی لبخنددکتر
  

  .هم خانومتون و هم بچه سالم هستند..گمی مکیتبر-دکتر
  

  .واقعا ازتون ممنونم.. خانوم دکتریمرس.. شکرتایخدا-مهرداد
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  . بودفمی وظکنمیخواهش م-دکتر

  
که با لبخند  کردمو به مهرداد بمی جیدستامو تو.  گفتو از کنارمون رد شدو رفتنویا

  .و شوق به در اتاق عمل زل زده بود نگاه کردم
  
  .گمی مکیتبر-
  

  . سمتمو چند لحظه بهم نگاه کردو بغلم کردبرگشت
  

 رو برسونم سنای دی بای چه جوردونستمی نمیاگه تو نبود.. ارسانیمرس-مهرداد
  . هول شده بودمیلیخ..مارستانیب

  
  .تم بار آروم به پشتش زدمو ازش فاصله گرفچند

  
  .خوشحالم که حال هر دوشون خوبه.. نکردمیکار-
  

  . نگفتیچی زدو هلبخند
  
   با من؟ی نداریکار.. برمدیبا-
  

  .یممنون که تا االنم موند..نه-مهرداد
  
دلم ..کردیبغض داشت خفم م..مارستانی لبخند تلخ زدمو برگشتمو رفتم سمت در بهی
 شرکت از حال یتو خودم ی چشمای جلوسنای دمی دی وقترمی بمخواستیم

 بغلم ی و توسنای سمت دمییفقط دو..دمیدی نمچکسویواقعا اون موقع ه..رفت
 نفرم فرصت هی به یحت..مارستانی رسوندمش برونویگرفتمش و از شرکت اومدم ب

 باز نویدر ماش. زدی من دست میسنای به دی نباچکسیه.. بشنسنای کیندادم که نزد
 بارون نیا.. کردمرهی به آسمون تینگاه.. بودسیتمام لباسام خ..کردمو سوار شدم
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 ی فرمونو اجازه دادم چشایسرمو آروم گذاشتم رو.. سابقه بودی بهار بی تودیشد
  .ببارن بشنو یمنم مثل آسمون ابر

  
 گهی د؟؟چقدی همه سختنی استی ن؟بسی مجازاتم کنیخوای مگهی چقد دایخدا-
   تحمل کنم؟شوی دوردیبا
  

 یانقد بغضم بزرگ بود که حت..اشتمو اشکامو پاک کردم فرمون بردی از روسرمو
 ی روشن کردمو روندم سمت خونه نویماش. کردی رو حل نمیزی اشکا چنیا
 ترسمیم.. تنهاش بزارمادی زدی بده و نبایلیوضع اونم خ.ششی پرفتمی مدیبا.یلیآ

  . ارهی سر خودش بیی قبل بخواد بالیبازم مثل دفعه 
  

 ی که برایزمان.. افتادمشمی پر از استرس چند ماه پی زندگادی زدمو یپوزخند
 حامله یلیآ.. مثبت بودشی آزمای جهینت.. ماهانشی پمی رفته بودشی آزمای جهینت

 شکمش داشت که پدرش من ی رو تویاون بچه ا..گفتیراست م..بود
 بره دکتر و دیاب.. مشکوکهیلی آشیگفت آزما.. نگفتنویماهان فقط ا..یول..بودم
  ... رو بدهیشتری بیها شیآزما

  
 باز دیدر خونه رو با کل. شدمادهی پنی از ماشعی در خونه نگه داشتمو سریجلو

 روش یلی از آباژور کنار مبل که آری بودو به غکیخونه تار..کردمو رفتم داخل
در بستمو کفشامو در .  روشن نبودی اگهی شده بود چراغ درهینشسته بودو به نقطه خ

آروم به سمتش رفتمو ..سمتم برنگشت یودش بود که حت خیانقد تو..آوردم
  .کنارش نشستم

  
  ؟یخوب-
  
   دادمو بعد از چند لحظه گفتمهی مبل تکی به پشتدموی کشیآه.  ندادی جوابیچیه
  
  . اومدای به دنسنایپسر -
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  . زد و بازم سکوتپوزخند
  
  .مارستانی بمشیبا مهرداد برد.. از حال رفتییهوی شرکت یتو-
  

   خشک گفتدوی شکمش کشی دادو دستشو روهی مبل تکیه پشت من بمثل
  
  .مردی مدی بودو بایادی زای دننی ای من تویفقط بچه -نیلیآ
  
  .یزنی که مهی چه حرفنی ایلیآ-
  
   وقت نتونستم خوشبخت باشم؟؟چی هی چیبرا-نیلیآ
  
 خوب شدنو ی درمانیمی بودن که با شایلیخ..من مطمئنم..یلی آیشیتو خوب م-

  .ی خودت بخواهیفقط کاف..کننی میارن راحت زندگاالن د
  
  . ندارهی ادهی فادونمی چون مخوامینم-نیلیآ
  
  ؟ی خبر دارندتیآخه تو مگه از آ-
  
  .انهی ی باخبر باشندتی نداره که از آیازی نباشه نی به زندگدی امیوقت-نیلیآ
  
 تو ی االن براهیبه خدا هر ثان.. نکنی انقد لجبازکنمی ازت خواهش میلیآ-

  . از دستش ندهینجوریارزشمنده پس ا
  
 که اشک ی زدو در حالیلبخند کمرنگ. نگفتو بعد از چند لحظه برگشت سمتمیچیه

   چشاش جمع شده بود گفتیتو
  
  نه؟..پسر خواهرم خوشگل بود-نیلیآ
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   گاز گرفتمو آروم گفتملبمو
  
  . نه بچهسناینه ..دمشیند-
  
   گفترفتیاقش م که به سمت اتی جاش بلند شدو در حالاز
  
  .من خوبم..ششونیبرو پ..ی نگران من باشستیالزم ن-نیلیآ
  
  ...یلیآ-
  

  .ستادمیازجام بلند شدمو رفتم سمتشو روبروش وا. برنگشتی ولستادی واسرجاش
  
  . صحبت کنمییبزار با دا-
  
  .خوامیارسان گفتم نم-نیلیآ
  
  ؟ی رو ازشون پنهون کنی موضوعنی همچیتونیآخه تو مگه م-
  
 نگران ی اونارم الکخوامی پس نمستمی زنده نشتری بگهی چند ماه دیمن وقت-نیلیآ

  .کنم
  
  ؟یگی می داریچ.. توانی اونا خانواده یلیآ-
  
   ازت بخوام؟یزی چهی شهیم-نیلیآ
  

   نگاش کردم که گفتمنتظر
  
 یلی که از آیبشو همون ارسان.. به من ترحم نداشته باشنقدیلطف کن ا-نیلیآ

 سر یلی که ماه تا ماه به آیهمون..دادی نمتی اهمیلی که به آینهمو..متنفر بود
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خواهش ... دارم تا ترحماجی احتشتریباشه؟من االن به اون ارسان ب..زدینم
  .بزار تنها باشم..کنمیم
  

 هی به عنوان یدرسته به عنوان همسرم قبولش نداشتم ول.. پر از اشک شدچشام
  . دوسش داشتمیلیخواهر خ

  
  .منو ببخش-
  
  . که ببخشمی نکردیکار-نیلیآ
  
در عرض چند هفته کل ..بهم حق بده.. قصد اون کارو نکردمیباور کن من از رو-

  . نابود شدمیزندگ
  
 منو تنها خوامیفقط ازت م.. در مورد گذشته صحبت کنمخوامیمن نم-نیلیآ

 منو دوست تیی ذره به عنوان دختر داهی ذره فقط هیاگه .. ارساننیهم..یبزار
  . کارو برام بکننی ایدار

  
اشکام فرو ..دمی بوسشویشونی زدمو رفتم جلوترو آروم پینی غمگیلبخند

 ازش فاصله گرفتمو از عیسر.  شده باشمفی ضعنی تا اشدیخودمم باورم نم..ختیر
 نی از ادیبا... خودمی خونه رفتمی مدیبا..شدمیداشتم خفه م..رونیخونه اومدم ب

  ...کنهیفم مبغض خالص بشم وگرنه مطمئنم که خ
  
سرمو رو به آسمون گرفتمو .. گرفته بودیشتریبارون شدت ب..رونی خونه اومدم باز

 بارون قدم ری با من زخواستی دلش مشهیهم.. عاشق بارون بودسنای..لبخند زدم
 بود ختهی رمیشونی پی که روسمی خی به موهایدست... دهی بهم آرامش مگفتیم..بزنه
 پالتوم کردمو شروع کردم به راه بی جیدستامو تو..دم رو نگاه کرادهی به پدمویکش

  .. رو کنارم حس کنمسنای کردم حضور یچشامو بستمو سع..رفتن
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   امی که چه حالی نپرسیری از ما نگیسراغ

  
   امیی جدانی باعث ادونمی نداره میبیع

  
   که رفتنم فکرتو کمتر بکنهدی شارفتم

  
  نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه

  
  

 انقد از عشقم فاصله یعنی.. حضورشو حس کنمتونمی نمگهی دیحت.. باز کردمموچشا
  ...شدنی می خبرم؟اشکام با بارون داشتن قاطیگرفتم و خودم ب

  
   نم نم باروننی دلم گرفته تو ابازم

  
  ابونی به نوره چراغ تو خرهی خچشام

  
   آرومکشهی گذشته منو مخاطرات

  
  بارون ری تو زادی دارم امشب به ی حالچه

  
  )منو بارون-یبابک جهانبخش و رضا صادق(

 دانلود

  
 روزا تنهاش نی ای تودینبا..شهیمثل هم.. کرده بود دوبارهسناموی یوا دلم ه

من ..نمی سمت ماشدمیی دواری اختیبرگشتمو ب.  برمدیبا..ششی برم پدیبا..زاشتمیم
  ..شهیمثل هم..خوادی مسنامویدلم 
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 برام مهم ی بود ولسیتمام تنم خ.. روشنش کردمعی شدمو سرنمی ماشسوار
 یلیخ.. بودکی نزدمارستانشی خوب بود که بیلیخ..تانمارسیروندم سمت ب..نبود

 شدمو ادهی پنی پارک کردمو از ماشابونی خی گهی سمت دنویماش.  قرارش بودمیب
 خودمو عقب یکمی..بود مارستانی در بی مهرداد جلویوندایه.. رد شدمابونیاز خ

 یدل نشسته بودو سرشو به صننیمهرداد داخل ماش.. به داخلش نگاه کردمدمویکش
 سرمو با شدت تکون ست؟ی نسنای شی پی چیبرا.. داده بودو چشاش بسته بودهیتک

   گفتعی رد شدمو خواستم برم داخل که نگهبان سری نگهبانی از جلوعیدادمو سر
  

  ؟یریکجا م.. آقایه-نگهبان
  

  . گرفتمو رفتم سمتشکی گاز کوچهی لبمو ی گوشه
  
  .سالم-
  

  ؟ شمانیرفتیکجا م.. سالمکیعل-نگهبان
  

 پس کردی قبول نمنمی رو ببی برم کسخوامی مگفتمیاگه م.. لحظه نگاش کردمچند
  .گفتمی دروغ مدیبا
  
  . هستممارای از بیکیهمراه -
  

   کدوم بخش هستن؟مارتونیب-نگهبان
  
  .بخش قلب..بخش-
  

  د؟ی باشششونی که پنی ای برادی موقع اومدنیا-نگهبان
  
  .رم جامو با اون عوض کنم بخوامی هست مششی نفر پهیآخه االن ..نه-
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  .ادی بدی بگی به همراه قبلعی سری ولدییبفرما-نگهبان
  
  .حتما-
  

 اون دروغا رو از کجا آوردم که دمیاصال نفهم..مارستانی سمت در بمیی دوبرگشتمو
 اتاقش ی شماره دونستمیمن که نم.. نگاه کردمرشی به پذستادموی در وایجلو. گفتم

  .رشیتم سمت پذ رفدموی کشیقینفس عم.چنده
  
  .سالم-
  

  .دییبفرما-پرستار
  
  . فرهمندو بدونمسنای اتاق خانم ی شماره خواستمیم-
  

   بوده؟یمشکلشون چ-پرستار
  
  . کردنمانیامروز زا-
  
   چک کردو بعد از چند لحظه گفتستمشی سیتو
  

ساعت مالقات ..ششونی پدی بردیتونی االن نمیول..314 دوم اتاق یطبقه -پرستار
  .دیاری بفی تشردیبا
  
  ام؟ی بدیساعت چند با..آها-
  

  . ساعت مالقاته30/4 تا 3فردا از ساعت -پرستار
  

   تکون دادمو بعد از چند لحظه گفتمیسر
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   کجاست؟یی دستشودی بگشهیفقط م..ممنون خانم-
  

  .آخر راهرو دست راست-پرستار
  
   برم؟تونمیم-
  

  .دییبفرما-پرستار
  

 که دور شدم برگشتمو پشت سرمو نگاه یکمی.. تکون دادمو رفتم سمت راهروعیسر
 گفتمی مینجوری ادیبا.. رفتم باالعی سمت پله ها و سردمییدو.. نبودچکسیه..کردم

 دستمو ستادموی پله وانی آخریرو. رهیکه پرستار شک نکنه بهم و بخواد جلومو بگ
به دو طرف راهرو نگاه .سوختی میکمی بودم دهییچون دو.. گذاشتمنمی سیرو

آروم به سمت اتاقا رفتمو به .. نبودی بود که خلوت بودو کسنی اشیخوب..کردم
  ..دراشون نگاه کردم

  
-310..311..312..313..  
  

   کردم و زل زدم به درو با لبخند زمزمه کردممکث
  
-314...  
  

لبخندم پهن تر شدو . گهی تا االن به هوش اومده دسنایحتما ..دمی کشقی عمنفس
 از اتاق سنای که در باز شدو مامان رمی درو بگی رهیدستگآروم رفتم جلو و خواستم 

   کردو گفتیبا تعجب بهم نگاه. رونیاومد ب
  

  ؟یکنی کار می چنجایتو ا..ارسان-مامان
  

   هم قالب کردمو گفتمیدستامو تو. کامل جمع شدلبخندم
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   مامان؟دیخوب..سالم-
  

  ؟یکنی کار می چنجایا..یمرس-مامان
  
  .نمیبب رو سنایاومدم ..اومدم-
  

   لحظه نگام کردو بعد از اون سرشو تکون دادو با غم گفتچند
  

  .ینی ببسنای یای که بستیدرست ن..برو ارسان جان-مامان
  
  ..یول-
  

 ستشیاصال درست ن..دی از هم جدا شدگهی دسنایتو و..پسرم..ارسان جان-مامان
  . مالقاتشیای که شوهرش هست تو بیوقت

  
  .اگه ازتون خواهش کنم-
  

  ....ارسان جان-نماما
  
  . نهدی نگدیدونیاگه هنوزم منو مثل پسرتون م.. نهدینگ..توروخدا مامان-
  

  ش؟ینی ببیخوای می چیبرا-مامان
  
  . ماماننمشی ببدیبا-
  

   و بعد از چند لحظه گفتدوی کشیآه
  

   داخل؟یای اجازه دادن بیچه جور-مامان
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  ..با هزار تا دروغ خودمو پنهان کردم ازشون-
  

  ه پشت سرم انداختمو ادامه دادم بینگاه
  
  .نمی رو ببسنای برم نی بزاردنی ندنجای منو اومدنویاالنم تا ن-
  

  . در رفت کناری بهم انداختو آروم از جلوی نگاهمستاصل
  

 نی ادونمی که منیبا ا..ای توام زود بی اتاق ولی توادیمن مواظبم که پرستار ن-مامان
  ...ی ولستیکار درست ن

  
 و دمی زدمو آروم رفتم جلو و سرشو بوسیقط بهم نگاه کرد که لبخند کردو فسکوت

مثل فرشته ..خواب بود..سنایآروم درو بستم و برگشتم سمت . رفتم داخل اتاقعیسر
 تخت یبچشم کنارش تو..کشی زدمو رفتم نزدیلبخند پر بغض..شهیمثل هم..ها

 یلیخ..دمیکش نرمش ی لپایآروم انگشت اشارمو رو.. بوددهی آروم خوابکیکوچ
آروم دستامو جلو بردمو .. تخت نشستمو زل زدم بهشی روسنایکنار .  بودسنای هیشب

 از اون گهید..آرومم کرد.. بودی دستش برام مثل زندگیگرما..دستاشو گرفتم
 شی قهوه ایدستمو به سمت موها.. نبودی خبرشی چند لحظه پی قراریالتهاب و ب

  ...مبردمو آروم نازشون کرد
  
 نی شدم؟به نظرت افی بعد از رفتنت چقد ضعینیبی؟می کار کردی با من چینیبیم-

 برام ی غرورگهید..سنای ستمیمن اون ن..همون ارسان مغرور چند سال قبله؟نه
 بود که نیهم.. بود که تورو از من گرفتنیهم.. داشته باشمشخوامینم..نمونده

  .. من بهت بگم نروزاشتینم
  

آروم خم شدمو سرمو ..خواستی آغوششو میم گرمادل.. نگفتمیچی هدموی کشیآه
 ی حالم برانیا..دمی کردمو آروم  بوسکیدستشو به لبم نزد..نشی سیگذاشتم رو
 دیاالن نبا..چشامو بستم.. شدمینجوری ای چی برادمیفهمینم.. بودبیخودمم غر
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آروم دستشو نوازش ..سنامی از وجود رمی آرامش بگخواستمیاالن م..کردمیفکر م
  .دی متعجبش به گوشم رسی خورد و بعد از چند لحظه صدای تکونکردم

  
  ..ارسان-سنای

  
چشماش پر از .. فاصله دادمو بهش نگاه کردمنشی سرمو از سیکمی زدمو یلبخند

  . چشاش بودی و ذوق خاصم توی شادهی یتعجب وبد ول
  
  ؟یکنی کار می چنجایا-سنای

  
   گفتمکردمیم که آروم دستشو نوازش ی جام نشستمو در حالیتو
  
  .نمیاومدم تو رو بب-
  
  ..پس مهرداد-سنای

  
 کردم نشون ی سعیول..دوست نداشتم به فکر مهرداد باشه.. کردمبغض
  . لحظه هم ناراحتش کنمهی ی حتخواستمینم..ندم

  
  .نجای که من اومدم ادینفهم..رونهیب-
  
  .دمیدی چشاش می تویدلتنگ.. نگفتو زل زد به چشامیچیه
  
  .مارستانی بارنی منو بیبه مهرداد کمک کرد که یمرس-سنای

  
   انداختو گفتسمی خی به لباساینگاه.  نگفتمیچی زدمو هی کمرنگلبخند

  
  سه؟ی انقد لباسات خی چیبرا-سنای
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  . بارون بودمریز..ادیداره بارون م-
  
  .یخوریسرما م.. خونه حتما لباساتو عوض کنیرفت-سنای

  
 یعنی نیا..شدیهنوزم نگرانم م.. بودهنوزم نگرانم.. آروم فشار دادمدستشو
  . خسته شدممی من که از زندگی برایدلگرم..یدلگرم

  
   انداختمو گفتمی بچش نگاهبه
  
  ه؟یاسمش چ-
  

   زدو با شوق گفتی نگاه کردو لبخند پر رنگبهش
  
  .هنوز براش اسم انتخاب نکردم..دونمینم-سنای

  
  ...سنای-
  

  . سمتمو منتظر نگام کردبرگشت
  
  ... گذشتم هستم وی سر حرفامن هنوزم-
  
 ای بچم به دنگهیمن االن د.. عوض نشدهممیمنم تصم..کنمیارسان خواهش م-سنای

  .اومده
  
  .کنمی می خودم براش پدریمن که گفتم اگه برگرد-
  

   زدو آروم دستمو فشار دادو گفتی تلخلبخند
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 یلیآ..یاش بنجای موقع شب انی ادینبا..یلی آشیبرو پ..شهینم.. ارسانشهینم-سنای
  .حتما منتظرته

  
چند لحظه بهش نگاه کردمو بعد از اون خم .. زدمو از جام بلند شدمینی غمگلبخند

 هیاونم . کارو نکرده بودمنی وقت بود که ایلیخ..دمی چشاشو بوسیشدمو آروم رو
  .همون موقع مامان درو باز کردو اومد داخل.  لبش بودی رونیلبخند غمگ

  
   پس؟یایا نمارسان مامان چر-مامان

  
  . رو ول کردمو برگشتم سمت مامانسنای دست

  
  ..اومدم-
  
 از اتاق اومدم عیسر.. قرار بشمی دوباره بدمیترسیم..سنای برنگشتم سمت گهید
  .... رفتم سمت پله هارونویب

  
  
  

  ) :یسنا   (  
  
 چشام یاشک تو.. نگاه کردمرونوی برفتی ارسان که داشت از اتاق می چشم قدمابا

  . گذاشت کنار تختمو روش نشستیمامان درو بست و صندل..دجمع ش
  

   گفت بهت؟یزیچ-مامان
  

  .ختی گونم ری نه تکون دادمو که آروم اشکام روی به معناسرمو
  

   دخترم؟یکنی مهی گری چیپس برا-مامان
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   مامان؟شمی پادی بی گذاشتی چیبرا-
  

  . کرد ازم خواهشیکل.. بودمدهی ندینجوریتا حاال ارسانو ا-مامان
  
  .یکاشک.. مامانیزاشتیکاش نم-
  

 نگاه خوردنی پنجره سر می بارون که آروم روزی ری برگردوندم به قطره هاسرمو
 گفتی می تحمل کنم وقتتونستمی نمی بود ولیوجود ارسان برام دلگرم..کردم

 بد یلیحالش خ.. کنهی که از وجود خودشه پدریبچه ا.. پسر خودشی براخوادیم
 ی چشمای همه غم توون ای چی شده بود؟برایجوری انی چیبرا..دآشفته بو..بود

 شده نی لبخنداش غمگی چیکرد؟برای همش بغض می چی عشقم بود؟برایمشک
  بود؟؟

  
 ی ارسانم توخواستیمن دلم م.. اشکامو پاک کردمو سرمو به بالشتم فشار دادمآروم

 نویمن ا.. بشهینجوری که انی ای اوج باشه نه برای رفتم تا توشیاز زندگ..اوج باشه
  ...خواستمینم
  

  . دخترمی شدفیضع.. نکن مامان جانتیانقد خودتو اذ-مامان
  
  .من خوبم-
  

  ؟ی بخورارمی برات بیزی چهی یخوایم-مامان
  

   گفتمکردمی که اشکامو پاک می سمتشو در حالبرگشتم
  
  .خوامی آب مکمیفقط ..نه-
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 کنار اتاق آب کی کوچخچالی از جاش بلند شدو برام از عی تکون دادو سریسر
 رومو مرتب کردو آروم یمامان مالفه .  حالمو بهتر کردیکمی آب یسرد..آورد

  .صورتمو نوازش کرد
  

  .ی استراحت کندیتو با..بخواب دخترم-مامان
  
  .یمرس-
  

  .انی مالقاتت می برایبخواب که فردا کل..بخواب فداتشم-مامان
  
  اد؟یبابا هم م-
  

  .ادی ماسیبابات با ال..آره-ماما
  

 یچشامو بستمو سع..دی بوسمویشونی نگفتم که خم شدو آروم پیچی زدمو هیلبخند
 که بخوام بگم بهم ی نه اونقدری ولکردی درد میکمی هام هیبخ..کردم استراحت کنم

  ..مسکن بدن
  
  . مامان آروم چشامو باز کردمی نق نق بچه و بعد از اون صدای صدابا
  

  !! جانسنای-مامان
  
 می جام نیتو.کنهی مهی بغلشه و داره گری بچه تودمیمامان برگشتم که د سمت به
   شدمو با ترس گفتمزیخ
  
   شده؟یچ-
  

  . گشنشه؟فقطیترسیچرا م.. مامانیچیه-مامان
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   گفتزاشتشی بغلم می توی سمتمو درحالاومد
  

  . شدهی بلند شده انگار چدهی ترسی جورهی-مامان
  

 بچه رو دوست داشتم؟واقعا نیمن چقد ا..م زدمو به صورت پسرم نگاه کردیلبخند
. ی زندگی ادامه ی من برایتنها بهونه ..دمهیاون تنها ام..!!ستی نیوصف کردن

  .. بدمریمامان بهم کمک کرد تا بتونم بهش ش
  

 رهی بازش خمهی نی مشکی و به چشمادمی صورتش کشی انگشت اشارمو روآروم
 ازت ایخدا.. نداشتیت تفاوچیه.. مثل ارسان بودقایچشماش دق..شدم

 ونی رو مدنایمن همه ا.. که بچم سالمهیمرس..یممنونم که بهم کمک کرد..ممنونم
 ی و سالم توحی االن بچم صحی بعد از اون همه سختیکردیاگه تو کمکم نم..توام

  ..بغلم نبود
  
 تا به دادی بهم غذا می ظهر که وقت مالقات بود مامان همش دوروبرمون بودو کلتا

  .  و بابا اومدناسی بود که ال30/3 ساعت یحدودا.  بشمتیدش تقوقول خو
  
  احواالت؟؟... گل خودمیبه به خواهر-اسیال
  
  ؟یخوب..سالم-
  
   مامان کوچولو؟یشما چطور..من خوبم-اسیال
  

   گفتشستی تخت می که کنارم روی کنار زدو در حالاسی زدو که بابا الیلبخند
  

  .زارهی سر به سرش مادیاالنم اون بهزاد م.. نکنتیبرو اونور دخترمو اذ-بابا
  

   بابا رو گرفتمی زدمو دستایلبخند
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   بابا؟نیخوب-
  

  ؟یتو خوب..خوبم دخترم-بابا
  
  .منم خوبم-
  

   بچه انداختو گفتی به تخت خالینگاه
  

   خوشگل من کجاست پس؟ی نوه نیا-بابا
  
 سی پردسای الیراست.. االنارتشیم.. چکاب بردتشی سرهی یپرستار اومد برا-

  کجاست؟
  
 خودشو کوروشو ی لباساخواستیآخه م..ادی بهزاد با اونا میبردمش خونه -اسیال

  .عوض کنه
  
  ان؟ی میک-
  
  مهرداد کجاست؟.. راهنیبه بهزاد زنگ زدم گفت تو..انیم-اسیال
  
  .ادیاالن اونم داره م..دادنی پرستارا راهش نمادی بخوادی میاز صبح ه-
  
  .هیلی نکنن خرونمونیا باوه اوه پس پرستار-اسیال
  
  ؟ی چیبرا-
  
 نی استراحت کنه بردی باضی مرگنی مانیشه؟می چقد شلوغ منجای ایدونیم-اسیال
  .رونیب
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  . انگار عمل قلب باز انجام دادمیگی می جورهی..برو بابا-
  
  .دوما از من گفتن بود..اوال خدا نکنه-اسیال
  
 پرستار که بچه بغلش بود اومد هی نگفتم که همون موقع در باز شدو مامان با یچیه

   گفتعی تختش که بابا سری ترو خواست بچه رو بزاره توکیپرستار اومد نزد. داخل
  

  . خوشگلموی به من نوه نشینه بد-بابا
  

 یبابا آروم دستا.رونی زدو بچه رو داد به بابا و خودش رفت بی لبخندپرستار
  . برگشت سمتمدوی بوسشویشونیکوچولوشو ناز کردو پ

  
  ن؟ی پسرم انتخاب کردی برایاسم چ-بابا

  
با همه احوال .. جوابشو بدم که همون موقع در باز شدو مهرداد اومد داخلخواستم

  . کردو اومد سمت منو آروم دستمو گرفتیپرس
  

  ؟یخوب..سالم-مهرداد
  
  .ممنون..سالم-
  

   شما بابا جان؟نیخوب-مهرداد
  

  .ممنون..خوبم-بابا
  

  گفت سمتم منو دوباره برگشت
  

  ه؟یاسم پسرم چ..سنای ینگفت-بابا
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  .میخب ما هنوز اسم انتخاب نکرد-
  

  . اسم داشته باشهدی بچه بانیخب ا..شهیمگه م-بابا
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .نیخب شما اسمشو انتخاب کن-
  

  . شدرهی زدو به بچم خیلبخند
  

  ...اری ماهزارمیپس اسمشو م... ماههیپسرم شب-بابا
  
  ه کردو گفت منو مهرداد نگابه
  

  ه؟ینظرتون چ-بابا
  
  . قشنگه بابایلیخ-
  

  .ادیواقعا قشنگه و به پسرم م..هی اسم خوبیلیخ-مهرداد
  

  ..دادی میبه هممون حس خوب..می شدرهی خاری به ماهموی لبخند زدهمه
  
  .....ارمی ماهی من خوش اومدی زندگبه
  

من که همون موقع  بغل ی آروم گذاشتش تودوی رو بوساری ماهیشونی دوباره پبابا
 اومده یاسی بهزاد و روزمید. اومدن داخلسی و پردیاسیدر باز شدو بهزاد و 

 ی گهی لبخند پهن اومد طرف دهیبهزاد با . نی نزاشتن منو و بچه رو ببیبودن ول
 عی بگم که سریزی خواستم چختمو باال انداییابرو.اریتختو زل زد به صورت ماه

  گفت
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   پسر تحفت؟نهیهم-بهزاد

  
   کردمو گفتمیاخم

  
  مگه چشه بچم؟..مرض-
  

  ... کهنیا..ستیبگو چش ن-بهزاد
  
   گفتتی بهزادو با جدی خواست حرفشو ادامه بده بابا با اساش زد به شونه تا
  

  . های نکردی کردی من شوخیبا نوه .. آقا بهزادیآها-بابا
  

   گفتنشوی سی زدو دستشو گذاشت روی لبخند پهنبهزاد
  

  .می خواهرمون هستچاکر شوهر-بهزاد
  
  .نمیبرو کنار بب..یییا-نیاسمی

  
  . بهزاد کنار زدو کنارم نشستیاسی

  
  .نمی پسر خوشگلمونو ببنیبده من ا-نیاسمی

  
  . از بغلم گرفتو صورتشو ناز کرداروی ماهآروم

  
  ن؟ی گذاشتیاسمشو چ..چقد نازه..سنای یوااا-نیاسمی

  
   زدمو گفتمیلبخند
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  . گذاشتاریبابا اسمشو ماه-
  
  .اسمشم مثل خودش ماهه.. جونمیا-نیاسمی

  
  . ترو آروم دستمو گرفتکی با لبخند اومد نزدسیپرد

  
  احوالت خانوم خانوما؟-سیپرد

  
  ؟یتو خوب.. گلمیمرس-
  

  . فسقلت بزاره آرهی خواهر زاده نیاگه ا-سیپرد
  

 دستشو به خواستی مخوردوی داشت تکون مسی بغل پردی به کوروش که تودمویخند
  . بزنه نگاه کردمرایماه

  
  . خبهی پسر عمش چه شکلنهی ببخوادیم..یاله-
  

  . به تو رفتهگهی ماسیال..طونهی کرده بس که شچارمیبه خدا ب-سیپرد
  

   گفتمرمی تا کوروشو بگکردمی که دستمو دراز می در حالدمویخند
  
  .اشیطونیعمش قربون ش-
  

با . بودی عسلاسیل الچشاش مث. پام نشوندمش که برگشت سمتمو بهم نگاه کردیرو
 نگفتم یچی هدمویخند. لبخند بهش نگاه کردم که دستشو برد باال آروم زد تو صورتم

  که بابا گفت
  

  ؟یزنی عمه رو می چیبرا!!ییبابا..کوروش..ااا-بابا
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 منو یاونقدر..حق داشت طفلک..هی گرری سمت بابا چند لحظه بعدم زد زبرگشت
 اومد جلو و کوروشو از بغلم گرفت و آرومش عی سراسیال. که بخواد بشناستمدیدینم

  . به بهزاددتشی داره مدمی که درمی ازش بگاروی که ماهیاسیبرگشتم سمت .کرد
  
  . منو به اون ندهی توروخدا بچه یاسی یوا-
  
   کردو گفتیدر عوض بهزاد اخم مصنوع.. نگفتیچی هدوی خندیاسی

  
  . متبرک کنمخوامیمن االن م..از خداتم باشه بچه پر رو-بهزاد

  
  . قرار گرفتمری خدا تحت تاثیوا-
  

   ما با لبخند گفتدنی باز شدو خانم دکتر اومد داخل اتاقو با ددر
  

  . پسر خوشگلنی داره ایچقدر مالقات-دکتر
  

 کاغذ ی رو توییزای چهی.ستادی سمتم که بابا از جاش بلند شدو کنار وااومد
  . کردو برگه رو به سمتم گرفتادداشتی

  
 یبرگه ..ی مصرفشون کندیحتما با.. برات نوشتمیتی تقوی داروی سرهی-دکتر
  .دی و پرداخت کنمارستانی بی نهی هزنی بردی نوشتم فقط باصتمیترخ

  
  . خانم دکتررمیاالن م-مهرداد

  
مهردادم رفت تا پول .رونی و نگفتو از اتاق رفت بیچی تکون دادو هی سردکتر

  . و پرداخت کنهمارستانیب
  
   حاضر شم؟ی منو بدی لباساشهیمامان م-
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  .ارمیمن االن برات م-نیاسمی
  

 رونی از اتاق رفت باسیبهزادو بابا و ال. سمت کمدو مانتو و شلوارمو برام آوردرفت
 عیمهرداد سر. دی طول کشصمی ترخی ساعت کارامیحدود ن. تا من لباسامو عوض کنم

 سوار شدو راه عیخودشم سر.  برام باز کردو کمک کرد سوار بشمنویدر ماش
مهرداد . ارمی هام فشار نهی به بخادی که زنی ایبرا.. مامان بودشی پاریماه.افتاد

  .امشب همه رو خونه خودمون دعوت کرده بود
  

  زم؟ی عزیخوب-مهرداد
  
  ..آره-
  

  ؟یدرد که ندار-مهرداد
  
  .نه-
  

 تر شده کی بهم نزدیلی مدت مهرداد خنی ایتو. زدو آروم دستمو گرفتیلبخند
 خوب ادی اونم زطیشرا.. بکنمی کارتونستمی نمی ولشدمی که معذب منیبا ا..ودب

  . دعوا داشتنای و سداینبودو هر روز با ل
  

  .اری ماهی دنبال شناسنامه رمیاز فردا م-مهرداد
  
  . خوبهیلیخ-
  

   گفتکردی که دنده رو عوض می دنده و در حالی گذاشت رودستمو
  

  .رمیناسنامه بگ به اسم خودم براش شدیبا-مهرداد
  
  .دونمیم-
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   نداره؟یاشکال-مهرداد

  
  درسته؟..یری بشه به نام ارسان براش شناسنامه بگکنمیفکر نم-
  

  . نگفتیچی زدو هیلبخند
  

  .دمی مهمو فهمیلی خزی چهیامروز ..سنای یدونی م-مهرداد
  

  . نگاش کردم که ادامه دادمنتظر
  

 پدرو هیواقعا حس ..ا مثل پسرمه واقعی ولستی از من ناری که ماهنیبا ا-مهرداد
 از وجود کهی تهی واقعا انگار اریماه..ستی مهم نی که نسبت خوندمیامروز فهم..دارم

  .زارمی براش کم نمیچی هکنموی میمطمئن باش تا آخر عمر براش پدر..منه
  
  .ممنون-
  

  .ی خانمکننی تشکر نمکنهی پسرش می پدر براهی که ی کاریبرا-مهرداد
  
 هی مرد با هی در خونه یجلو. می نزدی کدوم حرفچی هموی راه ساکت بود تا آخرگهید

 ی از روعیسر.. کردی پام قربونی شدم جلوادهی که پنی بودو همستادهیگوسفند وا
  . داخل خونهمیخونا رد شدمو همه با هم رفت

  
  .نی خوش اومدیلیخ.. خانومسنایسالم -رعنا

  
   به رعنا زدمو گفتمیلبخند

  
  .ممنون-
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  .اتاقتونو حاضر کردم-رعنا
  

  .برو تو اتاقت استراحت کن مامان..آره-مامان
  
  . باشمشتونی پخوامیم..من خوبم..نه-
  

برو تو اتاقت ما ..ی تکون بخورادی زدینبا..کنهی هات عفونت مهیدخترم بخ-مامان
  . اونجامیایم
  
  .ینجوریبده ا..نه مامان-
  

  .دی دراز بکشیاحت ری مبالی روارمی براتون بالشت بنییخوایم-رعنا
  
  . رعنااریب..آره-
  

  .سنای رهیگی هات درد مهیبخ-مامان
  
  .به خدا من خوبم..نه مامان..اااا-
  

  .سنایامان از تو -مامان
  

 نجای؟همیبره تو اتاق تنها که چ.. باشه خبنجای هم؟بزاری دارکارشیفرح چ-بابا
  .گهی دکشهی مبل دراز میرو
  

  .رهین حوصلم سر م که مشی ببرنویا..آره بابا-بهزاد
  

   به بهزاد نگاه کردمو گفتمیچپک
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 یجرات دار..نه تو..اسهی مامان بابا و الی باشم فقط براخوامی منجای اگمیمن اگه م-
  . حسابتو برسهاسیسر به سر من بزار تا بگم ال

  
 سرم آورده نی که ایی در ننداز که هنوز بالهانیمنو با ا..شرمنده خواهرم-اسیال
  . نرفتهادمی

  
 کردمو رفتم سمت اسی به الینگاه ناراحت. خندهری حرفش بهزاد بلند زد زنی ابا

 همون ی لباسامو عوض کردمو اومدم رویاسیبا کمک ..اتاقم تا لباسامو عوض کنم
 روم مالفه عی سریاسی دموی که رعنا برام بالش گذاشته بودم دراز کشیمبل

  .انداخت
  
  ؟ی ندارگه؟دردی دیخوب-نیاسمی

  
  .منونم..نه-
  

  ..یواااااا-بهزاد
  

 که اری به خودش گرفته بودو داشت به ماهی چندشی افهی به سمت بهزاد که قهمه
  .می نگاه کردکردی بغلش بودد نگاه میتو
  
  ؟یکنی بچمو نگاه میچرا اونجور-
  

  . کردهی شازده پسرت چقد خرابکارنی ببایب-بهزاد
  

رعنا و .فت تا ببره عوضش کنه ازش گراری تاسف تکون دادو ماهی از روی سرمامان
 مامان قهیبعد از چند  دق. آوردنینیری و شوهی برامون شربت و مگمیخدمتکار د

   گفتعی که بهزاد سرنهیاومدو خواست بش
  

  . روییفرح بده به من اون خوشگل دا-بهزاد
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   گرفت و گفتاروی ماهاسی العی که سررهی شدو خواست بچه رو بگبلند

  
  ؟یی دایگی که میتو چکاره ا..منم شییدا..خودیب-اسیال
  

  .گهی هستم دنمی ایی مامانش باشم دایی من دایوقت..لسوفی فیآقا-بهزاد
  
  . باتودونمی زشته پس دستتم بهش بخوره من میگفتیتو که م..یغلط کرد-اسیال
  

   کردمو گفتمی تا خواست جواب بده اخمبهزاد
  
آرامش نداره بچم از ..ش باچکدومی دست هخوامینم.. به خودم بچمونیاصال بد-

  .دست شما
  
 گرفتو داد اسی تاسف تکون دادو از جاش بلند شدو بچه رو از الی از روی سریاسی

 تکونش دادم و پشتشو نوازش کردم که آروم یکمی. در اومدشیبه خودم که گر
 قهیبعد از چند دق. سرشو نوازش کردمیمنم آروم کناره ها. شدو چشاشو بست
  .توش بردش تو اتاق تا بخوابهمامان از بغلم گرف

  
  مهرداد کجاست؟-
  

  .نجاستیا-مهرداد
  
  . سمت در برگشتم که با لبخند اومدم سمتمبه
  

  ؟یینجایتو چرا ا.. کننمی فقرا تقسنی گوشتا رو ببرن بگفتمیداشتم م-مهرداد
  
   کجاست؟ی بی بیراست.. اتاقو نداشتمیحوصله .. باشمهی بقشی پخواستمیم-
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  .گهیقشه د اتایتو-مهرداد
  
  .نجای اارشیخب ب-
  

  .رونی بادی بادی اون دوست نداره زیدونیتو که م-مهرداد
  
  .ادیم.. اومدهسنایتو برو بهش بگو -
  

  .ی دلشو بردی چه جورنی ببی ولایچهار ماهه باهاش.. خدایه-مهرداد
  

   گفتمدمویخند
  
  .گهی دارشیبرو ب-
  

 ی بی به بیلیچند ماه خ مدت نی ایتو.ی بی تکون دادو رفت سمت اتاق بیسر
اونم به حرفام گوش .زدمی باهاش حرف مششوی پرفتمیهر روز م..وابسته شده بودم

 معذبم یلی مهرداد که خی از کارایحت.کردی مادر بهم کمک مهی واقعا مثل دادویم
  . بهش گفته بودمکردیم
  

  .گل جمعمونم آوردم-مهرداد
  

 یهمه برا.انداخته بود نگاه کردم نیی که با شرم سرشو پای بی زدمو به بیلبخند
 ی پر رنگیلبخند.  کنار من گذاشتلچروی بلند شدنو سالم کردنو مهرداد وی بیب

  . رو گرفتمی بیزدمو آروم دست ب
  
  . جونمی بیسالم ب-
  
   دخترم؟یخوب.. ماهتیسالم به رو-ی بیب
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  .ی بی بیمرس-
  
   پسر خوشگلت؟نیکجاست ا-ی بیب

  
  .ارمشیشه م بدایب.. اتاقیتو..خوابه-
  

 مویگفتی تا شب فقط همه مگهید.. زدو آروم دستمو فشار دادیلبخند
 ی ولشدی حس نمیزیانگار واقعا کمبود چ.. بودلی خانواده تکمیشاد..میدیخندیم

 وقت چیه.. نبودشمیپدر بچم پ..ارسانم نبود.. بودی از وجود من تهیمیبازم انگار ن
 خونه ما موندنو اسی بابا و الوهرداد مامان شب به اصرار منو و م.. ادی نمشمی پگهید

  . خودشونی رفتن خونه میاسیبهزادو 
  
  

  ) :ارسان  (  
  
 برمو دی بایعنی کارم درسته؟یعنی.. مامان نگاه کردمی به در خونه ی درموندگبا

 شدم و رفتم سمت در ادهی پنی از ماشعی کردمو سری رو به مامان بگم؟ پوفیهمه چ
  .زنگ درو زدم یخونه و بدون معطل

  
  . تو ارسانایب-مامان

  
در خونه رو باز کردم که .تند قدم برداشتمو رفتم داخل.  باز شدیکی تی با صدادر

  . مامان از آشپزخونه اومدیصدا
  
  . االنامی منیارسان بش-
  
 دستام گرفتمو آروم یسرمو تو.  نشستمشیکی نگفتمو رفتم سمت مبال و رو یچیه

 ی چقد گذشته بود که با صدادونمینم.  سر درد داشتمیلیخ.. هامو ماساژ دادمقهیشق
  .مامان سرمو آوردم باال
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  !!ارسان-مامان

  
  .سالم-
  

   نشستو گفتکنارم
  

   انقد چشات قرمزه؟ی چی تو؟برایخوب-مامان
  
  .هی خوابیاز ب-
  

   تاسف تکون دادو گفتی از رویسر
  

  . خودت باش خب به فکرکمی؟یکنی مینجوری با خودت ای چیآخه تو برا-مامان
  
  . اومدای به دنسنای پسر روزید-
  

  ..جدا؟؟زود بود که-مامان
  
  .دونمینم-
  

  ؟ی شدینجوری انیبه خاطر ا-مامان
  

   و آروم گفتمدمیی لبمو جویگوشه .. سمت مامانو چند لحظه نگاش کردمبرگشتم
  
  . سرطان دارهیلیآ-
  
اه کردو بعد از اون چند لحظه مات بهم نگ.. کنمینی وقت بلد نبودم مقدمه چچیه

  آروم به گونش زدو گفت
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   تو ارسان؟یگی میچ.. زهرای فاطمه ای-مامان

  
  .هی دکتر گفت تومور مغزمیرفت..مشکوک بود..می رفتشی آزماشیچند ماه پ-
  

  ؟یگی به من می اونوقت االن اومدنی متوجه شدشیچند ماه پ..ی علای-مامان
  
  . بفهمهی کسمخواستی نیلیآ-
  

   هم خبر نداره؟ی االن مهریعنیخواست؟ی نمیچ یعنی-مامان
  
  .به اونام نزاشت بگم.نه-
  

  .کنهی بفهمه دق میاگه مهر.. خدا مرگمیوا-مامان
  
  . راه رفتنی جاش بلند شدو شروع کرد عصباز
  

  گه؟نه؟ی خارج ددیرید؟میری درمان می برای؟کیک-مامان
  
  . درمان بشهکنهی قبول نمیلی که آنهیمشکل هم-
  

  ه؟ی بچه بازکنه؟مگهی قبول نمی چینعی-مامان
  
  .دهی جواب نمدونمی مگهیم-
  

  .ستهیمی قلبم واگهی خدا بهم صبر بده که االن دیوا-مامان
  
  . باالرهیاالن باز فشارت م..مامان تروخدا آروم باش-
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  ! آروم باشم؟تونمی مزای چنیبه نظرت با ا-مامان
  
  .کنهیحرف منو قبول نم چون ی صحبت کنیلی با آیای که بشتیمن اومدم پ-
  

  . بگمی به مهردینه من اول با-مامان
  
  . خانم بگویاگه نشد به مهر.. باهاش صحبت کنایاول تو ب..کنمیمامان خواهش م-
  

   پاک کردو گفتخوردوی گونش سر می که داشت رویاشک
  

  کجاست االن؟-مامان
  
  .خونه-
  

  .شمیاالن حاضر م-مامان
  
از جام بلند شدمو رفتم سمت .ا حاضر بشه نگفتم که رفت سمت اتاقش تیچیه

 رو ی خالی شهیش..دمی مهابا سر کشی برداشتمو بخچالی آبو از ی شهیش.آشپزخونه
 ری شری آب سردو باز کردمو سرمو گرفتم زریش..نکی رفتم سمت سزوی میگذاشتم رو

  ..میخسته شدم از زندگ..شدمی موونهی داشتم دگهید..آب
  

  ..ارسان-مامان
  
  .دمیستمو دستمو به موهام کش آبو بریش
  

بزار برات حوله ..ینجوری ایخوری تو با خودت؟سرما میکنی کار میچ-مامان
  .ارمیب
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حوله رو ازش گرفتمو .شمی حوله اومد پهی نگفتم که چند لحظه بعد با یچیه
   موهامو خشک کردمو گفتمیسرسرک

  
   مامان؟میبر-
  

  .قشنگ موهاتو خشک کن خب-مامان
  
  . زودتر خواهشامیبر..امامان توروخد-
  

 یتو.رفتم سمت درو مامانم دنبالم اومد.  چادرشو برداشتو سرش کرددوی کشیآه
 نگه یلی آی خونه ی دستم فشار دادمو جلویفرمونو تو.  سکوت کامل بودنیماش

 عی بشه که سرادهی به خونه کردو درو باز کردو خواست پیمامان نگاه پر غم.داشتم
  گفتم

  
  .مامان-
  

  . سمتمو منتظر نگام کردبرگشت
  
  .فتهی بی براش اتفاقخوامیمن نم.. کنشیتروخدا راض-
  

  . راحت خراب بشهتی بازم زندگزارمینم-مامان
  

  .. نگفتمیچی زدمو هپوزخند
  

  ؟یایتو نم-مامان
  
  .من نباشم بهتره-
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 دیبا..تو برو خونه که بابات تنها نباشه.. هستمنجایپس من شب هم..باشه-مامان
  .هاش صحبت کنم بایحساب

  
  . باباشی پرمیم..نگران نباش-
  

 یترمز دست.  شدو درو آروم بستو رفت سمت خونهادهی پنی تکون دادواز ماشیسر
  .کنمیخواهش م..ادی بیلی سر آیی نزار بالایخدا.. راه افتادمدمویرو کش

  
  

  ) :یسنا   (  
  
 یزی من چیبرا ی بگذره بعد هقهی دقهیبابا بزار .. منو کهی مامان ترکوندیوا-
  . بخورماریب

  
  .ی شدفی چقد الغرو ضعیفهمیتو خودت نم..خودیب-مامان

  
   از جام بلند شدم که گفتعی حرص نگاش کردمو سربا
  

 یاههه چقد تو ب..یدی هاتو کشهیتازه بخ..آروم بلند شو..سنــــــای-مامان
  .یاطیاحت

  
   گفتمستادموی وای قدی نهیی آی توجه به حرفش روبرویب

  
 فی مگه ضعی چاقنی به افه؟آدمی من الغرو ضعی بدونم کجاخوامیه من مآخ-
  شه؟یم
  

   گفتدادی رو به زور به دستم موهی آب موانی لی سمتمو در حالاومد
  

  .لوی ک6 ؟همشیمگه تو چقد اضافه وزن داشت..شهی مفیبله ضع-مامان
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   گرد نگاش کردمو گفتمی چشابا
  
   کمه؟یلی خلوی ک6مامان -
  

  . بله کمهی بودونی قلی که قبال نیی تویبرا-مامان
  
 وانوی لتیبا لبخند رضا.دمی جا سر کشهی رو وهی آب موانی حرص نگاش کردمو لبا

  ازم گرفتو گفت
  

   هم انقد جرو بحث داشت؟وهی آب موانی لهی.. دختر گلمنیآفر-مامان
  

رداد  به رفتنش نگاه کردم که مهستادموی وانهیدست به س. رفت سمت در اتاقبعدشم
  . خندهری زد زدنمیوارد اتاق شدو با د

  
   االن؟یخندی میبه چ-
  
  . خندهری زد زشتری پر حرص من نگاه کردو بی افهی قبه
  
   من خنده داره االن؟ی افهی قیکجا...مهـــــــرداد-
  

 که نی باال آورد و بعد از ادی ببخشی دهنشو دستشو به معنای گذاشت جلودستشو
  گفت خودشو کنترل کرد یکمی

  
   آخه؟ی اافهی چه قنیا-مهرداد

  
  م؟یمگه چه جور-
  

   حرصتو در آورده؟یک-مهرداد
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   باال انداختمو گفتمییابرو

  
  ؟ی چیبرا-
  

 چقد سرخ شده یاگه بدون.. بودی حرصافتی چقد قی اگه بدونسنایآخ -مهرداد
  .یبود

  
  . خندهری دوباره زد زبعدشم

  
 دارم باال گهیبه خدا د.. بخورمهدی بهم میزی چادیهمش م.. مامانهریهمش تقص-
  . خوردموهی بس که سوپو گوشتو آب مارمیم
  

  . خانومی بخوردیخب با-مهرداد
  
 ی بنی از ایخوایم.. وزن اضافه کردمی کافی اندازه ؟بهی بخوردی بای چیعنی-
   تر بشم؟ختیر
  

  . چشامی زل زد توکتروی زدو اومد نزدیلبخند
  

  .شهی وقت زشت نمچی من هیبانو-مهرداد
  

  . تخت نشستمی عقب ترو رودمی دهنمو قورت دادمو خودمو کشآب
  
   چه خبر؟نای از تیراست-
  

  . باهاش صحبت کرده بودمروزی بحثو عوض کنم وگرنه خودم دخواستمی مفقط
  

  .کنهیکار م..یچیه-مهرداد
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   شرکت؟یریتو چرا انقد کم م-
  

  .باشم بهتره..نجانی انایگفتم مامانت ا-مهرداد
  
  . برنخوانیس فردا م پگهید-
  

   تخت نشستو گفتی روکنارم
  

  !!جدا؟چقد زود؟-مهرداد
  
 خودمون ی خونه ی فقط تونی همیبرا..ستی نناهای اهل مسافرتو اادیآخه بابا ز-

  . زودتر برن مشهددی چند تا پرونده داره باگهی ماسمیال..راحته
  

  ؟ی شب که آماده ای برایراست..هر جور راحتن-مهرداد
  
  .آره-
  

  .ببخش منو مجبور شدم به خدا-مهرداد
  
  .هی چه حرفنیا..نه-
  

 به خاطر اصرار بابات ی ولنمی ببافشوی قی حتخوامیمن خودم خودمم نم-مهرداد
  .مجبور شدم

  
  ان؟ی میک... ندارهیبیع-
  

 یکی.. بشهی بگه که باعث ناراحتیزی وقت چهیفقط نگرانم مامانم -مهرداد
  .انی مگهیدوساعت د
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  .شهی نمیطور..شنگران نبا-
  

  .دوارمیام-مهرداد
  

  . اومد داخل اتاقاسی که حرفش تموم شد النیهم
  
  . دو ساعته منتظرتمگهی دایمهرداد ب-اسیال
  

   از جاش بلند شدو گفتمهرداد
  

  .دیببخش..میبر-مهرداد
  
  ن؟ی برنییخوایکجا م-
  
  .می کنی تخته نرد بازخوامیم.. جا باباچیه-اسیال
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  . شکالتههی زشی جادیهر کدومتون برنده بش-
  
  .سیخس.. قرار گرفتم منریچقد تحت تاث.. خدایوا-اسیال
  

از .شمنی و مامان بابا پاسیچقد خوب بود که ال.رونی از اتاق رفتن بدوی خندمهرداد
 زی می از روعیسر.  زنگ خوردمی که گوشرونیجام بلند شدمو خواستم از اتاق برم ب

 دستم فشار ی رو تویلبمو گاز گرفتمو گوش..ش نگاه کردمبرداشتمو به صفح
 که ازم متنفره؟هنوزم تک یزنه؟کسی داره به من زنگ منیلی آیعنی؟یلیآ..دادم

 جواب بدم؟بازم دی االن بایعنی.خورهی گوشم زنگ می اون شبش تویتک حرفا
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ه  دکمعی سردموی کشیآه.  نداشتمی من که با ارسان کاری کنه؟ولرمی تحقخوادیم
  . کردمکی رو به گوشم نزدی اتصالو فشار دادمو گوشی
  
  .سالم-
  
  .ی حذف کردتی که شمارمو از گوشنی اای یدی جواب نمای کردمیفکر م-نیلیآ
  
  . کارانی ای نداشتم برایلیدل-
  

   گفتدوی کشیآه
  
   اون شب؟ی بعد از حرفایحت-نیلیآ
  
  .کردی کارو منی تو بود همیهر کس جا-
  
  . که براش مثل خواهر بودهی با کس نهیآره ول-نیلیآ
  
  .ی خودتو ناراحت بکنستیپس الزم ن..ستی االن نگهی دیعنی.. بودهیگی میدار-
  

   از چند لحظه با مکث گفتبعد
  
  .نمتی ببخوامیم-نیلیآ
  
   افتاده؟یاتفاق-
  
  .میخواستی نملی هم دلدنی دیقبال برا-نیلیآ
  
  . دوریلیخ..یلی دوره آیلیگذشته خ-
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  ؟یایم-نیلیآ
  
  ؟یک-
  
  . سابقتیخونه .. خونتکی پارک نزدیتو..گهی ساعت دهی-نیلیآ
  
   فردا باشه؟ی براشهیم..تونمیامروز نم-
  
  .نمتیبیپس م..شهیآره م-نیلیآ
  
  ساعت چند؟-
  
  .10 -نیلیآ
  
  ..باشه-
  
  .یخدافظ خواهر-نیلیآ
  

   زدمو با مکث و بغض زمزمه کردمی تلخلبخند
  
  .خدافظ-
  

 بود؟اصال نی غمگیلی آیچقد صدا. شدمرهیا بغض بهش خ رو قطع کردمو بیگوش
 زنگم بهم هی ی همه وقت حتنیا.. همه مدتنی از انه؟بعدی منو ببخوادی می چیبرا

   کنه؟رمی تحقخوامی م؟بازمی چینزد اونوقت حاال برا
  
  ..سنای-نیاسمی

  
  .یاسی و برگشتم سمت ی عسلی رو گذاشتم روی پاک کردمو گوشاشکامو
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  ؟یاومد یک..سالم-
  

   گفتستادیای که روبروم می سمتمو در حالاومد
  
   شده؟یزیچ..میاالن با بهزاد اومد-نیاسمی

  
  ؟ی چیبرا..نه-
  
  ؟ی کردهی گری چیبرا..سنایدروغ نگو -نیاسمی

  
  .ستی مهم نادیز-
  
   شده؟ارسان زنگ زده بهت؟یزیست؟چی مهم نادی زی چیعنی-نیاسمی

  
  . زنگ زدیلیآ..نه-
  

  کردو بعد از اون با اخم گفت لحظه نگام چند
  
  ؟ی چیاون برا-نیاسمی

  
  .می صحبت کنموینی فردا همو ببخواستیم-
  
  ؟یدر مورد چ-نیاسمی

  
  . نگفتیزیچ..دونمینم-
  
  .ی برستیالزم ن-نیاسمی
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  . برمدیبا..من قول دادم-
  
 یخوای که اون شب بارت کرد میبا اون همه حرف..ی که قول دادخودیب-نیاسمی

  ش؟ینی ببیبر
  
  ..نیاسمی-
  
 ی بگیخوای ازت گرفت هنوزم متوی خوشبختتویزندگ..گمی دروغ مه؟مگهیچ-نیاسمی

  خواهرمه و دوسش دارم؟
  
اون ...من خودم خواستم از ارسان جدا بشم.. ندارهی گناهیلی چون آگمیآره م-

  . خبر ندارهیچیاز ه
  
  .کردی نمی اگه خبرم داشت فرقیبه نظر من حت..هه خبر نداره-نیاسمی

  
  ؟یکنی صحبت مینجوری در موردش ای چی بپرسم براشهیم-
  
 اون یهر چقدرم که بگ.. توروخراب کردهی زندگیلیآره چون آ-نیاسمی

 قبول دینبا.. تو و ارسان نسبت به هم خبر داشتهدی شدی حداقل از عالقه دونستهینم
  . که زن ارسان بشه با وجود توکردهیم
  
  .من مجبورش کردم-
  
 همه ی فکر کنیخوای می ک؟تای انقد خودتو گول نزنشهیم...سنای یاوااااا-نیاسمی

   آدما خوبن؟ی
  

   لحظه نگاش کردمو مشکوک گفتمچند
  
  .یکنی از من پنهون می رو داریزی چهی؟یاسی یدونی میتو چ-
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  .ستی نیزینه چ-نیاسمی

  
 چون کنمی که باور نم؟؟منی شدینجوری ایلی نسبت به آییهوی تو یعنی-
  ؟؟یلی از آیدونی میتو چ..شناسمتیم
  

رفتم جلوترو شونشو گرفتمو خواستم . نگام کردی لبشو به دندون گرفتو عصبی گوشه
  .دمی بهزاد و از پشت سرش شنی بگم که صدایزیچ
  

  د؟؟ی باز شما دوتا با هم خلوت کردهیچ-بهزاد
  

  . فاصله گرفتمیاسی کردمو از یپوف
  
  ؟ی نکنی بار تو فوضولهیشد -
  

  . خبر داشته باشمی از همه چدیبا ..یتوام خواهر زادم.. زنمهنیا..رینخ-بهزاد
  
  .اصال با تو من بحث نکنم بهتره-
  
 واقعا فکرمو مشغول یاسی یحرفا.رونی از اتاق اومدم بعی کنارش رد شدمو سراز

 نویا.. شدهینجوری که ادونهی میزی چهی دونه؟مطمئنمی می چیاسی یعنی..کرده بود
 نی ایتو.. بغل باباساری ماهدمیوارد سالن که شدم د.  بودهی چفهممیمطمئنم و م
 زدمو خواستم برم سمتشون یلبخند.کردی محبت ماری همه به ماهشترازیمدت بابا ب

 کوروش دمی پام نگاه کردم که دنییبا تعجب به پا. کردهری جا گهی پام دمیکه د
  .لش کردم زدمو خم شدمو بغیلبخند. کنهیپاموگرفته و داره مظلوم نگام م

  
  ؟ی شده عمه جون؟چرا بغض کردیچ-
  

  .آروم سرشو ناز کردم. شونمی غنچه کردو سرشو گذاشت رولباشو
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  .خوشگل عمه.. من قربونت بشمیاله-
  

   گفتمشستمی که کنارش می در حالسوی سمت پردرفتم
  
  ه؟؟ینجوریچرا کوروش ا..سیپرد-
  

  .خوادی عسل مریش..یچیه-سیپرد
  
  ؟یدی بهش نمی چیخب برا-
  

  .شهیبهش بدم حالش بد م..تازه االن غذا خورده-سیپرد
  

 تا حاضر می کردم و بعد از اون همه رفتی با کوروش بازیکمی زدمو یلبخند
تا حاال همو .. بوددای مامان بابا  با لداری دنی اولنیا..انی بنای و سدایقرار بود ل.بشم

  . نگهی بدزی چدای بره و لشی خوب پدوارمیفقط ام..دنیند
  
 هیموهامم جمع کردمو ..دمی از کمدم برداشتمو پوشی با شلوار مشکی آبکی تونهی

.  سر لخت بگردمی عوضینای اون سی جلوخواستیدلم نم.. هم سرم کردمیشال آب
 و از مامان گرفتمو اریماه. رونی و برداشتمو از اتاق اومدم باری ماهیتشک و پتو

 دونمینم. کردی مهی کم گربودوم  آرویلیبچم خ.. مبل نشستم و خوابوندمشیرو
 وارد خونه دای و لنای سقهیچقد گذشته بود که بالخره زنگ درو زدن و بعد از چند دق

 ی گرم با همه احوال پرسیلی خیلی خدای لمویهمه از جامون بلند شد..شدن
  . بغلم خواب بود با لبخند نگاه کردی که تواری به ماهستادوی من وایروبرو.کرد

  
  نه؟یپسر خوشگلم ا..ونم جیا-دایل

  
  . کردم تعجبمو نشون ندمی زدمو سعیلبخند
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  .بله-
  
  .خوشگل و آروم.. مهردادمهی های بچگنیع..قروبنش بشم-دایل

  
 زدو و رفت سمت اتاقش تا لباساشو عوض کنه ی نگفتم که لبخند پرعشوه ایچیه

  . نشستاسی بهزادو الشی رفت پنایوس
  
  !گه؟ی آورده دی چیبرا نچسبو ی پسره نیا..اهه-نیاسمی

  
   و آروم گفتمیاسی سمت برگشتم

  
  . که پسرشه هادیببخش-
  
  . ازشادی انقد بدم م-نیاسمی

  
  . هاشنوهیم..سیه-
  
  .ی بلندتر بگم که واقعا بشنوه از خود راضتونستمیکاش م-نیاسمی

  
 هی هفت فوق العاده باز و چسب قرمز که با قهی لباس هی با دای لقهی از چند دقبعد

 نییلبمو گاز گرفتمو سرمو پا.شمونی ستش کرده بود اومد پیاپورت مشکس
 ی لباسنیچی من همی بابای جلوکشهی سن خجالت نمنیواقعا زن به ا..انداختم

 من بود یمهردادم که روبرو. د حنی تا اگهی نه دی ولمی ما باهم راحتده؟درستهیپوش
 نگاه دای داشت به ل که دستاشو مشت کرده بودی قرمز شده بودو در حالیکمی
 ارهی که حرص مهردادو دربنی ای براکنهی کارو منی از قصد ادایمطمئنم که ل.کردیم

  . منو ببرهیوآبرو
  
  . اومدهافهی قنی خودشم با انجای پسر نره خرش کم بود اایب-نیاسمی
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  .یاسی کردمو کالفه برگشتم سمت یپوف
  
  !ن؟ینجوری انای به من چه که ا؟خبیزنی چقد غر منیاسمی یوا-
  
  .ادی اون کلت بی ذره عقل توهی بلکه زنمیغر م-نیاسمی

  
  . تالش نکن خانوم عقل کلادینم-
  
  . بزنمتخوادی چقد دلم می اگه بدونسنایآخخ -نیاسمی

  
  . مانع شددای بگم که لیزی نگاش کردمو خواستم چیچپک

  
   جون شما؟سنای یخوب-دایل

  
  . زدمو بهش نگاه کردمی زورکیلبخند

  
  ن؟یشما خوب..نممنو-
  
  . مدت تنهات گذاشتمهیببخش منو ..زمی عزیمرس-دایل

  
   بود؟ی کارا و حرفا چنیمنظورش از ا.. لحظه نگاش کردمچند

  
  .کنمیخواهش م..نه-
  

   باال انداختو گفتییابرو
  
  گه؟ی رو آوردن دیسمونیمامان س-دایل

  
  . قبالمیدی چزویهمه چ..آره-
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  . نهای کم هست یزی چنمی ببمنیبی مرمیحاال بعدا م..خوبه-دایل

  
چرا همش .. متنفر بودمدای از لی واقعیبه معنا.. دستم فشار دادمی تواروی ماهیپتو
 گرفتمو به مهرداد نگاه دای نگاهمو از له؟ی ککنهی کنه؟فکر مری داشت منو تحقیسع

 برگشتو رعنا صدا زد و بلند ییهوی. کردیکردم که داشت شرمنده و ناراحت نگام م
  گفت

  
  . برنخوانی زود منایمامانمو س..دیغذا رو کم کم حاضر کن-مهرداد

  
   گفتعی سردای گفت خواست بره که لی چشمرعنا

  
 هم غذا حاضر 11 ی ساعتایبرا.. فعالمیهست..میما عجله ندار..نه مهرداد جان-دایل

  .باشه خوبه
  

 یو به ساعت رینگاه. نگفتیچی زدو سرشو تکون دادو هی لبخند پر حرصمهرداد
  . بگذرونری خودت امشبو به خایخدا.. بود8هنوز ساعت .. انداختموارید
  

  ) آخر - 7فصل ( 

  
  . اتاقی ببرمش تواروی تکون دادمو از جام بلند شدم تا ماهیسر

  
   جون؟سنایکجا -دایل

  
  .دای برگشتم سمت لدموی کشقی بازو بسته کردمو آروم نفس عمی بار چشامو عصبهی

  
  . اتاقی تو بزارماروی ماهرمیم-
  

   گفتدادی مهی مبل تکی که به پشتی هم انداختو در حالی روپاهاشو
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  .زمی عزایزود ب-دایل

  
فکر کرده داره با ..اه اه.  زدمو برگشتمو با حرص رفتم سمت اتاقمی مصنوعلبخند

 گهی ددای وگرنه لکنمیفقط به خاطر مهرداده که سکوت م..کنهیخدمتکارش صحبت م
 و نگه داشتمو اری دستم ماههیبا .  جوابشو بدمتونمی و خوب م از حد گذروندهیلیخ

 تخت یآروم رو.  و در اتاقو بستماخل در اتاقو باز کردمو رفتم دگمیبا دست د
 نی ای براکنمی هر روز به درگاهت شکر مایخدا. شدمرهیگذاشتمشو با لبخند بهش خ

 شویشونیمو پآروم خم شد. کنهی مدواری امی که منو به زندگی اهیهد..تیهد
از کنارش بلندش شدمو چراغو .  صورتشو با سر انگشتم ناز کردمیکمی و دمیبوس

 کردمو یاخم.  شدمنهی سنهی سنای که درو اتاق باز کردم با سنیهمخاموش کردمو 
  . عقب تردمی کشیکمی خودمو عیسر

  
  ؟یکنی کار می چنجایا-
  
  . شوهرت شدههیپسرت شب-نایس
  

  تاقو بستمو گفتم کنارو در ادمی کشخودمو
  
  . هستی کهی نداره شبیبه تو ربط-
  

  . کردمو برگشتم سمتشیظیاخم غل. بازومو گرفتعی خواستم برم که سربرگشتمو
  
  .ول کن دستمو-
  
  . نرفتهادتیحرفام که هنوز -نایس
  
  .ول کن دستمو.. بمونهادمی برام که بخواد به ستی از تو مهم نیچیه-
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  . تر شدکی قدم بهم نزدهی زدو یپوزخند
  
 موندی مادتی دیاتفاقا با.. بد شد خانم فرهمندیلی که خینطوریا..آخ آخ-نایس

  .ادای سرت بیی وقت بالهی ویچون ممکنه مواظب نباش
  

چشماش .. لحظه به خودم بلرزمهی باعث شد فقط نی واقعا ترسناک بودو همچشماش
 دستش در ی از تو کردمو بازوموی بازم خودمو نباختمو سعی ها بود ولوونهیمثل د

  .ارمیب
  
  .ی بکنیتونی نمی غلطچیتو ه..خفه شو-
  

  . دستشی گفتمو دستمو گذاشتم روی فشار داد که آخشتری ببازومو
  
  .ی پا رو دم من گذاشتیادی زگهید.. مطمئن نباشادمیز-نایس
  
  .ولم کن آشغال-
  

  . کردو دستشو از دور بازوم آزاد کردی عصبی خنده
  
  . فرهمندسنای مواظب خودت باش خانوم شتری روزا بنیا-نایس
  
 کرده بودو داشت خیتمام تنم . تنفر نگاش کردمو برگشتمو رفتم سمت سالنتی نهابا
حرفاش و ..کردمی ستون فقراتم حس می درشت عرقو رویحرکت دونه ها.دیلرزیم

 به ینگاه.  منو بکشهخوادی انگار مزدی حرف می جورهی..لحنش واقعا ترسناک بود
 برم ینجوری ادی و نبادهی پرگمحتما االن رن.اختمو رفتم سمت آشپزخونهجمع اند

وارد آشپزخونه که شدم خدمتکارا با تعجب نگام کردن که بدون توجه . ششونیپ
  . اومد سمتمعی نشستم که رعنا سردموی کشرونی ها رو بی از صندلیکیبهشون 

  
   شده؟یزی خانوم چسنای-رعنا
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  .ه آب بهم بدوانی لهینه فقط -
  

  .ارمیاالن م..چشم-رعنا
  

 و چند حبه قند ختی بزرگ برام آب روانی لهی رفتو تو خچالی به سمت عیسر
  .انداخت توشو شروع کرد به هم زدن

  
  .براتون آب قند درست کردم..دهی پریلیرنگتون خ-رعنا

  
 ی حالمو بهتر کرد ولشینیریش.. خوردمیکمی ازش گرفتمو وانوی نگفتم و لیزیچ

  .شدی گوشم تکرار میاش توهنوزم حرف
  

  . آقا مهردادو صدا کنمنیخوایم-رعنا
  
  .ستینه الزم ن-
  

  .ستیآخه حالتون خوب ن-رعنا
  
  .برو به کارت برس..ستیرعنا گفتم الزم ن-
  

 قهیچند دق.  آشپزخونهی گهی لحظه نگران نگام کردو بعد از اون رفت سمت دچند
ز اون از جام بلند شدمو رفتم سمت  آشپزخونه نشستم تا حالم خوب بشه و بعد ایتو

 هم داشت با مامان دای نبود و لنایس.. نشستم به جمع نگاه کردمیاسیکنار . سالن
  .کردیصحبت م

  
  ؟ی شده؟کجا بودیزیچ-نیاسمی

  
  .آشپزخونه..نه-
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   اونجا؟ی چیبرا-نیاسمی

  
  .رفتم آب بخورم-
  
   گفت؟یزیچ.. هم پشت سرت اومدنای سی تو بلند شدی وقتدمید-نیاسمی

  
  . کار دارم؟رفت اتاق مهردادیمن با اون چ..نه-
  
  . باهات کل کل کنهخوادیفکر کردم مثل وقت دانشگاه م..آها-نیاسمی

  
  . لبمو گاز گرفتمی دهنمو قورت دادمو گوشه آب

  
  .می کل کل کنمیی که بخوامی نداری با هم کارگهیما د..نه-
  

 خوب بودو و ی شام همه چتا موقع. نگفتیچی هگهی باال انداختو دییابرو
 ی عوضی نای سی بشه ولی نکردن که باعث ناراحتی کارنای و سدایخداروشکر ل

مهردادم متوجه شده بودو چند بار ازم . مخم بودی مسخرش رویهمش با پوزخندا
 انگار با ی ولچرا دونمینم.. بهشون نگفتمیچی هی نه ولای شده یزی که چدیپرس

 ی کارچی چرته و اون هنای سی حرفایبت کنم که همه  به خودم ثاخواستمینگفتن م
 اصال قصد رفتن نداشتن نای و سدای لی بود ول30/12 ساعت یحدودا.  بکنهتونهینم

   جاش جابه جا شدو گفتی مهرداد تونی همیبرا
  

  .. مامان-مهرداد
  
 نگفت که مهرداد به بابا اشاره یچی به مهرداد کردو هی چشم نگاهی از گوشه دایل

  و گفتکرد
  

  . وقتم هسترید..خسته هستن همه-مهرداد
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   به ساعتش کردو گفتی نگاهدایل

  
  .دی اگه خسته ادی بخوابدی بردییخب بفرما.. چقد زود گذشتیوا-دایل

  
  . حاالمیهست..نه-بابا

  
 چند هی اتاقتون مام دییشما بفرما..دیمعلومه خسته ا..گهینه مهرداد راست م-دایل

  .میخوابی مگهی دقهیدق
  

   باشن؟نجایمگه قرار بود اونا امشب ا..می نگاه کرددای مهرداد با تعجب به لمنو
  

  ن؟یمونی منجایمگه شما امشب ا-مهرداد
  
  .می بمونمیخوای مهرداد جان؟معلومه که مهی چه سوالنی ایوا-دایل

  
   زدو گفتی تکون دادو لبخند کمرنگی سرمهرداد

  
  .باشه-مهرداد

  
   از جام بلند شدمو گفتمنی همیم برا نداشتچکدومشونوی تحمل هگهید
  
  .اری ماهشیخب با اجازتون من برم پ-
  

  .برو دخترم-مامان
  

  .یاسی زدمو برگشتم سمت یلبخند
  
  نجا؟ی امشب انیمونینم-
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  . بهترهمیبر..گهینه د-نیاسمی

  
  .زمی عزیهر جور راحت..باشه-
  

لباسامو . م گفتمو رفتم سمت اتاقری نگفت که به همه شب بخیچی زدو هیلبخند
 سرم گذاشتمو بهش ریدستمو ز. دمی دراز کشاریعوض کردمو مسواک زدمو کنار ماه

 ی زدمو آروم دستایلبخند.  ارسان بودهی شبیی جوراهیفرم صورتشم . شدمرهیخ
  . خم شدمو چراغو خاموش کردمدمویکوچولوشو بوس

  
تو روشن  آباژور کنار تخعی آروم چشامو باز کردمو سراری نق نق ماهی صدابا

آروم .شدی موقع ها گشنش منی همشهیهم.. بود3ساعت .به ساعت نگاه کردم.کردم
 خوردو ری شی که حسابنیبعد از ا. بدمری پام تا بهش شیبلندش کردمو گذاشتم رو

 تختم ی روبروی کاناپه هآروم سرجاش درازش کردمو ب. دی شد دوباره خوابریس
 ی ولزمی خودم آب بری برگشتم تا برا تکون دادمویسر. مهرداد نبود. نگاه کردم

 شال برداشتمو انداختم دور شونمو آروم هیاز جام بلند شدمو . بودیپارچ آب خال
 یبا قدما.  روشن بودشهی راهرو مثل همیچراغ خواب تو.رونیاز اتاق اومدم ب

چراغ آشپزخونه رو روشن کردمو  خواستم برم داخل . ونهآروم رفتم سمت آشپزخ
با تعجب نگاش کردمو رفتم .رفتی که داشت آروم از پله ها باال مدمیدکه مهردادو 

  . ترکینزد
  
  ..مهرداد-
  
 کردمو آروم یاخم. برنگشت سمتم و فقط به راهش ادامه دادی نگفتو و حتیچیه

 پله نی آخریرو.جواب نداد بازم..رفتم دنبالش و بازم آروم صداش کردم
مهرداد چش .. نگاه کردمدایاتاق ل سمت رفتی به مهرداد که داشت مستادمویوا

 هی کردم که برق گاش باال انداختمو فقط نییابرو. دادیبود؟چرا اصال جوابمو نم
 به دستش نگاه یشتریآب دهنمو قورت دادمو با دقت ب. دمی دستاش دیچاقو رو تو

  . سمتشو بازوشو گرفتمدمیی دوعیسر. نه درست بود..کردم
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  ؟یکنی کار میچ..مهرداد-
  
   قرمز نگام کردو گفتیا چشبا
  

  .سنایولم کن -مهرداد
  
   دستش انداختمو گفتمی توی به چاقوی وحشت نگاهبا
  
  ؟ی کار کنی چیخوای منیبا ا-
  

   زدو گفتی ای عصبلبخند
  

  . راحتش کنمی از زندگخوامیم-مهرداد
  

  . از دور بازوش شل شدو افتاد کنار بدنمدستام
  
  ه؟یچ..منظورت..من-
  

  نگ تر شدو گفت پر رشی عصبلبخند
  

  . خودم بکشمی کردو با دستاانتوی که به بابام خی کسخوامی م-مهرداد
  

 بازوشو عی برگشتو خواست بره که سردوی محکم گاز گرفتم که دوباره خندلبمو
   آروم گفتمیگرفتمو با صدا

  
  .ای به خودت ب؟توروخدای کار کنی چیخوای میفهمیم..مهرداد تورو قرآن-
  

  .کنگفتم ولم -مهرداد
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  . کارو نکننیجون من ا..کنمیمهرداد ازت خواهش م-
  

   گفتی بلندی لحظه نگام کردو بعد از اون با لحن و صداچند
  

  .رهی بمدی هرزه با؟اونیفهمی بکشمش مدیمن با-مهرداد
  

   دهنش گذاشتمو گفتمی دستمو روعیسر
  
  .می براریتروخدا ب..میزنی تو اتاق من باهم حرف ممی برایب..تروخدا آروم..سیه-
  

اشکامو پس .نیی پادیی دستمو پس زدو از پله ها دودویی هم سای دندوناشو روآروم
در اتاقشو باز کردو .  سمت اتاق خودشرفتیداشت م.. دنبالش رفتمعیزدمو منم سر

.  لرزون بستم و برگشتم سمتشیدنبالش رفتم داخل درو اتاقو با دستا. رفت داخل
  .رفتی اتاق راه میتو یداشت عصب دستش بودو یهنوزم اون چاقو تو

  
  .یلعنتــــــــــــــــــــــــ..یلعنت..یلعنت-مهرداد

  
   به خون نشسته گفتی بگم که برگشت سمتمو با چشمایزی چخواستم

  
 ی منو آوردی چی راحتش کنم؟برای نزاشتی چیبرا-مهرداد

  نجا؟ها؟چــــــــــــــــــــرا؟یا
  
  ...مهرداد-
  

 چاقو واروی قدم بلند اومد سمتمو چسپوندم به دهی بدمو با  حرفمو ادامهنزاشت
  .ارمی بنیی کردم دستشو پای نگاش کردمو سعی اشکیبا چشا.  گلومریگذاشت ز

  
  ؟یکنی می کار داریچ-
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 ازش دفاع یخوای م؟نکنهی بدم؟چرا لعنتانتشوی خی جزای نزاشتی چیبرا-مهرداد

  آره؟..یکن
  
  .نیی پااری بنوی اکنمویواهش مخ..میمهرداد بزار باهم صحبت کن-
  

 عیسر.  تخت نشستی لحظه با خشم نگام کردو بعد از اون ولم کردو رفت روچند
 گردنم احساس سوزش یتو.  رفتم سمت آشپزخونهرونویدر اتاقو باز کردمو اومدم ب

 هی عیسر.. شده بودیخون.. و بهش نگاه کردمدمیآروم روش دست کش..کردمیم
 خب خراش برداشته یول نبودو قی عمادیزخمش ز.  گذاشتمدستمال برداشتمو روش

 بودو گهی آدم دهیاصال انگار .. بودی عصبانیلیمهرداد خ..ومدیبودو داشت خون م
 آروم بشه و بعد از یکمی منتظر شدم تا قهی چند دقهی.. کاراش دست خودش نبود

 هی دمویکش یقینفس عم.  برداشتمو رفتم سمت اتاقشوانی لهی آب با شهی شهیاون 
به دستاش .. تختشنشسته بودی همون حالت رویهنوزم تو. خلگفتمو رفتم دا..بسم ا

 لرزون به سمتش رفتمو کنارش یبا قدما. چاقو رو گذاشته بود کنار..نگاه کردم
  . به سمتش گرفتمختموی آب براش روانی لهی.  نشون ندادی عکس العملچیه.نشستم

  
  .یشیآروم م..بخور-
  

  . صورتشی روختی رشمیبق. ازم گرفتو نصفشو خوردوانویدو ل بهم کرینگاه
  
  ؟یخوب-
  

  .نه-مهرداد
  
   مهرداد؟ی بکنی کارنی همچیخواستی می چیبرا-
  

 صورتم گردوند و آخر به ی تک تک اجزاینگاهشو تو.. سمتمو بهم نگاه کردبرگشت
  .دیگردنم  رس
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  . بشهینجوری اخواستمینم..دست خودم نبود..ببخش منو-مهرداد

  
  ؟یدی از مامانت فهمی تازه ازی شده؟چیچ-
  

  . دادو خم شدهی زدو جفت آرنجشو به زانوش تکیپوزخند
  

  .کنمی می دروغ زندگی وقته که دارم تویلی خدمیاره فهم-مهرداد
  
  ه؟یمنظورت چ-
  

  . لحظه سکوت کردو بعد از اون با بغض شروع کرد به حرف زدنچند
  

 اون کردمیفکر م.. خراب کردهمونوی زندگ بابامکردمیتمام عمرم فکر م-مهرداد
 اون بوده که باعث شده مامان کردمیفکر م..کردهی مانتیبوده که به من و مامان خ

  .. اشتباه بودی همه چی بشه ولی شکلنیا
  
   برگشت سمتمو گفتهوی

  
  ده؟ی دگهی نفر دهی چند بار بابام مامانمو با یدونیم-مهرداد

  
   نه تکون دادم که گفتیمعنا دهنمو قورت دادمو سرمو به آب

  
 فقط شهی من همدوی بابام چقدر زجر کشدونهیخدا م..دونمیخودمم نم..هه-مهرداد

 گناه یمن پدرمو ب..من کشتمش..رهیمن باعث شدم اون بم..دونستمیاونو مقصر م
  .عذاب دادم

  
   آخه؟یدونیچرا خودتو مقصر م..مهرداد آروم باش-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

860

 به کردموی صبر مدمشی روز که با عاطفه داگه اون.. من مقصرمسنای -مهرداد
 که نی ایاگه اون روز به جا.. منهریهمش تقص.. بودنجای االن ادادمیحرفش گوش م

 که نیالقل ا.. بهتر بودیلی خکردمی به حرفاش گوش مموندموی مرونیاز خونه برم ب
اطر  انقد منو دوست نداشت که به خاماصال کاش باب..کردی دنبالمو تصادف نمومدینم

دلم .. بودنجایکاش بابام االن ا.. بودینجوریکاش ا..ی کنه از همه چیمن چشم پوش
 با مشکالت مبارزه یی خودم تنهای که از بچگنیخسته شدم از ا..خوادی گاه مهی تکهی

  .کردم
  
  .رختنی گونه هاش می آروم آروم اشکاش روگهید
  

 عالمه خاک هی ریبابام ز نمیبی می وقترمیمیدارم م..سنای کنمی دارم دق م-مهرداد
 ی راحت زندگالی چشمم با خی هرزه هر لحظه جلونی اونوقت ادهیخواب

  .کنمیدارم دق م..کنهیم
  

حرفاش . کردنهی شونمو شروع کرد به گری خم شد طرفمو سرشو گذاشت روآروم
 شونش یدستمو رو..  گونم روون شدنی خودمم رویدلمو به در آوردو اشکا
 رو تاحاال تجربه نکرده بودم یزی چنی که همچنیبا ا.. کردمگذاشتمو پشتشو نوازش

 ی چه حسی مقصر بدونی زندگهی دنی از هم پاشی خودتو توی وقتفهممی میول
  .. داره

  
 کردتا بالخره لرزش شونه هی بغلم گری انقد مهرداد توی چقد گذشته بود ولدونمینم

دم باال تا اشکامو پاک دست آزادمو آور.  بغلم بودی هنوزم تویهاش متوقف شد ول
 یدست.  چشاش قرمز بودسویصورتش خ..رونی خوردو از بغلم اومد بیکنم که تکون

   گفتمدمویبه صورتم کش
  
  ؟یخوب-
  

   گرفته گفتی از چند لحظه با صدابعد
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  ؟ی آب بهم بدوانی لهی شهی م-مهرداد
  
 ی هی گری برداشتمو بهش آب دادم که صدای عسلی از رووانوی نگفتمو لیزیچ

جاشو عوض . از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاقمعیسر. اتاقم اومدی از تواریماه
 بودو به دهی تخت دراز کشیرو. کردمو آرومش کردمو  دوباره برگشتم اتاق مهرداد

  . بودرهیسقف خ
  
  ارم؟ی آرام بخش برات بهی یخوایم-
  

  . بخوابمخوامینم..نه-مهرداد
  
  ..آخه-
  

 ی جلوی اون تصادف لعنتی باز خاطره یشمابا چ..سنای خوامینم-مهرداد
  .نمیبی اگه بخوابم کابوسشو مدونمیم..چشامه

  
  . تخت نشستمی زدمو رفتم سمتشو کنارش روینی غمگلبخند

  
  . مهردادستی همه سال عذاب دادن خودت درست ننیبعد از ا-
  

  . نگفتیچی زدو هپوزخند
  

 تا کردی نازم مگفتوی قصه م و برامشمی پومدیبچه که بودم بابام هر شب م-مهرداد
  . کارو برام نکردهنی ای کسگهی وقته که دیلیخ..بخوابم

  
   نگفتم که مظلوم نگام کردو گفتیچی تکون دادمو هیسر

  
  ؟ی کارو انجام بدنی تو برام اشهیم-
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 خب االنم که ی کارو بکنم ولنی امخواستیدلم ن.. نگفتمیچی نگاش کردمو هفقط
 یآروم دستمو آوردم باال و گذاشتم رو. بگمیزی به مهرداد چتونستمینم

 زدو ی موهاش حرکت دادم که لبخندیدستمو تو..  داشتمی بدیلیحس خ..موهاش
 ذابداشتم ع..چشامو بستمو لبمو گاز گرفتم..با آرامش چشاشو بست

  ..نیهم..دادمی فقط دستمو حرکت منموی ببیزی چخواستمینم..کشدمیم
  

آروم چشامو باز کردمو .موهاش بود حس کردم ی دستم که توی دستشو رویگرما
  .بهش نگاه کردم

  
  ؟یکشیانقد عذاب م-مهرداد

  
  . نگفتمیچی هرونوی بدمی دستش کشی از تودستمو

  
  ؟ی ادامه بدتی به زندگینجوری ایخوای میتا ک-مهرداد

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ه؟یمنظورت چ-
  

 ی مثل دوتا دوست با هم زندگینطوری همیخوایتا ابد م..منظورم واضحه-مهرداد
  م؟یکن
  
   نگاش کردمو گفتمی ناباوربا
  
  ؟یگی می داریمهرداد چ-
  

  . نگام کردو بلند شدو تو جاش نشستدلخور
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

863

 ی جورنی تا آخر عمرت همیتونی؟می ای راضی که داری ای زندگنیاز ا-مهرداد
  ؟ی کنیزندگ

  
 ی سکوت روبرویبه معنا دستشو عی بگم که سریزی باز بون تر کردمو خواستم چلبمو

  .صورتم نگه داشت
  

امشب فقط گوش ..سنای خوامی از تو نمی جوابچیمن االن ه..سیه-مهرداد
 که بهت گفتم دوست ی وقتقایدق..شی مثل سه سال پی امشبم سکوت کنخوامیم..کن

  ادته؟ی..دارم
  

 ی جبعه هی کشو ی توالتشو از توزی زدو از جاش بلند شدو رفت سمت میلبخند
آب دهنمو قورت دادمو ناخونامو .  برداشتو اومد به سمتم و کنارم نشستیلمخم

 اون جعبه ی توکنمی که من فکر میزیاون چ..نگو مهرداد. کف دستم فشار دادمیتو
  گفت دستشو ی تویزل زد به جعبه . کنمیخواهش م..نباشه

  
 عی اگه جوابت مثبت باشه سرخواستمیم..دمی خرشی همون سه سال پنویا-مهرداد

  . نشدی ولمی و نامزد بشی خواستگارامیب
  

  . دفعه به چشام دوختنی آورد باال و انگاهشو
  

 هی با خودم کلنجار رفتم که تورو مثل یلیخ.. گذشته از اون موقع هایلیخ-مهرداد
 ی شدمی که دوباره وارد زندگنی همیموفقم بودم ول..خواهر دوست داشته باشم

 از شتری بیحت..دوباره عاشقت شدم..بستمدوباره بهت دل .. عوض شدیهمه چ
  ..قبل

  
  . بدتر شدی سبک تر بشه ولنمی دهنمو قورت دادم تا بغض سنگآب

  
 شی که پییزای چنی با ای مناسب بهت بدم ولتی موقعی تونوی اخواستمیم-مهرداد

  . که صبر کنمخوامی نمیعنی.. صبر کنمتونمی نمگهیاومده د
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  فتم زور لبمو از هم باز کردمو گبه
  
  ...مهرداد توروخدا-
  

   قطع کردو گفتحرفمو
  

بزار ازت بخوام که تا آخر عمر کنارم ..پس بزار بگم.. بگمدی باسنای-مهرداد
  . همسرهیمثل ..یباش

  
از جام بلند شدمو خواستم برم سمت در که .هی گرری زدم زاوردموی طاقت نگهید

  .ستادی دستمو گرفتو از جاش بلند شدو روبروم واعیسر
  
  .سناینرو -هردادم
  
  .مهرداد توروخدا دستمو ول کن-
  

  . در موردش فکر کنیکمیالقل ..نه-مهرداد
  
  ؟یخوای ازم می چی داریفهمی؟می انقد عذابم ندشهیم-
  

  ؟ی کنارم باشخوامی که منی اهیادی زیخواسته -مهرداد
  
  . قبولش کنمتونمی و نمادهی زیلی من خی واسه نیا..ادهیز..آره-
  

رفتم داخل .  سمت دردمیی برگشتم دوعی شل کرد که سریکمی دستشو  زدویپوزخند
 دهی تخت خوابی که آروم رواریبرگشتمو به ماه.اتاقمو درو آروم بستمو قفل کردم

 دادمو آروم سر خوردمو هی دهنمو به در تکیدستمو گذاشتم رو. بود نگاه کردم
  . نشستمنی زمیرو
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 ؟بسیکنی کنم؟چرا مجازاتم میحت زندگ راتونمی نمشه؟چرای مینجوری چرا اایخدا

 خوادی از من میآخه مهرداد چه جور..گهی کن د؟تمومشی همه سختنی استین
 خودم جمع کردمو سرمو ی پاهامو توشمه؟ی ارسان پی بچه یباهاش باشم وقت

  . مهرداد اومدی به در خوردو بعد از اون صدای آرومی پاهام که تقه یگذاشتم رو
  

تا ..کنمیخواهش م..سنای هم که شده به حرفام فکر کن قهی دقهی یفقط برا-مهرداد
  .مونمیهر وقت که باشه منتظر جوابت م

  
 دارم گهید..هی گرری زدم زیشتریلبمو گاز گرفتمو با شدت ب.ومدی نیی صداگهید

آروم از جام بلند .. آغوش ارسانمو کردهیدلم هوا. تی وضعنی از اشمیخسته م
 داشته هی از گری صورتم نشونه اخواستیدلم نم..ییشدمو رفتم سمت دست شو

 اریکنار ماه. خشک کردمو حولمو برداشتمو صورتمرونوی اومدم بییاز دستشو..باشه
 دموی و بوساریآروم سر ماه.. بود6ساعت .. به ساعت نگاه کردمدمویدراز کش

ره هه انگار قرا.. قرار بشنومی چدونمینم.. قرار داشتمیلیامروز با آ..چشامو بستم
  . که انتظار ندارم حرف بشنومیی از کساشهیهم
  

بعد از اون  با تشکش . دادمری شیکمی اری از جام بلند شدمو به ماهدموی کشیآه
 به ینگاه دلخور.رونی کمدم برداشتمو از اتاق اومدم بی شال از توهیبلندش کردمو 

از مبال  یکی ی روارویماه..  اتاق مهرداد انداختمو رفتم سمت سالنیدر بسته 
 هی ی خودم درست کردمو توی برای چاهی عیسر.گذاشتم و رفتم سمت آشپزخونه

 برداشتمشو رفتم سمت در ارویماه. رونی از آشپزخونه اومدم بختموی بزرگ روانیل
  . داشتماجی آزاد احتیبه هوا..یورود

  
هواروشن ..  سبز خونه نگاه کردمی به منظره رونوی خونه رو باز کردمو رفتم بدر

رفتم سمت تاب . دمی هام کشهی پاک بهارو به ری هوادموی کشیقینفس عم..شده بود
 مزه مزه موی چایکمی پام گذاشتمو ی رواری تاب نشستمو ماهیآروم رو.. درختریز

  .کردم
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 فکرمو مشغول کرده یلی مهرداد خی حرفای فکر نکنم ولخواستمی که ممی چهر
 که دادمی مدی بازم همش به خودم امی که خودمم متوجه شده بودم ولنیبا ا..بود

 کار کنم؟اون ی من چدیحاال با.. مهرداد اصال منو دوست ندارهکنمویدارم اشتباه م
 هر ی کار کنم؟چه جوری چدی باداره حاال که بهم گفته دوسم یموقع خبر نداشتم ول

 رای ماهی روشتری اصال؟ لبمو گاز گرفتمو پتو رو بتونمیروز نگاهاشو تحمل کنم؟؟م
  .دمیکش

  
  ؟ی ازت پنهان کنم؟آره مامانتوی واقعی بابادیتا آخر عمر با-
  

 نی از ازارمیب..یبازم دوراه.. دادمو چشامو بستمهی سرمو به عقب تکدموی کشیآه
 مامان به خودم ی چقد اونجا بودم که با صدادونمینم.. ی زندگی هایدوراه
  .اومدم

  
  ..سنای-مامان

  
  . بود نگاه کردمستادهی تراس وایه رو باز کردمو به مامان کچشامو

  
  ؟یکنی کار میاونجا چ-مامان

  
  . بغل کردمو از جام بلند شدمو رفتم سمت ماماناروی برداشتمو ماهوانمویل

  
  .ریصبح بخ..سالم-
  

  ؟ی اول صبحیکردی کار میاونجا چ..سالم-مامان
  
  .خوردمیبا پسرم داشتم هوا م..یچیه-
  

 که هوا رونی ببرهی روزه رو م6 ی بچه ؟آدمیکنیم تو چه کارا سنایاخ که -مامان
  بخوره؟
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   داره؟یچه اشکال..هوا که خوبه مامان-
  

   گفترفتی که به سمت خونه می از بغلم گرفتو در حالارویماه
  

  .یکنی بگم تو فقط لج میمن هر چ-مامان
  

 30/7.. زدمو پشت سرش وارد خونه شدم و به ساعت نگاه کردمی کمرنگیلبخند
 از مبال یکی یرو.  همه گذشتهنی فکر بودم که اصال متوجه نشدم اینقد توا..بود

  . نگاه کردمکردی ناز ماروینشستمو به مامان که داشت با محبت ماه
  
  !!مامان-
  

  . آورد باال و منتظر نگام کردسرشو
  
  ؟ی نگه داری چند ساعتاروی امروز ماهشهیم-
  

  ؟ی بریخوای مییجا-مامان
  
  .نمی از دوستامو ببیکی برم خوامیم..آره-
  

  ؟یک-مامان
  
  ؟یدارینگهش م.. شماشیشناسینم-
  

  ..آخه تو هنوز-مامان
  
   بدم خب؟یگیچرا م..به خدا من حالم خوبه..مامان گلم-
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  ؟ی بریخوای میک..باشه-مامان
  
-9..  
  

  . وقتهی یبدون صبحانه نر.. خب پس بگو صبحانه رو حاضر کنن زود-مامان
  
  . به چشمنمیا-
  
. ننی صبحانه رو بچزی بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونه و به رعنا گفتم تا م جاماز

 ی با شلوار مشکی مانتو طوسهی.  صبحانه مختصر خوردمو رفتم تا حاضر بشمهی عیسر
 برداشتمو از فموی هم سرم کردمو کی شال مشکهی..دمی کمدم برداشتمو پوشیاز تو

 ی تفاوتینگاه ب.رونیاز اتاق اومد ب ردادم که هم زمان با من مهرونیاتاق اومدم ب
  بهش انداختمو در اتاقموبستمو خواستم برم که گفت

  
  ؟یری مییجا-مهرداد

  
   که برگردم گفتمنی ابدون

  
  .نمی رو ببی برم کسخوامیم-
  

   رو؟یک-مهرداد
  

   افتادم گفتمی که راه می لبمو به دندون گرفتمو در حالی گوشه
  
  .گردمیزود بر م-
  
واقعا ازش انتظار نداشتم اون حرفا رو بهم . کرده بودرییمهرداد تغ نسبت به دمید

 ی که تواری کردمو رفتم سمت ماهیپوف.  پر توقع شده بودمیلی من خدمی شاایبگه 
  .دمشیآروم گونشو نوازش کردمو بوس. بغل مامان بود
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  .گردمی برمیمن زود.. نکنه هااتیپسر گلم مامان بزرگشو اذ-
  

  ؟یریبا مهرداد م-مامان
  
  .رمینه خودم م-
  

  ؟یعنی ی کنی خودت رانندگیخوایم-مامان
  
  اشکال داره؟..آره-
  

  ..آخه-مامان
  
  .گهی شو دالیخیب..مامان گلم-
  

  .مواظب باش..برو خدا به همرات..باشه-مامان
  

 خدافظ تکون ی دستمو به معنارفتمی که به سمت در می زدمو در حالیلبخند
 یلیخ.. روندم سمت همون پارکرونوینه اومدم ب روشن کردمو از خونویماش.دادم

 درخت پارک کردمو از هی ری زنویماش.. اون اطراف نرفته بودمگهیوقت بود که د
 قفل نویدر ماش. بود45/9هنوز ساعت .  شدمو به ساعتم نگاه کردمادهی پنیماش

 ی از صندلیکی ی قدم زدمو رویکمی ادی بیلی آیتا وقت..کردمو وارد پارک شدم
 بود که یدوسال.. تنگ شده بودتای بیدلم برا.. بچه ها زل زدمینشستمو به بازها 

 بزرگ یلیحتما تا االن خ.. بودومدهی پارک ننی اگهی بودمشو اصال ددهی ندگهید
  .شده

  
  .سالم-نیلیآ
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

870

.  بود نگاه کردمستادهی لبخند محو کنارم واهی که با یلی برگردوندمو به آسرمو
  . دستمو به سمتش دراز کردمآروم از جام بلند شدمو

  
  .سالم-
  

 صورتش رنگ یلیخ. مینی بشی صندلی باهام دست دادو اشاره کرد که روآروم
  . بودمش الغرتر شده بوددهی دی بودو از وقتدهیپر
  
  ؟یخوب-
  
  .ی بزاریتا اسم خوبو چ!!خوب..هه-نیلیآ
  
  ! افتاده؟یمگه اتفاق-
  
  ؟یتو خودت خوب-نیلیآ
  
  ..آره-
  
  .زل زد به بچه ها نگفتو یچیه
  
  . اومدهای پسرت به دندمیشن-نیلیآ
  
  .آره-
  
  ؟ی گذاشتیاسمشو چ-نیلیآ
  
  .بابا انتخاب کرد اسمشو..اریماه-
  

   زدو با مکث گفتیلبخند
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  نه؟.. ارسانههی شبیلیحتما خ-نیلیآ
  
   بود؟ی چیلیمنظور آ.. شوک برگشتم سمتشو نگاش کردمبا
  
  ه؟یمنظورت چ..منظو-
  

  ا همون لبخند گفت سمتمو ببرگشت
  
   بابا ارسانش شده نه؟هی که پسرت شبنهیمنظورم ا-نیلیآ
  

  . کردم آروم باشمی دهنمو قورت دادمو سعآب
  
   اون بشه؟هی من ارسانه که شبی پدر بچه ؟مگهیلی آیگی می داریچ-
  
  .. خبر دارمی وقته که از همه چیلیمن خ..ی رو انکار کنیزی چستیالزم ن-نیلیآ
  

   هم قالب کردمو گفتمی تو سردمویدستا
  
  .یکنی اشتباه میتو دار-
  
 کنمیفکر نم.. بهم گفتزوی همه چشموی اومد پنیاسمی بود که شی ماه پ6 ای 5-نیلیآ

  درسته؟..گهی اون دروغ میبگ
  

 ی کارنی همچیاسی ی چیبرا.. دادمهی تکی دهنمو قورت دادمو به صندلآب
   کارو کرد؟؟نی با من ای چیکرده؟برا

  
ازم خواست خودمو ..باهام صحبت کردو گفت بچت از ارسانه نه مهرداد-نیلیآ

  . خودتو بچتی از زندگیبهم گفت تو به خاطر من گذشت..بکشم عقب
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   زمزمه کردمیفی ضعی صدابا
  
  دونه؟یارسانم م..ارسان-
  
  .دونهی نمیچیاون هنوزم ه-نیلیآ
  

 که میکوت گذروند سی چقد تودونمینم.. نگفتمیچی به هم فشار دادمو هانگشتامو
  . دوباره به حرف اومدیلیآ
  
  هنوزم صبرت تموم نشده؟-نیلیآ
  
  .یلی دل کندم آیمن از همه چ-
  
   از ارسان؟؟یحت-نیلیآ
  

  . انداختمنیی قورت دادمو سرمو پابغضمو
  
  !هی کشیبزار بچت بدونه پدر واقع..سنای ارسان شیبرگرد پ-نیلیآ
  

  .لب باز کردمو خواستم حرف بزنم. کردم نگاشی اشکی آوردم باال و با چشماسرمو
  
  . همتونشی از پرمی زود میلیخ.. مسافرمگهی د؟منینگو پس من چ-نیلیآ
  
  ؟ی بریخوایکجا م-
  

   زدو گفتیلبخند
  
  . آرزوشو دارهی که هر کسییجا.. خوبی جاهیاگه خدا گناهامو ببخشه -نیلیآ
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  ه؟؟یمنظورت چ-
  
  .اه کرد نگفتو سرشو برگردوندو به اطراف نگیچیه
  
  .می اونجا حرف بزنمی بریموافق.. شاپهی کافهیاونجا -نیلیآ
  

پاهام سست ..رونی بمی و از پارک اومدمی تکون دادمو با هم از جامون بلند شدیسر
دسته . بودابونی شاپ اونور خی قراره کجا بره؟کافیلیشه؟آی می حاال چیعنی..بود

 انداختمو نییانداختمو سرمو پا ابونی به خی دستم فشار دادمو نگاهی توفموی کی
  .آروم قدم برداشتم

  
  .ســــــــــــــــــــنای-نیلیآ
  
انگار پاهام به .. طرفم نگاه کردمومدی که با سرعت داشت مینی وحشت به ماشبا

 با شدت هولم دادم پرت شدم یکی ی حرکت کنم ولتونستمی بودو نمدهی چسبنیزم
 گوشم ی تویزی چهی و برخوردش به نی ماشیکاری الستغی جی و صدانی زمیرو

 نی زمی رویلیآ...دستامو مشت کردمو با ترس به پشت سرم نگاه کردم.دیچیپ
 روشن شدو با عی سرنی از جام بلند شدمو رفتم سمتش که همون ماشعیسر..بود

 دمی رو دنای مضطرب سی آخر چهره ی لحظه ی رد شد ولیلی از کنار آادیسرعت ز
به .  پوشونده بودیلیخون تمام صورت آ..ننده نشسته بود کنار رای صندلیکه رو

   و گفتمم لرزونمو از هم باز کردیزور لبا
  
  .نیلیآ..یلیآ..لیآ-
  

  .. دستشو گرفتمو تکون دادمو بازم صداش کردمآروم
  
  ..زمیعز..نیلیآ-
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 چیمردمم دورمون جمع شده بودنو ه. دادی نشون نمی بسته بودو عکس العملچشاش
   رو به مردم گفتمغی با جدموی کششی بو صورت خونیدست.نکردی نمیکار

  
  . دارهیزی چقد خونرنینیبینم.. به اورژانسزنهی زنگ نمچکسیچرا ه-
  

 ی عکس العملچیبازم ه.. پس زدمو بازم دستشو تکون دادمو صداش کردماشکامو
  .......خواهرم و خودت نجات بده... خودت کمک کنایخدا..نداشت

  
  .نیلیآ..چشاتو باز کنتوروخدا ..نیلیآ-
  

 ی پس زدمو بازم دستشو تکون دادمو صداش کردم دستامو گذاشتم رواشکامو
  .دهنمو فقط اسمشو صدا زدم

  
توروقران چشاتو باز ..یلیآ-

  ..خــــــــــــــــــــدا...خـــــــــــــدا...کن
  

 که با ید صورتم برداشتمو  به دوتا مری دستمو از روعیسر. دمی آمبوالنسو شنیصدا
 زانو زدو شروع کرد به یلی کنار آکشونی.. نگاه کردمومدنیسرعت به سمتمون م

  . کردنشنهیمعا
  
  کنه؟یچرا چشاشو باز نم..نی کنی کارهیتروخدا -
  
 رو بلندش یلیباهم آ..ارنی اشاره کرد که تخت و بعی جوابمو ندادو سریچیه

ز جام بلند شدمو  اهیبا گر. تخت بردنش سمت آمبوالنسیکردنو گذاشتن رو
  .دنبالشون رفتم

  
   حالش چطوره؟دیآقا توروخدا بگ-
  

  د؟ی دارماری با بیشما چه نسبت-پرستار
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   گاز گرفتمو گفتملبمو

  
  .من خواهرشم-
  

  ه؟یاسمشون چ-پرستار
  
  .نی مهر آذنیلیآ-
  

  . کردادداشتی که دستش بود یی برگه های اسمشو توعیسر
  
   بده؟یلیحالش خ-
  
  (...)مارستانی بنیای بدیبا-
  

   بازم تکرار کردشدی سوار معی که سری آمبوالنسو بستو در حالدر
  

  .دی و با  خود دکتر صحبت کنمارستانی بنیایب-پرستار
  

  .  نگاه کردمشدی دهنمو به آمبوالنس که داشت دور می گذاشتم رودستمو
  

   من برسونمتون؟نیخوایخانم م-مرد
  

 نه تکون یسرمو به معنا.. بود نگاه کردمدهستای که کنارم وایری به مرد پبرگشتمو
  دادمو گفتم

  
  .رمینه خودم م-
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 سمت دمیی برداشتمو دونی زمی از روفموی رفتم کعیسر.. دوروبرم نگاه کردمبه
 یمارستانی باز کردمو سوار شدمو با سرعت روندم سمت بنویبا حول در ماش. نمیماش

االن تنها ..کردمیاصال توجه نم ی بود ولیهمه دستام خون. که پرستاره گفته بود
 دنبالم افتادو سی که پلکردمی رو رد ماتمام چراغ قرمز. بودیلی که مهم بود آیزیچ

  . سمتشدمیی شدمو دوادهی پنی از ماشعیسر. مجبورم کرد نگه دارم
  
  .خواهرم تصادف کرده.. برمنیآقا توروخدا بزار-
  
ه شما خودتونو به کشتن  کینجوریا.. کردنه خانومی چه طرز رانندگنیا-سیپل
  .نیدیم
  
  . برسمری ددینبا.. برمنیبزار..کنمیخواهش م-
  

   تکون دادو گفتی انداختو سرمی خونی دستاونموی به صورت گرینگاه
  
  .نی جون خودتونو به خطر بندازدینبا..نیآرومتر برون-سیپل
  

 زنگ می که گوشفتمی شدم و خواستم راه بنی سوار ماشعی تکون دادمو سریسر
 دمی درآوردم که دفمی کی از تومویدنده رو عوض کردمو گوش..خورد

  .اشکامو پاک کردمو جواب دادم.نهیاسمی
  
  ؟یای تو دختر؟چرا نمییکجا!سنایالو -نیاسمی

  
  .نیاسمی-
  
  ؟یکنی مهی گری شده؟چرا داریچ-نیاسمی

  
  .نیلیآ-
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  ...من اون.. شده؟بازم حرف بارت کرده نه؟بهت گفتم که نرویچ-نیاسمی
  

   گفتمغی قطع کردمو با جحرفشو
  
  . تصادف کردهنیلیآ..یاسی-
  

   لحظه سکوت کردو بعد از اون با بهت گفتچند
  
   تصادف کرده؟حالت خوبه تو؟ی چیعنی؟یچـــــــــ-نیاسمی

  
  . اونجارمیدارم م..مارستانی ببرنی دارن میلی االن آی ولیاسیمن خوبم -
  
  حالش خوبه االن؟..خدا مرگم-نیاسمی

  
   گفتمهی گرری ززدم

  
  . داشتیزی خونریلیخ..دونمینم-
  
  کجاست؟..مارستانی بامیتو آروم باش من االن م..باشه-نیاسمی

  
   (...)مارستانیب-
  
  . االنامیم-نیاسمی

  
 عیسر.  بودممارستانی بکی نزدبای تقرگهید.. رو قطع کردمی نگفتمو گوشیچیه

 یهمه .. سمت اورژانسدمییو شدم و دادهی پنی گوشه نگه داشتمو از ماشهی نیماش
 شلوغ یلی خرشی پذیجلو. کردمی اصال توجه نمی ولکردنیمردم با تعجب نگام م

 هی مردم  رد کردمو با گری تواز خودمو نی همی منتظر بمونم براتونستمی نمیبود ول
  دمیپرس
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   آوردن کجا بردنش؟ی تصادفهیخانم االن -
  

   بوده؟یاسمش چ-پرستار
  
  .نی آذ مهرنیلیآ..نیلیآ-
  

  .مشونی وختی االن بردنشون اتاق عمل به خاطر وضعنیهم-پرستار
  

   گفتمی حالی سرموبا بی گذاشتم رودستمو
  
  اتاق عمل کجاست؟-
  

  .طبقه دوم ته راهرو-پرستار
  

 یاشکام باهم مسابقه گذاشته بودنو تند تند رو.. عقبو چشامو بستمدمی خودمو کش
 خودت خواهرمو حفظ ایخدا..دمشی موونهیداشتم د...خوردنیگونم سر م

 از ری به غیچیه..اون تنها خواهرمه..رشیازم نگ..کنمی ازت خواهش مایخدا..کن
  .ریفقط اونو ازم نگ..خوامی ازت نمنیا

  
  ..سنای-ارسان

  
با .  بود نگاه کردمستادهی ارسان که جلوم واشونی پری افهی باز کردمو به قچشامو

 اومد دستمو گرفتو عی که سرهی گرریبلند ز ی شکست و با صداشتری بغضم بدنشید
  . اونورتریکمیبردم 

  
   کجاست؟یلی شده؟آیچ-ارسان

  
   هق هقم گفتمونی پشت دستم اشکامو پاک کردمو مبا
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  .. بدیل..یحالش خ..تن..گف..دنش اتاق عمل..بر-
  

  . گذاشت دو طرف صورتمو بهم نگاه کرددستشو
  

   شد؟ین؟چی تصادف کردیبگو چه جور..آروم باش..سنایباشه -ارسان
  
  .نیلیآ..یآ..ش..ی پمیبر-
  

   گفترفتی که به سمت پله ها می تکون دادو دستمو گرفتو در حالیسر
  

  ! بردنش اتاق عمل؟یگفت-ارسان
  

 کم بودو زود یلیتعداد پله ها خ.  نگفتمیچی آره تکون دادمو هی به معنایسر
 اگه دستمو نگرفته بود  قدرت راه رفتن نداشتمو ارسانیحت. دومی طبقه میدیرس

 ی نبود براچکسی هی رفت ولی پرستارستگاهی به سمت اعیسر.  افتادمیحتما م
   بلند گفتی با صدانیهم
  

   که بخواد جواب مارو بده؟ستی ننجای ایکس-ارسان
  

  . از اتاقا دراومدو با اخم اومد سمت مایکی پستار از هی همون موقع که
  

  ؟یزنیچرا داد م..چه خبرته آقا-پرستار
  
  . و بدونمنی مهرآذنیلی آتی وضعخوامیم-
  

   چک کردو بعد از چند لحظه گفتستمشی سی به ارسان کردو توی نگاه چپکپرستار
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 فقط با دکترش دوی صبر کندیبا.. اتاق عملنگه؟االنی بودن دیتصادف-پرستار
  .دیصحبت کن

  
  . نگفت و برگشت سمت منیچی موهاش زدو هی توی چنگارسان

  
  . دست و صورتتو بشورمی برای؟بی ای خوننی چرا اتو-ارسان

  
   دستش در آوردمو گفتمی از تودستمو

  
  .رمی جا نمچی خوب نشه من هیلیتا آ..امینم..خوامینم-
  

   جلوم نگه داشتو گفتدستاشو
  

  .مطمئن باش..شهی خوب منیلیآ..باشه آروم باش..سیه-ارسان
  

 که به یی هایم سمت صندل و رفتهی گرری خودم جمع کردمو زدم زی تودستامو
 دستام ی نشستمو سرمو توشونیکی یرو.  در اتاق عمل بودنی جلوفیرد

 زدی و که داشت با ارسان حرف منیاسمی ی چقد گذشته بود که صدادونمینم..گرفتم
  .دمیشن
  
  ؟یینجایا..سالم-نیاسمی

  
  .دمیخونه بودم زود رس..آره-ارسان

  
  حالش چطوره؟-نیاسمی

  
  . اتاق عملهیتو..میندوی نمیچیه-ارسان

  
   کجاست؟سنای-نیاسمی
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 کی رو که داشت بهم نزدیاسی ی قدمای صدای ولومدی از ارسان نیی صدایچیه
آروم دستشو دور . و بعد از چند لحظه حضورشو کنارم حس کردمدمی شنشدویم

  .نشی داد به سهیشونم حلقه کردو سرمو تک
  
  زم؟ی عزیخوب-نیاسمی

  
  .یلیخ.. بد بود حالشیلیخ..نیلیآ..یاسی-
  
  . گلمشهی درست میهمه چ..شهیخوب م..زمینگران نباش عز-نیاسمی

  
 واری دی نگفتمو فقط زل زدم به ساعت روبروم که رویچی هگهی گاز گرفتمو دلبمو
 از ی خبرنی کوچکترشدموی موونهیداشتم د..سه ساعت..دو ساعت.. ساعتکی..بود

 حال خودم بودم که یتو. میدونی نم ماگفتنیپرستارام همش م.. و دکترش نبودیلیآ
 در آوردم که فمی کی از تورونوی اومدم بیاسیاز بغل .. اومدمی زنگ گوشیصدا

  . مامانهدمید
  
  ه؟یک-نیاسمی

  
  .مامان-
  
  ؟ی بهشون بگیخوایم-نیاسمی

  
   صدا و حالم؟نی ای بهشون بگم براتونمی میچ-
  

  . رو جواب دادمی نگفت که گوشیچی تکون دادو هیسر
  
  . کردهی خودشو کشت بس که گراری تو؟ماهییسنا؟کجایالو -مانما
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  . مامانامی بتونمینم-
  

   تو؟چرا صدات گرفته؟یی کجاام؟مگهی بتونمی نمی چیعنی-مامان
  
  . تصادف کردهنیلیمامان آ-
  

   لحظه سکوت کردو بعد از اون نگران گفتچند
  

  ؟کجا؟یک.. زهرای فاطمه ای-مامان
  
  .مارستانمیمن االن ب..ابونی خیتو-
  

  حالش چطوره؟..خدا مرگم بده-مامان
  
   بغض به در اتاق عمل نگاه کردمو گفتمبا
  
  .دهی نمی جوابیچی هچکسی اتاق عمله و هیتو..دونمینم-
  

   خب؟یدیچرا زودتر خبر نم-مامان
  
   خوبه؟اریماه..نتونستم-
  

  .گشنشه.. کرد هالک شدهی بچم از بس گر-مامان
  
  . براشرمی بمیاله-
  

 منو سنایفقط ..کنمی مرشی سی جورهیخودم ..ی تو خودتو نگران کنخوادینم-نماما
   باشه؟شتی بفرستم پاسوی الیخوایم..حتما بهم خبر بده.. های خبر نزاریب
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  .نجانی و ارسان االن انیاسمی..نه-
  

  . شد بهم بگوی و خبراری به خودت فشار نادمیز..باشه دخترم-مامان
  
  .خدافظ..باشه-
  

  .فظخدا-مامان
  

  .فمی کی و قطع کردمو پرت کردم تویگوش
  
  نجا؟ی اانیم-نیاسمی

  
  .نه-
  
  .ادی که کارش تموم بشه منیبهزاد بعد از ا-نیاسمی

  
   انداختمو گفتمرفتی به ارسان که کالفه داشت راه مینگاه

  
  ؟یتو بهش خبر داد-
  
بالخره اون .. به ارسان زنگ زدمعی سردمیهمون موقع که فهم..آره-نیاسمی

 می که انقد وضعش وخنمیلیآ..ازهی اجازشو نی اگهی دزی چای عمل یوهرشه و براش
  . نامه بردنش اتاق عملتیبوده که بدون رضا

  
  . نگفتمیچی هدموی کشمیشونی به پیدست

  
  .هی دستو صورتتو بشور همه خونمی برایپاشو ب-نیاسمی

  
  .امی جا نمچی چطوره هیلی نفهمم حال آیتا وقت..یاسی امینم-
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 نشستن تو نجایبا ا..شهی خوب منیلیمن مطمئنم حال آ..زمیعز.. جانسنای-نیاسمی

  .شهی حل نمیزیکه چ
  

 و کمکم کرد تا یی سمت دستشومیباهم رفت. ستمی دستمو گرفتو وادارم کرد وابعدشم
 صورتم ی خون رویچند جا.. نگاه کردمنهی آیبه خودم تو.دستامو بشورم

 که می راهرو رد شدچیاز پ. رونی بمی اومدییستشوصورتمم شستم و با هم از د..بود
تمام وجودم بهم ..ختی فرو رلمد.. نشسته بودنی زمینگاهم به ارسان افتاد که رو

 که ازش نی جرئت ایحت..ستادمی به سمتش رفتمو کنارش واعیسر..دادی بد میگواه
  . بپرسمو نداشتمیزیچ
  
   شده؟یارسان چ-نیاسمی

  
 تکون دادو با یسر.  قرمز بهمون نگاه کردیشتو با چشا زانوهاش بردای از روسرشو

   کلفت گفتیبغض و صدا
  

  .عملش تموم شده-ارسان
  

  . نگفتیچی کردو هسکوت
  
  ؟یحالش چطوره؟با دکترش حرف زد..خب-نیاسمی

  
  . صورتشی چشمش سر خورد روی قطره اشک از گوشه هی

  
  .بعدش با خداست به نی از اموی کردمیتونستی میگفت هر کار..رفته تو کما-
  

 حس شدن پاهامو حس کردمو افتادم ی خوب بیلیخ.. رو سرم آوار شدای دنانگار
  . با وحشت به سمتم اومدو روبروم نشستیاسی.نی زمیرو
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  ؟ی خوبسنای-نیاسمی
  
  .شهی خوب میتو که گفت-
  
  .ادیمطمئنم که دوباره به هوش م..ی ای دختر قویلیآ..گمیهنوزم م-نیاسمی

  
 ی صندلی دستمو گرفتو رویاسی که هی گرری دهنمو زدم زیم رو گذاشتدستمو

 دونمینم. ختیری اوقات اشک می گاهکردویارسانم داشت با بغض نگام م.نشوندم
خوب حس .. برام نمونده بودی جونگهی کرده بودم دهی انقد گریچقد گذشته بود ول

 بهزادو ی صدا بودم کهاده دهی تکواریسرمو به د.  که چشام چقد ورم کردهکردمیم
  .دمیشن
  

  نجا؟یچه خبره ا..سالم-بهزاد
  
  . اومد کنارم نشستعی که سرهی گرری به بهزاد نگاه کردمو بازم زدم زیدی ناامبا
  

   شد؟هنوز تو اتاق عمله؟یچ-بهزاد
  

   نه تکون دادم و گفتمی به معنایسر
  
  .می براش بکنمیتونی نمی کارگهی دگنیدکترا م..رفته تو کما-
  

  .شهی حالش خوب میلی؟آیکنی مهی انقد گری چیحاال برا .. خبیلیخ-بهزاد
  

  . نشسته بود نگاه کردیی روبروی صندلی پاک کردو به ارسان که که رواشکامو
  

  ؟یبه مامانش خبر داد-بهزاد
  

   بهش بگم؟یچه جور-ارسان
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 خبر دیبا..اونا خانوادشن.. ارسانی بگدی بهش بگم؟بای چه جوری چیعنی-بهزاد

  ..تهی وضعنی ایمخصوصا حاال که تو..شنداشته با
  
  . به بهزاد نگاه کردی نگفتو فقط با نگرانیچیه
  

   من  باهاشون صحبت کنم؟یخوای میتونیاگه نم-بهزاد
  

   از جاش بلند شدو گفتعی نه تکون دادو سری به معنایسر
  

  . به مامانم خبر بدمدیبا.. بهشونگمینه خودم م-ارسان
  

  . پرستار به سمتمون اومدهی که دمی کشیآه. ونام خبر بده تا به اگهی سمت دهی رفت
  

  ن؟ی هستنیشما همراه خانم مهر آذ-پرستار
  

   گفتمی ازجام بلند دشمو با نگرانعیسر
  
   افتاده؟یاتفاق..بله-
  

  . در مورد تصادف باهاتون حرف بزنهخوادی اومده و مسیفقط پل..نه-پرستار
  
 به سمتمون سی بعد دوتا پلقایه چند دق کی صندلی نگفتمو دوباره نشستم وریچیه

   کارتشو درآوردو روبرومون گرفتو گفتکشونی.ستادنیاومدن و روبرومون وا
  
  ن؟ی هستنیشما هراه خانم مهرآذ.. هستمیمن سروان احمد..سالم-سیپل
  

  .بله جناب سروان-بهزاد
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

887

  . بودنشونی از خانوما موقع تصادف با ایکیبه من گفتن که -یاحمد
  
  .اش بودممن باه-
  

  .دی کنفی برامون تعرزی همه چقی کامل و دقیلیخب پس لطفا خ-یاحمد
  

همه .. کردنفی خشکمو با زبون تر کردمو شروع کردم به تعری لبادموی کشیآه
   که حرفام تموم شد گفتیوقت.  براشون گفتمزویچ
  

   برادر شوهرتون بوده؟دیدی که دی فرددیشما مطمئن-یاحمد
  
 یاون رانندگ.. کمک راننده نشسته بودی صندلی که روشدمیمن خودم د..بله-
  . منو بکشهخواستهی مطمئنم اون می ولکردینم
  

   داره؟ی با شما دشمنیعنی-یاحمد
  
  . کردهدمیچند بارم تهد..بله-
  

  ن؟ی برنداشتنوی پالک ماشیشماره ..نطوریکه ا-یاحمد
  

   نه تکون دادمو گفتمی به معنایسر
  
 افهیفقط ق..شده بودم که اصال نگاه نکردم به شماره پالکاون موقع انقد هول ..نه-
  .نیهم..دمی رو دنای سی
  

   موضوع؟نی ای درباره نیبه همسرتون گفت-یاحمد
  
  .گمی که بهش مدی هستی نفرنیشما اول..نه-
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  .تونیممنون از همکار..خوبه-یاحمد
  
  .دی کنداشی رو پنای زود سیلی خکنمیفقط ازتون خواهش م-
  

 عای شما درسته سریاگه ثابت بشه که ادعاها و حرفا.. خانمدین باشمطمئ-یاحمد
  .میکنی شون اقدام میری دستگیبرا

  
  . نگفتم که رفتنیچی تکون دادمو هیسر

  
  ؟ی مطمئنی که گفتییزای تو از چسنای-بهزاد

  
  ..آره-
  

  ..نایس..آخه-بهزاد
  
 نای سنی ایدایمن خودم شاهد تهد..ی خبر نداریچیتو از ه..بهزاد جان-نیاسمی

  . دانشگاه بودمیتو
  

  تونه؟یمگه هم دانشگاه-بهزاد
  
  .گند زد اخراجش کردن.. بودیهم دانشگاه-نیاسمی

  
   کنه؟دشی لجه که تهدسنای با ی چیخب برا-بهزاد

  
 پسر بود که رفت به نیدر اصل هم.. رفت لوش داد به حراستسنایچون -نیاسمی
  .ه اون روز کشوند طفلکو بنی باهمنو اسنای گفت ارسان و یلیآ
  

   کردو بعد از چند لحظه گفتی پوفبهزاد
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  سنا؟ی ی زن مهرداد شدی تو رفتییزای چنیاونوقت با همچ-بهزاد
  
   گفتمدادمی هامو مالش مقهی که شقی دادمو در حالهی تکی صندلبه
  
  .دمیبعد ازدواج فهم.. داداش مهردادهنای که سدونستمیمن نم-
  

   کرده؟دتیمهرداد خبر داره تهد-بهزاد
  
  .آره-
  

   کار نکرد؟یچی هدونستی که منی با ایعنی..واقعا که-بهزاد
  
  .یدونی هست که تو نمییزای چهیبهزاد -
  

  .خب بگو تا بدونم-بهزاد
  
  .. بهزادشهینم-
  

  شه؟ی نمی چیعنی-بهزاد
  
  . مهردادهی که جزء مسائل خصوصنی ایعنی-
  

  نه؟موی هم می خصوی مسئله زای چنیبه نظرت با ا-بهزاد
  
 حی که بخوام برات توضستیاالن اونقدر حالم خوب ن..کنمیبهزاد ازت خواهش م-

  .برو با خود مهرداد صحبت کن.. جروبحث کنمایبدم 
  

   شده؟یچ-ارسان
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   به ارسان نگاه کردمو گفتمنگران
  
   بهشون؟یگفت-
  

   آره تکون دادو گفتی به معنایسر
  

مامان و بابام دارن ..رسوننیمگفت خودشونو زود .. صحبت کردمییبا دا-ارسان
  . کمای نتونستم بگم رفته توچکدومشونی به هیول..انیم
  
   موضوع دوباره بغض کردمو گفتمنی ایادآوری با
  
  .دونمیم..شهی که خواهرم خوب مدونمیمن م-
  

 از جام بلند شدمو عی سمت اتاق عمل که سررفتی پرستار داشت مهی موقع همون
  . سمتشدمییدو
  
  ..خانم-
  
  . برگشت سمتمستادوی وارجاشس
  

  .دییبفرما-پرستار
  
  .نی مهرآذنیلیآ..عملش تموم شده..نمی برم خواهرمو ببخواستمی مدیببخش-
  

   کما؟ی که رفتن تویهمون خانم-پرستار
  
   آره تکون دادم گه گفتی به معنای بغض سربا
  

  .اونجام که ممنوع المالقاته ..icu انتقال دادن شونویا-پرستار
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  .نمشی حتما ببدین باآخه م-
  

  .دی همون بخش با دکترش صحبت کنی تودیبر... خانمدونمینم-پرستار
  
   چندمه؟؟یطبقه -
  

  .. سومیطبقه -پرستار
  

 دکترش ی کردم ولدای پicu عیسر.  دنبالم اومدنمی سمت پله ها که ارسان و بقرفتم
  .ادی پرستارا گفتن صبر کنم مینبود که بخوام باهاش صحبت کنم ول

  
 دکترش اومد قهی نشستمو زل زدم به درش که بعد از چند دقی صندلیرو

  . از جام بلند شدمو به سمتش رفتمعیسر.رونیب
  
  ؟ینی دکتر حسی آقادیببخش-
  

   سمتمو گفتبرگشت
  

  .دییبفرما..بله-ینیحس
  
  .نمشی برم ببخواستمیم.. هستمنی مهرآذنیلیمن همراه آ-
  

  ن؟ی باهاشون داریشما چه نسبت-ینیحس
  
  .من خواهرشم..من-
  
   ابروشو باال انداختو گفتی تاهی
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  . االن ممنوع المالقتنشونیا..شهیاالن نم-ینیحس
  
  ..نمشی ببدیمن با..کنمی دکتر ازتون خواهش میآقا-
  

   گفتدوی کشیقی لحظه نگام کردو بعد از اون نفس عمچند
  
شما رو  ی تمام حرفای کماست ولی توضیدرسته مر.. حواستون باشهیباشه ول-
 که باعث دی نزنییحرفا.. عکس العمل نشون بده و جواب بدهتونهیفقط نم..شنوهیم

  . کنهمی وختشونویممکنه وضع.. بشهماریتشنج ب
  

   تکون دادمو اشکامو پاک کردمو گفتمیسر
  
  .ممنونم..نیمطمئن باش-
  
   داخل گفترفتی که می نگفتو برگشت در حالیچیه
  

  . با مننیایب-ینیحس
  

 تنم کردمو دنبالش رفتم که عیسر.تم که لباس کاله و کفش بهم داد بپوشم رفدنبالش
   گفتستادوی از اتاقا وایکی در یجلو

  
  . گفتم بهتونی چدی کوتاه باشه و فراموش نکنیلی خیلیفقط خ-ینیحس

  
آروم در اتاقو باز . قرار به در اتاق نگاه کردم که رفت کناری تکون دادمو بیسر

لبمو گاز گرفتمو به ..دمیشنی گوشم می ضربان قلبمو تویاصد..کردمو رفتم داخل
آروم درو . دستگاه بهش وصل بود نگاه کردمی بودو کلهوشی تخت بی که رویلیآ

 وضع نی ای رو تویلی آقت وچی هرموی بمخواستیدلم م..بستمو رفتم جلوتر
  . دستم گرفتمی گرمشو توی بردمو دستاکیآروم دستمو نزد..نمینب
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   فداتشم؟یخوب..خواهر گلم..نمیلیآ..نیلیآ-
  

  . گونم باز کردنی راه خودشونو رواشکام
  
 روز نی خودت به اوی کنار؟چرا جون منو نجات دادیآخه چرا منو انداخت-

  ؟؟یافتاد
  

  . کردمهی دستشو از ته دل گری گذاشتم روسرمو
  
  .. چشاتو باز کنکنمیبهت التماس م..تروخدا چشاتو باز کن-
  

  .ا التماس نگاش کردم برداشتمو بسرمو
  
 قسمت مونی دوستیتورو به سال ها..یلیتنهام نزار آ..تروخدا به حرفم گوش کن-
  . برگردشمویبمون پ..ی که نردمیم
  

 نی که اییبه اندازه تمام غم ها..ختمی دستشو اشک ری دوباره گذاشتم روسرمو
  .ختمیمدت داشتم اشک ر

  
  . بد بشهماریکنه حال بمم..گهی ددیبهتره بر..نیخانم مهر آذ-ینیحس

  
 ایخدا..رونی زدمو از جام بلند شدمو از اتاق اومدم بیلی به دست آی بوسه اآروم
  ..خوامی رو از خودت میلیمن آ

  
   نگاه کردمو گفتمیلی به آشهی پشت شاز
  
  نمش؟ی ببگهی دکمی شهی از پشت ششهیم-
  

  . نشهادیفقط ز..اشکال نداره-ینیحس
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 و رفتی منیی آروم باال و پانشی سیقفسه .. شدمرهیخ یلی تکون دادمو به آیسر

چشامو . زخم و خراش بودیصورتش پر از جا..  کرده بودن یچیسرشو کامل باند پ
  ...ی الکرستیبستمو ناخودآگاه شروع کردم به خوندن آ

  
  .ای خدارشیازم نگ.. خواهرمو بهم برگردونایخدا-
  

لباسا رو درآوردمو درو هل .. ازش فاصله گرفتمدموی کششهی شی دستمو روآروم
 دنی ارسانم اومده بودن که با باز شدن در و دیمامان و بابا.رونیدادمو اومدم ب

  . مامان اومد سمتمعیمن سر
  

  .زمی من قربونت بشم عزیاله-مامان
  
اونم . کردمهی شونشو گریسرمو گذاشتم رو.دی بغلش کشی گفتو آروم منو تونویا

  .کردیآروم پشتمو نوازش م
  
  .گردهی هممون برمشی دوباره پشهی خوب میلیآ..آروم باش دخترم-امانم
  
  . بودسیاونم چشاش خ. و بهش نگاه کردمرونی بغلش اومدم باز
  
  . بد بودیلیحالش خ-
  

  .شهی درست میهمه چ-مامان
  

 عی سریاسی ها روش نشستم که ی از صندلیکی به هم فشار دادمو رفتم سمت لبامو
  .امو گرفتاومد کنارم نشست و دست

  
  خه؟ی چرا انقد دستات رمی بمیاله-نیاسمی
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   دستش درآوردمو گفتمی از تودستامو
  
  .ستی نیزیچ-
  

  .نهیی باز فشارت پاست؟حتمای نیزی چی چیعنی-بهزاد
  
  .من خوبم بهزاد-
  

 یزی چهی حواست بهش باشه برم براش یاسی..دهی چقد رنگت پرنمیبیآره م-بهزاد
  .رمیبگ
  

 دادم که بعد از چند هی تکواری سرمو به ددموی کشیآه.و رفت برگشتعی سربعدشم
  .دمی ارسانو شنیلحظه صدا

  
  . بخورایب-ارسان

  
  . آب به سمتم گرفته بود نگاه کردموانی لهی باز کردمو به ارسان که چشامو

  
  .خورمینم-
  

  . زدو آروم کنارم نشستیگنی غملبخند
  

  .شهی حالش خوب میلیآ-ارسان
  
  نگاش کردم که ادامه داد نگفتمو فقط یچیه
  

  ؟نه؟یبه من که مثل قبل اعتماد دار-ارسان
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 که آروم اشکامو پاک ی سرمو تکون دادمو که بغضشو قورت دادو در حالهی گربا
   گفتکردیم
  

  ؟یکنی نمهی گرگهی دگردهی دوباره برمیلیاگه من بهت قول بدم که آ-ارسان
  
 وانویل. کردکی آبو به لبم نزدوانی دوختم که آروم لنی نگفتمو نگاهمو به زمیچیه

 کی و کوهی آبمی ازش خوردم که همون موقع بهزاد اومد و کلیکمیازش گرفتمو 
  .یاسی درآوردو داد به کی ها رو با کوهی از آبمیکی عیسر. دستش بودیتو
  

  . کردههی بس که گرفتهیباز کن بده بخوره که االن پس م-بهزاد
  
 کیآروم ازش گرفتمو با ک. زدو به سمتم گرفتی رو نوهی گفتو آبمی باشه ایاسی
خودمم .. بخورمیکمی کردم ی سعی نداشتم وللی که منیبا ا.. خوردمیکمی
 تی وضعنی ای داشتمو توجهی حالم بده چون همش احساس سرگدمیفهمیم

  . بکنمشتری رو بهی بقی نگرانخواستمینم
  

  ! جانسنای-مامان
  

  . آوردم باال و نگاش کردمسرمو
  

 خونه؟حتما ی برستیبهتر ن..ادی از دستت برنمی کارنجای تو که االن ازمیعز-مامان
  .زمیاالن پسرتم تنهاس عز

  
   گرفته گفتمی دهنمو قورت دادمو با صداآب

  
  . هستاری ماهشیمامان پ..ی از نگرانارمی طاقت بتونمیاگه برم نم..نه-
  

  . دخترمیشی متی اذیلی خینجوریآخه ا-مامان
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  . که برمتونمی جا نمیچیب نشه ه خویلیتا آ..نه-
  

 دمی دادمشون داخل شال که ددموی به موهام کشیدست.  نگفتیچی هدوی کشیآه
 یاسیآروم از جام بلند شدمو خواستم برم سمتش که . سمتمونادیمهرداد داره م

  گفت
  
  ؟یریکجا م-نیاسمی

  
  . شده بود اشاره کردمو رفتم سمتشکمونی نزدگهی مهرداد که دبه
  
  .سالم-
  

  ؟یخوب..سالم-مهرداد
  
   کماست؟ی تویلی آی خوب باشم وقتدیبه نظرت با-
  

  . از مامانت بشنومدی من بایعنی؟ی به من خبر ندادی چیبرا-مهرداد
  
  ؟ی هستم که ازم گله کنیطی نظرت در شرا؟بهینیبیحال منو م!!مهرداد-
  

   اون طرف تر بود انداختو گفتیکمی به ارسان که ینگاه
  

  .ی که به ارسان خبر بدیاشتوقت د-مهرداد
  
  .ی کارام بازخواست کنی منو برایتونیتو نم..یگی میمهرداد بفهم چ-
  

  . موهاش زدو بهم نگاه کردی تویچنگ
  

   بده؟یلی خیلیحاال حال آ..خوامیمعذرت م-مهرداد
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  .دونمی نمیچی هنی از اری غگهید..تو کماست-
  

   نگام کردو گفتمستاصل
  

  ..که.. که امکانش هستیعنی-مهرداد
  

   تکون دادمو گفتمی با تاسف و اشک سرنی همیبرا. بگهی چخوادی مدمیفهم
  
 ادی در منیخواهر من زنده و سالم از ا..ستینه امکانش ن..متاسفم برات مهرداد-
  .ی فکر کنی اگهی دزی به چنی از اری به غی ندار؟حقیفهمیم..رونیب

  
 بلند گفتم چون همه یلی خمویرفکر کنم حرف آخ.. نشستمیاسی رفتم کنار برگشتمو

 گذاشتمو یاسی ی شونه ی توجه نگردمو فقط سرمو روی ولکردنیداشتن نگامون م
  .اونم دستشو دور شونم حلقه کرد.چشامو بستم

  
 ی سرمو از روعیسر.دمی جونو شنی مهری هی گری چقد گذشته بود که صدادونمینم

 نگاه کردی مهیل مامان گر بغی جون که داشت توی برداشتمو به مهریلی آیشونه 
  .کردم

  
   بچم به چه روز افتاده؟ینیبی شد فرزانه؟می چینیبیم- جونیمهر

  
 از یکیاونم چشاش قرمز بودو داشت با .. گاز گرفتو به عمو رضا نگاه کردملبمو

  .کردیپرستارا صحبت م
  

  . با دکترش صحبت کنمخوامی ممی برای بیمهر-عمورضا
  

راه عمو رضا رفتن که ارسان از جاش بلند شدو  تکون دادو همی جون سریمهر
  . دنبالشون رفتعیسر
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  .شهی مامتی خدا حتما االن قیوا-نیاسمی

  
  ؟ی چیبرا-مهرداد

  
  . کماستی خبر ندارن تویلی آیهنوز مامان و بابا-نیاسمی

  
   ارسان بهشون نگفته؟؟مگهیچ-مهرداد

  
  .نه-نیاسمی

  
   کردو آروم دستمو گرفتو گفتی پوفمهرداد

  
  ؟ی بموننجای ایخوایتو هنوز م-هردادم
  

   که نگاش کنم گفتمنی دستش درآوردمو بدون ای از تودستمو
  
  .من هستم..ی بریتونی میخوایتو م-
  

  ار؟ی ماهشی پی بریخواینم..سنای ها 6ساعت -مهرداد
  
  .مامان مراقبشه..نه-
  

  ...آخه-مهرداد
  

   گفتمی سمتشو عصببرگشتم
  
  . بمونمخوامیمن م..ی بریتونی میخوایگفتم تو اگه م..مهرداد-
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   شونمو آروم گفتی دستشو گذاشت رویاسی
  
  . آروم باشسنای-نیاسمی

  
 زدو آروم از ینی به مهرداد نگاه کردم که لبخند غمگی توجه نکردمو فقط عصباما

  .جاش بلند شد
  

 یبیهر وقت که بود ع.. دنبالتامی فقط زنگ بزن تا بیای بیهر وقت خواست-مهرداد
  .هندار

  
  . کردو رفتی که آروم خدافظنی نگفتمو فقط زل زدم به زمیچیه
  
   با مهرداد؟یکنی رفتار مینجوری ای چیچته تو؟برا-نیاسمی

  
  . بحث ندارمی که حوصله نی ایبرا-
  
  .ی کردی بد کاریلیخ-نیاسمی

  
  . خودش بودریتقص-
  
 من حرف که به نظر.. خونهمی برای گفت بنده خدا؟فقط گفت بیآخه مگه چ-نیاسمی

  . زدیدرست
  

   کردمو گفتمیپوف
  
به خدا اصال .. توام پاشو بروی مثل اون با من جروبحث کنیخوای اگه توام میاسی-
  . بحث کنمی با کستونمینم
  
  .خب بابا-نیاسمی
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  . از جام بلند شدمدموی کشیآه
  
  ؟یریکجا م-نیاسمی

  
  ؟یایم... برم صورتمو بشورمخوامیم-
  

 که همون موقع دمیشی پله ها رد میداشتم از جلو.ند شد تکون دادو از جاش بلیسر
 یرو. از پله ها اومد باالکردی مهی که داشت بلند بلند گری جون در حالیمهر

 به سمتم عیخواستم برم سمتش که خودش سر. بهم نگاه کردستادوی پله وانیآخر
  . نگفتمیچی بستموهوچشام. اومدو دستشو باال بردو محکم زد تو صورتم

  
  ن؟یکنی کار می خانم چیاا مهر-نیماسی

  
  . جون نگاه کردمی مهرونی گری صورتمو به چشای گذاشتم رودستمو

  
  .ی کردشی جورنی ا؟تویفهمیم..ی روز انداختنی منو به انیلیتو آ- جونیمهر

  
ارسان .  نگفتم که همون موقع ارسان و عمو رضا هم اومدنیچی گاز گرفتمو هلبمو

   اومد سمتمو گفتعیسر
  
   ؟یی زن دایکنی کار میچ-سانار
  

   انداختو گفتی جون به ارسان نگاهیمهر
  

 ی توزدمی مدی بانای از اشتریب.. رو که حقش بود انجام دادمیکار- جونیمهر
  . که سر دخترم آوردیی بالیدهنش برا

  
  ..یمهر- رضاعمو
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 گفت؟گفت ی دکتر چیدی رضا؟نفهمی بگیخوای می؟چی چیمهر- جونیمهر

   رضا؟یفهمی کماست؟میگفت تک بچت تو..است کمیدخترت تو
  

   جون برگشت سمتمو گفتی نگفت که مهریچی انداختو هنیی رضا سرشو پاعمو
  

 نی از اری؟ها؟غی بال رو سرش آوردنی کار کرده بود که ایدخترم باهات چ-یمهر
   خواهر بود؟هی که به قول خودت برات مثل نی از اری باهات بود؟غشهیکه هم

  
  کردمو با بغض گفتم پاک اشکامو

  
  .من مطمئنم..شهی خوب میلیآ-
  

 سرطان افتاده به جونش حتما خوب یبچم وقت..شهیهه آره خوب م- جونیمهر
  .شهیم
  

   نگاش کردمو آروم گفتممات
  
  . که سرطان ندارهنیلیآ..ی؟آیچ-
  

 نایهمه ا.. شدینجوری به خاطر تو ایبچم سالم بود ول..آره نداشت- جونیمهر
  ... کهییتو.. توئهریتقص

  
کم کم همه جا برام .. سوت ممتد بودهی ی گوشام صدایتو..دمینیشی نمیچی هگهید
  .....دمی نفهمیچی هگهی شد و درهیت

  
  
  

  ) :ارسان  (  
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 فتهی گرفتمش تا نعیسر. شدهوشی بسنای رو بدم یی که  خواستم جواب زن دانیهم
  . نگاش کردمو تکونش دادمیبا دستپاچگ.نیزم
  
  .سنای.. خدا مرگم بدهیوا-نیاسمی

  
   شده؟یارسان مامان چ-مامان

  
  . توجه به حرف مامان داد زدمبدون

  
  ؟یعنی ستی ننجای ایکس-
  
 عی سرنی زمی روسنای دنی به سمتمون اومد با دعی از پرستارا سریکی حرفم نی ابا

  گفت
  

  . اورژانسمشی ببرنیبلندش کن-پرستار
  
 هم داشتن هیبق..و دنبال پرستار رفتم دست بلندش کردم ی روعی نگفتمو سریچیه

  .ومدنیدنبالم م
  

  .کنمی من االن دکترو صدا منشی تخت بزاریرو-پرستار
  
  . ترعیتروخدا سر-
  

 کردو و نشیمعا. دکتراومدهی چند لحظه بعد با رونوی تکون دادو رفت بیسر
  .فشارشو گرفت

  
  خانم دکتر حالش خوبه؟-بهزاد
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  . بهشون وارد شدهیادی زیلی که شوک خنی امثل..نهیی پایلیفشارشون خ-دکتر
  

  .رونی دادواز اتاق رفت بیحاتی توضهی از اون برگشت سمت پرستارو بهش بعد
  

  هو؟ی شد یآخه چ-مامان
  

  .سنای دادمو زل زدم به هی تکواری موهام زدمو به دی تویچنگ
  
  . خانوم بهش گفتیمهر..دیفهم-
  

   بهش گفت؟ی رو مهری؟چی چیعنی-مامان
  

   به مامان نگاه کردمو گفتمخسته
  
  . خبر نداشتیچی از هسنای.. سرطان دارهیلیبهش گفت که آ-
  

   به دندون گرفتو گتلبشو
  

  . و دوست دارهنیلی چقد آدونمیم..حق داره طفلکم-مامان
  
   نگفتم که مامان گفتیچیه
  

   گفت؟ی چیلی دکتر آیراست-مامان
  
   تکون دادمو گفتمی تاسف سربا
  
 از یلی خنی مقاومت بدنشو کم کرده و به خاطر همیادیحدود زگفت سرطان تا -

  .می بهش بدمیتونیداروها رو نم
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  ..یعنی-مامان
  
  . کمهیلی خدمونی امیعنیآره -
  

  د؟ی رو شننای هم ایمهر... خدا منو مرگ بدهیوا-مامان
  
  .سنای زد تو دهن ی که اومد الکدیشن-
  

  .خب اوم ناراحت بوده بنده خدا-مامان
  

   کردمو گفتمیظیل غاخم
  
 ینجوری نکرده باهاش ای کاریچی هسنای ی وقتی چیبرا..ناراحت بوده که بوده-

  کنن؟ی رو مجازات می هم کسی الککنه؟مگهیرفتار م
  

   گفتدوی کشیآه
  

  .دونمینم-مامان
  

  . که بهزاد با اخم اومد سمتمرونی نفسمو دادم بمحکم
  

  . خونهبرمشی مادیوش ب که سرمش تموم بشه و به هسنای..تو برو-بهزاد
  
  ...آخه-
  

 نجای زد تو دهنش؟بزارمش ایلی مامان آی چه جوریدی ارسان؟ندی چیآخ-بهزاد
  . بشهری تحقشتریبمونه که ب
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 بشه ری بمونه و تحقنجای اسنایدوست نداشتم .. نگفتمیچی هدمویی لبمو جوی گوشه
دلم ..باشم کنارم باشه و کنارش طی شرانی ای دوست داشتم تومی از طرفیول
 آرومش تونهی که می که تنها کسفهممیاز چشاش م.. خودشو تنها حس کنهخوادینم

  .کنه منم
  
  . شد حتما بهم خبر بدهیزیاگه چ-
  

 کردمو به مامان اشاره کردم سنای به ی اگهینگاه د.  باشه تکون دادی به معنایسر
 بودنو icuدر  پشت ییبابا و عمو رضا و زن دا. سومی طبقه می و رفترونی بمیبر

 رفت کنارش نشست تا عیمامان سر. کردی مهی هنوزم داشت بلند بلند گرییزندا
  .آرومش کنه منم رفتم سمت بابا

  
   خوبه؟سنای شد؟حال یچ-بابا

  
  . بودنیی پایلیفشارش خ-
  

  نه؟.. سرطان داره از حال رفتیلی آدیفهم-بابا
  

  . نگفتمیچی آره تکون دادمو هی به معنایسر
  

سخته براش ..به هر حال تک بچشه.. فشار روشهیلی خانومم خیه خدا مهربند-بابا
  . موضوعنیا

  
 که همش حقو به نی از ای جروبحث نداشتم ولیحوصله .. نگفتمیچی کردمو هیپوف

 کرده که همه ی من چه گناهیسنایمگه ..خوردمی داشتم حرص مدادنی مییزندا
 بگن؟چشامو بستم که لحن  بهش زورنیخوای همه می چیدونن؟برایاونو مقصر م

 سنایمن .. اومدشمم چی جلوکردی که داشت با مهرداد صحبت می وقتسنای یعصبان
 بخواد ی که کسنی مگه اشدی نمی عصبانینجوریاصال ا..شناختمی خوب میلیرو خ

   برگشتم و خواستم برم که بابا گفتدموی کشیآه.  کنه و بهش زور بگهتشیاذ



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

907

  
  ؟یریارسان کجا م-بابا

  
   که برگردم گفتمنیون ابد-
  
  . قدم بزنمخوامیم..اطی حی برم توخوامیم-
  

 تازه یبه هوا..ی که منتظر جواب باشم آروم رفتم سمت در خروجنی بدون ابعدشم
 اطی حهی.. اطرافم نگاه کردمی و به منظره نییاروم از پله ها اومدم پا..  داشتمازین

 یآه.دیرسیشنگ تر به نظر م غروب آفتاب قینسبتا بزرگ که درختا و گالش تو
 مختلف یزایذهنم پر از چ..برداشتم کردمو آروم قدم بمی جی دستامو تودمویکش

بغضم .. داشتهی گریدلم هوا.. از پر یخال..کردمی فکر نمیچی انگار به هیبود ول
 اشک خواستمی چرا نمدونمی نمی ولنداختی مدام به گلوم چنگ مکردویولم نم

 به همه ثابت ختنی با اشک نرخواستمیم.. بودن کنمی به قو تظاهرخواستمیم..زمیبر
آروم . گاه همه باشمهی تکتونمی ثابت کنم که مخواستمیم..شهی خوب میلیکنم که آ

  . دستام گرفتمی نشستمو سرمو تومکتای از نیکی یرو
  
 نه؟اونو که از ما شمونی پیگردونی رو برمیلیشه؟آی درست می همه چیعنی ایخدا-
  ؟یریگینم
  

 ادی بیلی سر آیی نکرده بالییاگه خدا.. آوردم باال و به روبروم زل زدمسرمو
  م؟؟ی ادامه بدمونی مثل قبل به زندگدی بایعنیه؟ی چسنای منو فیتکل

  
 ارسان ی پستیلیخ..مارستانی از جام بلند شدمو رفتم سمت بعی گاز گرفتمو سرلبمو

 پست و یلیخ...یکنی فکر مزای چنی به ای داریلی آتی وضعنی ایکه تو
  . نهای خوبه سنای حال دمیفهمی مدیبا..اول از همه رفتم سمت اورژانس.ینامرد

  
  .دمی رو شنسنای هی گری در اتاقشو باز کردم که صداآروم
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  .امی بخوامیبهزاد من نم-سنای
  

 ونی گری به چشاینگاه. باز کردمو رفتم داخل که همشون برگشتن سمتمشتری بدرو
  م انداختمو گفتسنای

  
   شده؟یچ-
  

  . ببرمش خونهخوامیم..یچیه-بهزاد
  
  . بمونمنجای اخوامیبهزاد من م-سنای

  
  ؟؟ی که چیبمون..ی کردخودیب-بهزاد

  
  .امی جا نمیچی خوب نشه من هیلیتا آ-سنای

  
 ینی بشششونی پی بریخوای مامان و باباش هستن؟می وقتی کارشیتو چ-بهزاد

  بهت طعنه بزنن؟ ی که نکردی و به خاطر کاریسرکوفت بشنو
  
  . باشمیلی آشی پدیمن با..گنی می چستیبرام مهم ن-سنای

  
  . تحمل کنمتونمی من نمی ولستی تو مهم نیبرا-بهزاد

  
  .یزی چی نمون تا نشنونجایا-سنای

  
  . نگاه کرد که رفتم سمت بهزادو بازوشو گرفتمسنای به ی کردو عصبانی پوفبهزاد

  
  .شهیحالش باز بد م.. بهزاد-
  

  . بمونهنجای خانوم ای که با اون مهرنهیحالش بد بشه بهتر از ا..به درک-بهزاد
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  .خورمی تکون نمنجای من از ای بکن بهزاد ولیخوایهر کار م-سنای

  
 باشه؟به یلی آشی پتونهی نفر مهی شب فقط یدونیآخه زبون نفهم تو مگه نم-بهزاد

  ؟ی بموندنی مامانش باشه به تو اجازه مینظرت تا وقت
  
  . تا صبحنی ماشی تورمیم..ال ندارهاشک-
  

   موهاش زدو گفتی توی کالفه چنگبهزاد
  

  . دختر نجات بدهنیمن از دست ا.. خدایا-بهزاد
  
  .من خودم مواظبشم.. برویخوایتو اگه م-
  

  ...خوامیارسان نم-بهزاد
  
  ؟ی بکنیتونی کارش میچ.. داداش منادی که نمینیبیخب م-
  

  . بگو بهشیزی چهیخب تو القل -بهزاد
  
   که به ما چشم دوخته بود انداختمو گفتمسنای به ی نگاهمین

  
   دومش باشه؟ی دفعه نی که اسنای گوش کرده یبه نظرت تا االن به حرف کس-
  

با شک . همش مال گذشته بود.. قصد نبودی از روی ولدادی طعنه می ذره بوهی لحنم
   انداختو گفتسنای به منو ینگاه

  
  ...آخه شما-بهزاد
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  .مونمی مسنای شیمن پ-نیماسی
  

  ؟یفردا کالس ندار-بهزاد
  
  . نداره نرمبیع..ستی نمی تخصصی از درسایدارم ول-نیاسمی

  
  .ینجوری ایشی متی اذیاسی-سنای

  
  .مونمی مشتینه پ-نیاسمی

  
  .گهی که منم هستم دهینجوریخب اگه ا-بهزاد

  
  .برو خونه استراحت کن.. سرکاری بردیتو صبح با.. نه-نیاسمی

  
  .رمیحداقل برم براتون شام بگ..نیشما که ناهار نخورد..باشه-هزادب

  
  . ضعف کردمی که من حسابریآره بگ-نیاسمی

  
  ن؟یخوری می چ-بهزاد

  
  . ندارملیمن که م-سنای

  
   رو نگاه کردو گفتسنای با حرص بهزاد

  
  .ی گرفتم بخوری هر چدی چون بایخوری می که چدمیمن از تو نظر نپرس-بهزاد

  
  .اری بری بگیخوای میبرو هر چ.. توامگهیخب د..اا بهزاد-نیاسمی

  
   کردو برگشت سمت منو گفتیپوف
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  ؟یخوری میتو چ-بهزاد

  
  .ری بگهی بقیبرا.. ندارملی میزیمن که چ-
  

  .رمیگیباشه پس من به تعداد همه غذا م-بهزاد
  
  .مونهی می الکخورهی باال غذا نمی کسدونمیم..نه بهزاد-
  

 که ی بخوریزی چهی دیتوائم با..رمیگی خودمونو تو غذا میبراباشه پس من -بهزاد
  . هایکنی غش مسنای نی وقت باز مثل اهی..یستی سرپا وایجون داشته باش

  
آروم به . رونی نگفتم که از کنارم رد شدو از اتاق رفت بیچی تکون دادمو هیسر

اشک  چشاش برق یتو. بهش نگاه کردمستادموی رفتمو کنارش واسنایسمت تخت 
  .بود

  
  کشه؟ی خواهرم انقد داره عذاب میچرا بهم نگفته بود-سنای

  
  . نگفته بودشونمیی به دایحت..می نگیخودش خواست به کس-
  
  ؟ی چیآخه برا-سنای

  
   گفتمنویی سرمو انداختم پادموی کشیاه
  
 زنده باشم و خوامی نمگفتی که منی ایبرا.. نداشتدی امی که به زندگنی ایبرا-

  . کنمیزندگ
  

  .دیچی گوشم پی توسنای هق هق یصدا
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  . نبودنی که من دستت سپرده بودم ایحق خواهر.. ارسانی کردتشی اذیلیخ-سنای
  
 عذاب نویلی وقتا آیلیمن خ.. بودقتی حقسنای یحرفا.. گفتن نداشتمی برایزیچ

 یی رو زندایلیاون س..رونیآروم برگشتمو از اتاق اومدم ب.. وقتایلیخ..داده بودم
  ...من..من مقصرم..سنای نه زدی گوش من میو تدیبا
  

  ) :یسنا   (  
  

   نه؟ای یخوری مسنای-بهزاد
  
 نگفتم که چونمو گرفتو دهنمو به زور باز کردمو قاشق پر یچی اخم نگاش کردمو هبا

  . دهنمیاز برنجو کبابو گذاشت تو
  

   دهنت کنم؟ی مثل بچه کوچولو ها به زور تودیحتما با-بهزاد
  

  زور با بغضم قورت دادمو گفتم رو به لقمه
  
   آخه؟یکنی متمیچرا اذ.. ندارملیبهزاد م-
  

  .دمی به زور بهت بدم منویشده همه ا..ستی نمی حالزای چنیمن ا-بهزاد
  

  . خودمی جلودمی کردمو قاشقو ازش گرفتمو ظرف غذا رو کشیپوف
  
  .فقط پاشو برو خونه حوصلتو ندارم..الزم نکرده-
  
  .یتو برو خسته ا..م مراقبشمبهزاد من خود-نیاسمی

  
  . ارسانو برداشتی غذاکی نگفتو از جاش بلند شدو پالستیچیه
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  سنا؟ی خونه یاینم-بهزاد
  

 کردو ی خدافظدوی کشی شدم که آهرهی نه تکون دادمو به غذام خی به معنایسر
  .رونیرفت ب

  
  .یچقد حرص خورد طفل..رمی بمیاله-نیاسمی

  
 نگاه خوردی که داشت غذا میاسی ظرفو به ی تو گاز گرفتمو قاشقو گذاشتملبمو

  با تعجب بهم نگاه کردو گفت.کردم
  
  ؟یکنی نگام مینجوری اه؟چرایچ-
  

   با زبون تر کردمو آروم گفتملبمو
  
  ؟ی بهش گفتی چیبرا-
  
   لقمشو قورت دادو گفتعی شک نگام کردو سربا
  
   گفتم؟ی رو به کیه؟چیمنظورت چ-نیاسمی

  
  . کردم آروم باشمیمو سع به هم فشار دادلبامو

  
  .. من از ارسانی که بچه نیا-
  
   بازم گفتی ولدی رنگش پریکمی

  
  ..ی؟به ک!خب-نیاسمی

  
   گفتمعی حرفشو تموم کنه و سرنزاشتم
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  .یاسی دونمی رو میمن همه چ..ی گفتیلیبه آ-
  

 خوردشو می نیظرف غذا. لحظه نگام کرد و بعد از اون نوشابشو برداشتو خوردچند
  . از جاش بلند شدو رفت سمت پنجرهبستو 

  
  .حمی من منتظر توضیاسی-
  

   گفتکردی که به آسمون نگاه می که برگرده سمتم در حالنی ابدون
  
  . که بخوام بگمستی نیحیتوض-نیاسمی

  
  .خوامی کارت منی ای قانع کننده برالی و دلحی توضهی من از تو یول-
  
  . برات تلخهیر زندگ چقددمیدی که منی واضح تر از احیتوض-نیاسمی

  
  . بود که خودم خواسته بودمیزی چنی ایول-
  
  .ی نادونی از رویآره ول-نیاسمی

  
  .می نداشتم از زندگیمن اعتراض-
  
  .نمی ببینجوری تورو اتونستمیمن نم-نیاسمی

  
   پس زدمو با مکث گفتماشکامو

  
  ؟ی گفتای به کیلی از آریبه غ-
  
  .چکسیه-نیاسمی
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  ؟یاسی ی کردیتو به من نامرد-
  

   سمتمو با بغض گفتبرگشت
  
  . نکردمینامرد-نیاسمی

  
چقد بهت التماس ..چقد قسمت دادم..من به تو اعتماد کرده بودم..یچرا کرد-

  .ی نگیزی چیکردم که به کس
  
 نی از ایلی که آشی به نظرت از چند ماه پی کردم ولیباشه اصال من نامرد-نیاسمی

   قدمم برات برداشته؟هی ی حتیلیده؟آ کری تو چه فرقی خبر داره زندگهیقض
  
  . دادمو با بغض نگاش کردمهی پشت سرم تکی متکابه
  
  .ی عذاب دادیلیتو اونو خ-
  
 دیکشیاگه عذاب م..دی ذره عذاب نکشهی یلیمطمئن باش آ..دیعذاب نکش-نیاسمی

 رو به ارسان ی همه چرفتی خودش مدیکشیاگه عذاب م..کردیاون رفتارا رو با تو نم
  ....تونستیاون م.. براتون تلخ باشهی زندگنی از اشتری شما دو تا بزاشتی نموگفتیم
  
اون قلبش ..شناسمیمن خواهرمو م..شناسمیمن اونو م..بسه..یاسیبسه -

  . بودهنیهمه اون رفتاراشم به خاطر هم..دهی که عذاب کشدونمیم..پاکه
  

  . تخت نشستی کنارم روکموی نزداومد
  
  ؟یزنیطمئن حرف م منقدی ای چیبرا-نیاسمی
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تمام روزو ..مثل دوتا خواهر..می سال از عمرمونو باهم بودجدهی که ما هنی ایبرا-
من اونو بهتر از هر ..می کردهیبا هم گر..میدیبا هم خند..دمیشبمونو باهم گذرون

  .دهی که چقد عذاب کشدونمی و مشناسمی مای دنی تویکس
  

  .گهی سمت دهی سروش برگردوندو دوی کشیآه
  
  . منهریهمش تقص.. بشهینجوری ایلیمن باعث شدم آ-
  
  . گرد برگشت سمتمو بهم نگاه کردی با چشایاسی

  
 بس مامانش بهت گفته ؟ازی نبودبه خودت نسبت بدی اگهی دزی؟چی چگهید-نیاسمی

  ؟ی کار کردیآخه تو مگه چ..توام باورت شده
  
  ....اگه من از اول با ارسان ازدواج-
  
 حسرت گذشته رو خوادی دلت مشهیچرا هم..سنایس کن  تورو قرآن ب-نیاسمی

  .شهی مال چهار سال پیگی که میینای ا؟همهیبخور
  
 حس بد تموم اون لحظه هارو با تونمیهنوزم م..ستی دور نادی من زیگذشته برا-

  .همه وجودم حس کنم
  
   نگفتو فقط نگام کرد که آروم دستشو گرفتمو گفتمیچیه
  
  ؟ی صحبت کردیلی و با آی که رفتی؟روزی برام از اون روز بگشهیم-
  
   تو داره؟ی برای ادهیچه فا-نیاسمی

  
  .یاسی بدونم خوامیم-
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  . کردنفی با مکث شروع کرد به تعردوی کشی لحظه نگام کردو آهچند
  
 یلیخ.. بودم بوددهی شما رو فهمی ماجرانی دو هفته بعد از ایکیهمون -نیاسمی
 تو همش قسمم می و از طرفدیجوشیرکه م سرویهمش دلم مثل س.. قرار بودمیب
 آروم تونستمی من نمی بگم ولیزی چی به کسدی اصال نبایگفتی و میدادیم

 دمیترسی بگه آخه مرسان تا خودش به اکردمی صحبت منیلی با آرفتموی مدیبا..رمیبگ
 موضوعات یلی و خرهی به ارسان بگم باز بخواد لج کنه و بچه رو ازت بگمیاگه مستق

 یآدرسشو نداشتم برا..کردمی صحبت میلی با آدی اول بانی همی براادی بشی پگهید
البته اونم .. رو ازش گرفتمیلی آی خودم به ارسان زنگ زدمو آدرس خونه نیهم
 برم از ی بهونه آوردم که تو بهم گفتی ولخوامی می چی که برار کدچمی سوال پیکل

 جا خورد ازم دنمی از دیلیخ..یلی آیهمون روز رفتم خونه ..رمی خبر بگیلیحال آ
  دیپرس

  
   افتاده؟یاتفاق-نیلیآ
  
  .مینه فقط اومدم با هم حرف بزن-نیاسمی

  
 و رک عی سریلی و خخوادی که گفتم نمارهی بی تعجب بهم نگاه کردوخواست بره چابا

  .شروع کردم به حرف زدن
  
 و براش ی رو مثل خواهرت قبول دارسنایهنوزم .. سوال ازت دارمهی یلیآ-نیاسمی

  ؟یکنی میهر کار
  
   تعجب نگام کردو گفتبا
  
  ه؟ی سوال چنیمنظورت از ا-نیلیآ
  
  . منظورمویفهمیتو بگو م-نیاسمی
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   و رک گفتمعی سریلی نگفت که خیچی شک نگام کردو هبا
  
  . زودیلیخ..ی از ارسان جدا بشدیبا-نیاسمی

  
  با اخم گفت دادو تی باتعجب نگام کردو و باز اون تعجبش جاشو عصباناولش

  
   بکنم؟ی کارنی همچدی بای چیمن برا-نیلیآ
  
  .نه مهرداد.. ارسانهسنای ی که پدر بچه نی ایبرا-
  

   لحظه با شوک نگام کردو بعد از اون گفتچند
  
  ؟یگی چرت می چی؟برایچـــــــــــــــ-نیلیآ
  
 به خاطر تو از سنای..قتهی حقگمی میهر چ..گمیمن چرت نم..آروم باش-نیاسمی

 ی برای خبر داشت ولی هفته مونده به عقدتون از همه چکیاز .. گذشتشیدگزن
  .دی نگفتو عقب کشیچی هی که تو دوباره ضربه نخورنیا

  
   تورو باور کنم؟ی حرفادی بای چیمن برا-نیلیآ
  
  .رسهی به من نمی ضررای سود چی حرفا به تو هنیمطمئن باش با گفتن ا-نیاسمی

  
   نشستو گفتهنی گاز گرفتو دست به سلبشو

  
  .زای چنی به خاطر ازمیری بهم نممویمن زندگ-نیلیآ
  
   گرد نگاش کردمو گفتمی چشابا
  
   ارسانه؟سنای ی که پدر بچه هی کمیلی خلی دلنیبه نظرت ا-نیاسمی
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 بهم شوی کنه زندگی بچش پدری ارسان براخواستی اگه واقعا مسنای ینه ول-نیلیآ
  .ختیرینم
  
  . کردی کارنیتو همچ اون به خاطر یول-نیاسمی

  
  . به خاطر خودشدمیشا-نیلیآ
  
  ه؟یمنظورت چ-نیاسمی

  
  . از همون اولم به مهرداد عالقه داشتهسنای دیشا..منظورم واضحه-نیلیآ
  
   رفته؟ادتی ششی چهار سال پی های قراریاون ب..یگی می بفهم چنیلیآ-نیاسمی

  
   نگام کردو که گفتمفقط

  
  .رونی بیبر سنای ی از زندگدیتو با-نیاسمی

  
 یزندگ..ستی نسنای ی زندگگهی دنی چون ادمی انجام نمیمن کار-نیلیآ

  . منو ارسانیزندگ..منه
  
 ی که چه حالیبنیواقعا ارسانو نم..نی خوشبختیلی خیکنیحتما فکر م..هه-نیاسمی

  داره؟
  
  .شهیارسان به من عالقه مند م..شهی خوب میهمه چ-نیلیآ
  
 دل ی اگهی به کس دتونهیو واقعا دوست داره نم ریکی یآدم وقت..شهینم-نیاسمی

  ؟ی ارسانو فراموش کنیتونست..نمونش خود تو..ببنده
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   نگام کردو از جاش بلند شدو گفتیعصب
  
 ماجرا چه کاره نی ای تو؟تویگی رو منای به من ای که داری هستیتو اصال ک-نیلیآ
  ؟یا

  
  . کارونی ایلینکن آ.. بشهرونی شماها وی زندگخوامیمن فقط نم-نیاسمی

  
  .ی نباشهی و به فکر بقی خودت دل بسوزونی زندگیبهتره برا-نیلیآ
  
 از عشقت به شی که سه سال پیستی نیمگه تو همون..ای به خودت بیلیآ-نیاسمی

   االن چت شده؟؟پسی گذشتسنایخاطر 
  
   خراب کنم؟موی زندگخوامی که نمهی بزرگی خواسته ایلیبه نظرت خ-نیلیآ
  
 خرابه ی رو رویگی که می ای زندگنی ای چون دارهی بزرگیواسته آره خ-نیاسمی

  ؟یفهمیم..یسازی خواهرت می زندگیها
  
 اون یوقت.. رو به ارسان بگهی همه چتونستی خودش مخواستی اگه مسنای-نیلیآ

  . بکنمی نداره که براش کاری پس به منم ربطخوادیخودش نم
  
  ..یول-نیاسمی

  
 نجای تورو فرستاده ای اگهی هر کس دای سنایاگه ..نیاسمی من حرفامو زدم -نیلیآ

 بودو نی چون حرف اول و آخر من همی بدلشی منو تحوی حرفانی عیپس بهتره بر
  . وقت ندارمنی از اشتری برونوی برم بخوامیحاالم م..کنهی نمرییاصال نظرم تغ

  
   تاسف براش تکون دادمو از جام بلند شدمو گفتمی از رویسر
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 پدر ی بیخوای که می مطمئن باش آه اون بچه ای ولیلی آرمیمن مباشه -نیاسمی
  . مطمئن باشنویا..ی راحت نداریزندگ..رهیگیبمونه دامنتو م

  
 هی گریتو راهم کل.. شمای اومدم سمت خونه رونوی از خونش اومدم بعی سربعدشم
 یچی بودو هدای اومدم اون لی رو بهت بگم که وقتی همه چخواستمیم..کردم
  .تم بهت بگمنتونس

  
 ونی گری با چشایاسی که ادمی اون روزو قایدق.. پاک کردمو چشامو بستماشکامو

  .رانی اومده بود ادای بود که لیهمون روز..اومده بود خونمون
  
  ؟ی خوبسنای-نیاسمی

  
   خوب باشم؟دیبا-
  
 ی بتونستمینم..  انجام دادماری تو و ماهی رو برانایباور کن من همه ا-نیاسمی

  . باشم نسبت بهتتفاوت
  

   رو فشار دادمو گفتمیاسی باز کردمو دست چشامو
  
  اد؟ی بهوش ن؟اگهی چادی سرش بیی بالیلیاگه آ-
  
  .شهیحتما خوب م..سنای نباش دیناام-نیاسمی

  
  .کنهی که افتاده به جونش ولش نمیاون سرطان-
  
 معجزه اتفاق هی لحظه امکان داره ؟هری خدا رو فراموش کردسنای-نیاسمی
  .تیدی اوج ناامی خدا به تو بود توی هی هد؟اونی فراموش کردارویماه..فتهیب

  
   که خواهرمو بهم برگردونه؟شنوهی خدا بازم صدامو میعنی-
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 نجای هستن که اایلی برگرده چون خدی بایعنی..گردهی برمیلیآ..شک نکن-نیاسمی

  .منتظرشن
  

__________________________  
  

 جون که هنوزم داشت یبه مهر. گذاشتمی جالباسی رو از سرم در آوردمو چادرو
 از نماز خونه اومدم دموی کفشامو پوشعی انداختمو سری نگاهکردی مهی سجده گریتو

 مامانو گرفتم که بعد از ی مانتوم در آوردمو شماره بی جی از تومویگوش. رونیب
   رو جواب دادیدوتا بوق گوش

  
  .الو مامان-
  

  .رستانممای باطی حی توایب-مامان
  

  .دمی ارسانو شنی که صدانیی رو قطع کردمو خواستم از پله ها برم پای گوشعیسر
  

  ؟یری میکجا دار-ارسان
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  .نمشی برم ببخوامی آورده مارویمامان ماه-
  

 دوماه نی ایتو.نیی پادمیی که منتظر جوابش باشم برگشتمو از پله ها دونی ابدون
 که من نی ای بودم مامانم براششی و پدمی داروی کم ماهیلید خ کما بوی تویلیکه آ

  . موندننجایتنها نباشم نرفت مشهد و با بابا هم
  
 از یکی ی رودمی دنبالشون گشتم که داطی حی با چشم تورونوی اومدم بمارستانی باز

 ارویلبمو از شوق گاز گرفتمو ماه.  رفتم سمتشونعی زدمو سریلبخند. نشستنمکتاین
  .بغلم گرفتم یتو
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  . ذره شده بود پسرمهیدلم برات .. قربونت بشهیمامان اله..آخ-
  

  . نگاه کردمزدی بغلم دستتو پا می که داشت تواری زدمو به ماهیلبخند
  
 مامان تنگ شده بود؟آره یتوام دلت برا.. من قروبنت بشمی؟الهیجونم مامان-

  فدات شم؟
  
 ی بغلم فشردمشو سعی توشتریکه ب دستو پازدو شروع کرد به نق نق کردن شتریب

  .رمیکردم آرامش بگ
  

  .سالم-ارسان
  
  . بود نگاه کردمستادهی تعجب به ارسان که پشت سرمون وابا
  

  ؟یخوب..سالم پسرم-مامان
  

  ن؟یشما خوب..ممنون-ارسان
  

لبخند . نگاه کرداری شدو به ماهکمی نگفت که ارسان نزدیچی زدو هی لبخندمامان
 رهی خکردی نگاه ماری محبت خاص به ماههیان که داشت با  زدمو به ارسینیغمگ

  آروم دستشو به سمتم دارز کردو گفت. شدم
  

  !!تونم؟یم-ارسان
  

 هی شروع کرد به گراری به سمتش گرفتم که ماهاری آروم ماهدموی فهممنظورشو
 آروم اریماه.. ارسان گذاشتمو بهشون نگاه کردمی دستایآروم اونو تو.کردن

 ناز شویشونیارسانم آروم پ. کردی فقط داشت به ارسان نگاه مکردوی نمهیگر..شد
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 نیاگه ارسان بدونه ا..کردیبغض داشت خفم م..کردی با لبخند بهش نگاه مکردویم
  کنه؟؟ی کار می خودشه چی واقعیبچه 

  
   چقد گذشته بود که مامان از جاش بلند شدو گفتدونمینم
  

  .سنای برم گهیمن د-مامان
  

  .می به مامان نگاه کردمویهم برگشت ارسان بامنو
  
  ؟ی ببریخوای مارمیماه-
  

  . باشهشهی که نمنجایا.. ببرمش مامان جاندیبا-مامان
  
 اروی ماهیشونی آخر خم شدو آروم پی از ارسان گرفتم که لحظه اری بغض ماهبا

  . دادمش به ماماندموی بوساری ماهی زدمو خودمم گونه ینیگی غمیلبخند.دیبوس
  
  . مامانشیاریبازم ب-
  

   خونه؟؟یایخب خودت چرا نم-مامان
  
  . باشمیلی آشی پدیبا.. مامانشهینم-
  

   گفتدوی کشی آهمامان
  

   نکرده اصال؟؟ریی تغتشیوضع-مامان
  
  . کماستیهنوزم تو..نه-
  

  . منتظرمهنی ماشی برم بابات توگهیمن د.. انشااهللاشهیخوب م-مامان
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 کردو ی جابجا کردو از ارسان خدافظ بغلشی تواری تکون دادمو مامان ماهیسر

  . نگاه کردمشدی به مامان که داشت ازمون دور مستادمویسرجام وا. رفت
  

  .ی داریپسر خوشگل-ارسان
  

   زدمو گفتمینی سمتشو لبخند غمگبرگشتم
  
  .ممنون-
  

  .ی بریتونی میتو اگه بخوا-ارسان
  
  . برمخوامینم..نه-
  

  . منم باهاش هم قدم شدم کهمارستانی تکون دادو رفت سمت در بیسر
  
  ..ارسان-
  

  . برگردوند سمتمو منتظر نگام کردسرشو
  
  ؟نه؟یکنی ازم پنهان نمگهی رو دیزیتو که چ-
  

  ؟یدر مورد چ-ارسان
  
  .یلیدر مورد آ-
  

  .نه-ارسان
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 تفاوت نگاش کردمو یب.  کردم که درو برام باز کردو اشاره کرد برم داخلسکوت
  .رفتم داخل که همراهم اومد

  
   نزده که؟ی حرفگهی از اون روز به بعد دییزن دا-ارسان

  
  .نه-
  

   گفتستادوی جلو واییهوی کردو بعد از چند لحظه سکوت
  

  نه؟..یدونی مقصر می همه چی چیتو منو برا-ارسان
  

   دوختمو گفتمنی با زمنگاهمو
  
  .نه-
  

  ه؟ی رفتارات چنی الیپس دل-ارسان
  
  .میعاد..ی نکردم با کسیمن رفتار خاص-
  

  .یکردی رفتار نمینجوری وقت با من اچیتو ه..یستی نینه عاد-ارسان
  

  . آوردم باال و به چشاش نگاه کردمسرمو
  
  ؟ی رو داریتو از من انتظار چه رفتار-
  

  .ی باشهیانتظار دارم با من مثل بق-ارسان
  
  . که باشمخوامینم..شهینم-
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  .یدونیپس نگو که من مقصر نم-ارسان
  
 می نداریمنو تو باهم نسبت.. باشمهی با تو مثل بقتونممی نمی ولمدونیتورو مقصر نم-

  . باهات داشته باشمنی تر از ایمیکه بخوام رفتار صم
  

  ؟یترسی مگرانیپس از قضاوت د-ارسان
  
 وجو دنی ترسی برایزیچ.. هم همه در مورد من قضاوت کردنینجوریهم..نه-

  .نداره
  

  ...پس-ارسان
  
 با تو تونمی نمنی از اریمن غ..یتو شوهر خواهر من..ی بفهمنوی کن ایارسان سع-

  . و بسنیهم.. رفتار کنمی اگهیجور د
  
 منتظر آسانسور بمونمو کنار خواستمینم.. رفتم سمت پله هاعی کنارش رد شدمو سراز

 چی هخوامی نمگهید.. عذابش دادمیبسه هر چ..یلیفقط به خاطر آ..ارسان باشم
 هر خوامیم.. هستنمونی بیحس کنه هنوزم احساس و نهیکس منو و ارسان با هم بب

 ی ولکردمی کارو منی زودتر ادیهر چند که با.. وجودم هستو بکشمی که تویچ
از بس تند اومده بودم .ستادمی گرفتمو سرجام واواریدستمو به د.  نشدهریهنوزم د

 شروع می قدمو که برداشتمو گوشنی اولدموی کشیقینفس عم. نفس کم آورده بودم
 اونم هر یطفلک..اسهی الدمی در آوردم که دبمی جی از توعیسر.د به زنگ زدنکر

  .دادی می و بهم دلداردیپرسی رو میلی حال آزدوی منگ بهم زیچند روز
  
  .سالم داداش-
  
  ؟یخوب..زمیسالم عز-اسیال
  

   مونده رو آروم رفتم باال و گفتمی باقی پله چند
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  ؟یتو خوب..ستمی بد نیا-
  
  ؟یزنیچرا نفس نفس م..رونیاالن از دادگاه اومدم ب..ممنم خوب-اسیال
  
  .از پله ها تند اومدم باال..یچیه-
  
   نکرده هنوز؟یرییتغ..نیلیچه خبر از آ..آها-اسیال
  

   انداختمو گفتمی نگاهicu ها نشستمو به در ی از صندلیکی یرو
  
  .یچیهنوز ه..نه-
  
  .گهی دادی روزا حتما بهوش منیهم-اسیال
  

   گفتمدموی کشیآه
  
  خوبه؟..کوروش چطوره-
  
به خدا به ..کنهی میطونی در آورده از بس شسویپدر منو پرد..اونم خوبه-اسیال

  .رهی راست باال مواریخودت رفته و از د
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .از طرف من ببوسش-
  
  ره؟یگی درد نمگهی بابا خوبه؟قلبش که دیراست...باشه حتما-اسیال
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 icu داشتن به طرف ینی که همراه دکتر حسی دوتا پرستار نگفتمو با ترس بهیچیه
  . نگاه کردمدنییدویم
  
  .سنای؟ییکجا..سنای-اسیال
  

   دهنمو قورت دادمو آروم گفتمآب
  
  .زنمی من بهت زنگ ماسیال-
  
   شده؟؟ی چ-اسیال
  
  .icu ی رفت توعی سریلیاالن دکتر آ..دونمینم-
  
  . بودهگهی دضی مرهی ی برادیشا.. نشده کهیزیچ..آروم باش.. خبیلیخ-اسیال
  

   قورت دادمو گفتمبغضمو
  
  م؟ی بعدا صحبت کنشهی ماسیال-
  
  گه؟ی دشتهی پنیاسمی..باشه-اسیال
  
  .دانشگاهه..نه-
  
  .شتی پادی بعی بهش سرزنمیتو آروم باش من االن خودم زنگ م..باشه-اسیال
  

   ذهنم بودو گفتمی که از توی گاز گرفتمو تنها کلمه البمو
  
  .ظخداف-
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 icu لحظه هم نگاهمو از در هی یحت..بمی جی رو قطع کردمو گذاشتم تویگوش
 یلی فکر کنم که آنیدوست نداشتم به ا.دادی می بدیدلم بهم گواه..داشتمیبرنم

 یلبمو گاز گرفتمو سع. خوره به جونم افتاده بودهی  فکرش مثل یحالش بد شده ول
 از چکسیه.. به راه رفتندمع کر شرویاز جام بلند شدمو عصب. کردم آروم باشم

دستامو مشت کردمو سرمو به ..گذشتنی مری دیلی خقهیدق..ومدی نمرونی بicuدر 
دکتر . برگشتم سمت صداعیسر. دمی رو شنیکی ی قدمای دادم که صداهی تکوارید

با ترس به سمتش رفتمو روبروش .  اومدرونی بود که از بخش بینیحس
   لرزون گفتمی قورت دادمو با صداودهنمآب . چهرش درهم بود..ستادمیوا
  
  نه؟..گهی خوبه دیلیحال آ-
  

  . نگاه کرددمی رنگ پری افهی با زبون تر کردو به قلبشو
  

  .متاسفم-ینیحس
  
 حرف نیمنظورش از ا.  بهم انداختو از کنارم رد شدو رفتی اگهی نگاه دی ناراحتبا
  ......یلی بود که آنی بود؟؟منظورش ایچ
  

   گفتمغی با جشدویکتر که داشت ازم دور م سمت دبرگشتم
  
  ..یگیتو دروغ م..نــــــــــــــــــــــه..نه-
  

 تخت اومدن هی که درش همون موقع باز شدو دو تا پرستار با icu سمت در دمییدو
 تخت یجلو.  بودندهی کشدی سفی نفر بودو روش پارچه هی تخت یرو.رونیب

آروم .. بوددهیصورتش رنگ پر. کنار زدم لرزون پارچه رو ی با دستاستادمویوا
 یقینفس عم.. نداشتروحانگار ..سردم نبود..گرم نبود.. گونش گذاشتمیدستمو رو

 یاز تخت فاصله گرفتمو دستمو گذاشتم رو.. نبودژنی انگار اکسی ولدمیکش
 که ینیلی دادموبه آهی تکواریآروم به د... نفس بکشمتونستمینه بازم نم..گلوم

  .. شدمرهی خکردنیور مداشتن ازم د
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 شدم  رونیو.. و شکستمختی لحظه همه وجودم فرو رهی ی سست شدنو انگار توپاهام

 ی عمر طوالنهی لحظه که به نظرم هی.. لحظههی یهمش تو... نابود شدمیهمه چ
  ...ومدیم
  
  .نجای اای بدو بسنای..سنای-نیلیآ
  

م کنار چشمه نشستو آرو.  چشمههیرفت سمت .دمیی دویلی زدمو دنبال آیلبخند
   اطرافم انداختمو گفتمی به منظره ینگاه.دستو صورتشو شست

  
  . کجاست؟چقد خوشگلهنجای ایلیآ-
  

  . سمتمو مهربون نگام کردبرگشت
  
  .نجای امی اومدیدیچون تو منو بخش-نیلیآ
  
   اشاره کردمو گفتمشدی که داشت آروم پشت کوها پنهان میدی خورشبه
  
  .شهی شب مداره..می کم کم برایب-
  

  .دستاش سرد سرد بود.. دستامو گرفتستادوی زدو روبروم وایلبخند
  
  .ی تنها بردیتو با.. برگردمتونمی نمگهیمن د-نیلیآ
  
  .ستمی رو بلد نییآخه من که جا-
  
  ...تنها..ی تنها برگرددیبا-نیلیآ
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  نگاه کردموکی تاریبا وحشت به هوا..شدی و آروم آروم ازم دور مگفتی رو منایا
 گهی ازم دور شده بودو دیلی اون خی رفتمو صداش کردم ولیلیدنبال آ

  .دمشیدینم
  
  ..نیلیآ..ستمی رو بلد نیی من جایلیآ.. توروخدا نرونیلیآ..یلیآ-
  
 ی رو تویحس سرما وکرخت..دمیدی رو نمیچیه.. بودکی تارکی همه جا تارگهید

  .دم زغی از ته دلم جدموی کشیقینفس عم..کردمیتمام تنم حس م
  
-
نــــــــــــــــــ....ــــــــــــــــــــــــــنیلیآ

  .یـــــــــــــــلیآ..ــــرو
  

 اهوی جا سچی هگهید. روبروم نگاه کردمدی سفیوارای چشامو باز کزدمو به دعیسر
 نشسته بودو داشت ی صندلی که کنارم رویاسیسرمو برگردوندمو به .  نبودکیتار

 ی چشام رد شد ولی از جلولمی فهی مثل زیهمه چ..ردم نگاه کدیلرزیشونه هاش م
 یاسی جام بلند شدم که ازآروم . بغضم نکردمیحت.. بهم دست ندادی حسچیه

  . به سمتم اومدعی سردنمی سرشو آورد باال و نگام کرد و با دعیسر
  
  ؟ی؟خوبی شدداریب..سنای-نیاسمی

  
دستمو به سمتم سوزن آروم .  ذهنم نبود که بخوام بگمی تویچیه.. نگفتمیچیه

  . دستمو گرفتعی سریاسی که ارمیسرم بردمو خواستم در ب
  
  .زمی سرمت تموم بشه عزدی جان باسنای-نیاسمی

  
 از دموی کشنیی مانتو پانیآست.دمی حرف دستاشو پس زدمو سوزنو از دستم کشبدون

هرداد  کفشامو پام کردم که همون موقع در اتاق باز شدو بهزاد و منوییتخت اومد پا
  .با تعجب به من نگاه کردنو اومدن سمتم. اومد داخل
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  ؟یاسی سرمش تموم شد ی زودنیبه هم-بهزاد

  
  .دیتموم نشد نصفه از دستش کش-نیاسمی

  
   کردو اومد به سمتمو آروم بازومو گرفتو گفتی پوفمهرداد

  
  .میری جان دراز کش تا سرمت تموم بشه بعد مسنای-مهرداد

  
  .رفتم سمت در اتاق پس زدمو آروم دستشو

  
  ؟یری مسنا؟کجای..ااا-بهزاد

  
از در .  بدنم نبودی توی حسچیه. نکردمو فقط به راه خودم ادامه دادمتوجه

  . دور بازوم حلقه شدی به اطرافم نگاه کردم که دسترونوی اومدم بمارستانیب
  

  .نی ماشی ببرمت توایب-مهرداد
  
آروم درو باز .فقط دنبالش رفتم چهرم ی تویریی تغنی نگفتمو بدون کوچکتریچیه

 روشن کردو راه نوی درو باز کردو نشستو ماشعیخودشم سر.نمیکردو کمکم کرد بش
  .دستامو مشت کردمو فقط زل زدم به روبروم.افتاد

  
  ؟ی خوبسنای-مهرداد

  
  . حالتم ندادمی تویریی تغیچیه
  

  .یکنی نگرانم می آخه؟داریزنیچرا حرف نم!سنا؟ی-مهرداد
  

  ... سکوتبازم
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 خودتو دی نبای ولی ناراحتیلیاز رفتن آ..از.. که چقد از دونمی من مسنای-مهرداد

  .ی عذاب بدینجوریا
  

  . بعد از چند لحظه ادامه داددوی کشیآه
  

  . نگویچیه..ی حستو که چقد ناراحتفهممیم..باشه-مهرداد
  
 از عیمهرداد سر.ستادی از حرکت وانی بودم که ماشرهی چقد به روبروم خدونمینم

 ییالی ویبه خونه . بشمادهی شدو اومد در منم باز کردو کمکم کرد پادهی پنیماش
 زدمو با شوق همراه ی جونی لبخند بنجاست؟ی ایلی آیعنی..مهرداد نگاه کردم

درو .  سمت دردمییدستمو از دست مهرداد در آوردمو دو. میمهرداد وارد خونه شد
  .برگشتن سمتم عیبا شدت باز کردم که مامان و بابا سر

  
  ؟ی خوبسنای-مامان

  
 یتمام اتاقها.. گشتمیلیکل خونه رو دنبال آ.. نگفتمو شروع کردم به گشتنیچیه

 به مهرداد نویی از پله ها اومدم پاعیسر.  نبودی باال رو دنبال گشتم ولنویی پایطبقه 
  . شدمرهی خکردنی نگران نگام میو بابا و مامان که داشتن با چهره ها

  
  .نیلی آشی پنیبرمنو ب-
  

   به سمتم اومد دستامو گرفت و با بغض گفتعی سرمامان
  

  .میریچشم م.. جان آروم باشسنای-مامان
  
  .میاالن بر-
  

  .میریم.. مامانمیری م-مامان
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   گفتمغی از دستش در آوردمو با جدستامو

  
  .یلی آشی بــــــــــرم پــــــــــــــخوامیمن م-
  

  .میری تا لباساتو عوض کنم مایب..میریباشه فدات شم م-مامان
  
 مانتو و شلوار و شال هی عیسر.  شک نگاش کردم که دستمو گرفتو بردم سمت اتاقمبا

 رونوی از اتاقم اومدم بعیسر.  از کمدم برداشتو کمکم کن کرد تا حاضر بشمیمشک
  .کردی مبل نشسته بودو داشت با بابا صحبت میمهرداد رو. تو سالندمییدو
  
  .یلی آشیر پمنو بب-
  
 نگام کرد و آروم از جاش بلند شدو به سمتم نی من به سمتم برگشتو غمگی صدابا

  .اومد
  

  ن؟یایمامان شما نم-مهرداد
  

  . االن اونجا منتظرتونهنیاسمی.. رو ببرسنایتو زودتر ..میایما با بهزاد م-مامان
  
مهردادم  تند ی قدمایصدا.. به سمت در خونه رفتم عی کنارشون رد شدمو سراز

 که نیحس ا.. لبم نرفتی لحظه هم لبخند از روهی راه یتو..دمیپشت سرم شن
 مامان یمهرداد رفت سمت خونه .. که لبخند نزنمزاشتی نمنمی رو ببیلی آخواستمیم

 خونه یجلو..گهی اونجا ده رفتیلیحتما آ.. نگفتمیزی چیتعجب کردم ول..ارسان
 دمیی شدمو دوادهی پنی از ماشعی که سر پارک کردنویمهرداد ماش.. شلوغ بودیلیخ

 پوشونده شده بود از حرکت ی مشکی در خونه که با پارچه دنیسمت خونه اما با د
  ..دیکشی گلوم به رخم می تونشوی کم کم داشت سنگیزی چهی. ستادمیوا
  
  زم؟ی عزی خوبسنای..سنای-نیاسمی
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 اهوی سی پارچه ستادموی در وای تر رفتم جلوکی نگاه کنم نزدیاسی که به نی ابدون

 بود؟با حرص پارچه رو نجای ای چی برانی ایول.. بودینه واقع.با دستم لمس کردم
  . که کنده شدو افتاد رو پامنیی پادمشی مشتم گرفتمو کشیتو
  
  سنا؟ی یکنی کار میچ-نیاسمی

  
  . نگاه کردمیاسی ونی گری به چهره برگشتم

  
  ؟ی چی؟ها؟برایکنی مهی گری چیبرا-
  
 یارسان جلو..برگشتمو به داخل خونه نگاه کردم.هی گرری زد زشتریگفتو ب نیزیچ

دستامو .. داشتیفیاونم شونه هاش لرزش خف.. بودنیی بودو سرش پاستادهیدر وا
  .مشت کردمو به سمتش رفتم

  
 یزیری اشک می چی شده؟ برای من چنیلی آ؟هان؟مگهیکنی مهی گری چیتو برا-

  ؟ی چی؟برایلعنت
  

آروم ..دو بار.. بارکی..دمی کوبنشیردمو آوردم باال با شدت به س مشت کدستامو
 اون فقط ی ولزدمی بدنم مونده بود فقط مشت می که توی و با تموم جوندمیشینم

  .کردی مهی بودو گرنییسرش پا
  
 من نیلیآ..ای لعنتنی نکنهیگر.. نکنهیگــــــــر-

  .نی نکنهیگر..خوبـــــــــــه..خوبه
  

 از پشت دور بازوهام حلقه یکی ی که دستادادمی به کارم ادامه م طور داشتمنیهم
  . عقبدیشدو منو کش

  
  .سنای..زمیآروم باش عز.. جانسنای..سنای-مهرداد
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 قرمزش ی دستاش در آوردمو برگشتم سمتشو با اخم به چشای زور بازوهامو از توبه

  .نگاه کردم
  
 کجاست؟خواهر منو یلی شده؟اصال آی چ؟مگهی کنهی گریخوای می چی برایتو-

 کدومتون به من جواب چی هن؟هـــــــــــــــــان؟چرایکجا برد
  ن؟؟یدینم
  

  .سشی خی گرفتمو زل زدم به چشاقشویجلو رفتمو .. برگشتم سمت ارساندوباره
  
 که فرار کرد نه؟هممونو تنها ی کردتشی اذ؟انقدی کارش کردی؟چیلیکجاست آ-

تو ..یتو اونو عذاب داد... توئهری تقصنایهمه ا.. دونمیگذاشتو رفت نه؟من م
  ...؟تــــــــــــــــــــــــــویفهمیم..یخواهرمو شکست

  
 از عی باز کردو سرقشی نگامو کردو آروم دستامو از دور نی غمگی همون چشابا

.  زانوهام طاقت وزنمو نداشتن و آروم آروم خم شدنگهید.رونیخونه رفت ب
  .دادی غم میانگار همه جاش بو..ونه نگاه کردم دهنمو به خیدستمو گرفتم جلو

  
  .شهیپاشو حالت بد م..زمی عزنی زمی پاشو از روسنای-نیاسمی

  
  . نگاه کردمیاسی بغض برگشتمو به با
  
  .تو القل راستشو به من بگو..گنی کدوم به من نمچی هنوی ایاسی-
  

  . اشک چشاش نگام کردی کج کردو از پشت پرده سرشو
  
   بگم؟یچ-نیاسمی

  
   دستم گرفتمو گفتمی سردشو تویدستا
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 که یلیکنن؟آی مهی همشون گرنای است؟چرای ننجای کجاست؟چرا ایلیتو بگو آ-

 بودو دوتا پرستار داشتن دهی تخت دراز کشی که رودمیحالش خوبه؟نه؟من خودم د
  .بردنشیم
  
  ...سنای-نیاسمی

  
   من کجاست؟نیلیفقط بگو آ..یاسی نگو یچیه-
  

  .و چند لحظه فقط نگام کرد قورت دادبغضشو
  
  .گردهی بر نمگهی که دیی جاهیرفته -نیاسمی

  
  گرده؟ی کردم نه؟به خاطر من برنمتشی اذیلیچرا آخه؟من خ-
  
  .اون خودش خواست بره..نه-نیاسمی

  
   کرد؟ی معرفتی بی چیشم؟برای که چقد دلتنگش مدونستیمگه نم-
  
برگردوندمو بازم به خونه نگاه سرمو . نگفتیچی و ههی گرری زد زیاسی حرفم نی ابا

   زود؟نقدی؟ای راحتنی رفت؟به همیلیآ..کردم
  

 ربات فقط دنبالش هیمثل .. بلندم کردو بردم سمت خونهنی زمی از رویاسی آروم
 خالء قدم یانگار داشتم تو..یته..ی خالهیخال.. نداشتمی حسیچی هگهید..رفتمیم

  ی پوشاهی سیبه زنا و مردا.ش رفت از مبال نشوندمو خودیکی رو یاسی..داشتمیبر م
 هم قالب یدستامو تو. نگاه کردمد بوسی چشاشون خاشونیکه نشسته بودن و بعض

 و عیسر..ساعت ها گذشتن..  نقطههی هی.. روبرومواریکردمو زل زدم به د
 مترم نگاهمو از اون نقطه به یلی مهی ی من حتی ولومدنی مرفتنویمهمونا م...تند
 و مهرداد اومد کنارمو باهام حرف یاسیهزار بارم ..شوندمکی نمی اگهی دیجا
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 تونستمینم.. جواب ندادمیچی من هیگفتن ساکت نمونم ول..م کنهیگفتن گر..زدن
 دمی شاایانگار هنوز باور نکرده بودم .. کنمهی گرتونستمیانگار نم..که جواب بدم

 هنوز یلی فکر کنم آخواستیدلم م..آره.. که باور کنمخواستمینم
 کنم نوباوری اخواستمی فقط مخواستموی منویمن ا..آره..کنارمونه..شمونهیپ..نجاستیا

 ی اون نقطه یآروم نگاهمو از رو..گرانوی دی هاهینه گر..گرانوی دینه حرفا
 رفتنیهمه بلند شده بودنو داشتن م... برداشتمو به اطرافم نگاه کردمینامرئ

  ..رونیب
  
  ! جان؟سنای-نیاسمی

  
  . نگاه کردمیاسی به  برگردموسرمو

  
  .زمی عزمی بردیپاشو با-نیاسمی

  
 برام مهم نبود که بخوام حرف گهید..دمی نپرسیچیه.. حرف از جام بلند شدمیب

  . به سمتم اومدو آروم دستمو گرفتیاسی. بزنم
  
  . مشهدمی برمییخوایم-نیاسمی

  
  .رفتنی مناشونیهمه داشتن به سمت ماش.رونی از خونه اومدم بدموی پوشکفشامو

  
  .رنی آقا با مهرداد مدیفرح جونو حم.. مانی ماشی توایب-نیاسمی

  
 در خونه پارک شده ی که جلوی رنگی آمبوالنس مشکنی به ماشسادموی جام واسر

 ی غمگهی آرومه؟دده؟ی خوابنجاینجاست؟ای ایلی االن آیعنی..بود نگاه کردم
  نداره؟

  
  . فداتشمایب.. گلممی برایب..سنای-نیاسمی
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 که سوار ی بودو تا زماننی نگاهم هنوز به اون ماشی بردم ولدوی دستمو کشآروم
 درو بستو اومد از یاسی نشستم که نی ماشیتو. شدم نگاهمو ازش نگرفتمنیماش

 نی سوار ماشعیبعد از چند لحظه بهزادم اومد سر. کنارم نشستگهیطرف د
  .برگشت سمتمو چند لحظه نگام کرد.شد

  
  ؟یخوب-بهزاد

  
 روشن کردو راه نوی برگشتو ماشدوی کشی نگفتم که آهیچیش کردمو ه نگافقط
   شونمو گفتی آروم دستشو گذاشت رویاسی. افتاد

  
  ؟؟ی دراز بکشکمی یخوایم-نیاسمی

  
 ی سرمو گذاشت رودوی نگاشم نکردم که آروم شونمو به سمت خودش کشیحت

 خواستیدلم م..آروم چشامو بستم.. ظهر بود12.. نگاه کردمنیبه ساعت ماش.شونش
درست مثل .. نشمداری وقت بیچی هگهی که دیخواب.. فرو برمقی خواب عمهیبه 

  .یلیآ
  
  .شهی نمداری بسنای ای ب؟بهزادیشی نمداریچرا ب...سنای-نیاسمی

  
 زی چهیانگار .. که چشامو باز کنم نداشتمنی قدرت ای ولدمیشنی صداها رو مهمه
 گرم بهزاد که یدستا. دادیکردنشونو نم باز ی پلکام بودو بهم اجازه ی رونیسنگ

  . حس کردمزدویداشت به گونم ضربه م
  

  . فکر کنم از حال رفتهاری آب بیاسی ؟یدیچرا جواب نم..سنای-بهزاد
  
 ی آبو که داشت روی های قطره ی بعد از چند لحظه سرددموی نشنیی صداگهید

 نیاز کنم و اول باعث شد که بتونم چشامو بنی حس کردم و همخوردویصورتم سر م
  . و بهزاد بودنیاسمی ی پر از نگرانی چهره دمی که دیزیچ
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  سنا؟ی یخوب-نیاسمی
  
  . نگفتمو فقط نگاش کردمیچیه
  

   بگو؟حالت خوبه؟یزی چهیخب -بهزاد
  

  .. سکوتبازم
  

 هی گر؟چرایزیری خودت می تو؟چرایکنی مینجوری چرا با خودت اسنای-بهزاد
  ؟یکنینم
  

  .روبروم زل زدم برگردوندمو به سرمو
  

  . کارونینکن ا.. خودتویکنی نابود می دارسنای-بهزاد
  
  ..بهزاد بزار تو حال خودش باشه-نیاسمی

  
 وجودش ی که توفهممی بزارم نابود بشه؟من از چشاش میخوای؟می چیعنی-بهزاد

  .هیاالن چه طوفان
  
 و نهزی حرف نمچکسی که با هینیبیم؟می کار کنی چیگی می ولدونمیمنم م-نیاسمی

  ده؟؟ی گوش نمچکسمیبه حرف ه
  

 دی که بادونهیاونجا حتما فرح م.. خونهشیبرمیم.. تا مشهد موندهگهی دکمی-بهزاد
  . کار کنهیچ
  

 و بعد از اون استارت نی در ماشیصدا. دادمهی تکی چشامو بستمو سرمو به پشتبازم
 چقد گذشته بود که بالخره دونمینم. که بهزاد حرکت کردهدادینشون م
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 عی شدم که مامان درو باز کردو سرادهی پنی کمکم کردو آروم از ماشیاسی.میدیسر
  .اومد سمتم

  
   دخترم؟؟ی مامان خوبسنای-مامان

  
   گفتیاسی روح سرد نگاش کردم که یب

  
  کنهی مهی نه گرزنهینه حرف نم-نیاسمی

  
  . داخلایب.. خدا مرگم بده-مامان

  
 سی پرداسیمهرداد ال..همه بودن..نه دستمو گرفتنو بردنم داخل خویاسی و مامان

  .کردنی نگام میهمه با نگران.. بودنیهمه نگاهاشون غمگ..بابا
  

  . دلمزی عزایب.. لباستو عوض کن دخترممی برایب-مامان
  
آروم در اتاقمو باز کردو رفت داخل و برقو .  باالمی مامان آروم از پله ها رفتبا

 بلند خودمو ی خنده هایصدا..اه کردمدستامو مشت کردمو به اتاقم نگ. روشن کرد
  . گوشم زنگ خوردی تویلیآ
  
 با دونمی نوک انگشتت به من بخوره من مگهی بار دهی به خدا اگه سنای یوا-نیلیآ

  .تو
  
  ؟؟ی کار کنی چیخوایمثال م..هه هه-
  

 دستش بود آورد باال و ابروهاشو باال ی رو که توی زدو پری بدجنسلبخند
  . پهلوهام گذاشتمی زدمو آروم دستمو رویم مظلویلبخند.انداخت

  
  . جونمیلی ندارم آیمن که با تو کار-
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   کار بکنم؟آره؟ی چتونمیکه من م-نیلیآ
  

  . شدکی قدم رفتم عقب تر که بهم نزدهی دمویخند
  

  .ـــــــــسنای-مامان
  

  . نگام کرد زل زدمی باز کردمو به مامان که داشت با نگرانچشامو
  

  ؟ی؟خوبیدی نم چرا جواب-مامان
  
 اتاق پر از نی ایگوشه گوشه .. نگفتمو از کنار مامان رد شدمو وارد اتاق شدمزیچ

 منو ی لحظه لبخند از لباهی که توشون ییخاطره ها.. خوبیخاطره ها..خاطره بود
  . االنیول..رفتی نمیلیآ
  

 یآروم رو. تنم کردی راحتی آروم به سمتم اومدو لباسمو در آوردو لباسامامان
  تخت نشستم که مامان گفت

  
  .یفتی پس می داری بخورارمی بیزی چهی جا من برم برات نی همنیبش-مامان

  
دستامو مشت کردمو خواستم دراز بکشم که .رونی از اتاق رفت بعی گفتو سرنویا

پسرم کجاست؟وحشت زده ..اریماه..سرجام متوقف شدم. اومداری ماهی هی گریصدا
با شدت در اتاق . درشونو باز کردمیکی یکی..ت اتاقا سمدمییاز جام بلند شدمو دو

 دستو پا کردوی مهی داشت گربودو تخت ی رواریماه.. باز کردمو رفتم داخلاسویال
  . بغلم گرفتمشیبا وحشت به سمتش رفتم تو..زدیم
  
   دلم؟زی من؟جانم عزدیجانم پسرم؟جانم تنها ام-
  
  .اه کرد آرومتر شده بود نگیکمی صورت معصومش که حاال به
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  .. فداتشمیی من تودیتنها ام.. من قربونت برمیاله-
  

 پتوش پنهان ی صورتمو تودموی تخت گذاشتمشو خودمم کنارش دراز کشی روآروم
 یادیاشک با شدت ز..می زندگی مونده ی باقدی امیبو..دادی مارموی ماهیبو..کردم

 شد به لیدو تبد ششتریکم کم شدت ب.. گونه ها سر خوردیبه چشام هجوم آوردو رو
  ..هق هق کردن

  
   درد بزرگم؟نی اقی به کدوم بندت ظلم کردم که اله؟ی چه دردنی خدا آخه ایا-
  

  ... ساکتش کنمو نداشتمی که حتنی قدرت ای ولهی گرری دوباره زد زاریماه
  

  ...سنای-مامان
  

 عی صورتم فشار دادم و مامان سری روشتری باری ماهی توجه به مامان پتوبدون
 یاسی مهربون و بغض دار یبعد از چند لحظه صدا.. بغل کرد تا آرومش کنهارویهما

  .دمیرو شن
  
  ..زمیعز.. جانسنای-نیاسمی

  
  .نمی پتو رو ازم گرفتو وادارم کرد بشآروم

  
  ..ی بشی تا خالهیگر..زمی کن عزهیگر-نیاسمی

  
  .. بلند بلند..کردی مهی از ته دل گرگهید.. دادهی تکنشی کنارم نشستو سرمو به سآروم

  
   بدماموی تموم دنحاظرم

  
   روزا و همه شب ها مو بدمهمه
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   خواب بودههی حادثه نی ابشنوم

  
   مثل سراب بودهای توهم هی

  
   غم کمم بودهنی ادیشا

  
   مهر آخرم بودهبتی مصنیا

  
   بزنمادی خوام امشب و فری مخدا

  
   تنها خواهرم بودشی که بردیاون

  
  من با اون بود همه خاطرات شی که برداون

  
  . چنگ زدمیاسی گاز گرفتمو به لباس لبمو

  
  .. خــــــــــــــــدای کار کنم؟ایمن بدون اون چه کنم؟؟چ-
  
  

   عمر منم با اون بودشهی ششی که برداون
  

   همه جسم و جون و روح قلب من با اون رفتشی که برداون
  

   با اون بودمی همه بغض و خستگشی که برداون
  

   تب سرد تو چشاش پنهونهی آخرا نیا
  

   ما مهمون بودشی دونستم پی آخرا کاش منیا
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   جون بودی گاه من بهی آخرا اون تکنیا

  
   روحش تو آسمون بودنجای آخرا جسمش انیا

  
   همه خاترات من با اون بودشی که برداون

  
   عمر منم با اون بودشهی ششی که برداون

  
   با اون رفت همه جسم و جون و روح قلب منشی که برداون

  
   با اون بودمی همه بغض و خستگشی که برداون

  
  )خواهرم_یمیکوروش مق(

 دانلود

  
  

  . گوشامو از ته دلم اسمشو صدا زدمی گذاشتم رودستامو
  
  ...نیـــــــــــلـــــیآ..نیــــــــــــــــــلیآ-
  
 گهی زدم که دغی نتونست و انقد جی کرد آرومم کنه ولی دستامو گرفتو سعیاسی

  .. برام نموندو از حال رفتمیتوان
  

  ) :ارسان  (  
  

 یی دایسرمو آوردم باال به خونه .  خاموش کردمنوی ماشدموی رو کشی دستترمز
 یآه.. کامال روشن بود خونهی هنوز چراغای شب بود ولمهی ن3ساعت ..نگاه کردم

 هی گریآروم درو باز کردم که صدا.  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنی از ماشدمویکش
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 و نیلی آکردوی و مهی و فقط گرگرفتی لحظه هم آروم نمهی..دمی رو شنیی زندای
سحر ..همه بودن..وارد سالن شدم. دی بار به زور آرامبخش خوابهیفقط ..زدیصدا م

 و مامانو سحرم کردی مهی بغل مامان داشت گری توییزندا..و سجادم اومده بودن
  .ختنیریآروم اشک م

  
  ..سالم-
  
  . شد سمتمدهی کشیی من نگاه بابا و دای صدابا
  

  هماهنگ شد کارا؟..سالم-بابا
  
  . راحت باشهالتونیخ.. درستهیهمه چ..آره-
  

  .. پسرمیمرس-ییدا
  

 آب یکمیونه و رفتم سمت آشپزخ. نگفتمیچی هنویی انداختم پاسرمو
 مکث یکمی در یجلو.رونیصورتمو با آب سرد شستمو از آشپزخونه اومد ب..خوردم

با شک قدم . دوست داشتم االن اونجا باشم..یلی برم اتاق آخواستیدلم م..کردم
 دموی کشی آرومقی نفس عمستادموی در اتاقش وایجلو.برداشتمو رفتم سمت راهرو

 لرزون وارد اتاق شدمو یبا قدما..شدی نمدهی دیچی بودو هکیتار. درو باز کردم
دستمو مشت کردمو .. لحظه روشن شدهی ی تویهمه چ..چراغو روشن کردم

 از نظر لشوی دادمو همه وساهی تکواریبه د. برگشتمو آروم در اتاقو بستم
آروم به سمت تختش رفتمو ..کردی گلوم داشت خفم میبغض بزرگم تو..گذروندم

لبامو به هم فشار دادمو .ی عسلیرد به قاب عکس روروش نشستم که چشمم خو
شاد شاد ..دنیخندیداشتن م.. بودسنای عکس از خودشو هی..آروم عکسو برداشتم

  ..بودن
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

948

.. دونمی که فرار کرد نه؟هممونو تنها گذاشتو رفت نه؟من می کردتشیانقد اذ-سنای
تو خواهرمو ..یتو اونو عذاب داد... توئهری تقصنایهمه ا
  ..؟تــــــــــــــــــویفهمیم..یشکست

  
 ییحرفا..خوردی گوشم زنگ می مدام توسنای یحرفا..هی گرری شکستو زدم زبغضم

 ری تقصیهمه چ.. بودمیلیمن مقصر مرگ آ..آره من مقصر بودم.. داشتقتیکه حق
 قبول یلیکاش همون موقع ها ازدواج با آ..می منو غرورو لعنتریتقص..منه

 ی به خاطر و ضعف کاستدتا انق.. تا انقد عذابش ندمکردمیکاش قبول نم...کردمینم
 ی مرد با غرور بهی..ارسان فرزام.. منمنیحاال امروز ا..آره.. من نشکنهیها
 منم نیا... منمنیآره ا... به باد دادشوی راحت همه زندگیلی که خیغرور..تینها

 رو شتری رو بای منم که با هر قطره اشکم آوار شدن دننیا..زمیریکه دارم اشک م
 که با یمن.. توجه نکردمانمی به احساسات اطرافی که حتیمن...کنمیسرم حس م

 بار دوم یارسان فرزام برا..آره.. بالهانیغرور به همه نگاه کردم حقمه همه ا
 خودشو دوباره تونهی اصال نمگهی که دیجور.. شکستیبدجور..شکست
  .. تونمیمطمئنم که نم..بسازه

  
 خنده گفتمی قبلنا همش مادمهی..یلیاال آوردمو و زل زدم به آ عکسو آروم بقاب

 اون ی خودم لبخندو از لبای چیپس برا... بخندشهیپس هم.. قشنگهیلیهات خ
 بود اصال ی هر مردی که آرزوینیلیمحروم کردم؟چرا نزاشتم خوشبخت بشه؟آ

 من..یچی دارم؟؟هی پستم؟مگه من چنقدی که ای عاشق من شد؟عاشق منی چیبرا
 یول.. ندارمیچی هگهی حاال دی رو داشتم ولسنایقبال .. ندارمیچیه..میخال..پوچم
اما خودم دور کردم همه رو از ..همه رو کنار خودم داشتم.. نبودمینجوریمن ا

  .. گهی خودمم نه کس دادی که داره به سرم مییمقصر همه بالها..خودم
  

 از عیسر.. زنگ خوردن شروع کرد بهمی اشکامو پاک کردم که گوشدموی کشیآه
 رو به ی اتصالو لمس کردمو گوشی دکمه عیسر. بهزاددمی در آوردم که دبمی جیتو

  . کردمکیگوشم نزد
  
  بله؟-
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  ؟یخواب که نبود...سالم-بهزاد

  
   گفتمدموی موهام کشی تویدست

  
   شده؟یزیچ..نه-
  

  . حالش بد شدهسنای-بهزاد
  

   گفتمی عکسو کنار گذاشتمو با نگرانقابو
  
  خوبه؟..الش چطورهح-
  

  نجا؟ی ایای بشهینگران نباش فقط م..خوبه-بهزاد
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
  د؟یمارستانیب-
  

  .می فرحینه خونه -بهزاد
  
  .امیاالن م-
  

 باز شهی وقت سوء تفاهم مهی.. نگویزی چیفقط ارسان لطف کن به کس..باشه-بهزاد
  .میدرد سر دار

  
  .امیاالن دارم م..باشه باشه-
  
  .منتظرتم-زادبه
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 رو قطع کردمو قاب عکس گذاشتم سرجاشو چراغو خاموش کردمو از اتاق یگوش

   رفتم سمت در خونه که بابا گفتعیسر.رونیاومدم ب
  

  ؟؟یریارسان کجا م-بابا
  

   سمتشونو با مکث گفتمبرگشتم
  
  . بزنمی دورهی خوامیم-
  

  !! موقع شب آخه؟نیا-بابا
  
  . برم بابادیبا-
  

  .ر تنها باشهبابا بزا-سجاد
  

  .مواظب باش..باشه-بابا
  

 نگران یلیخ..نی سمت ماشدمیی و دورونی از خونه اومدم بعی تکون دادمو سریسر
 ی رفتم سمت خونه رونوی روشن کردمو از خونه اومدم بنوی ماشعیسر.  بودمسنای
 بهزاد به ی چیحتما بهزاد به من دروغ گفته وگرنه اگه حالش خوبه برا..سناشونی

  !!ششونی زنگ زدو گفت برم پینجوریمن ا
  

 شدمو زنگ ادهی پنی از ماشعیسر.دمی زود رسیلی خلوت بودو خابونای رو شکر خخدا
 رفتم داخل و درو بستم عیسر.  باز شدیکی تیدرو فشار دادم که بالفاصله در با صدا

  .رونیو رفتم سمت خونه که در باز شدو بهزاد اومد ب
  
  سنا؟یکجاست ..سالم-
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  .باالست-بهزاد
  
  گه؟یحالش خوبه د-
  

  . به دکترم اجازه نداد بهش آرام بخش بزنهیحت..رهیگی آروم نمیخوبه ول-بهزاد
  

  . رفتم داخل خونه که با مامان روبرو شدمعی تکون دادمو سریسر
  

  ؟یکنی کار می چنجایتو ا!ارسان؟-مامان
  

  .من خبرش کردم فرح-بهزاد
  

   بود انداختو گفتستادهیال کنار من وا به بهزاد که حای با تعجب نگاهمامان
  

  !! موقع شب نی آخه؟ای چیبرا-مامان
  

  . ارسان بتونه آرومش کنهدی شاادیگفتم ب..سنای به خاطر -بهزاد
  

   لبشو به دندون گرفتو گفتمامان
  

 مهرداد که شوهرشه هست درسته که ارسان ی آخه؟وقتهی چه کارنیا..بهزاد-مامان
  !سنا؟ی شی پادیب

  
  . نتونست بکنهی که مهرداد کاریدیخب د-بهزاد

  
  .می رو آروم کنسنای میتونستی ما خودمونم میباشه ول-مامان

  
  .نمی رو ببسنای برم نیمامان بزار-
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  .شهی ناراحت میلی خنتتیبیمهرداد م..ستیاصال درست ن.. پسرمشهینم-مامان
  
   کنه؟ی قراری بینجوری همسنای نی بزارنیخوای میعنی-
  

 زود آروم دمی جوشونده دم کردم بهش مهیخودم االن براش ..زارمینه نم-مامان
  .خوابهی مشهیم
  

اون نزاشت دکتر بهش آرامبخش بده اونوقت .. هایزنیخواهر من حرفا م-بهزاد
  خوره؟؟ی تورو می جوشنده ادیم
  

   به بهزاد رفتو گفتی چشم غره امامان
  

  .کنمیخودم درستش م.. باشهی هر چ-مامان
  
   بتونم آرومش کنم؟دی برم شادی بزاره؟خبی راضسنای دنید به زجر کش مهردایعنی-
  

من .. ندارم کهی دخترم دشمنای خودم ایمن که با تو ..پسر گلم..ارسان جان-مامان
 اول از همه من که هینجوری انمیبی می چون وقترهیاز خدامه االن دخترم آروم بگ

 اگه مهردادم ناراحت یحت..ستی کار درست ننی ای ولرهیگی مشی آتگرمیمادرشم ج
  . صد مخالفهدر صد دی مطمئنم که حمنوی نگه ایزینشه و چ

  
 از اون موقع تا االن چند بار از هوش یدونی خب؟ممی کار کنی چیگیم-بهزاد

  .ادیدرمانگاهم که نم...ستای نیرفته؟؟فرح سه بار شوخ
  

  ...ی ولدونمینم-مامان
  

 یبا وحشت نگاه. از باال اومدسنای غیج ی حرف مامان تموم نشده بود که صداهنوز
با سرعت وارد اتاق ..در اتاقش باز بود..سنای رفتم سمت اتاق عیبه باال انداختمو سر
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 فقط سنای ی دارن آرومش کنم ولی کنارشنو سعنیاسمی مهرداد و دمیشدم که د
  .زدی و منو صدا منیلی اسم آکردوی مهیگر
  
ارسان ... خــــــــــدایت؟ا من کو؟کجا رفنیلیخواهر من کو؟آ-سنای

  .ارســـــــان.. پس؟من خواهرمو دست تو امانت دادمیی؟کجاییکجا
  

 که نگاه متعجب همه برگشت سمتمو تازه کی موهام زدمو رفتم نزدی توی چنگیعصب
  .متوجهم شدن

  
  ..سنای-
  

 شدمو جلوش زانو کشی نزدشتریب.زدی مغی متوجه نشده بودو بازم داشت جسنای هنوز
  .زدم

  
  ..سنای-
  
 قرمزشو باز یآروم چشا.زدی نمغی جکردوی نمی قراری بگهید. لحظه متوقف شدهی

 کمی نزدشتری برونوی بدی کشیاسی یبا حرص دستشو از دستا.کردو به من نگاه کرد
  .شد

  
  ؟یترسی می نه؟چون مقصریدیترسی؟هان؟می اومدری انقد دی چیبرا-سنای

  
آروم ..تونمی منه؟نه من نمی برانای همه ایعنی..پر از غم بود.. پر از نفرت بودچشاش
 پر از یطاقت نگاه کردن به چشما.. دوختمنی انداختمو نگاهمو به زمنییسرمو پا

  . رو نداشتمسناینفرت 
  
  !فقط به من...به من نگاه کن-سنای

  
   نگام کردو با غم گفتتیبا مظلوم. به هم فشار دادمو سرمو آوردم بااللبمو
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  شه؟ی همیت؟واقعا رفته؟برا کجاسنیلیآ-سنای

  
  . آره تکون دادمی قورت دادمو فقط سرمو به معنابغضمو

  
 که ی قول نداده بود؟مگهی بره؟مگه تو به من قول نداده بودیچرا گذاشت-سنای
  گرده؟ی برمشمونی بازم سالم و سالمت پیلیآ
  
  .نشد..سناینشد -
  
 نیچرا ا... ارسانیزدی قولت نمری وقت زچیتو ه..ی تو به من قول دادیول-سنای

 رو دوست دارم؟آخه یلی که من چقد آیدونستی پس؟مگه نمی کردیدفعه بدقول
   داشتم؟ی اون خواهرریمگه من به غ

  
  ..منو ببخش-
  
   تورو ببخشم؟ی چه جورستی نگهی دنمیلی آی؟وقتیآخه چه جور-سنای

  
 رو سنای تا حاال..ختیری اشک مکردوی بلند هق هق میبا صدا..هی گرری شدت زد زبا

   آروم شونه هاشو مالش دادو با بغض گفتیاسی.. بودمدهی قرار ندیانقد ب
  
به خدا خودتو .. دلمزی نکن عزهیگر.. من قربونت بشمیاله.. جانسنای-نیاسمی

  . اورژانس هامتی ببردی بای بارم از هوش برنیاگه ا..یهالک کرد
  
دارم دق ..وزهسی داره مگرمی نکنم؟جهی گرتونمیآخ آخه مگه من م-سنای
دارم .. تحمل کنم نبودن خواهرمو؟آخ خدایآخه من چه جور..کنمیم
  .آخ خــــدا..گهی راحتم کن درویجون منم بگ..رمیمیم
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 بار بازو بسته کردم که چشم به مهرداد افتاد که داشت با هی چشامو دموی کشیآه
  ..اونم نگاش پر از غم بود..کردیحسرت نگام م

  
  . بهش بده بخوره تا دوباره از حال نرفتهنوی اای بیاسی-سیپرد

  
  .سنای گرفتو برگشت سمت سی آب قندو از پردوانی لعی سرنیاسمی

  
  .زمی عزایب.. بخورنی از ایکمی ایب.. جانسنای-نیاسمی

  
مرگ ..رمیبزار به درد خودم بم..رهی نمنیی از گلوم پایچیه..یاسی خوامینم-سنای

  .نی درد سنگنیبرام بهتره از تحمل ا
  
 بچه مگه چند ؟اونی فراموش کردارویسنا؟ماهی یزنی مهی چه حرفنیا-نیاسمی

  ؟یگی مینجوریسالشه که ا
  
خودم خودمو راحت .. خواهرمشی پرفتمیاگه به خاطر بچم نبود که خودم م-سنای
  .ی نکبتی زنـــدگــــــنی از اکردمیم
  
 ی پس زد برانووای کرد که لکی نزدسنای ی به لباوانوی اشکاشو پاک کردو لیاسی

   گرفتمو گفتمیاسی از وانوی لنیهم
  
  .سنای یدی و عذاب منیلی آی کارات فقط دارنیتو با ا-
  
  . نگام کردی اشکی نگفتو فقط با چشایزیچ
  
 ی رفته که توام براادتی چقد دوست داشت؟مگه یلی که آیمگه تو فراموش کرد-

 ی کردالی؟خیکنی مینجوری با خودت ای چی برا؟پسی خواهر بودهیاون مثل 
 شتریفقط ب..شه؟نهی خوشحال میدی عذاب مینجوری که تو خودتو انی از ایلیآ

  . به آرامش برسهیزاری بازم نمیدیعذابش م
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لبخند . گونش سر خوردنی بزرگ اشکش آروم روی نگفتو فقط قطره هایزیچ

 دفعه مخالفت نیا. کردمکی به لباش نزدوانوی زدمو دو زانو نشستمو لینیغمگ
 ترس هی.کردی لحظه هم چشاشو از چشام جدا نمهی ی حتیآروم خورد ول..کردن

 که کی کوچی بچه هیشده بود مثل .. عمق وجودش پنهان بود انگاریمحسوس تو
 کارارو نی ای بگدی بای که آرومش کننی ای و برارهیگی مامانشو میمدام بهانه 

 ی بغضم ولینی سنگ ازشدمیداشتم خفه م..انجام بده که مامانش خوشحال باشه
 آخر آب قندو یتا قطره .  که کمتر عذاب بکشهسنایفقط به خاطر ..کردمیتحمل م

  . گرفتمیاسی رو به سمت ی خالوانیبهش دادمو ل
  
  ... رویلی آمییخوایم..مییخوای م9فردا ساعت -
  

  ..کردمی نمدای پی مناسبی کلمه چیه... کردممکث
  
  .ی مراسم باشی تویتونیوگرنه نم..ی استراحت کندیبا-
  

  . باشه تکون دادی سرشو به معنافقط
  

 هی قراری بتوی همه مظلومنیدلم به درد اومد از ا.. گرفتشی وجودم آتتمام
 آروم ی برای هر کارنی همی عذاب بکشه براینجوری اخواستمیمن نم..سنامی

 رو گرفتو وادارش سنای یمهرداد از جاش بلند شدو آروم شونه ها. کردمیکردنش م
  .رد دراز بکشهک
  

  ..ی کن بخوابیسع-مهرداد
  

   زدو گفتینی گونشو پاک کردو لبخند غمگی روی اشکاآروم
  

  .اریحداقل به خاطر ماه.. ی نکنهی گرگهیو د-مهرداد
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 روشو دیمهردادم آروم پتو رو کش.  جواب ندادو فقط چشاشو بستیچی هسنای
 از منو ریغ..در اتاقاز جام بلند شدم و رفتم سمت .کنارش نشستو دستشو گرفت

 کردمو از بمی جیدستامو تو. اتاق نبودی توی اگهی کس دسی و مهرداد و پردیاسی
 سالن نشسته بودن که ی تویروهمه ..نییآروم از پله ها رفتم پا.رونیاتاق اومدم ب

  .با وارد شدن من نگاهاشون به من معطوف شد
  
  ..رمی مگهیمن د-
  

  .متم اومد از جاش بلند شدو به سعی سربهزاد
  

  .ی وقت شب به زحمت افتادنی ادیببخش-بهزاد
  
  .. جنازسعی صبح تش9فردا ساعت ...اشکال نداره-
  

  . هست بگو انجام بدمیزی چیکار-بهزاد
  
  . کارا هماهنگهیهمه ..نه-
  

  . نکنا؟تعارفیمطمئن-بهزاد
  

  . زدمی شونشو لبخند خسته ای گذاشتم رودستمو
  

  .یسی رو پاهات واگهی دیتونینم..خودتم برو استراحت بکن-بهزاد
  
  .شهی من با خواب و استراحت رفع نمیخستگ-
  

 رهی خنی اخم داشتو به زمیکمی که دی به بابا حمینگاه. نگفتیزی چدوی کشیآه
  شده بود انداختمو گفتم
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  نه؟.. ناراحت شدن من اومدمیلیبابا و مامان خ-
  

  .. خبی ولخوامی رو مسنایاونام صالح ..نه-بهزاد
  
  . نگفتیزی کردو چکثم
  
  . شد بازم خبرم کن حتمایزیاگه چ.. برمگهیمن د..الیخیب-
  

  . بشهشی طورگهی دکنمی آروم شد فکر نمسنای که نطوریا..نگران نباش..باشه-بهزاد
  
  ؟ی نداریکار...حاال به هر حال-
  

  .دینه بازم ببخش-بهزاد
  
   اشاره کردمو گفتماسی مامان و بابا و البه
  
  . کنیخدافظاز طرف من -
  

  .باشه-بهزاد
  

 در رونویاز خونه اومدم ب.  تکون دادمو از کنارش رد شدمو رفتم سمت دریسر
چشاشم از .. نگاه کردمنهی آیبه خودم تو. باز کردمو سوار شدمموتی با رنویماش

 تونستمینم.. بخوابمخواستمی نمیول.. کامال قرمز بودی و خواب آلودگیفرط خستگ
 دی سفشترشونیب..دمی کشقمیشق کنار ی به موهای زدمو دستیپوزخند..که بخوابم

  ...کردمی تعجب مدی باموندنی می من اگه مشکی زندگتی وضعنیبا ا..هه..شده بود
  

 هی بقی هاهی گریصدا.. برم خونهخواستیدلم نم.. روشن کردمنوی ماشدموی کشیآه
جا بتونم  اوندیشا.. دور زدمو روندم سمت حرمنی همیبرام عذاب آور بود برا

  .رمیآرامش بگ
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  ) :یسنا   (  
  
دلم .. شدمرهی خختنیری توش گذاشته بودنو داشتن توش خاک منمویلی که آی قبربه
 سر همشون داد بزنم تا خواستمیدلم م..نی کارو نکننی بزنمو بگم اغی جخواستیم

 یول..ستی خاک نی تودنی خواهر من پوساقتیل..نیزی خواهر من خاک نریرو
 گهی دکردمیخته بودم که حس میاونقدر اشک ر.. کارا نداشتمنی کدوم از اچیتوان ه

 که یی هاادیبا وجود همه فر.. اشکانی با وجود همه ایول.. بدنم نموندهی تویجون
 ی دهنده نی کدوم از اشکام تسکچیه..پر از درد.. زدم اما هنوزم پر از بغضمشبید

  .نیهم..شهی تر منیانگار بغضم سنگفقط با هر قطره اشکم .. کدومچیه..ستیدردم ن
  

  . بدهیلی خم؟حالتی ما بریخوایم.. جانسنای-مهرداد
  

   که نگاهمو از قبر بردارم زمزمه کردمنی ابدون
  
  من کجا برم بدون اون؟؟..نجاستی انیلیآ-
  

 هوشیبازم ب..دهی پریلیرنگش خ.. بهشنی بگیزی چهی خانوم شما نیاسمی-مهرداد
  . وقتهینشه 

  
  اشو پاک کردو آروم دستمو گرفتو گفت اشکیاسی

  
 حالت بد میپاشو بر..ی باشنجای استیالزم ن.. مامی برای بزمیعز.. جانسنای-نیاسمی
  .شهیم
  

   وار گفتمزمزمه
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  . باشمنجای اخوامیمن م-
  
  .می برایب..دهی پریلیرنگت خ.. دلم حالت بدهزیعز-نیاسمی

  
   زدمغی جاری اختیب

  
  . جانیفقط هم.. جا باشمنیم هدیمن با..امی نمییمن جا-
  
  .شمونی اومد پعی من همه برگشتن سمتمونو نگامون کردن که بهزاد سری صدابا
  

  زنه؟ی مغی شده؟چرا جیچ-بهزاد
  
  .گهی مینجوری امی برای بگمیم.. بدهیلیحالش خ-نیاسمی

  
   القل از حال نره؟ی بهش بدی نداریزی چیشکالت..ادی که نمیدونیخب م-بهزاد

  
  .نمیبزار بب..دونمینم-نیاسمی

  
 شکالتو در آوردو هی و بعد از چند لحظه فشی ول کردو شروع کرد به گشتن کدستمو

  . دهنمی پوستشو جدا کردو گرفت جلوعیسر
  
  . بهتر بشهیکمیبخور تا حالت ..زمی بخور عزنویا-نیاسمی

  
قدرت مخالفت .. دهنمی لبمو از هم باز کردم که آروم گذاشت تویکمی

 گهی شکالت حالمو بهتر کردو دینیریش.. چقد حالم بدهدمیفهمیمم مخود..نداشتم
 متوجه گذر زمان نبودم فقط گهید.. چقد گذشتدونمینم.رفتی مجیکمتر سرم گ

 کم کم متفرق نو روضه خوندیکمی که قبر رو کامال پر از خاک کردنو بعدشم دمید
رو تنها گذاشت همه ما .. راحتیلیخ.. رفتنیخواهرم از ب..ی راحتنیبه هم..شدن

 در حقش ی هایبه خاطر تمام بد.. از همه ما انتقام گرفتشی خالیو با جا
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 ما پاک ی از همه یلیدل آ..آره..میبه جبران دل پاکش که هر دفعه شکست..میکرد
  ..تر بود

  
 شهیمطمئنم که هم.. برام پر کنهتونهی نمی کسشوی خالی وقت جاچی که همطمئنم

 چی بودو های خواهر دننیمطمئنم که اون بهتر..رنگه پر می زندگی توشی خالیجا
اگه من بهش .. ازم بگذرهیکاشک..فقط کاش منو ببخشه..نمشی ببتونمی نمگهیوقت د

حتما االن .. که با ارسان ازدواج کنه حتما االن خواهرم کنارم بوددادمی نمشنهادیپ
نو  منیلی آاقتی که واقعا لی مردهی..گهی مرد دهیکنار ..خوشبخت بود

  ...غیدر...یول..داره
  

 هم هم زمان با من از ی زدمو آروم از جام بلند شدم که دکتر نصری کمرنگلبخند
  . بهم زدیجاش بلند شدو لبخند پدرانه ا

  
  .دی کمکم کردیلیخ..بابت همه زحمتاتون ازتون ممنونم-
  

و  روال ادامه داشته باشه نی اگهی دشهیانشااهللا که هم.. بود دخترمفمیوظ-ینصر
  .انی وقت افکار گذشتت سراغت نچیه
  
  .دوارمیام-
  

 ی که داریطی شرانیا..یری بگمتوی کن زودتر تصمی سعتمیدر مورد زندگ-ینصر
  ...ممکنه بازم

  
  .حتما..نیگی می چفهممیم-
  

 چون رونی کردمو از مطب اومدم بی خدافظعی نگفت که سریزی تکون دادو چیسر
 ی با حرص از تونی همی برالرزوندی تنمو م تمامگهی دبرهی داشت از شدت ومیگوش

 به ستادموی در وای جلونویی پادمییاز پله ها دو.  کردمجکتی درآوردمو ربمیج
 رو شونم جا به جا فمویک.دمی بهزادو همون جلو دنی نگاه کردم که ماشابونیخ
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 گوشمو پر اری ماهی خنده ی باز کردم صدانوی که در ماشنیهم..کردمو رفتم سمتش
 سوار شدمو عی زدمو سریلبخند.. بخندونتشینوطوریفقط بهزاد بلد بود ا..کرد

   باال انداختمو گفتمییابرو.درو بستم که بهزاد برگشت سمتمو طلبکار نگام کرد
  
  ..سالم-
  

  ؟ی از اون دکتر نصریدل کند..چه عجب-بهزاد
  

   و ازش گرفتمو گفتماریماه
  
پشت سر ..یکردیاشااهللا ول نم توام که مکردمی کار کنم؟داشتم صحبت میخب چ-

  .یزدیهم فقط زنگ م
  

 باهم دی داشتی آخر چه حرفیجلسه ..شمایمن کم کم دارم بهت مشکوک م-بهزاد
  د؟یبزن

  
  ..به توچه-
  

  کنن؟ی صحبت مینجوری شون اییبا دا..تی تربی بیه-بهزاد
  

ا  شروع کرد به دست و پدوی ناز کردم که خنداری ماهی نکردمو آروم گونه یتوجه
  .دمیلبخندم پر رنگ تر شد و آروم گونشو بوس. زدن

  
  . مثل تو شدهیزنیاز بس با بچم سرو کله م-
  

  !ی انسان واقعهی شهیم..مگه بده-بهزاد
  
  . از خودت آقا بهزادی کنفیمگه خودت تعر-
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  .قتهیحق..ستی نفیتعر-بهزاد
  
  .یگیتو راست م..باشه بابا-
  

  !گرده؟امشب؟ی برمی مهرداد کیسترا.. دخترکمگمی راست مشهیمن هم-بهزاد
  
  .رسهیشب م..آره-
  

   دنبالش فرودگاه؟می بریخوایساعت چند؟م-بهزاد
  
  .امی خودم ممخوادی اصرا کردم گفت نینه هر چ..دونمینم-
  

  . بو داره هاهی حواستو جمع کن که قضسنای..اوه اوه-بهزاد
  
   همه مثل خودتن؟ی کردالیخ..برو بابا-
  

  .شهی نمدای پای دنی مثل من تودونمیکه خودمم ماونو..نه بابا-بهزاد
  
  .ی بردی بودن خودت پونهیپس خوبه که به د-
  

 توه ها ی برادی خوشش آندی ببوانهی چو دوانهی دگنی هست که می جمله اهی-بهزاد
 یی نداره دابیع...ی همزادی وقت نگن بهی یکنیمنو مثل خودت فرض م..سنای

  .ر حق تو بکنم رو دی فداکارنیمن حاضرم ا..جون
  

   زدم به بازوشو گفتمآروم
  
  .ی کنی من فداکاری مونده تو برانمیهم!یفداکار..گمشو بابا-
  

  .ی نداراقتیل-بهزاد
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  .همون بهتر که نداشته باشم-
  

 نگاه رونی زدمو به بی چپ نگام کردو با عشوه صورتشو برگردوند که لبخندچپ
 برگشته ی به روال عادمی زندگبایتقر گذرهی میلی ماه که از رفتن آ5 نی ایتو.کردم

 می روحطی بودم چون شرایپنج ماهه که تحت نظر دکتر نصر..  تالشیالبته با کل
 شستموی گوشه مهی خونه ی مدام تودونستموی میلیخودمو مقصر مرگ آ..افتضاح بود

 یحت... آرومم کنهتونستی نمچکسیه.. من مقصرمگفتمی و همش مکردمی مهیگر
 کدوم از چیه.. نتونستگهی دنباری ای ارسان اومدو باهام حرف زد ولچند بارم بازم

 نی ذهنم بود همی که توی قبول کنم و اون روزا تنها جمله اتونستمیحرفاشونو نم
  ..گفتمی منوی فقط همگرانی دیدر جواب تمام سواالت و حرفا..صرممن مق..بود

  
 مخالفت یلی خلیاوا... روانپزشکهی شی مهرداد منو بردن پشنهادی به پنی اتا
 یکمی باهام حرف زد ی بعد دو سه جلسه که دکتر نصری رفتم ولی اصال نمکردمویم

 خبر ی از همه چیدکتر نصر..شدی بهتر ممیکم کم اوضاع روح..آروم تر شدم
 ی تویکل..کردی ممیینما کرده بودمو و اونم راهفی رو براش تعریهمه چ..داشت

  ..ستمی من نیلی بهم قبولوند که مقصر مرگ آنوی ماه روم کار کرد تا ا5 نیا
  
 که ی زمانیلی هفته بعد از مرگ آهی قایدق.. کردنری رو هم دستگی شمسائنایس

 جونم یعمو رضا و مهر..االنم تو زندانه.. گرفتنششدهی رد میداشته از مرز قاچاق
م  رو اعالیی نهای هنوز دادگاه رایول.. خوانی فقط قصاص مدونوی نمتیاصال رضا

  .ستی معلوم نیچینکرده و ه
  

  . متفکر بهزاد نگاه کردمی افهی برگشتمو به قدموی کشیآه
  
  ؟!بهزاد-
  

  هوم؟-بهزاد
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  ؟یبا مهرداد صحبت کرد-
  

  !؟یبرا-بهزاد
  
  .گهیدر مورد موضوع مالقات د-
  

   گفتکردی که دنده رو عوض می کردو در حالی کمرنگاخم
  

  .کنمی نمی کارنیگفتم که همچ..نه-بهزاد
  
  آخه چرا؟-
  

 خب؟چه نای مالقات سی بریخوای می چیبرا..فهممی کارتو نمنی الیواقعا دل-بهزاد
   داره برات؟یسود

  
  ! کردهی کارنی ازش بپرسم که چرا همچخوامیم-
  

  ؟ی از اون روانیریگی می چه جوابی بپرسنوی ای کردالی؟خیبچه شد!!سنای-بهزاد
  
  .م خودم باهاش صحبت کندیفقط با..یهر جواب-
  

  .کنمیمن با مهرداد صحبت نم..خودیب-بهزاد
  
  .گمیباشه پس خودم بهش م-
  

  .کنمی بشه و منصرفش می اگه مهردادم اجازه بده و راضیحت-بهزاد
  
  آخه چرا؟-
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

966

 نگذشته که حالت بهتر شده و به شتریهنوز چند وقت ب.. منزیعز.. جانسنای-بهزاد
  ؟یزی و دوباره بهم برین با اون صحبت کیخوایچرا م..ی برگشتی عادیزندگ

  
  .دمیقول م..زمیریبهم نم-
  

 قول داد خب؟زنده کردن خاطرات گذشته بهمت شهی رو مزای چنیمگه ا-بهزاد
  ؟ی موضوع صحبت کردنی در مورد ای آخه؟اصال با دکتر نصرشهی مزه؟؟مگهیرینم
  
  .آره-
  

  خب؟-بهزاد
  
  .یچیرو وگرنه که ه بیشی آروم میکنیاگه فکر م..یری بگمی تصمدیگفت خودت با-
  

  .یشی آروم می که بریکنیو تو فکر م-بهزاد
  
 خودم هضم ی رو براهی قضنیمن هنوز کامال نتونستم ا...بهزاد درکم کن-

  . خفم کنهخوادی بغض مستی نشمی پگهی که دیلی که آادی مادمی یهنوزم وقت..کنم
  

   با تاسف تکون دادو گفتی انداختو سرمی اشکی به چشاینگاه
  

  . باهاشکنمیصحبت م..ی کنهی گرخوادینم..باشه.. خبیلیخ-دبهزا
  

   قورت دادمو آروم گفتمبغضمو
  
  .یمرس-
  

  .ی دعوتی مهمونهیحاال اشکاتو پاک کن که فردا شب -بهزاد
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   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  !؟کجا؟ی کی؟مهمونیمهمون-
  

  . و شامینیریبه صرف ش..در منزلشون.. آقا بهزاد گلیمهمون-بهزاد
  
  !به چه مناسبت اونوقت؟-
  

  .گهی دیفهمی میایب..حاال-بهزاد
  

   بهم انداختو با لبخند ادامه دادینگاه
  

  .کنهی حالتو بهتر میلی خیلی خی مهموننیمطمئنم ا-بهزاد
  
  !گهیخب بگو د..مسخره-
  

   گفتی باال انداختو با بدجنسییابرو
  

  .راه نداره اصال..نچ-بهزاد
  
  ..ا بهزاد-
  

  ..اسنیا -بهزاد
  
  .پرسمی میاسی از رمیم..خب نگو..ی بدیلیخ-
  

  .گهیاون که از منم بدتره و اصال نم..ی اوه اوه از چه کس-بهزاد
  

   بغلم جا به جا کردمو مشکوک بهش نگاه کردمو گفتمی توارویماه
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  چه خبره شده باز؟..یزنیمشکوک م-
  

  !گهی دیفهمیخب فردا م.. هاهیعجب فوضول.. بابایا-بهزاد
  
  . بهزادی لوسیلیخ-
  

  .سنای ی ملوسیگربه -بهزاد
  
 ساعت میبعد از حدود ن. تکون دادمو رومو برگردوندم سمت پنجرهی لبخند سربا

  . برداشتمو برگشتم سمت بهزادارویساک ماه.  خونهمیدیرس
  
   داخل؟یاینم-
  

  .ییبرم کار دارم جا..گهینه د-بهزاد
  
  . گردنتارافتادی ماه امروز زحمتدیببخش.. سالم برسونیاسیبه ..باشه-
  

  . بودی خوبیتجربه ... ندارهبیع-بهزاد
  
   شک نگاش کردمو گفتمبا
  
  .ی مشکوک شدیلیتو واقعا خ.. نه-
  

   گفتدویخند
  

  زنم؟ی بد که سرت غر نمنمیا..سنای ها ی دادریگ.. بابایا-بهزاد
  
  .دهی بعیلیآخه از تو خ-
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  .شهی مرمی کار دارم دیلیکه خ. برو..باشه بابا من بد-بهزاد

  
  .خدافظ..باشه-
  

 شدمو درو بستم ادهی پنیاز ماش. کردی خدافظدوی بوساری ماهی شدو آروم گونه خم
 هیزنگ در خونه رو زدم که بعد از چند ثان.  و روشن کردو رفتنیکه بوق زدو ماش

  . سمتمدیی دورونویرفتم داخل درو بستم که بالفاصله رعنا از خونه اومد ب.در باز شد
  

  . خانومسنایالم س-رعنا
  
   شده؟یزیچ..سالم-
  

  .نیشی خسته مرمی جانو از دستتون بگاریاومد ماه..نه خانوم-رعنا
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  . نداره بچم که خسته بشمیوزن..  پسر من انقد کوچولهنیا-
  

  . به مننیپس ساکو بد-رعنا
  
  . سمت خونهمی نگفتمو ساکو گرفتم سمتشو باهم رفتزیچ
  
  ست؟ی نیتبه؟خبر مرزیهمه چ-
  

  . خانوم تماس گرفتنداینه خانوم فقط چند بار ل-رعنا
  

   کردمو گفتمی کمرنگاخم
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   کار داشت؟یچ!دا؟یل-
  

  . سفرنشونیمنم گفتم ا.. با آقا مهرداد کار دارهگفتیم-رعنا
  
  د؟ی نپرسیزیاز من چ-
  

  . نگفتنزیچ..نه-رعنا
  
  .ودم رو بده به خی زنگ زد گوشگهی بار دهیاگه ...باشه-
  

  .چشم-رعنا
  

 ی رو رواریآروم ماه. رفتم سمت اتاقممی خونه رو باز کردمو رفتم داخلو مستقدر
  .تخت گذاشتمو گونشو نوازش کردم

  
  ارم؟ی براتون بنیخوری میزیچ-رعنا

  
  ..نه-
  

  .پس با اجازتون-رعنا
  

 یلباسامو در آوردمو لباسا. و درو بسترونی تکون دادم که از اتاق رفت بیسر
  . عوض کردمو کنارش نشستمارویماه

  
  پسر گل من خوبه؟-
  

  .دمی زدمو خم شدمو صورتشو بوسیلبخند. کرد به دست و پا زدنشروع
  
  . ماماندیتنها ام.. لبخند به لبت باشه پسر مامانشهی همدوارمیام-
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 اری که ماهنیبعد از ا.  خوندم تا بخوابهیی پام گذاشتمشو براش الالی روآروم
  .رونی جام بلند شدمو از اتاق اومدم ب آروم ازدیخواب

  
  ..رعنا-
  

  !جانم خانم؟اومدم-رعنا
  

  . اومد سمتمرونوی از آشپزخونه اومد بعیسر
  

   خانم؟سنایجانم -رعنا
  
  .نی شد منو صدا بزنداریب.. خوابهاریماه..اطی حی تورمیمن م-
  

  .چشم خانم-رعنا
  

 به خدمتکارا اعتماد کنمو تونستمیاصال نم..رونی تکون دادمو از خونه اومدم بیسر
 نمی همیبرا..ارهی سر بچم بیی بخواد بالدای لدمیترسیم..  به اونا بسپرمارویماه

 ای به بهزاد اروی ماهی دکتر نصرشی پرفتمی مدی که بای اگهی دیامروز و روزا
 درخت ری سمت همون تاپ زفتم ردموی کشیقینفس عم.. سپردمی منیاسمی

 بهم آرامش طشی محیی جوراهی..نجای اومدمیکر کنم م فخواستمیهر وقت م..مجنون
  . تاب نشستمو آروم خودمو حرکت دادمی کردمو رویپوف.دادیم
  
 بتونم با کنمیواقعا فکر نم..گرفتمی میی درست و نهایمی تصمهی می زندگی برادیبا
 مهردادم نابود ی باشه زندگینجوریاگه ا.. ادامه بدمی به زندگطی شرانیا
 مهرداد شنهادیهنوزم پ.. فقط به خودم فکر کنمخوامی نمگهید..خوامیمن نم..شهیم
 خب از نگاهش ی نگفته ولیزیگه چی مدت اصال دنی ای که تونیبا ا.. نرفتهادمی
 با غم نگام شهی که چرا همنهی اکنهی مجمی گیلی که خیزی چهی یول..فهممیم
 ی خونه توادیه م کمی وقتا شرکته و وقتشتریب..رهیگیمدام ازم فاصله م..کنهیم
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مهرداد بازم مرموز شده ..دونمینم.. کارشی روزه رفته سفر برا5االنم که ..اتاقشه
..  
  
 یلی خکنمیواقعا حس م.. ارسان از همه بدترهطی فکر کنم شرانی بنی ایتو

 دم یواقعا داغون بود ول..رهی نمادمی وقت اون غم چشاشمو یچیه..تنهاس
 و بروز کردی خودش چال میغماشو تو..ود بنطوری همشهیارسانم هم...زدینم
 حاال ی ولاشو دردگفتی بهم مشهی که من کنارش بودم همیالبته تا وقت...دادینم
 غم تمام وجودمو فرا نمشیبیهر وقت م..ادی سرش بیی که بالنی از اترسمی؟میچ
 نمیلی حاال که آیعنی.نمیبی مقشوی کنار شقدی سفی موهای وقتادیدلم به در م..رهیگیم
  ؟ی مهرداد که بهمش زدم چی ارسان؟پس زندگشی برگردم پدی باستین

  
پر بود از .. عکساملی فای در آوردمو رفتم توبمی جی از توموی گاز گرفتمو گوشلبمو

  ..  عکسا نگاه کردمیبا حسرت همه .. منو ارسانی دو نفره یعکسا
  

 نایروز ا هیکاش واقعا .. خاموش کردمو از جام بلند شدمموی گوشدموی کشیآه
  ..یکاشک...فتهیاتفاق ب

  
__________________________________  

  
  . چند تا تقه به در آروم چشامو باز کردمی صدابا
  
  بله؟-
  

  !! خانومسنای-رعنا
  
   گفتمدموی به موهام کشی جام بلند شدمو دستاز
  
  .. داخلایب-
  

  . در اتاقو باز کردو اومد داخلآروم
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   شده؟یچ-
  

  . خانوم اومدندای لی کردم ولدارتونی بدیببخش-رعنا
  

   گفتمنویی باال انداختمو از اتخت اومدم پاییابرو
  
  نجاست؟یاالن ا-
  

  .رنی نمنجای از اننی تا آقا مهردادو نبگنیم..بله-رعنا
  
  .کنمی باهاش صحبت مرمیمن خودم االن م.. تنها نباشهاری ماهشی پایتو ب..باشه-
  

 جمع رهی گهی موهامو با عیسر.توالت نشست زی می صندلی گفتو اومد رویچشم
 ی مبل تکهی ی سالن روی تودایل.رونیکردمو لباسامو مرتب کردمو از اتاق رفتم ب

  . و اصال حواسش به اطراف نبوددادی تکون مینشسته بودو داشت پاهاشو عصب
  
  ..سالم-
  
  . من سرشو آورد باال و با اخم نگام کردی صدابا
  
  مهرداد کجاست؟؟-دایل

  
  . نشستمشیی مبل روبروی به طرفش رفتم رورومآ
  
  .رعنا بهتون گفت که سفره-
  
  . باهاش حرف بزنمخوامی مادیبگو ب..نجاستیمهرداد هم..یگیدروغ م-دایل
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   داره که بخوام دروغ بگم؟؟یچه علت-
  
   زندان بمونه؟ی تونای سیخوای بهتر که منی از الیدل-دایل

  
  .دهی کاراشو پس میاون داره جزا-
  
  . نکرده که بخواد تاوان پس بدهیپسر من کار-دایل

  
   و کشته؟نیلی آیاا پس االن خواهر من کجاست؟ک-
  
  . تصادف بودهیاون فقط -دایل

  
 نشد و به ی شده که قصد جون منو داشت ولنیی تعشی تصادف از پهی..آره خب-

  . من خواهرم مردیجا
  
  .ی به پسر من تهمت بزنیتو حق ندار-دایل

  
 کرده و ثابت قی خودش تحقسی پلگمی که میینایهمه ا..زنمینممن تهمت -

  .مدارکش هست..شده
  
  .یختی همه مارو بهم ریتو زندگ..یی تونایمقصر همه ا.. دروغه-دایل

  
  .دهی رو که انجام داده پس می بدی کارای جزایهر کس.. نکردمیمن کار-
  
  .خوادی نمنوی ا که مهردادمدونمی زندان بمونه ومی تونای سزارمیمن نم-دایل

  
  . مطمئن نباشادمیز-مهرداد

  
  . تعجب برگشتمو به مهرداد نگاه کردمبا
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  ؟ی اومدیتو ک-
  

  . نگفتزی زدو چی نگاه کردو لبخند خسته ابهم
  
  ؟یکجا بود-دایل

  
  . ندارهیبه تو ربط-مهرداد

  
  . باهات صحبت کنمدیبا-دایل

  
  . ندارم که با تو بزنمیمن حرف-مهرداد

  
  . باهات صحبت کنمنای در مورد سخوامیم..خجالت بکشمهرداد -دایل

  
 به من ی ربطچی هگهی تو و اون پسره دی خجالت بکشم؟هان؟کارایاز چ-مهرداد

  .نداره
  
  ؟ینجوری گناهتو اعدام کن همی که داداش بی بزاریخوای میعنی-دایل

  
  خودتو گولیخوای میتا ک..گهیبس کن د.. خانومدایبسه ل.. گناهیب..هه-مهرداد

   چرتو پرتا؟نی با ایبزن
  
  .زننی دارن تهمت منایبه س..قتهی حقگمی که من میهر چ-دایل

  
  ! من؟شی پی اومدی چیبرا..پس برو ثابتش کن-مهرداد

  
  .رمی بگلی که براش وکی کمکم کندیبا-دایل
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  .ستیگفتم که به من مربوط ن-مهرداد
  
  . اون برادرتهیول-دایل

  
  ؟یفهمیم..اون فقط پسر توه-مهرداد

  
  . واقعای شعوری بیلیخ-دایل

  
   به من انداختو گفتیزی نفرت انگنگاه

  
 یلی رو خنای که س؟توی شدینجوری تو گوشت خونده که ای دختره چنیا-دایل

   داداشم حاال شده پسر من آره؟یگفتیهمش بهش م..یدوست داشت
  

همه ..ی حرف بزنی حق نداریدونی که نمیزیدر مورد چ..دهنتو ببند-مهرداد
  .نی هستیی که بفهمم شما چه جور آدمانیقبل از ا.. مال قبل بودیگی که میینایا

  
 یلیخ.. بستهی همه چیخوب چشتو رو..سنای نی بگم به انی آفردیواقعا با..هه-دایل

  .موفق بوده
  

 ی هر چسنای ؟اصالی کارکنی چیخوایم..یگی طوره که تو منیآره اصال هم-مهرداد
  ؟ی داریتو مشکل.. گفتهقتویحق.. کرده گفتهیگفته خوب کار

  
  . کردمتی رو تربی پسرنی خودم که همچیواقعا متاسفم برا-دایل

  
 واسه من یتو ننگ..ی تو مادرمگفتمی خودم متاسفم که به همه میمنم برا-مهرداد

  ..؟ننگیفهمیم..
  
  . کردانتی بود که به من ختی عوضیننگ اون بابا-دایل
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   گفتتی دستاشو مشت کردو با عصبانمهرداد
  

 در حق تو ی چی من جز خوبیبابا .. هرزهی کهیزن..ببند اون دهنتو لطفا-مهرداد
  بست؟ی ماتی هرزگی چشمشو توشهی که همنی از اریکرد؟غ

  
   با مکث گفتدویی سای با حرص نگاش کردو دندوناشو رودایل

  
  .من پول الزم دارم-دایل

  
که هر شبو باهاشون  تییبرو از همون معشوقه ها.. ندارهیبه من ربط-مهرداد

  .ری بگیگذرونیم
  
  .رمی بگلی وکنای سی برادیبا..من پول الزم دارم..مهرداد بهم حرف دهنتو-دایل

  
 ی شماها کاری من برا؟گفتمی بفهمیخوای نمای یفهمیواقعا زبون منو نم-مهرداد

  .ری که باباشه بگی اکهی از همون مرت؟برویفهمیم..کنمینم
  
  . خبر ندارهیچیاون از ه..شهینم..ا شدممن امروز صبح ازش جد-دایل

  
   کردو گفتبشی جی کردو دستاشو توی پوفمهرداد

  
  ! من چه آخه؟؟ها؟بهیدی محی من توضی رو برانایچرا ا-مهرداد

  
  .باشه پس سهم من از شرکت بده-دایل

  
  ! ی تمام و کمال گرفتشی سال پ3کدوم سهم؟تو سهمتو !سهم؟..هه-مهرداد

  
 مبل برداشتو رفت سمت ی از روفشوی کعی سردوییشو جو لبی گوشه ی عصبدایل

  .مهرداد
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 منم که نیاون روز ا.. سمت منیگردی روز برمهی مطمئن باش که تو نویا-دایل

  . کارونیفراموش نکن ا.. مهردادکنمی رفتارو منیباهات ا
  

 سمت امی نی روز محتاج بشم حاضرم خودمو بکشم ولهیمطمئن باش اگه -مهرداد
  .مطمئن باش نویا..تو
  
  .مینیبیم..هه-دایل

  
آب دهنمو قورت . درو محکم بسترونوی کنار مهرداد رد شدو از خونه رفت باز

 نقطه هی انداخته بودو به نییدادمو از جام بلند شدمو رفتم سمت مهرداد که سرشو پا
  . شده بودرهیخ
  
  ؟یمهرداد خوب-
  

   زدو گفتینی آورد باال و لبخند غمگسرشو
  

  . من حذف شدنی از زندگگهی دنای و سدایل..ن نباشنگرا-مهرداد
  

   صورتم گردوندو با مکث گفتی تمام اجزای تونگاهشو
  

  ؟ی تو خوب-مهرداد
  
  .ارنی بیی تا بگم برات چانی بشای؟بیستادیچرا سرپا وا..آره-
  
. ارنی بی سمت مبال و به خدمتکارا هم گفتم برامون چامی نگفتو باهم رفتیزیچ

   گفتمکردمی مزه مزه میرداشتمو در حال بموییفنجون چا
  
   رفت؟شیسفر چطور بود؟کارا خوب پ-
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   زدو گفتی سمتمو پوزخندبرگشت

  
  .شهی تموم می همه چگهیفردا د.. درست شدیهمه چ..یعال-مهرداد

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  شه؟ی تموم میچ-
  

   لحظه نگام کردو بعد از اون گفتچند
  

  .یفهمی رو میفردا خودت همه چ-مهرداد
  
  . فردا بفهممزای چیلیقراره خ.. منی پس براهیفردا چه روز..اووو-
  

  چطور؟-مهرداد
  
 نگفت و ی چی برادمی ازش پرسی هر چی گرفته ولی مهمونهیآخه بهزادم فردا -

  .یفهمیگفت فردا م
  

  . نگفتیزی زدو چیلبخند
  

  رون؟ی بمی بریایشام م-مهرداد
  
بزار واسه پس .. بهزادهیا شبم که مهمونفرد..ی خسته ایدیآخه تازه رس-

  خوبه؟..فردا
  

   پوزخند زدو گفتبازم
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  .یهر جور تو بخوا-مهرداد
  
  .یمرس-
  

   از جاش بلند شدو گفتآروم
  

منتظر من ..تو شام بخور.. بخوابمخوامی بعدشم مرمی دوش بگرمیمن م-مهرداد
  .نمون

  
رفتار مهرداد ..اتاقش نگفتم که رفت سمت یزی باشه تکون دادمو چی به معنایسر
 بازم بخواد اون خواستشو دمیترسیم.. بپرسمیزی ازش چتونستمی نمی بود ولبیعج

  ... نداشتم واقعادنشویومن طاقت شن...مطرح کنه
  

 شلوار هی. نگاه کردمنهیی آی رنگو بستمو از جام بلند شدم و به خودم توی رژمسدر
 به یلبخند. بودمدهیم بود پوش رون پای تا روشی که بلنددی جذب با لباس سفیمشک

 تخت دراز بودو داشت با اسباب ی که رواری زدمو رفتم سمت ماهنهیی آیخودم تو
  .کردیم ی بودم بازختهی که دوروبرش ریی هایباز

  
  کنه؟ی کار میپسر گل مامان چ-
  

  . نشستمو آروم برداشتمشکنارش
  
  . بهزادشیی داشی ببرمش پخوامیپسر خوشگلمو حاضرش کنم که م-
  

  . لباسشو باز کنم که چند تا تقه به در خوردی دکمه هاخواستم
  
  . توایب-
  

  . آروم باز شدو رعنا اومد داخلدر
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  .آقا مهرداد کارتون دارن! خانومسنای-رعنا

  
  با من؟-
  

  . منتظرتونناطی حیتو..بله-رعنا
  
  . گذاشتم سرجاشو از جام بلند شدماروی باال انداختمو ماهیی تعجب ابروبا
  
  .گردمی باش من االن بر ماریواظب ماهم-
  

  .چشم-رعنا
  
 یرو. کار دارهی مهرداد باهام چدونستمینم..اطی رفتم سمت حرونوی اتاق اومدم باز

از پله ها اومدم .زنهی داره قدم مدمی با چشم دنبالش گشتم که دستادمویتراس وا
  . خونه تنش بودو حاضر نشده بودیهنوز لباسا.. رفتم سمتشنوییپا
  
  !!مهرداد-
  
  . با مکث برگشت سمتمستادوی من سرجاش وای صدابا
  
  . هاکنهی اون بهزاد منو خفه ممی برسرید..5 ؟ساعتیچرا حاضر نشد-
  

  .سنای باهات حرف بزنم دیبا-مهرداد
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  .االن برو حاضر شو..ی بعد مهمونیبزار برا!االن؟-
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  .می حرف بزندیاالن با..نه-مهرداد
  
  انقد مهمه؟-
  

   زدو گفتیپوزخند
  

  . مهمهیلی هر دومون خیبرا..آره-مهرداد
  

   تکون دادمو گفتمیسر
  
  ه؟یخب در مورد چ..باشه-
  

 تراس اشاره کردو ی روی های نگاهشو اطراف گردوندو به صندلدوی کشیقی عمنفس
  گفت

  
  .می حرف بزنمینی بشمیبر-مهرداد

  
 که دونستمینگران بودم چون واقعا نم.میفت ها ری نگفتمو با هم به سمت صندلیزیچ

 مهرداد با موی هم نشستیروبرو. نداشتمی بگه و اصال حس خوبخوادی میمهرداد چ
 تو جام جا به جا یکمیآب دهنمو قورت دادمو .  شدرهی لبخند کمرنگ فقط بهم خهی

  شدمو گفتم
  
  !خب؟-
  

 زوی میاشت رو دستش بودو گذی رو که توی به پوزخند شدو کاغذلی تبدلبخندش
   نگاه به مهرداد انداختمو گفتمهی نگاه به کاغذو هیبا تعجب .دیدستشو عقب کش

  
  ه؟ی چنیا-
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  !! باطل شدهی نامه غهیص-مهرداد
  

   کردمو با تعجب گفتمی کمرنگاخم
  
  ؟ی کی نامه غهیص-
  

   گفتهی کردو بعد از چند ثانمکث
  

  ! من و تو-مهرداد
  
   گرد نگاش کردمو گفتمی چشابا
  
  ! نشهای که بخواد باطل بشه می نبودغهیما ص!!من و تو؟؟-
  

   فرستادو گفترونی محکم بنفسشو
  

 کار اتفاق نیمن نزاشتم که ا..سنای می وقت عقد نکردچیما ه..میبود-مهرداد
 هی من به محضر دار گفته بودم قتی در حقمی عقد کنمی که رفتیاون روز...فتهیب

 ی ناراحت بودوی خودت غرق بودیتو انقد تو ی ساله برامون بخونه ول99 ی غهیص
 مدتم که شناسنامت کال دست من بودو تو اصال نی ایتو..یکه اصال متوجه نشد

  . بهت نگفتمیزیمنم چ..ی بفهمنوی اینتونست
  

  . داشتمی بدیلیحس خ.. هم قالب کردمو به هم فشار دادمی تودستامو
  
  ؟یباطلش کردتو !چرا باطل شده؟..یعنی..ی چیخب االن برا..خب-
  
  . به چشام نگاه کردمی نگفتو مستقیزیچ
  

  .سنای برم خوامیمن م-مهرداد
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 بره؟لبمو با زبون خواستی کجا میعنی؟ی چیعنی..ختنی روم رخی سطل آب هی انگار

   با لکنت گفتمدمویتر کردمو خودمو جلوتر کش
  
  ؟ی بریخوایکجا م..کجا-
  

  . شدرهی روشو برگردوندو به آسمون خدوی کشیآه
  

  . عمومشی برم پخوامیم..رازیش-مهرداد
  
  ؟یگردی برمیخب ک..خب-
  

   زدو گفتینی سمتمو لبخند غمگبرگشت
  

 اصال خاطرات نجایمن ا.. وقتچیه..سنای امی وقت تهران نمچی هگهیمن د-مهرداد
  . ندارمیخوب

  
   نگاش کردمو با بغض گفتمی ناباوربا
  
   کار کنم؟ی چدیمن با..پس من-
  

  .سنای ستی نامهربون نگهی باهات دسرنوشت-مهرداد
  

   گفتنی لبخند غمگهی از جاش بلند شدو با آروم
  

  .یکنی مدای پتوی زندگی زود دوباره راه اصلیلی که خدونمیم-مهرداد
  
  .ستادمی از جام بلند شدمو روبروش واتی عصبانبا
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 ول ینطوری منو همیتونی نم؟تویفهمی مهرداد؟میگی می چی داریفهمی مچیتو ه-
   بدم؟یمن جواب خوانوادمو چ..ینک
  

  . بکنمی برات کارتونمیمن نم-مهرداد
  

 ی مونده ی دستمو آوردم باال با تمام قدرت باقاری اختی لبمو گاز گرفتمو بگوشه
اشکام . طرف برگشتهیصورتش به خاطر ضربه به . دهنشی تودمی وجودم کوبیتو

  . گونم راه خودشونو باز کردنیبعد از چند ماه بازم رو
  
 اصال از همون ی چی برای منو ول کنینجوری ایخواستیتو که م..ی نامردیلیخ-

  ؟هان؟ی منو از ارسان جدا کردی چی؟برای دادیشنهادی پنیاول بهم همچ
  

  . نگاه کردونمی گری زدو روشو برگردوند سمتمو به چشاینی غمگلبخند
  

  !شهی درست میهمه چ-مهرداد
  

  . قدم ازش فاصله گرفتمهی بار بازو بسته کردمو هی چشاشمو
  
 هی بازم برم ی درست بشه؟حتما انتظار دارخوادی می مهرداد؟چشهی درست میچ-

  ؟ی از من انتظار دارنویآره؟تو ا.. رو قبول بکنمگهی دیازدواج قرار داد
  

   کردو با همون لبخند گفتبشی جی تودستاشو
  

  . بهزادی خونه رسونمتیخودم م.. حاضر بشمرمیم-مهرداد
  
  . نگاه کردمشدیعجب به مهرداد که داشت از کنارم رد م تبا
  
  ...مهرداد-
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  . برنگشت سمتمی ولستادیوا
  
  ؟ینه؟عاشق شد.. اومده وسطی اگهی کس دیپا-
  
   داشت گفتی محسوسیلی که لرزش خیی نگفتو بعد از چند لحظه با صدایزیچ
  

  . وقتهیلیخ..آره-مهرداد
  

 دهنمو به آسمون نگاه ی گذاشتم جلودستمو. قدم برداشتو رفت داخل خونهآروم
 هام تموم ی پس؟چرا سختشهی چرا تموم نمایخدا..کردم

 اشکامو پاک دموی صورتم کشیمحکم دستمو رو.شه؟خـــــــــــــــداینم
.  سمت اتاقمدمییلبمو گاز گرفتمو دو. سالن نبودیمهردا تو.کردمو رفتم سمت خونه

 توجه به یب.ت سمتمو با تعجب نگام کرد شدت در اتاقو باز کردم که رعنا برگشاب
  نگاش رفتم سمت کمدمو گفتم

  
  . برمخوامی حاضر کن معی سرارویماه-
  

  .االن..چشم-رعنا
  

 کمد برداشتمو شروع کردم به جمع کردن لباسام و ی بزرگمو از توچمدون
 ی تودمی چعی که با خودم آورده بودمو برداشتمو سرییالیتموم اون وسا..کتابام

 چمدونمو پیز.  ساک بزارهی تواروی ماهیبه رعنا هم گفتم تمام لباسا.چمدون
  .بستمو به زور بلندش کردم

  
  ! خانوم؟سنای-رعنا

  
   انداختو گفتنیی سمتشو منتظر نگاش کردم که سرشو پابرگشتم

  
  د؟ی بریی جادییخوای می خانوم ولپرسمی مدیببخش-رعنا
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   گفتمدموی به موهام کشیدست

  
  .ادی آژانس زنگ بزن بهیبرو ..یمفهیبعدا خودت م-
  

  . گفت تا خواست بره مهرداد اومد داخل اتاقیچشم
  

  .رسونمتیخودم م..ستی به آژانس نازین-مهرداد
  
   نگاش کردمو گفتمی دلخوربا
  
  .ادی بعیبرو زنگ بزن بگو سر..نه رعنا-
  

   کردمو گفتمی مستاصل به منو مهرداد نگاه کرد که اخمرعنا
  
  .زنگ بزن آژانسرعنا گفتم برو -
  

  .چشم.. چشم-رعنا
  
 شهی رو که همی نازکی و پتواریرفتم سمت ماه.رونی بدیی گفت و از اتاق دونویا

از جام .. بغلش کردم دموی برداشتمو روش کشدمویچیپی رفتن دورش مرونیموقع ب
 نی زمی از رواروی ماهفیک. ستادی اومد سمتمو روبروم واعیبلند شدم که مهرداد سر

  . بشم که بازومو گرفتو نگهم داشتردمو بدون توجه بهش خواستم از کنارش برداشت
  

  . منو ببخشی همه چیبرا-مهرداد
  

  . گاز گرفتمو سرمو آوردم باال و بهش نگاه کردملبمو
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

988

 معذرت دیمنم که با.. کنمی عذر خواهدی منم که بانی اقتیدر حق..نه مهرداد-
حق ..ی کردن داریتو حق زندگ.. شدمتی وارد زندگینجوری کنم که ایخواه

  .ی ولم کنینطوری نبود که انی حق منم ای ولیخوشبخت
  

  . نم اشک داشتچشاش
  

  .سنایمجبور شدم -مهرداد
  
 که من القل با مامان و بابا صحبت نی صبر کننیتونستی دوماه نمکی ی حتیعنی-

اصال ..نی باهم باشنیخوای هر چقدر که منیتونستیشما م.. نداشتمیکنم؟من که مشکل
  ..ینجوری ای ولزدمی به خدا اگه من حرف مموندی منجای همومدیم
  

  . گونش سر خوردنی اونم آروم رویاشکا
  
 همه رو تونمیاالن نم.. جمع کنناروی اتاق ماهلی وساامی بفرستمی پس فردا مایفردا -

  .با خودم ببرم
  

  . خدمتکارا هستنی ولرمی امشب دارم منیمن هم-مهرداد
  
 رفتن داره و از ی که انقد دلت هوادونستمینم..ی عجله داریلیخپس معلومه -
  ..یزاری بنجایا

  
آروم گونشو نوازش کردو خم شدو .  نگاه کرداری تکون دادو به ماهی تاسف سربا
  .دی بوسشویشونیپ

  
  . سرنوشت نزاشتی کنم ولی براش پدرخواستیدلم م-مهرداد

  
 از کنارش رد شدمو از اتاق اومدم  دستش درآوردموی و بازومو از توهی گرری ززدم

اتاق .آروم در اتاقشو باز کردم.ی بیاشکامو پاک کردمو رفتم سمت اتاق ب.رونیب
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رفتم جلوترو خم شدمو آباژورو . خوابهی بی که بدادی نشون منی بودو اکیتار
نشستمو کنارشو .  بوددهی خوابوممثل فرشته ها آر..حدسم درست بود..روشن کردم

  .دمی بوسدشوی چروکی بردم سمتمو لبمو آروم پشت دستادستشو گرفتمو
  
  .ی بهم آرامش دادشهی که همیمرس..ی بیخدافظ ب-
  

 دمیترسیم..رونی از جام بلند شدمو چراغو خاموش کردمو از اتاق اومدم بعیسر
  . بودستادهیرعنا دم در وا..در اتاقشو بستمو رفتم سمت سالن..بغضم بشکنه

  
  .منتظره رونیخانم آژانس ب-رعنا

  
  . بود نتونستمنی سنگیلیخ..ارنیبگو چمدونمو برام ب..باشه-
  

  .ارمیخودم االن م..چشم-رعنا
  

 ی خاطره ادی نمادمی..برگشتمو به کل خونه نگاه کردم. سمت اتاقمدیی دوعیسر
 و دمیتنها ام..ندازهی دردام مادی خونه فقط منو نیا.. خونه داشته باشمنی تو ایخوب

با همه . رفتم سمت در خونهدموی کشیآه. بوداری خونه ماهنی ای خوبم تویخاطره 
 ی بی بیمخصوصا برا..شهی آدماش تنگ میبرا..شهی خونه تنگ منی ای دلم برانایا

 فرشته می دوران زندگنی بدتریاون تو..شمیآره من دلتنگ مهردادم م..و مهرداد
 باز کردمو نویاش در مدموی کشیآه.. کمکم کرد و تنهام نزاشتیکل..نجات من بود

  .نشستم
  

  د؟یریکجا م..سالم-راننده
  
  .ارنی چمدون هست مهی االن دیفقط لطفا صبر کن(..)..ابونیخ-
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 از خدمتکارا گهی دیکی شد که همون موقع رعنا با ادهی پنی تکون دادو از ماشیسر
 اومد عیچمدونو آوردن و رانندم در صندق عقبو باز کردو گذاشتن عقب بعدشم سر

  .  روشن کردو راه افتادنیشدو ماشسوار 
  

 کار ی چدی باگهی ددونستمیواقعا نم. شدمرهی خرونی دادمو به بهی تکشهی به شسرمو
 چی به همه بگم وگرنه هقتوی که حقنهی که برام مونده ای تنها راهتی وضعنیبا ا..کنم

 ایخدا.. رو باور کننیی جدانی بگم که بتونن اهی به بقتونمی نمی قانع کننده الیدل
 ماجرا ادامه داره؟ارسان اگه نی ای کرسه؟تای مجا من به کیشه؟زندگی می چیعنی

  ؟ی چرهی بچمو ازم بگکنه؟؟اگهی کار می اونه چی بچه اریبفهمه ماه
  

 هی.. که غرق خواب بود نگاه کردماری معصوم ماهی گاز گرفتمو به چهره لبمو
 پتوش یسرمو تو..تمش بغلم گرفیمحکم تو..وحشت خاص به دلم چنگ انداخت 

 گهی تر از هر وقت دعیاشکام سر..دمیپنهان کردمو عطر تن بچمو با تموم وجودم بلع
  .خوردنی گونم سر می مدام رویا

  
به ..زارمینم..رهی تورو از من بگی کسزارمینم..ی مندیتو تنها ام..یتو نفس مامان-
  ! به ارسانیحت..دمی اجازه رو نمنی اچکسیه
  

  .میدیخانوم رس-راننده
  

 هی بارنیاول..لرزه به تنم افتاد.. آوردم باال به ساختمون بهزادشون نگاه کردمسرمو
 اشکامو پاک کردمو در دموی کشیقینفس عم.. وحشت دارمنجایکه از رفتن به ا

  . باز کردمنویماش
  
  .رونی بدیاری چمدونو از صندوق بشهیاگه م-
  

 گوشه یعصب. رفترونویگذاشت ب شدو چمدونو ادهی پنی نگفتو از ماشیزی چراننده
 به ینگاه. آروم رفتم سمت در خونهدموی لبمو گاز گرفتمو دسته چمدونو کشی

  . بار چشامو بازو بسته کردمو آروم انگشتم زنگو لمس کردهی انداختمو یآسمون ابر
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  . داخلایزود ب..چه عجب خانوم-نیاسمی

  
 کم کم دیبا..مدون برم باال چنی با اخواستیدلم نم. زدمو رفتم داخلی اجبارلبخند

 چمدونو به نگهبان نی همی برادادمی محی رو توضی همه چکردموی مینیمقدمه چ
  .  بهتر بودینطوریا.. باالبرمی مامیدادمو بهش گفتم شب م

  
 چیه. بهزاد که باز بود نگاه کردمی با استرس به در خونه رونوی آسانسور اومدم باز

 راهرو خونه یتو. آروم رفتم سمت دردموی کشی اگهی دقینفس عم.کس دم در نبود
نکنه مهرداد زنگ زده و همه ..آب دهنمو قورت دادمو رفتم داخل. نبودیهم کس

کفشامو در آوردمو آروم در خونه رو ..نه.. خدایوا.. رو به بهزاد گفتهیچ
  .دمیبرگشتمو خواستم برم که ارسان و پشت سرم د..دیکوبیقلبم به شدت م..بستم

  
  ..ا خدیوا-
  
 لبش ی رویکی قدم به عقب برداشتمو با تعجب به ارسان که لبخند کوچهی ترس از

  .بود نگاه کردم
  

  ؟یدیترس-ارسان
  
   چه طرز اومدنه؟نی؟ایکنی کار می چنجایتو ا-
  

   بعد از چند لحظه گفتدویخند
  

  نه؟..ی اوهونهی ی اهنهی یگفتی جملت می ادامه یاگه مثل گذشته بود تو-ارسان
  

   زدمو گفتمیدپوزخن
  
  . گذشتهیگی میخودت دار-
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 نگاه به هی. شاخه گل رز قرمز بودهی دستش یتو. نگفتو آروم دستشو آورد باالیزیچ

   نگاه به ارسان انداختمو گفتمهیگل  
  
  ه؟ی چیبرا-
  

   جواب دادن به سوالم گفتی باال انداختو به جاییابرو
  

  مهرداد کجاست؟-ارسان
  

  فتمو گفتم گاز گری لبمو عصبی گوشه
  
  ..ما..مهرداد..خب-
  

   نامتونو باطل کرده؟غهیص-ارسان
  
 هی داره دمیارسان از کجا خبر داشت؟شا.. گرد شده به ارسان نگاه کردمی چشابا

  آب دهنمو قورت دادمو گفتم..زنهی میدست
  
  ... کهمی بودغهیمگه ما ص.. نامه؟مگه غهیص-
  

   قطع کردو آروم گفتحرفمو
  

  ..سنای-ارسان
  

 نیا..شناختمی لحن ارسان منیمن ا..دونستمی حرفشو منی ای خوب معنیلی خمن
 نگاه اری انداختو به ماهنییسرمو پا.یاز همه چ.. با خبر بودی ارسان از همه چیعنی

  .دمیدی گرفته بودنو تار مدموی دی اشکام جلویکردم ول
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   بهم؟یدیپسرمو م-ارسان
  
 آروم دستشو دراز کرد به کتروید قدم اومد نزهی نکردم که ی نگفتمو حرکتیزیچ

با شوق داشت به .. بغلش گذاشتمو بهش نگاه کردمی تواروی حرف ماهیب.سمتم
  . چشاشو بستاری سر ماهیسرشو گذاشت رو..کردی نگاه ماریماه

  
  ..عمر من.. مناریماه..پسر من-ارسان

  
 ودی چشمش چکی قطره اشک از گوشه هی..اری برداشتو دوباره زل زد به ماهسرشو

  . لرزون صداش کردمیبه زور بغضمو قورت دادمو با صدا. گونش سر خوردیرو
  
  ..ارسان-
  

  . بدیلیخ..ی کردی بازمونی بد با زندگیلیخ..سنای نگو یچیه-ارسان
  
  ...به خدا من-
  

  . بهم گفتنزویهمه،همه چ..دونمی رو میهمه چ.. نگویزیچ..سیه-ارسان
  

آروم دستشو آورد باال و .. نگاه کرد زدو سرشو آورد باال و بهمینی غمگلبخند
  . گونمیگذاشت رو

  
بخش منو که به خاطر غرور من، ..سنای دونمیم..یدی کشی چقد سختدونمیم-ارسان

  .یتو شکست
  

  .نیی ترو شدو سرمو انداختم پادی شدمیگر
  

  .. لحظه هم از تو غافل نبودمهی مدت نی ای قسم که توارمی به جون ماهیول-ارسان
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  م حواسم بهت بود نبودکنارت
  

   عمق وجودم حواسم بهت بوداز
  

   تو دلتنگ بودمی براشهیهم
  

   که کمرنگ بودمیی اون لحظه هاتو
  

  حواسم بهت بود.. بهت بودحواسم
  

  ی نباشنی بهت بود که غمگحواسم
  

  ی از هم نپاشکه
  

   بهت بود که قلبت نلرزهحواسم
  

   اشک نلغزهکه
  

   بهت بودحواسم
  
  ؟یری بگ ازماروی ماهیخوایم-
  

   زدو گفتینی غمگلبخند
  

 همه خوامیم.. روی تموم کن همه چخوامیم..یی همه جدانیخستم از ا-ارسان
  ..می باهم گذشتمونو فراموش کنخوامیم... از نو بسازممونویزندگ
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 لبخند از هی..ی لبخند واقعهی ی سال و خورده اهیبعد از .. اشک لبخند زدمونیم
همه .. برهادمی لحظه همه غم هام از هی یشد تو که باعث یلبخند..عمق وجودم

  ..دردام فرو کش کنه
  

   کردمهی گرچقدر
  

   غصه خوردمچقدر
  

   نبودمکنارت
  

   تو مردمیبرا
  

  ی دوری روزاتو
  

   بهت بودحواسم
  

  ی جورهی شهیهم
  

  حواسم بهت بود.. بهت بودحواسم
  

  )حواسم بهت بود-یرضا صادق(
 دانلود

  
 هر دو اروی ماهی گذاشتم روگمویدست د..کشی دست ارسانو گرفتمو رفتم نزدآروم

  .ومدیانگار سرنوشت بازم داشت باهامون راه م.. می شدرهیبهش خ
  

  د؟ی صبحت کندیستی نبود شما واگهی دیجا-بهزاد
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 که داشتن با لبخند یاسی به بهزادو دموی ذره کنار کشهی زدمو خودمو یلبخند
  . شدنرهی خکردنینگامون م

  
 نزاشته یاسی انوی جردمی که فهمیاز وقت.. هاسنای ندارم تی نکن کارالیخ-بهزاد

  .مراقب خودت باش.. بکنم وگرنه قصد دارم موهاتو دونه دونه بکنمیکار
  

  .یکنی مخودی بیلیتو خ-ارسان
  

 یا..گهی دنیبابا ولش کن.. دخترهنی کرد ادای باز صاحاب پایب..یزهک-بهزاد
 رنی بگانی بخوانی بچشم گرفته بغلش انگار مچنیهم.. ماهامی داریعجب بساط..بابا

  .دی پددیاه اه ند..ازش
  

  .حسود..دوست دارم..بچمه..به توچه-ارسان
  

  .. کنم؟عمرای حسود؟منیک-بهزاد
  

 ی گذاشت روگشمی و دست دیاسی یو انداختو دور شونه  زدو دستشیطونی شلبخند
  .شکمش

  
  . راه دارمی توشویکیمن خودم -بهزاد

  
   گفتمی دهنمو با خوشحالی دستمو گذاشتم رودمویخند

  
  ؟یگی می جدیوا-
  

  .دمی و صورتشو بوسیاسی رفتم سمت عیسر
  
  .ی خانومگمی مکیتبر-
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  .زمی عزیمرس-نیاسمی
  

 پات به بچم ی کهی نوک انگشت کوچزارمینم.. خانومکنهی ممیاوو چه ذوق-بهزاد
  .بخوره

  
  . بهزاد جانرمیگیمن از تو اجازه نم-
  

  . بچه منمی چون بابایری اجازه بگدیفعال که با-بهزاد
  
  .دمی مامانشم منمو اجازشو م-نیاسمی

  
  . آدم فروشیا-بهزاد

  
 داشت به یشبختخو..کردیاونم با لبخند بهم نگاه م.. به ارسان نگاه کردمدمویخند

  ...زدیهممون لبخند م
  

 می دادنجای به ادنی رسی برایادی که تاوان زنیبا ا.. ها تموم شدی همه سختبالخره
 خواهرم ی خالی جای ولشهی مثل اول میهمه چ.. درست شدی بالخره همه چیول
 گهیدلم بهم م..کنمیاما من هر لحظه حضورشو کنارم حس م..شهی وقت پر نمچیه

 گهی دیزی و پاک خواهرم چوناز قلب مهرب..آره.. مایاله با خوشحالاونم خوشح
  ...رهیانتظار نم

  
 شهیهم.. وقتچیه..شنی وقت تموم نمچی هی زندگی های که سختمیدونی مهمه

 همه اونا رو پشت سر تی با موفقمی کنی سعدی که بامیی مانی ایهستن ول
  ... از خدامخصوصا..می نشدی وقت ناامچی که ههیفقط کاف..میبزار

  
  !دمی بودن ها را فهمی تو معنبا
  
  ! سوختن ها رای غرورت معنبا
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  ! باختن ها رای ات معنی با لجبازو
  

هردو ..می اما بردمی بودن ها و سوختن ها و باختن ها را با هم تجربه کردگرچه
  !میبرد

  
  ... ادعا عشق را به تو فروختمی که بی و منی تو که غرور داشتهم

  
  !او هم نشد... ما نشدینِ من گاه تو و ممنِ

  
  .. جانمان رااوردی دربشی تا با چنگال هاردیگی را به سخره می آدمکری پغرور

  
  ! را ما نکردی کسچیغرور ه..غرور..غرور

  
  ...می کنار تا به ما بودن برسمی را بگذاری غرور و لجبازای بپس

  
  ...می او نشوتا
  
  ...میا را با هم بفهم بودن ها و سوختن ها و باختن هی معناتا
  
  ! عشق بفروشیبای زی و لحظه های و غرورت را به معنایب

  
  .. عشقت زانو بزندی غرورت در جلوبگذار

  
  ! را به سخره بکشدکرتی بشکند تا با شکستن غرورت،عشقت پبگذار

  
  ..کندی وادار نمی آدم را به ما بودن اجبارعشق

  
  ... عشقیا
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  ...نیباتریز...نیفرای بکرمی نقش را بر پنی تربایز
  

   )انیپا(  
  

27/6/93  
  ی. اشبنم

 

 

   ما دانلود فرمایید کانال کتاب تلگرامرا از  ) 1عشق و سنگ  ( اولجلد 

goldjar/me.Telegram  

  

 

   رمانی  تلگرام کتاب هاکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشی برا

  
  
  
  
  



                                                              

  

goldjar/me.Telegram  

 

1000

  
  
  
  

  
 

  کانال کتاب

 
goldjar/em.telegram 

 

****** 

 

   کانالری تلگرام  مدصفحه

 
faridsoghrati/me.telegram 

 

   :تی ساآدرس

ir.blog.goldjar 
com.blogfa.2goldjar 

 

 موفق باشید

 


