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   SMS کی
   )1فصل (  

  
دانشجوی سال سوم مهندسی کامپیوتر دختر دوم یک خانواده شش . سوگند اریا.  اسم من سوگندهسالم

 ازدواج کرده و دو تا برادر کوچیکتر که یکی دوره ی ابتدایی و نفره یک خواهر بزرگتر از خودم دارم که
 خانه داره البته مپدرم کارمند البنه نه به طور کامل یک شغل دیگه هم داره مادرم ه. یکی دبیرستان

اون معلم بود اما وقتی خواهرم به دنیا میاد دست از کارکشید نشست توی خونه تا . همیشه اینجوری نبود
زرگ کنه البته من زیاد از این کارش راضی نیستم خودشم همینطور بیشتر تقصیر بابام بود که بچه اش رو ب

این کارو بکنه اخه تو خونه ی ما حرف حرف باباست بگه بخواب باید بخوابیم بگه بشین باید بشینیم بگه بمیر 
شه، بابا داغ میکنه، جوش اگه حرف بزنه طوفان می. باید بمیریم ، خالصه رو حرف بابا کسی نباید حرف بزنه

یکی یکی از شخص . میاره،عصبانی میشه و کل خونه رو بهم می ریزه و کسی از این طوفان در امان نیست
 سریالی پیش میره وقتی جرقه های این آتیش دامن همه رو سوزوند تازه بابا به رخاطی شروع شد به طو

خالصه تو این خونه وقتی تنهاست نظرات و . دخودش میاد و میفهمه شاید حرف اون طرف زیاد هم بد نبو
شخصیت جالبی داره اما وقتی به هم میرسیم و دور هم جمع میشیم همه الل میشن و نمیتونن حرف بزنن با 

بگذریم من توی یک همچین خونه ای بدنیا اومدم و . نظر بابا موافق نباشه اونوقت طرد میشی وصله ناجور
  .بزرگ شدم

  
البته پیش خودم، شاکی ازین که چرا نباید نظر بدم، چرا نباید کسی به حرف های . دم همیشه هم شاکی بو

منطقی من گوش بده، چرا نباید کوچکترین اختیاراتی که حق هر آدمیه را نداشته باشم اما خوب اینا همش 
 قصه  یه قصه بگم یهوامتوی خودم بود و کسی ازش خبر نداشت منم نمی خوام راجع به اینها بگم می خ

. یه داستان از یک زندگی که خیلی شبیه اما خوب من با تک تک سلولهای بدنم اونا و لمس کردم. واقعی
برای اینکه برم سر اصل ماجرا باید بگم که با وجود اینکه توی خونه زیاد . اونو حس کردم زندگی کردم

گذرونم و همونقدرم که هستم نقش  و با بچه ها بگاهنیستم بخاطر اینکه سعی می کنم بیشتر وقتمو توی دانش
کم کم دارم به این . مامانم همیشه توی خونه ست نمیدونم این زن چطور میتونه تحمل کنه. مهمی دارم

نتیجه می رسم که مامانم دچار روزمرگی شده وقتی براش حرف میزنی و چیز خنده داری میگی یا بی 
زندگیش خالصه شده به خرید خونه و غذا درست . ره داستان و هم میاهتوجه یا با یه لبخند ساده سر و ت

. اما همیشه منتظر تا من بیام خونه تا سر به سرش بذارم و روحیه ش عوض شه. کردن تمیز کردن خونه 
نمیدونم من با اینکه بیرون خونه خیلی پر جنب و جوشم اما توی خونه که میام نمیدونم چرا با همه دعوا 

  .دارم
  

اما همیشه هم .نمیدونم چرا اتا یکی یه چیز بهم میگه میخام بزنم زیر گریه.ام تنها باشم نمی دونم چرا میخو
یعنی تمام صروصدا و جنب و جوش خونه مال .مامان میگه وقتی نیستم خونه ساکته. اینجوری نیستم

ونه  آدمهایی که توی خههمش میدونستم یعنی یه جا خونده بودم ک.چون همیشه سر به سر همه میزارم.منه
شیطون، شر،تخس،فضول و آماده .منم یکی از این آدمام. مشکل دارن بیرون خونه خیلی شیطون و شرن

همیشه .همیشه حس کنجکاوی با منه و کشف چیزهایی که برام مبهم و پنهانن.برای انجام تجربیات جدید
 چون اگه من  به مددکار معروفممبین دوستا.سعی کردم که وقتی یکی بهم احتیاج داره پهلوش باشم
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وقتی با اونام نمی ذارم یه لحظه آروم بشینن آنقدر حرف میزنم .پیششون نباشم همیشه حوصلشون سر میره
وقتی هم که ناراحتم آنقدر تابلوئه که همه .و سربه سر تک تک شون میزارم که میترکن از خنده

و اندازه و این حس که  فضولی بیش از حد نهمیشه میدونستم که ای.حتی از مدل حرف زدنم .میفهمن
همیشه با منه که باید به هر کسی که حتی یک کوچولو بهم احتیاج داره کمک کنم یه روزی منو تو دردسر 

از یک روز سرد نه یک شب سرد .ماجرا از یک فضولی شروع شد.و حدسمم درست بود. میندازه
تقریباً همه چیزو بهم .  خیلی مچمبا دختر عموم. بودنعموم اینا خونمون . اون شب مهمون داشتیم.زمستون

نمی دونم .گناه داره داره داغون میشه.جدیداً یه مشکلی با خونوادش پیدا کرده که ریختش بهم. میگیم
  .انگار یادشو ن رفته که اونام یه روز جوون بودن.چرا خونواده ها فکر میکنن جونا هیچی نمی فهمن

  
از کسی که خودش .هرچی که دلتون بخواد حرف زدیماز . شب کلی با دخترعموم سونیا حرف زدیماون

 12:30بعد کلی حرف زدن ساعت .می خواد باهاش ازدواج کنه اما خونوادش میگن نه تا درس و دانشگاه
 که نمی یماما آنقدر پررو بود.بماند که شب قبلشم هیچ کدوممون هم نخوابیده بودیم.شب خوابمون گرفت

ی نق زدن که خوابم نمیاد و اما باید فردا زود بیدارشم گرفتیم در هرصورت با کل.خواستیم بخوابیم
  .خوابیدیم

  
  ."SMS " از همین جا شروع میشه خیلی اتفاقی با یه قصه

  
اما یه .  توی خواب عمیق و خوب بودمقهی و پنجاه دقکی 1:50 نیمه شب بود یا به طور دقیق2 نزدیک ساعت

اما همون حس فضولی . میتونستم بخوابم.  اومده بود"SMS " یه.هو با صدای ویبره گوشیم از خواب پریدم
اول . بیخوابی زده به سرشیا.گوشی رو برداشتم تا ببینم کیه که اونوقت شب بازیش گرفته.نگذاشت بخوابم

یه جک بود که اولش یه چیز میگه و اخرش هم یه تیکه .آشنا بود اما نمیدونستم کیه.نگاه به شمارش کردم
تو جوابش . زده"SMS "م جالب بود هم حس فوضولیم میگفت که این کیه که االن ه.ی عشقی نوشته

 هم خوابم میومد هم کنجکاو شده "تأسفمم.شما نصف شب خواب نداری؟من نمیدونم تو کی هستی":نوشتم
چشمامو بستم تا بخوابم تازه چشمام گرم شده بود که .گوشی رو گذاشتم سرجاش روی میز کنار تختم.بودم

آخی،شرمندتونم،حواصم اصالً به تایم ":نوشته بود.  منو داده بود"SMS "جواب . ای ویبره بلند شدباز صد
  "شب بخیر.نبود

  
دیونه،خواب :نمیدونم حرصم گرفته بود گفتک...این کی بود که من نمیشناختمش اما اون. شده بودمکفری

ی چون االن مخم نمی کشه کی می تونستی خودتو معرفی کن. بد دیدی بیدارشدی چرا منو بیدار کردی
  "هستی

  
جواب .اما فکر کردم پشیمون شده واسه همینم گرفتم بخوابم.یه کم صبر کردم. از فضولی میمردمداشتم

من که عذرخواهی : گفته بود": دیگه"SMS "تقزیباً خوابم برده بود که یه هو یه . دادش خیلی طول کشید
 فشار نیارید فقط ختونیی بخونم تا بخوابید؟پس زیاد به ماالنم به نظر تو الال.گفتم که شب بخیر.کردم

  "...خوابای خوش ببینید.چشماتونو ببندید منه به قول شما دیونه دعا میکنم که خوابتون ببره
  

 "SMS "نه خودشو معرفی میکرد نه میذاشت بخوابم تا خوابم میگرفت با . حسابی جوش آورده بودمدیگه
من میخوابم اگه تو . میخواستی یه ساعت دیگه جواب بدی":ش گفتم به.هاش منو از خواب میپروند

 بجا لیو. نمی خواد الالیی بگی گفتم نامبرت آشناست.بابا داشت خوابم میبرد بیدارم کردی.بذاری
  ".نیاوردم
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آنقدر حس فضولی تحریکم کرده بود که یه نگاه به شماره های خودم . خوابم نمی گرفتدیگه
فقط سه شماره ی اولش فرق می کرد چهار رقم اخرش درست .ارش برام آشناستفهمیدم چرا شم.کردم

 یناخه ا.میخواستم ببینم که یکی از دوستامه که داره اذیت میکنه یا نه. مثل شماره یکی از دوستام بود
 هفته ی پیش 2من خودم یکی یه نوبت همه رو گذاشتم سرکار تا این آخریا که حدود . کارا بی سابقه نیست

دیگه نمی خواستم سرکارم .تازه فهمیدم دست باالی دست بسیاره.ود که یکی از بچه ها منو گذاشت سرکارب
 می خوابیدم بیدارم داشتمبیخیال منم ".داشتم به این فکر میکردم که این کیه که جواب داد. بذارم
  "بید؟حاال می خوا!شماره آخرو اشتباه گرفتم آقا یا خانم محترم.من معذرت میخوام.کردی

  
دیگه حوصله ی فکر کردن نداشتم فردا با سونیا .یارو داشت باهام بازی میکرد. خورد شده بوداعصابم

خدارو شکر مثل اینکه . دیگه جوابشو ندادم و گرفتم و خوابیدم.میگشتیم ببینیم این کیه که بازیش گرفته
  . نداد"SMS "اونم خوابش میومد چون دیگه 

  
نمیدونم کی .گفتم یه مزاحم.میداد"SMS "دیشب کی بود :د صبحانه سونیا گفتبع. صبح که بیدار شدمفردا
  .یکم فکر کردیم ببینیم که شمارشو میشناسم یا نه اما آخرش بیخیال شدیم. فکر کنم اشتباه گرفته بود.بود

  
 جدید برام "SMS " بود که یه 11:30ساعت .منم نشستم تا درس بخونم. صبح رفت خونشون9 حدود سونیا

 سالم امید وارم که خوب خوابیده باشید واقعاً ":نوشته بود. وقتی نگاه کردم دیدم همون دیشبه ست. ومد ا
  " با شما چیه؟ندرحاال یه سؤال؟ میدونید فرق چغ.شرمندم فکر نمیکردم خواب بوده باشید ببخشید

  
 دیگه این یارو از طرف.از یه طرف این حس فضولی لعنتی داشت دیونم میکرد. ریخته بودم بهمدیگه

از اون طرف این حس که فکر میکردم که یکی از بچه ها داره سربه سرم میذاره .خودشو معرفی نمی کرد
  .گفتم نکنه از این جکای مسخرست.تازه از من سؤالم میکنه.داشت کالفم میکرد

  
  ".هفکر نمیکنید بهتر باشه اول خودتونو معرفی کنید؟ این مؤدبانه تر. نه نمیدونم. سالم"_
  

 چغندر رو میبرن کارخونه ازش قندونبات میسازن ولی توخودت قندو نباتی شکالتی ": جواب داداون
  ".بنظر شما مؤدبانه تر از اینم میشه من همیشه شیرینم.منم شکرم... شکالتی

  
تلفن دستم گرفتم و .مطمئن شده بودم که یکی از بچهها داره اذیتم میکنه. اعصاب برام نمونده بوددیگه

منم جوابشو .شروع کردم از هرکسی که فکر میکردم پرسیدم اما هیچ کس این شماره رو نمی شناخت
  " مثل سالم واجبه"SMS "فقط بدون جواب ": داد و گفت"SMS "اما اون دوباره .ندادم

  
دارم از فضولی میمیرم ":تو جوابش فقط یه جمله نوشتم.  میگی همچین به رگ غیرتم برخورد که نگومنو
چقدر ": داد که توش نوشته بود"SMS " اما اون عوض جواب یه " PLZ  زی پل"ه خودتو معرفی کنی؟میش

گفتم حاال که تو .منم یه متن ادبی براش فرستادم.  هم کلی عکس ماهی کشیده بود"SMS " و پایین "ماهی
  :می خوای بازی کنی من پایم

  
فراموش _3.عاشق شدن را برای هدف_2.تجربهدوست داشتن را برای _1.در زندگی سه چیز را دنبال کن"

یه ضرب المثل آفریقایی که معنیش اینه تو واسم ":اونم کم نیاورد جواب داد.کردن را برای قبول واقعیت
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 درد میکرد سرشهر کسی بود خیلی بیکار بود و .  نمیدونستم چی بگم حسابی کالفه شده بودم"عزیزی
بهش گفتم .همیشه هم حس درس نمیومد. باید درس میخوندم.  بازی اما من وقت نداشتم"SMS "برای 
تو هم بهتره درس بخونی نه اینکه .ولی من فورجحم که درس بخونم. نمیدونم تو کی هستی یا چند سالته"

 من همیشه شبا درس می زمآخه عزی". تو جواب بهم گفته بود"؟" ی اوک". از خواب بیدارشی11ساعت 
نمی دونستم که دارید استراحت می کنیدمن از بس که . ا هم بیداریدبخاطر همین فکر کردم شم.خونم

  "شرمنده شما شدم آب شدم الن ازم دلگیرید؟
  

اولش فکر کردم که با یه بچه دبیرستانی طرفم گفتم بهش بفهمونم با بزرگتر از .  فهمیدم یعنی چینمی
 کنجکاوی میمردم واسه همین داشتم از.هیچی نمی فهمیدم.خودش طرفه اما حاال نمی دونستم یعنی چی

 جواب بدید ستید میتون".اما اونم بیکار ننشست میدونست چه جوری باید منو غیرتی کنه.جوابشو ندادم
میگن برای رسیدن به عشقت باید از همه دنیا "." بیجواب نذارید"SMS "بگید که دلگیرید تا اینکه 

 هارو وقتی داد که من رفتم ناهار "SMS "این  "شما که همه دنیای منی بگو از چی باید بگذرم؟.بگذری
من داشتم ناهار می .  خورییتو سر ظهر ناهار نم"تو جوابش نوشتم. وقتی برگشتم دیدمشون.بخورم

اونوقت تو می خوای منو سرکار بگذاری؟خانم یا آقای . من خودم همه رو سرکار میگذارم. خواردم
  ".محترم

  
 اوالً ":تو جواب گفت.چون جواب دادنش خیلی طول کشید.شده بود اینکه بهش برخورده بود یا گیج مثا

دوماًٌ به نظر شما تو موقع امتحانها میشه کسی رو سرکار .تو نهو شما.من هیچ وقت به شما جسارت نکردم
 از لطفی که نونممم.تجربه هم که دارید.پس این شما هستید که تا حاال منو سرکار گذاشتید.گذاشت
  ".کردید

  
از . اما من شمارو نمی شناسم. رو که میشناسم سرکار میگذاشتم و بعداً خودمو معرفی میکردممن کسی"_

ظاهراً بهش برخورده . اما اون جواب نداد".شما هم که نمی گید کی هستید.فضولی نمی دونم چی کار کنم
یکم که گذشت کالفه . میده"SMS "گفتم بی خیال هر وقت حوصلش سر بره خودش دوباره .بود

گفتم چه جوریاست اون هر وقت بخواد . بعد اونی حوصلش سر رفته بود من بودم1:30خسته شدم.دمش
اگه اون این حقو داره منم حق دارم که این کارو انجام .  بده"SMS "میتونه منو سرکار بگذاره و 

 درس  تونمنمی.سالم من حوصلم سر رفته": نوشتم"SMS "گفتم ممکنه خواب باشه واسه همین توی .بدم
از بیکاری . من نمی دونم چی کار کنم. اگه خوابی متاًسفم میشه بیدار شی.شب درس می خونم.بخونم

  ".متنفرم
  
نه من بیدارم دارم درس می خونم که تا شب تموم شه که یه وقتی اون موقع شب مزاحم کسی نشم تا "_

  ".منو سرکار بگذاره
  

  .و کنایه میزدداشت متلک مینداخت . که از دستم ناراحتهفهمیدم
  
 اشتباه "SMS "االن این حرف یعنی شما ناراحت شدید؟ فکر میکردم من باید ناراحت باشم که نصف شب "

  ".شانس اوردم که بقیه بیدار نشدن.دریافت کردم
  

داشتم باهاش شوخی میکردم اما این انگار جدی .  تو فکر تالفی کردن و جواب دادن بهش نبودماصالً
 یعنی چی اونوقت؟خسته شدم از بس عذر خواهی "_:حت شده بود چون تو جواب گفتگرفته بود و نارا
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 "در ضمن .هالهی این چشم کور بشه تا تایمو ببین.کردم،باشه معذرت می خوام که اونوقت شب مزاحم شدم
SMS" اشتباهی نبود دیدم خسته اید مجبور شدم که این حرفو بزنم که فکرتون مشغول نشه راحت 

  "!بخوابید
  
 "دیگه معذرت نخواه من عادت دارم دوستام شبا .  مال من بود؟ قشنگ بود البته اخرش"SMS  "جدی "

SMS"میشه االن درس نخونی؟ . زدنشون می گیره" PLZ )  زیپل(   
  
  "پس امتحان چی میشه آخه من تنبلم باید زیاد درس بخونم تا از تو عقب نیوفتم"_
  

یعنی سرکار .ی چی؟ یعنی منو میشناخت،یعنی داشت اذیتم میکرداین حرف آخرش یعن.  شده بودم کالفه
 ببین یه سؤال من قراره شمارو بشناسم؟بابا این رمز بازی ها یعنی چی؟ اه خسته ":با حرص گفتم.بودم

 دیگه مهم نبود زیادی به اعصابم فشار اومده ".شما درستونو بخونید عقب نیوفتید.شدم اصال دیگه مهم نیست
جواب دادنشم خیلی طول کشید تا اینکه یه دفعه دیدم جواب داد و . کردم دیگه جوابمو بدهفکر نمی.بود

پس یه واقیعیتی رو باید بدونی تا همین جاشم خیلی از شما جلوترم نگران نباشید آخه من برای ":گفت
اده  به خاطر همین گذاشتم کنارو آممیرهارشد میخونم پس وقت زیاد دارم من فقط شبا درس تو کلم 

  " ؟ی اوک-.جواب گویی به سؤاالتتون هستم
  
 "شما منو میشناسی که می گی .االن یه چیزی.فقط همون قبلیه که بی جوابه.نه من سؤال خاصی ندارم"_

SMS"اینو جواب بده. تون درست بود؟ من شک دارم."  
  
د و دادم به دستت  به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آن ما کن ای دوست دلم دریا ش"_

  مکن دریا به خون پروا کن ای دوست
  

 ". مو بی جواب نذارید"SMS " هستم که ناراحت شدید اما منو ببخشید منظوری نداشتم الاقل مطمئن
PLZ " ) زیپل(   

  
  . شده بودم چون داشت طفره می رفت، نمی خواست جواب بده منم لج کردم جوابشو ندادمناراحت

  
ناراحت نباشید مطمئن باشید که جواب میدم اما می دونم اگه االن به این سؤال جواب نه،چی کار کنم که "

  " ؟ی اوک-. این سؤالو اگه میشه آخر جواب بدم...!بدم
  
 "شما جواب سؤالمو نمی دید بعد میگید .ببین من واقعاً گیج شدم به عمرم توی یه همچین وضعیتی نبودم"_

SMS "گید من چی باید صدات کنم؟الاقل ب. تونو بی جواب نگذارم"  
  
  ".البته این سؤالو یک بار جواب دادم میتونید شیرین بی مزه صدام کنید"_
  
میشه بگید تلمو از .خانم شیرین بی مزه یه اسم کوتاه تر ندارید من تا بخوام صداتون کنم صفحه پر شده"_

  PLZ ". یه کم درک کنید" زی پل"کجا اوردید؟ 
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ضمناً دلتو صابون نزن .شما دست من نیست فکر میکنم یه جایی جا گذاشتید) ن همراه تلف( " تــل "اوالً "_
  "اسمم مهران و شما؟.پسر منم مثل خودتم

  
اسمشم مهران ولی ظاهراً یکم گیج می زد یعنی چی دلتو خوش نکن پسر . فهمیده بودم که اون پسرهحاال
  منم؟

  
دیگه وقتی . هم شماره ی تلفن بود" تــل  "ظورم از من.یعنی چی دلمو صابون نزنم مثل منی؟ نمیفهمم"_

  ".واسه ارشد می خونید اینو باید بدونید
  
چی شد؟یعنی اینقدر برات مهم بود که من همون شیرین بودم؟ مرد که نباید به این زودی خودشو نشون "_

  "هم آشنا بشیم؟ تا مرد با هم دوست باشیم نمی خواید اسمتونو بگید که بیشر با2بده میتونیم مثل دو
  

تا حاال سرکارم گذاشته .خوب بذار یکم اذیتش کنم.آقا فکر می کرد من پسرم. داشت جالب می شدتازه
  .یکم من سرکارش بگذارم مگه چی میشه

  
آقا مهران شما چی . من سپند هستم البته شما باید بهتر بدونید وقتی شمارمو دارید اسم منو هم دارید"_

  "خواید بخونید؟می خونید؟ ارشد چی می 
  
 "یعنی فکر کردید که نمی دونستم چرا؟ مگه از سرکار بودن خوشتون نمیومد پس چی شد؟ مگه مردام "_

  "حاال شما میخوای اسمتونو بگید یا نه؟. ندونم" تـل " میزارن که من منظور تونو از "تــل 
  

 یه " SMS "له بعد از این بالفاص. گیج شده بودم.نمی دونستم چی می خواد بگه.  منظورش شدممتوجه
  :پیام جدید داد وگفت

  
مسخره می کنید مگر نمی خواستید سرکار باشید شما که دوست داشتید؟ مثل اینکه شماره رو اشتباه "_

  "گرفتم چه طور باید شما رو بشناسم؟
  
کل االن دیگه مش.  تا مرد باهم دوست باشیم منم خواستم دلتو نشکونم2یعنی چی؟مگه نگفتی مثل "_

  "!!!کجاست؟ من نمی فهمم
  
  "یعنی این مرد اسم نداره؟"_
  
یعنی اینقدر نامفهوم و غیرقابل درکه؟ درضمن من گفتم هیچوقت خوشم نمیاد زیاد سرکار .گفتم پسند"_

  "باشم اما ظاهراً شما بازی رو دوست دارید مگه نه؟
  
 میشناسم سرکار میگذارم چه برسه  نه من دنبال بازی نیستم سپند جان آخه خودت گفتی من کسی رو که"_

  ."به شما که نمیشناسم
  
آقا مهران شما که شمارمو داشتی چه جوری اسممو نمیدونستی؟ .گفتم دوستامو اذیت میکتم نه شمارو"_

  "برام سؤال شده میشه بگی؟
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ز اینکه  شتباهی اومد میخواستم یه سؤل درسی از یکی از دوستام بپرسم بعد ا" SMS "به خدا آقا سپند __

االنم اگه ناراحتید خوب بازم . جواب اومد دیدم اشتباه شده گفتم واسه انتراکت خوبه جوابشو بدم همین
  ".عذر خواهی میکنم دیگه هم مزاحمتون نمیشم بای

  
باورش شده بود که پسرم داشت پس . کم آورده بود. یارو دست ولو داده بود .  از خنده می ترکیدمداشتم

 اولش یه متنی بود نه سؤال " SMS "آخه .حواسش نبود که داره سوتی میدهاصالً .می افتاد
 گناه تمدلم براش سوخت گف.اما سه کرده بود. ترسیده بود و میخواست یه جوری ماست مالیش کنه.درسی

  .ظاهراً مؤدبه یه جورائیم جالب بود گفتم بگم بهش تا پس نیوفتاده.داره
  
ن در مورد درس بود یا جک؟ سوماًٌ اونی که فکر میکنید نیستم اونیم که دوماً سؤالتو.اوالً من خر نیستم"_

  ."بای.چهارماً از بازیم خسته شدم.گفتم نیستم
  

  "؟Plz   زی پل" میشه بپرسم پس شما کی هستید که این نیستید یا اونی که فکر میکنم نیستید؟
  " ؟"

م بهش می خندیدم و گفتم حاال تو بازی داشت.اصالً سردر نمیاورد یعنی چی. حسابی گیج شده بود طفلکی
  .ولی گفتم از خماری درش بیارم بهتره. خوردی نه من

  
 "بابت .شاید یادت بمونه که خانوما رو غیرتی نکنی. خب چون بچه ی مؤدبی بودید میگم تا گیج نشی"_

SMS "های قشنگت و وقتی گذاشتی تشکر ."  
  
د بدونم این آدم مجهول چه شخصیتی هستن که بنده بتونم  یعنی لیاقت آشنایی با شما رو ندارم؟ نبای"_

دوست ندارم کسی ازم ناراحت باشه االن دارم پیش خودم شرمنده میشم اگه بگید ! اشتباهمو جبران کنم
  ".مزاحم یک خانم محترم شدم بگو که حقیقت نداره؟ خواهش میکنم

  
می دونست چه جور باید رفتار . دچه جوری حرف میزد مثل کتابای ادبی جالب بو. گرفته بودخندم

  .بزار یه کم تو خماری باشه فعالًٌ.گفتم زیادی داره مثل فیلمهای هندی میشه.کنه
  
هی غلط می نویسی پاکش میکنی دوباره غلط می نویسی پاکش می . میگن زندگی مثل یه دیکته ست"_

  ".کنی غافل از اینکه یه روز داد می زنن میگن ورقه ها باال وقت تمومه
  

جوابشو دادم گفتم خوبه روشن بشه گناه . خوشم اومده بود. تا حاال نشنیده بودم. خیلی جالب بودمتنش
  .داره عذاب وجدان نکشدش بهتره

  
 آره درست فهمیدی من دخترم ولی مزاحم نشدی من بی کار بودم و حوصلم سر رفته بود ممنون که "_

   Tanx " تنکس ". دادن"SMS "وقت گذاشتی واسه 
  
واقعاً شرمندم نمی خوام فکر کنید که قصد مزاحمت داشتم آخه من خیلی از این کار بدم میاد می خوام "_

  .جبران کنم تا حرفی برای گفتن نباشه
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 "خب یعنی چی؟ چه جوری می خواید جبران کنید؟ من نمی فهمم؟ نگران نباشید حرفی توش نیست "_
  ".روز خوش.مزاحم درس خوندنتون نمیشم. "تنکس 

  
 وای خدای من یعنی اینقدر نفهم بودم که نفهمیدم؟ فقط می تونم به یک طریق جبران کنم قول می دم "_

در ضمن این خانم محترم اسم .  باشه که می فرستم تا شاید از خجالتتون در بیام" SMS "که این آخرین 
  "نداره؟

  
 دادنتون ناراحت نشدم " SMS "ن از م.  نمی دید دلیلی نداره بگم" SMS " چرا داره ولی وقتی دیگه "_

  ".شرمنده. معذرت که مزاحم درستون شدم. خودتونو زیاد اذیت نکنید
  
اصالً حالم خوب نیست اومدم بیرون می خوام برم دریا تا ازش سؤال کنم که این همه آبو می خواد چی "_

  "کار؟ در صورتی که آب خونمون قطع به نظر شما این عدالته؟
  

رفتم بیرون پیش مامانم اینا طبق معمول هر روز . م گفتم اگه این یه بازیه منم بازی میکنم نگرفتتحویلش
سرجا که کدومشون . سر کانل تلویزیون. سرکنترل تلویزیون. داداشا داشتن سرهمه چیز دعوا می کردن

گاه می کردم  بهشون نوقتیبازم . دیگه برام عادی شده بود اما نه زیاد. روی مبل نزدیک تلویزیون بشینن
این . داداش بزرگه همش حقو به خودش میده و سر داداش کوچیکه هوار می کشه. سرم درد می گرفت

منم نموندم بهشون نگاه کنم تا بیشتر حرص بخورم . دفعه هم کارشون باال گرفت و به کتک کاری کشید
تو ی این . ر می کردم چی باید فکهاما چه جوری؟ ب. اومدم توی اتاقمو سعی کردم فکرمو منحرف کنم

تنها چیزی که می تونست . رفتم سراغ گوشیم. خونه چیز جذابی وجود نداشت که ذهنمو بهش مشغول کنم
  .رفتم سراغ اون غریبه مهران.مشغولم کنه اون بود

  
  

   )2فصل ( 
  

  .رفتم سراغ اون غریبه مهران. چیزی که می تونست مشغولم کنه اون بودتنها
  
می خوام ذهنم مشغول یه چیزه . حمتون بشم ولی شرمنده نمی خوام االن تنها باشم ببخشید نباید مزا"_

  ".دیگه بشه نمی خوام به چیزی فکر کنم
  

نمی دونم چطور بهش اعتماد کردم فقط می دونستم که اون تنها کسیه .  دادم" SMS " دونم چرا بهش نمی
خدا رو شکر جوابم داد اما با . منتظر موندمکه منو نمیشناسه حتی نمی دونستم جوابمو میده یا نه؟ اما 

  .دلخوری
  

  " چی می تونم بگم وقتی نمی دونم اسمتون چیه؟":مهران
  

هنوز برام مجهول بود واسه همین یه اسم دیگه .  خواستم اسممو بهش بگم اما هنوز بهش اعتماد نداشتممی
  .یه اسم جدید. بهش گفتم
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در .  لطفاً اگه مزاحمتون شدم بگید نمی خوام اذیتتون کنمآقای مهران. "هستی" خیلی مهمه؟ اسمم "_
  ".ضمن مهم نیست چی بگید فقط یه چیز بگید لطفاً

  
اگه آقا سپند بودید همین االن میومدم دنبالتون تا با هم بریم !  خواهش می کنم این چه حرفیه":مهران

  ".دریا تا از تنهایی دربیاید اما حیف که قسمت نبود
  
ری میری دریا؟ خوش به حالت دلم می خواست االن که دریا داره تاریک میشه می رفتم آخی جدی دا"_

  ".من چند روز دیگه میرم طوری نیست. چ قدرم باحال االن من جور بود.اونجا
  

 آخی،الهی، اشکالی نداره عوض هستی خانوم هم شنا میکنم فقط اگر سرما خوردم تکلیفم با ":مهران
  "کیه؟

  
لبا دیدن . آدم وقتی دلش تنگ میشه یاد دریا میوفته.شنا کن گفتم می خوام دریا رو ببینم من که نگفتم "_

  ".دریا یادش میوفته باید دلش دریایی شه
  

از طرفی مامانم گفت که داره با داداشم میره بیرون و .  خوب نبود خیلی دلم می خواست گریه کنمحالم
موقع امتحان و شام درست کردن نوبره .  نمی دونمدیگه این از کجا اومده. من باید شام درست کنم

 نزدیک دریا رو زخوابیدید؟ اگه ناراحتی بیام دنبالت تا ا":مهران. جواب دادنم یکم طول کشید.واهللا
  ".ببینید

  
ترجیح می دم بخوابم ولی نمیشه فکر میکنم شما .اصالً حس شام ندارم.  مرسی باید شام درست کنم"_

  ". سر راه به دانشگاهم سالم برسونید.دیگه به دریا رسیدید
  

. آخه توی شهر ما همه دانشگاه ها توی یه جاده خارج شهرن دانشگاه مام همینطور. همین جوری گفتماینو
  .دانشگاه آزاد بود اولین دانشگاه بزرگ سر راهش

  
ابگاه تشریف مگه شما تنها هستید که باید شام درست کنید اونم موقع امتحانات یا اینکه تو خو":مهران

  "دارید؟ می خوای واست شام بگیرم بفرستم؟ ضمناً منظورت کدوم دانشگاست که سالم برسونم؟
  

. هم زیادی گیج شده بود و هم زیادی فضولی می کرد.  داشت زیادی لطف می کرد و دست ودلبازیهم
  :ن گفتم سؤال را بندازم واسه همی20می خواستم یکم گیجش کنم یعنی از این گیج ترس کنم و 

  
االنم تنهام بقیه . مرسی شام نمی خوام چون من شام نمی خورم. وای چقدر سؤال کدومشو جواب بدم"_

  ".به اولین دانشگاه بزرگ سالم برسونید. رفتن بیرون
  

  "هستی منظورت همون آزاده؟"مهران
  

.  از دوستام بودیکی.  شو می خوندم که تلفن زنگ زد" SMS "داشتم . بچه ی تیزی بود. گرفته بودخندم
اونم شاکی . یعنی زیادی طول کشید. خیلی طول کشید.مشغول صحبت شدمو یادم رفت جوابشو بدم
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 منتظره وزاصالً حواسم بهش نبود که یه دفعه با صدای ویبره گوشی به خودم اومدم دیدم ظاهراً هن.شد
  :گفته بود.جواب من

  
ر که شام نخوری بخوابی منم که بی خیال درس شدم  اگه قراره جواب اینقدر طول بکشه همون بهت":مهران

  ".خوب بخوابی بی معرفت. تا آخر شب دریا می مونم
  
من آخر معرفت بودم همه کی گفتن حاال اون به من میگه بی . این پسره چی داشت می گفت... ا

  .یعنی چی؟ باید یکم توضیح می دادم تا روشن بشه.خب یادم رفته بود جوابشو بدم.معرفت
  
در ضمن گفتم شما توی آبید نمی تونی جواب . داشتم با موبایل حرف می زدم. آره همون دانشگاست"_

  ".وگرنه بی معرفت نیستم. بدی
  

اخه دیگه جوابمو . اما انگاری خیلی از دستم ناراحت شده بود.  خواستم یه جوری خودمو توجیح کنممی
بی خیال . دیگه مامانم اینا هم پیداشون میشد.ودمدرسم که نخونده ب. منم باید شام درست می کردم. نداد

توی یه خواب . خوابیدمفتم نشده گر10شبم اینقدر خسته بودم که ساعت . یارو شدم و رفتم به کارام برسم
 و ی و سکی 1:39درست سر ساعت  " SMS "بازم یه . عمیق بودم که با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم

با خودم فکر کردم که این پسره ساعت کارش شباست؟ شب کاره که . م مهرانو باز ه.  صبح بودقهینه دق
 و خوندم داشتم پس " SMS " اما وقتی که ه؟هیچوقت نمی خوابه یعنی شبا نمی خوابه و روزا می خواب

  .خیلی عجیب بود. باورم نمی شد. از تعجب دهنم باز مونده بود. می افتادم
  

 درد زمانی می خورم که هستی خانم ما حوصلش سر رفته یا اینکه بی االن متوجه شدم که فقط به":مهران
ما که وقتی دلمون گرفت . اشکالی نداره همین اندازه. خوابی به سرش میزنه و هیچ ارزش دیگه ای ندارم

 خدایا خانوادمو ازم میگماین تنهاییم دوس داریم فقط . فقط می گیم خدایا ما که به تنهایی عادت کردیم
می ترسم آخر . یچی نگفتم می دونستم که خواست توست اما دیگه احساس می کنم کم آوردمگرفتی ه

ای کاش اون روز لعنتی اون . نتونم دووم بیارم وقتی که به پنج شنبه نزدیک میشیم افسوس می خورم
ده امتحان المصب و نداشتم و منم با اونا می رفتم تا اینکه بمونم حسرت روزای خوشی رو که با خانوا

االن که سرخاکشون هستم نمیدونم چرا به یاد . اینا رو نگفتم که ناراحت بشید.داشتمو افسوس بخورم
  "شمام؟

  
شده بود یه معما که نمی تونستم جوابشو . فهمیدم این آدم ناشناس هر لحظه برام مجهول تر می شدنمی

ب توی قبرستون نشسته اونم با از یه طرف ترسیده بودم یعنی اون این وقت ش.حیرت کرده بودم.پیدا کنم
  :با خنگی و گیجی گفتم.هم عجیب بود هم گیج کننده هم ترسناک. باالی سر خانوادش. اون همه قبر

  
سالم حالت خوبه؟ دریا خوش گذشت؟ شما چی دارید میگید االن کجا هستید؟ شما گفتید شب درسو بی "_

  ".رست نبودسر خاک کی هستی؟ اینا که گفتی هیچ چیزش د. خیال میشید
  

معذرت . با اینکه هوا سرده اصالً احساس سرما نمی کنم چون فکر می کنم تو آغوش گرم خانوادم":مهران
می خوام گفتم حاال که من نیاز به یه هم صحبت دارم یکی هست که جوابمو بده اما ای کاش که به یادت 

 اگه بی خواب امه معذرت میخوغم های هرکسی فقط مال خودش.نمی افتادم می دونم که شما حق دارید
  ".شدید
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االن .شما نمی ترسید االن سر خاکید؟ اون متنها؟ آقا مهران لطفاً برید خونه.  نه مهم نیست عادت دارم"_

   ؟ی اوک-.من همیشه به حرفاتون گوش می دم.خوب نیست شما اونجا باشید
  

فردا شلوغ . شنبه ها میام پیش خونوادمآخه من همیشه چهار.  من تنها نیستم خانوادم همه اینجان":مهران
ولی یه آدم تنها فقط از . همیشه تا صبح پیششون می مونم.میشه نمی تونم راحت باهاشون صحبت کنم

مردن می ترسه اما من که از همون روزی که خونوادم اومدن اینجا منم فکر می کنم اینجام و خیلی وقته 
میشه می رم ازش گله می کنم تو که رحم به کوچیک و بزرگ همین دریایی که میگید ازش متنفرم ه. مردم

 ساعت زنده؟ بهش میگم چرا 12اونم بعد .نمی کنی پس چرامن؟ یعنی من ارزششو نداشتم که منو پس زدی
 منو قبول نکردی پس واقعاً چراکسی که نمی خواد جونشو ازش می گیری اونوقت من که می خوام 

  ".مئن باش هستی خانم دریا هم جایی برای خوش گذرونی نیستپس مط. نامردیتو ثابت کردی همین
  

این کی بود؟ چی می گفت؟ این همه مشکل که هر کدوم برای نا امید کردن و از .  گیج شده بودمحسابی
چی . اما االن داغونه. پا در آوردن یه نفر کافی بود همش مال اینه؟ این چه جوری تحمل کرده؟ چه صبری

 همه چیزهای خوب از ایناما من ابله همیشه با داشتن . این از زندگیش سیرشده. بکنمکار می تونم براش 
  .از بس خنگم. زندگیم سیرم و شاکیم

  
خدا . اگه شما زنده اید حتماً دلیلی داره. زندگی یه نعمتیه که خدا به هر کسی نمی ده.نگو این حرفو"_

  ".ی کنشما زنده اید پش زندگ. کاری رو بی دلیل انجام نمی ده
  

حدود یک . نمی دونستم حرف بدی زدم یا نه؟ ناراحت شده یا نه.  دونم چی شد اما دیگه جواب ندادنمی
صبح از وقتی بیدار شدم .ساعتی داشتم بهش فکر می کردم تا اینکه کم کم چشمام سنگین شد و خوابم برد

برام مهم شده بود که چی زندگیش . اون بودم نمی دونم چرا؟ اما یه حس عجیب داشتم" SMS "منتظر 
 و ازدهی 11:12ساعت . هر چی صبر کردم ازش خبری نشد. کار میکنه و دیدش به زندگی چه جوریه

  .گفتم شاید بیدار شده باشه. زدم" SMS " خودم براش قهیدوازده  دق
  
صبح آخه دیشب توی هوای سرد بیرون بودی تا . سالم حالت خوبه؟ ببخشید نمی دونم خوابی یا بیدار"_
  ".اگه بیدارت کردم معذرت. گفتم نکنه سرما بخوری.
  

. وقتی بیدار شد شاید جواب بده. گفتم شاید هنوز خواب باشه.  هرچی منتظر بودم ازش خبری نشداما
پریدم رو گوشی تا ببینم چی . داد" SMS " که قهی دو  و چهل دق2:40خالصه ازش خبری نشد تا ساعت 

  . مونده بودمشده بود که تا حاال بی جواب
  

 شرمنده دیشب اینقدر اشک ریختم نمی دونم چه طور شد چشمامو که باز کردم دیدم تو ":مهران
اخه خونوادم رو از دست .از اینکه کسی رو نداشتم که باالی سرم باشه از خودم بدم اومد. بیمارستانم

 بود گاهست نگهبان ارامدریغ از یک دوست از اینکه منتظر شدید معذرت می خوام آخه گوشیم د. دادم
  ".مرسی. ممنونم از اینکه به فکر من بودید

  
چی کار . دلم می خواست پسر بودم و می رفتم پیشش تا تنها نباشه اما حیف. ناراحت شده بودمخیلی

  .میتونستم براش بکنم
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ت نمی ای کاش پسر بودم اونوق. نمیدونم چی کار می تونم برات انجام بدم. ببخشید. من نمیدونستم"_

  ".بی تعارف. االنم رو کمکم حساب کن. گذاشتم تنها بمونی
  

هر موقع .  نه مرسی شما بهتره به درستون برسید نمی خوام به خاطر من از درستون عقب بیوفتید":مهران
آخه درسو گذاشتم کنار دیگه نمی خوام خودمو، تنهاییمو .نیازی داشتید کمکی از دستم بر میاد در خدمتم

 ولی توش غریبم خودمهنمی خوام توی این شهر که مال . تصمیم گرفتم برم مسافرت. گذرونمبا کتاب ب
  ".به درد من نمی خوره. بمونم

  
و همیشه دنبال راه فرار م تا از این شهر لعنتی . منم از این شهر متنفر بودم.  که حرف دل منو زده بودآخ

  .فرار کنم
  
ا فرار کنید که نمی شه بهتره درستونو بخونید اون بیشتر به اینکه از اینج.  من مثل خواهر کوچکتون"_

  ".دردتون می خوره هر چی باشه اینجا رو خوب میشناسید
  

من نمی خوام تو شهری که فقط منو به خاطر چیزای دیگه .  تورو خدا دیگه حرف از درس نزنید":مهران
 شما باشن ولی نمی دونم یه حسی من که از دروغ خوشم نمیاد دلم می خواد همه مثل. می خوان بمونم

  "بهم میگه که اسمت هستی نیست؟
  

این از کجا فهمیده بود اسمم هستی نیست؟ نمی . شک کرده بودم. چه حس عجیبی.  عجیب بودخیلی
می خواستم منو به اسم . می خواستم باهاش باشمو تنهاش نگذارم. اما دیگه نمی خواستم بازی کنم. دونستم

به اولین همشهری مذکر باید اطمینان . فکر می کردم بهش باید اطمینان کنم.  اسم دیگهواقعیم صدا کنه نه
  .کنم

  
  " میشه بگی کی گفته؟ یعنی چی؟ هستی نیستی یعنی چی؟"_
  

هستی خانوم من که شمارو به همین اسم میشناسم و تا آخرم با این اسم .  نمی دونم فقط یه حسه":مهران
ید به خاطر اینه که دور و برم آدمای دور وجود دارن به همه بدبین شدم نمی دونم شا. صداتون می کنم

  ".بهم حق بده عزیزم. جسارت به شما نباشه
  
  ".حست درست بود ولی می خوام منو هستی صدا کنی البته اگه بخوای اسمو به شما می گم. حق میدم"_
  

دی ؟ پس اسمت چیه ؟ یعنی می  یعنی می خوای بگی که هستی اسمت نیست پس چرا بهم حق می ":مهران
  ".خوای بگی تا االن سرکار بودم؟ مرسی

  
واسه همینم نگفتم . سرکارم نیستی چون فکر می کردم می دونی.  اسمم سوگنده اگه می خوای بدونی"_

  ".ببخشید.فکر نمی کردم مهم باشه
  

  ".دیگه مهم نیست. اصالً من همون شما رو صدا می کنم":مهران
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خواستم ناراحتت کنم ولی فکر می کردم می دونی نمی خواستم ناراحت بشی معذرت می  ببخشید نمی "_
   " Sorry "آقای مهران از من عصبانی و ناراحتید؟ . خوام

  
 نه من ناراحت نیستم شما اولین نفری نیستید که اینجوری باهام طی میکنی و مطمئن باش آخرین ":مهران

  ".نفرم نیستی
  
. االنم نمی دونم چرا اسم واقعیمو بهت گفتم. معموالً به کسی اعتماد نمی کنم معذرت می خوام ولی "_

  ".لطفاً درکم کن.راستشو بخوای من از مردم این شهرمتنفرم
  

  " مگه بچه کجایی؟":مهران
  

اگه خودمم جای اون بودم با این مدل . همچین حرف زده بودم که به شک افتاده بود.  گرفته بودخندم
  :هنوز جوابشو نداده بودم که بال فاصله گفت. کردم که مال یه جایی غیر از این شهرهحرف زدن فکر می

  
  ". پس خوابگاه تشریف دارید":مهران

  
  .گفتم بهتره از اشتباه درش بیارم. جالب بود. حرف می زد که انگار کشف مهمی کرده بودهمچین

  
خوشبختانه امکانش . میشه از اینجا فراریماما ه. هستم...  نه متأسفانه مال همین خراب شده با آدمای "_

  ".بعد امتحان میرم مسافرت. هست
  

  ". دادن اگه میشه میخوام باهاتون صحبت کنم؟ لطفاً" SMS " دیگه خسته شدم از ":مهران
  

تو . از طرفی مامانم اینا هم مثل شیر وایساده بودن کنارم. هنوز زود بود. ولی داشت تند می رفت. آره
خودمم .اصالً نمی تونستم از جام تکون بخورم چه برسه به صحبت. می تونستم صحبت کنماین وضعیت ن

  .راهی نبود.یعنی اصالً نمی شد . اما حاال نه. کنجکاو شده بودم صداشو بشنوم
  
اگه خسته شدی . بعداً شاید. خانوادم انقدرها با این جور مسائل راحت کنار نمیان.  االن که نمی شه"_

  ".ون بهش خیلی احتیاج داریاستراحت کن چ
  

اما باشه من که تنهام و به این روند عادت کردم می دونستم خواهش بی .  می دونستم جوابت چیه":مهران
منو این بار قبول . من االن دریام میخوام برم تو آب شاید نظر دریا عوض شه.جائی بود معذرت میخوام

از آشنایی با شما خوشحالم و ممنونم منو تحمل . مفقط می خواستم صدای خواهرمو بشنوم بعد بر. کنه
منم جام پیش خونوادمه آخه خیلی دلم براشون . امیدوارم همیشه در کنار خانواده خوش باشید. کردید

داره . اگه این دریا نامرده پس باید نامردیشو ثابت کنه دیگه دیر شده. تنگ شده می خوام برم پیششون
  ".از دور می بوسمت. شلوغ میشه

  
می خوام . می خواست چی کار کنه. چرا داشت چرت و پرت می گفت. چی؟ این پسره خل شده بودیعنی

یه حس بدی پیدا کرده بودم نمی تونستم بهش فکر . برم تو آب یعنی چی ؟ نمی دونم چرا نگران شدم
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کسی رو باور حرف یکی از دوستام که همش وقتی زود حرف . نکنم به اینکه ممکنه یه وقت این کارو بکنه
  ".یارو تورو شناخته داره اذیتت می کنه. سوگند تو ساده ای"می کردم بهم می گفت تو گوشم پیچیده بود

  
حس می . نمی تونستم مطمئن باشم که کاری رو که گفته نمی کنه.  من نمی تونستم بی تفاوت باشماما

اما نمی . ید داشت چاخان می کردشا. اگه خواهرش بودم نباید می گذاشتم بره.کردم باید جلوشو بگیرم
تنها . مهم بوددهمیشه همین جوری بودم هر کاری که حتی یک درصد امکان انجامش بو. تونستم ریسک کنم

براش . کاری که می تونستم بکنم این بود که یه جوری مشغولش کنم تا اونجا شلوغ بشه و نتونه کاری بکنه
" SMS "دادم .  
  
  ".نرو لطفاً.نی زنگ بزنیمی تو.  نه خواهش می کنم"_
  

به خودم می گفتم . بی خودی نگران بودم. یکم خل شدم. نمی دونستم چی کار باید بکنم.  جوابمو نداداما
. االن با دوستاش نشستن دارن بهت می خندن. سوگند تو که این پسر رو نمیشناسی شاید داره اذیت میکنه

  . دادم" SMS "اما بازم براش . خل بازی در نیار
  
اه جواب بده .یعنی چی این کار من نمی فهمم. آقا مهران اگه منو به خواهری قبول داری نرو دریا"_

  ".وای چی کار می کنید؟.لطفاً
  

سرم داشت می ترکید، .اما یه دفعه سرم درد گرفت. من هیچوقت سردرد نداشتم.  دیونه می شدمداشتم
آخه من همچین دختری . م تعجب کرده بودماز خود. داشت گریم می گرفت.نمی تونستم آروم بشینم

 مهم قدرچرا این پسره این. اما االن نمی دونم چم شده بود. فکر می کردم که آدم منطقی هستم. نبودم
  . دادم" SMS "بازم . شده بود نمی دونم

  
  می دونم من وحرفام اصالً مهم نیست ولی بدون که خانوادت از دستت عذاب می کشن دریا اگه تورو"_

  ".متأسفم.آدم ترسو. می خواست دفعه اول می گرفتت
  

شروع کردم به زنگ زدن بعد از دفعه سوم یکی . گفتم زنگ بزنم بهش.  نمی تونستم چی کار کنمدیگه
یارو اینقدر بد . گفتم ببخشید مثل اینکه اشتباه گرفتم.گوشی رو برداشت همچین گفت الو که گوشم کر شد

 که اینقدر جواد دما فکر نمی کردم که خودش باشه آخه اصالً بهش نمیوما. حرف می زد که پشیمون شدم
ببخشی د :گفت.بفرمایید:گفتم.همون آقای قبلی بود. چند دقیقه بعد از همین ماره بهم زنگ زدن.باشه

چای و .این آقا تو مغازه ی من نشسته بود: گفت.نه: خانم شما صاحب این گوشی رو می شناسید؟ گفتم
چند نفر باهاش تماس گرفتن شماره . موبایلش اینجا جا گذاشت. ما نمی دونم یهو کجا رفتقلیون داشت ا

  .اگه باهاتون تماس گرفتن بگید که گوشیشونو اینجا جا گذاشتن بیان بگیرن.ی شمام توش بود
  

  میشه برید ببینید بیرون هستن یا نه؟.فکر کنم رفتن که برن تو آب: گفتم
  

این . اونم تو این سرما . می خواست بره تو آب:  با یه بچه ی ابله طرفه گفت یه جورایی که انگارآقاهه
حرصم . فکر کرده بود خودم نمی فهمم.اصالً االن نمی شه رفت تو آب که.نه خانم فکر نکنم.وقت شب

 غرق کنه که دیگه به واما آدمی که بخواد خودش.مگه من خنگم که ندونم االن نباید رفت توآب.گرفته بود
  .شاید اونجا باشن.اما میشه برید بیرون نزدیک آب. می دونم: بازم با اصرار گفتم.  چیزا توجه نمی کنهاین
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در هر صورت اگه باهاشون تماس داشتید بگید بیان گوشیشونو از . نه خانم فکر نمی کنم:  بازم گفتآقاهه

رده با بچه طرفه یا من فکر ک. همجین کفری شدم که نگو. بعدم گوشی رو گذاشت. خداحافظ.من بگیرن
 از دست اون راینقد.یعنی اون آدم دهاتی می فهمید این چیزا رو اما من نمی فهمیدم. عقب موندم

یعنی واقعاً . اما یهو نگران شدم.عصبانی بودم که دلم می خواست زنگ بزنم چند تا بد و بیراه بارش کنم
من چی کار می تونستم بکنم . جا پیداش شداین چی بود یه دفعه از ک. رفت خودشو غرق کنه.رفت بمیره

یهو همچین ذوق زده شدم .  بودودشخ.  اومد برام" SMS "براش؟ به همین چیزا فکر میکردم که دیدم 
  .که نمی تونستم حرف بزنم

  
واقعاً نمی .  نگران نباش این قهوه چی همه رو گفت نمی دونم چرا برای اولین بار از دریا ترسیدم":مهران

  ".کمکم کن. گه نمی دونم چی کار کنمدی.دونم
  

اما همیشه هم به حرف قلبم . همیشه بچه ی احساساتی بودم. حرف آخرش همچین منقلبم کرد که نگواین
با این که یه گوشه ی ذهنم یکی . اما االن اصالً صدای عقلمو نمی شنیدم. گوش می کردم یعنی بیشتر وقتا

اما نمی دونم چرا . نران با دوستاش نشستن دارن بهت می خنداالن مه.سوگند اینا همش بازیه« می گفت 
از طرفی هم می خواستم بفهمه که چی به روز من اومد و من چقدر نگران . نمی تونستم بهش فکر نکنم

بچم نیستی . مثالً مردی.دیونه این بچه بازیا چیه در آوردی.  من که سکته کردم":واسه همین گفتم. شدم
  ". دست توازسرم داره می ترکه .  این کارو می کنیکه بگم از روی بچگی

  
نیازی نیست که با غم من شریک بشی معذرت می خوام که . من که گفتم بشین درستو بخون":مهران

ولی مطمئن باش . دنبال یه راه دیگه هستم. مطمئن باش که دیگه با دریا کاری ندارم.اعصابتو خورد کردم
  ".مبا اینکه ندیدمت دوست دارم عزیز

  
. زندگی کن حتی جای خونوادت این جوری اونام خوشحالن.  ممنونم ولی لطفاً دیگه فکر مردن نباش"_

  ".در ضمن می ذاشتی فردا جواب می دادی راحت تر بودی
  

آخه جواب نداد منم اونقدر سرم درد می کرد که رفتم بخوابم . دونم ناراحت شده بود یا چیزه دیگهنمی
 کی 1:43ساعت  . بیدار بودم بعد به زور خوابیدم11:5تا ساعت . اما چه خوابی. بردخوابم .شاید بهتر بشه

 سالم ". نوشته بودمه تا کل2خودش بود .  بیدار شدم" SMS " بود که با صدای قهیو چهل و سه دق
  ."بیدارید؟

  
م بود نمی دونم گوشی تو دست. اما نای جواب دادن نداشتم حالم خوب نبود.  نبودم بیدارم کرده بودبیدار

 قشنگم " SMS "صبح که بیدار شدم گفتم چه زشت شد جوابشو ندادم آخه یه . چی شد که خوابم برد
 متنیش " SMS ". آخه معموالً اون ساعت خواب بود. نمی خواستم صبح جوابشو بدم.  فرستاده بود4:30

  .این بود
  

 بود که 11:50 ساعت ً". کورشم دوریتو نبینممشته؟ حاال محکم بزن تو چشمم تا.  انگشتاتو مشت کن":مهران
  . زدم معموالً اون ساعت بیدار بود" SMS "براش 
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مگه . شب بخواب تا روز بیدارباشی.  صبح بیدار باشی تا ظهرم می خوابی4 همینه آقا مهران وقتی تا "_
  .خوری دقیقه بعد جوابمو داد اما یه جمله ی کوتاه اونم با دل10 یه"روم به دیوار جغدی؟

  
  ". توهینتو نشنیده می گیرم":مهران

  
آخه من چیز بدی نگفته بودم جغد که . فکر می کردم نکنه از این بچه های مؤدب لوس باشه.  چه مؤدباه

خوب یه پرنده هست من که روم به دیوار گفته بودم پس چرا ناراحت . حرف زشتی نیست یا توهینی
سختم می .ن مشکل داشتم یه جورایی باهاشون راحت نبودمهمیشه با آدمهایی که اینقدر مؤدب بود.شد
  .شد

  
 اینقدر این چند وقته بهم فشار ".من توهینی نکردم تو بد گرفتی. من که گفتم بال نسبت، روم به دیوار"_

از زندگی سیر شده بودم نمی دونم چرا ولی یه دفعه برای مهران .اومده بود که نمی دونستم چی کار کنم
اگه یه راهی .  خواهشی بکنم؟ این دفعه که خواستی خودتو بکشی خبرم کن منم باهات میام میشه":نوشتم

  ؟ میشه؟" یاوک".نه دریا. پیدا کردی که جواب بده
  

من آدمی نیستم که .  مرسی از راهنماییت ولی مطمئن باش که مردنم الکی نیست واقعاً سخته":مهران
ن دریا رو با اون بزرگیش خیلی کوچک میدونم پس مطمئنم که نتونم به خواستم برسم و یکی باهام بجنگه م

   "شما برای چی می خوای بمیری؟.دیروز برای چی ترس تو وجودم اومد. شکستش می دم
  
من همه رو دارم اما اجازه . اما می تونی واسه خودت تصمیم بگیری. خیلی بده. تو االن کسی رو نداری"_

  ".دختره. که مثل شما تنهاستمن کسی رو میشناسم . ی تصمیم ندارم
  

 فقط به خاطر همین تصمیم گرفتی؟ شما هنوز تو خانواده هستید و باید طبق خواسته های اونا عمل ":مهران
  ".کنبد

  
یه .  یعنی خودم مهم نیستم؟ اینا نمی خوان قبول کنن که من بزرگ شدم و خودم درک می کنم"_

  ". نمیشه درست حرف زد وکامل جواب داد" SMS "د؟ با سؤال؟شما اینجا هیچ فامیلی یا آشنایی نداری
  

بعد در مورد خونواده هم باید بدونی که همه .  چه طور مگه؟ دارم ولی با هیچکس ارتباط ندارم":مهران
  ".اگه بچه دار هم بشی فکر میکنن بچه ای. پدر و مادرا همین طوری ان

  
بقیه پدر مادرها می گذارن بچه خودش تصمیم بگیره تا البته اینو می دونستم اما معموالً .  جالب بودنظرش

اگه نتونه یه خواسته ی کوچکشم خودش برآورده . بفهمه که بزرگ شده تا بعداً بتونه تو جامعه زندگی کنه
جوابشو ندادم اونم فکر کنم . دمداشتم فکر می کر.تا ابد بچه بمونه که بهتره. کنه به چه درد می خوره

اما زیاد چیزی تو کلم فرم نمی رفت همش مهران . یکم درس خوندم. م دنبال کارامرفت.خوابش برده بود
من چه جوری به خودم اجازه می دم . وقتی یادش میوفتادم به خودم بدو بیراه می گفتم. میومد تو ذهنم

مهران خیلی چیزایی که می .  می کنم ناشکری کنمتمن چه جوری جرأ. در مورد مردن حتی فکرهم بکنم
مثل اینکه یکی بهش بگه چی کار کنه مثل .د داشته باشه نداره و االن افسوسشو می خوره مثل خونوادهخوا

می دونم هیچ وقت مثل مهران . من همه ی اینا رو دارم وقدرشم نمی دونم.اینکه یکی جاش تصمیم بگیره
 وقتی یه چیزو آدم همیشه. »آغوش گرم خونواده«  فهمم معنی واقعیمیمهنی واقعی اینجمله ها رو ن



                                                                                  "   SMS " کی    
 

goldjar@  

 

 

18

من نمی خواستم مثل مهران . اما وقتی نداره حسرت روزای که داشت رو می خوره. داره قدرشو نمی دونه
من یه خواهرزاده داشتم که حاضر بودم . الاقل االن که دارمشون باید قدرشو بدونم. یه روز حسرت بخورم

اگه بمیرم دیگه راه رفتن و حرف . نمشاگه بمیرم دیگه نمی بی. اون همه ی دنیای من بود. مواسش بمیر
. من کلی کار دارم که باید انجام بدم. نه من باید زنده باشم. زدنشو نمی بینم دیگه بزرگ شدنشو نمی بینم
اون .  از اینهاستترمهرانم باید بفهمه زندگی ارزشش بیش. من باید قدر زندگیمو، قدر لحظه هامو بدونم

دیگه فکر مردنو نمی . زندگی امیدوار بشه و یه هدفی پیدا کنه کار تمومهاگه بتونه به . باید زندگی کنه
  .کنه

  
بابام زود اومده بود خونه و بساط شام پهن شده بود منم رفتم شام .  درس خوندن و فکر کردن بودممشغول

  .همشم از طرف مهران بود.  برام اومده" SMS "بخورم وقتی برگشتم دیدم سه تا 
  

هم گفتی اگه این دفعه تصمیم گرفتم شما هم میای نمی دونم به چه دلیل این تصمیم ورو ب.  سالم ":مهران
ضمناً تصمیمم به خاطر شما . هر جند غلط گرفتی فقط خواستم پیش خودت فکر نکنی که خیلی نامردم

  ".منتظرم سریع. مطمئن باش که دریا نیست. راه حل بهتری به نظرم رسید. عوض شد
  

  ".خواهش می کنم.فقط منو منتظر نگذار.رت عوض شد خب بگو چی شد نظ":مهران
  

اتفاقاً . بگو نمی آی مهم نیست. من به خاطر تو تا االن تو سرما موندم. پس چرا جواب نمی دی":مهران
 دقیقه منتظر می 10تا . خوشحالم که نظرت عوض شده زندگی به شما نیاز داره نه به من بیهوده. بهتر

  ".مونم
  

اینا رو می خوندم همش یاد خواهرزاده ام بودم که مثل بچه ی خودم دوسش داشتم واسه  داشتم وقتی
گفتم دختری رو .چون من یه امید به زندگی دارم که به خاطر اون زندم. آره نظرم عوض شد":همین گفتم

ا  راحت تر بااون االن تنهاییشو با کسی تقسیم کرده ت.میشناسم که مثل تو خونوادش در تصادف مردن
  ".یکم فکر کن بعد عمل کن بهتره. اون از تو شجاع تره. اون این واقعیتو پذیرفته.زندگیش کنار بیاد

  
امیدوارم تو .  فقط می تونم بگم خیلی خوشحالم که یه امید به زندگی داری من از کارت شاد شدم":مهران

هر وقت به مشکلی برخوردی اگر منو حتی به عنوان یه آشغال قبول داری یادت باشه . زندگی موفق باشی
حتی کوچک، تنها کسی که می تونه بهت کمک کنه همون خونوادست پس قدر خونوادتو بدون هر چقدر 

 یاوک".ازت خواهش می کنم بهشون حق بده.به همین راحتی نمیشه پیداشون کرد. چون نعمت هستن.بد
  "؟"
  
خونواده ی تو دارن از دستت عذاب . گیرم حق می دم اما امیدوارم بگذارن واسه زندگیم خودم تصمیم ب"_

  ".می کشن چون قدر زندگیتو نمی دونی
  

 منم تصمیم گرفتم همه چیزو بفروشم پولشو برای بچه هایی که از نعمت پدر و مادر بی بهره ان ":مهران
ست می خوام از صفر شروع کنم میخوام همه چیزو خودم بد. خرج کنم تا بتونم دینمو به این دنیا ادا کنم

 رفتن ولی اینقدر ونوادمبا اینکه خ. تو راست میگی من هنوز سختی نکشیدم.بیارم حتی اگه گشنه بمونم
می خوام همه رو به . گذاشتن که تا نتیجه ها هم میتونن بخورنو بخوابن پس تا اون موقع خیلی وقت هست
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کردی که به خودم بیام فقط ازت حاال ازت ممنونم که کمکم . بچه های یتیم بسپرم که بیشتر از من نیازدارن
  "؟Plz  "زی پل".میخوام بهم بگی که این خواستت چیه که خونوادت کوتاهی میکنن

  
میخواد همه چیزو به بچه ها بسپرخ و خودش گشنگی بکشه مگه زده به .  فهمیدم این پسره چی میگهنمی

آنقدر انفاق کنید که «.شته بودتوش نو. اتفاقاً اون شب داشتم قرآن می خوندم آخه امتحان داشتم. سرش
 یعنی چی؟ از اون ؟این پسره می خواست همه چیزو بفروشه خودش تو خیابون بخوابه» .خود محتاج نشوید

این جور که من . یکم فکر کردم و بهش حق دادم. طرف ذهنش چقدر مشغول خواسته ی من شده بود
اما نمی دونست که قضیه . خونوادم مخالفننوشته بودم هر کسی بود فکر میکرد قضیه عشق و عاشقیه که 

  .من سر هرچیز کوچکی با اینا دعوام میشه. اینقدرام مهم نیست
  
می خوام . نه اونا بهم دیکته کنن. فقط می خوام که خودم واسه زندگیم تصمیم بگیرم.چیز مهمی نیست"_

  "خواسته ی بزرگیه؟. اجازه م دست خودم باشه
  

  " بزرگ شدی؟ مگه فکر میکنی خیلی":مهران
  

مگه خودش چند . به من گفته بود بچه.  چی؟ این پسره چی می گفت؟ به رگ غیرتم برخورده بودیعنی
اون اگه الالیی بلد بود چرا . سالش بود که احساس بابا بزرگی می کرد و داشت منو نصیحت می کرد

  .خوابش نمی برد
  
اصالً تو مگه چند سالته که مثل . ام بگذارن نه فقط می خوام به فکر و شعورم احتر":  دلخوری گفتمبا

  .بابابزرگا حرف می زنی و خودتو بزرگ می دونی؟ تو هم بچه ای مثل من
  

آیا به خواسته هایی که عمل نمی کنی فکر .آره من بچم تو که بزرگی چرا این فکرو می کنی":مهران
اگرم کهخیلی بزرگی .  نمی شهکردی؟ مطمئنم از روی حس بچه گانه خواسته های بی جایی داری که عمل

می دمنی که با لج بازی نمی شه به خونواده فهموند پس اگه بخوای می تونی کاری کنی که به خواسته ای 
اگه بهشون . که داری توجه کنی و برای تصمیم هات احترام بگذارن چون اونا فقط خوبیتو می خوان

  ".ئن باش که به نتیجه می رسیبفهمونی که خواسته هاتو دوست داری البته با فکر مطم
  

آخه چه جوری باید به اینا بفهمونم که چیزایی که . مهران خان فکر میکرد من مثل بچه ها لج می کنماین
  دیگه از زبان مادری واضح ترم هست؟. می گم و می خوامو دوست دارم

  
 دونی من یاد گرفتم که  میدونم که فکر میکنی من خیلی بچم و خواسته هام هم بچه گانست اما تو نمی"_

مثالًً من همیشه با بابام صبح ها بحث دارم چون می خوام خودم پیاده برم تا به .خواسته ی بی جا نکنم
 و اون همیشه به کارش سماما اون به حرفم گوش نمی ده و باعث میشه که من همیشه به کال. سرویس برسم

  .دیر برسه
  

اما بگو زودتر راه بیفتید که هردو . ب اگه قراره برسونتت بهترخ.  خب گفتم که باید متقاعد بشه":مهران
  ".عقب نیفتید فکر نمی کنم که نتونه درک کنه
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. انگار خودم نمی فهمم که اگه زودتر راه بیفتیم زودتر به کارامون میرسیم. این یارو چه دلش خوش بودهه
  .کلی بچه دنبالمن. تنها که نیستم. نمی دونست من سرخر دارم

  
اما برادرام همیشه دیر می کنن و بابام همیشه اونا رو اول می رسونه و چون من تو .  چرا درک می کنه"_

  "...اه.آخه به من چه. ماشبن تنها میشم دعواشو با من میکنه
  

بهتره . به خدا این مسائلی نیست که خودتو ناراحت می کنی. خب چرا از من ناراحت میشی دختر: "مهران
بهتره که همه رو فراموش کنی و فقط درستو بخونی آخه امتحانا نزدیکه منم . موش کنی که همه رو فرا

  "؟" یاوک".آخه عزیز منی. قول میدم مزاحمت نشم
  
. من به این چیزا اهمیت نمی دم.  خواهرم میگه اعصاب من از فوالده که میتونم این وضعیت و تحمل کنم"_

  ".فردا امتحان قرآن دارم هیچی هم نخوندم
  

پس با این اعصاب . شاید با نگاه کردن به آیات اون کتاب آرامش بگیری.  خب برو بخون دیگه":مهران
پا میشی اول دست وصورتتو می . فوالدی که دیگه نباید غمی داشته باشی چون به این راحتیها خورد نمیشه

 همه ی مشکالتم بان ببین م. خواهش میکنم. شوری بعدش اگه دوست داری یه وضو بگیر و برو سر درست
تونستم به خودم بیام و دارم تحمل می کنم اگه می خوای تو به این مشکالتی که مشکل نیست اهمیت بدی 

منم به خاطر تو از تصمیمم منصرف میشم فقط به این فکر کن که خودت آره خودت تنها تونستی کاری کنی 
 نمی تونستن حتی فکرشم بکنن پس دتمواکه یه نفر به زندگی برگرده این کاری که تو کردی حتی خون

  ".تونستی به خواستت برسی
  

یعنی واقعاً به زندگیش امیدوار شده بود و نمی خواست . داشت چیزای جدیدی می گفت. بودجالب
اما همین قدر که قول . زیادم مطمئن نبودم که دیگه فکر خودکشی رو نکنه. برام عجیب بود.خودشو بکشه

 بیه احساس خو. احساس آدمی که کار مهمی رو کرده. حساس خوبی داشتما. داده بود، خوب بود
  .نمی تونم وصفش کنم. داشتم

  
تو این کتاب کلی چیز راجع بخ . من وضو گرفتم.  یعنی تو دیگه نمی خوای خودتو بکشی؟ خوشحالم"_

  ".حال تو نوشته میگه تو گمراهی، اگه از رحمت خدا مأیوس بشی
  

یکم سخته که بخوام کارکنم یا اینکه . برای تو و خیلی چیزهای دیگه.  برای خودم نه من می مونم":مهران
می دونم منظور خدا هم همین بود که تا االن . برم یه جای خیلی خیلی کوچکتر از خونم اما خودم خواستم
 دادم فقط خواست دستتمام کسایی که از .طعم سختی رو نچشیدم و باعث شده که خودمو فراموش کنم

دش بود که منم پذیرفتم و می خوام به همه کمک کنم تا هر وقت که منو دیدن منو سر لوحه خودشون خو
قرار بدن و منو تحسین کنن حاال می فهمم منظور دریا از این کارش چی بود دیروز برای اولین بار 

 کار خدا کسی احساس کردم که دریا داره واسم گریه می کنه چون نمی خواست منو قربونی کنه واقعاً از
  .نمی تونه سر در بیاره

  
چرا می خوای تمام سرمایتو یه دفعه ببخشی بزار کم .خدا گفته اونقدر انفاق کن که خودت محتاج نشی"_

فکر نمی کنی که اون بچه ها به محبت تو بیشتر از پولت احتیاج دارن؟ چرا نمی ری از نزدیک .کم
  "طوره؟چه . داشتم که اونا رو از نزدیک ببینممنم دوست.ببینیشون؟ بعد تصمیم بهتری میگیری
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 امروز اونجا بودم و همه رو دیدم چون قرار بود همه چیزمو ببخشم به اونا بعد برم بمیرم اما با ":مهران

اونا اگه بزرگ . دیدن اونا بود که دودل شدم تا اینکه این تصمیمو گرفتم که من هنوز واقعاً سختی ندیدم
 سال فقط 25 کنم دیگه بتاده نداشتن اما من می تونم سر خاک با هاشون صحبشن می دونن که خونو

میخوام تو زندگی سختیهای دیگر و تجربه کنم و سعی . تونستم بخورم و بخوابم و درس بخونم به راحتی
  ".کنم موفق بشم

  
ن م.حاال واسه خودش هدف داشت اونم چه هدفی. داشت به زندگیش امیدوار می شد.  خوب بودخیلی

همیشه دلم می خواست که یکی از این بچه ها رو . اونم به بچه های یتیم. همیشه عاشق کمک کردن بودم
 یههمش دلم می خواست که توی . می خواستم مثل مادر واقعیشون دوسشون داشته باشم. بزرگ کنم

ذاشتم تا با منم گ.فکر می کنم که مهران خسته شده بود چون دیگه جواب نداد. همچین جاهایی کار کنم
آخر شب با کلی غصه رفتم بخوابم آخه . فردا امتحان داشتم و چیز زیادی نخونده بودم. فکراش تنها باشه

جالب اینجاست که . گشتمولگفتم چه غلطی کردم این یه هفته بیکار فقط . تقریباً نصف درسم مونده بود
.  بود4امتحان ساعت . اه می خونمگفتم فردا زود می رم دانشک. همش تو خونه بودم ولی درس نخوندم

کاش راحت می خوابیدم با کلی استرس چشمام .سال نخوابیده بودم40خوابیدم اما چه خوابیدنی انگار 
جالب اینجا بود .  نخورده رفتم دانشگاهونهفردا صبح که بیدار شدم خیلی تند حاضر شدم و صبح. بسته شد

  . شده بودظاهراً گم. که کارت دانشجویمو پیدا نمی کردم
  

   )3فصل ( 
  

 تا امتحان بدون 2 فهمیدم که دست یکی از دوستام جامونده و تا چهارشنبه اونو نمی دیدم یعنی بعداً
رفتیم . خالصه رفتم دانشگاه از قبل با یکی از دوستام هماهنگ کرده بودم اونم بیاد. چه افتضاحی. کارت

 ساعت اول هر کاری می کردیم غیر از درس 2 و 1:5 تاتو نماز خونه نشستیم که مثالً درس بخونیم اما خوب
اما . بعد از یه هفته که همدیگر و ندیده بودیم کلی حرف واسه گفتن داشتیم و وقتم کم می آوردیم. خوندن

نشستیم درس .  بود که دو تایی گفتیم حرف زدن بسه دیگه بریم سر وقت درسا10 و 9:30باالخره ساعت 
 هر جور که بود نمی تونستم تموم کنم و این افتضاح ظاهراً.د که استرس گرفتم بو2تازه ساعت . بخونیم

اینقدر . شنیده بودم سؤالها هم تستیه و هم تشریحیه اما چه جوری می خواست سؤال بده نمی دونستم. بود
ی یادم آیه داشت و آنقدر شبیه هم بودن که تا یه آیه رو با تفسیر می خوندم یاد میگرفتم می دیدم آیه قبل

اینقدر به خودم فحشو بدوبیراه گفتم که چرا قبالً این درسه به این سختی .  چی کار کنممنمی دونست. رفته
در آن واحد توجهی هم به توحینهام نمی کردم چون می دونستم عمراً قبالً این درس رو می . رو نخوندم

 از لیشم که درس بخونم پس قبا خه فقط وقتی که تو درس و امتحانام یه کوچولو جو زده م. خوندم
بقیه دوستام . خالصه خیلی احتیاج داشتم که یکی بهم دلداری بده هیچ کسم نبود.امتحان اصالً نمی خونم

از من بدتر بودن با اینکه دو دور خونده بودن همچین استرسی داشتن که همش جلوم راه می رفتن و می 
 و گفتم یکم از استرسم گرفتم ً گوشیمو دستم قهی دقتسی دو و ب2:20ساعت .خوندن جوری که سردرد گرفتم

 ساعت دیگه امتحان دارم 2.  سالم خوبی؟ داره اشکم درمیاد": زدم به مهران و گفتم" SMS ". کم کنم
  ".امتحان فردا رو هم نخوندم. هر چی هم که خوندم یادم رفت تازه خوابمم میاد. هنوز تموم نکردم
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 حالم حسابی گرفته بود آخه فردا هم یه امتحان داشتم که حتی یه بارم  امتحان امروزی میگذشتیم،از
 10یه . دوباره شروع کردم ادامه درسو خوندن. همچین غصم گرفته بود که نگو. جزوشو نگاه نکرده بودم

  : منو داد نوشته بود" SMS "دقیقه ی بعد جواب 
  

خدام کمکت . هر چی می دونی بنویسوقتی رفتی سر جلسه یه نفس راحت بکش و. نگران نباش":مهران
  ". ساعت بخواب بعد بشین درس بخون2بعد امتحان . می کنه

  
به خواب کم قانع . مدلم این جوری بود.  گفته بود ولی اگه می خوابیدم دیگه تا صبح بیدار نمی شدمخب

به خواب کم قانع چی کار کنم؟ .  شروع میشه1امتحان فردامم ساعت .  امتحان دارم6 آخه تا ":گفتم.نبودم
 کار کنم؟ وای مامانی یچ.  شروع میشه1امتحان فردامم ساعت .  امتحان دارم6 آخه تا ":گفتم.نبودم

  ." HELP " هلپ ". همه ی آیه ها قاطی شده. دارم سرگیجه میگیرم. مدد
  
  

سؤالها . جلسهباالخره با کلی استرس رفتم سر . حتماً دید با چه دختر پاچه گیری طرفه.  جوابمو نداددیگه
یعنی اونقدرها هم افتضاح . کم بودن ونسبتاً خوب با اینکه یکمی قاطی کرده بودم ولی تقریباً راضی بودم

اقاهه گفت دیگه .  گذاشتم خونهاسرجلسه به اون آقایی که کارت دانشجویی رو نگاه می کرد گفتم ج.نبود
وقتی از جلسه . تموم شدقهی چهل دقچهار و4:40امتحانم ساعت . خوب شد به خیر گذشت. جا نذارید

بچه ها هم حرص می خوردن میگفتن تو نخوندی با ما که خوندیم فرقت . اومدم بیرون داشتم می خندیدم
 دادم به مهران که بهش بگم امتحانمو خوب " SMS "سریع یه . چیه؟ هممون که یه جور امتحان دادیم

  .دادم
  
. اما من خوندم. بچه ها حسودی میکنن که کشکی امتحان دادم. امتحانمو خوب دادم.  سالم تبریک بگو"_

  ".تشکر. مرسی بابت قوت قلبی که بهم دادی
  
به شهر که رسیدیم از . آخه دانشگاهمون یکم خارج شهره.  بچه ها سوار ماشین شدیم تا وارد شهر بشیمبا

 " SMS " که شدم براش سوار تاکسی.منم کفری شدم. مهران جوابمو نداده بود.بچه ها خداحافظی کردم
  .دادم

  
  ".بای. خوش باشید.  ایراد نداره" ی اوک".  مثل سالم واجبه" SMS " یادمه خودت گفتی جواب "_
  
توش .  داد" SMS "شده بود که دیدم ) ارسال ( " سند " من " SMS "تازه . دستش ناراحت شده بودماز

  .چیزی نوشته بود که از تعجب دهنم واموند
  

  "راحت شدی اومدم دانشگاه؟ نا":مهران
  

  .این حرف یعنی چی؟ با گیجی جواب دادم.  چی کدوم دانشگاه؟ اصالً سردر نمی اوردمیعنی
  
 تا پیامو فرستادم دیدم "منظورت کدوم دانشگاست؟.  چی؟ کجا رفتی؟ من فکر کردم درست تموم شده"_

  :خیلی عصبانی بود با لحن تندی گفته بود.  داد" SMS "برام 
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  "یعنی چی بای میفهمی چی داری میگی مگه من چی گفتم زود سریع بگو؟":انمهر
  
  "تو بگو کدوم دانشگاه؟ منظورت چی بود؟.  فکر کردم کار داری گفتم مزاحمت نشم"_
  

  ".اومدم دانشگاه تو که شاید ببینمت.  داری باهام شوخی می کنی":مهران
  

اگه می .  مگه منو میشناخت که می گفت شاید ببینمتاصالً. چرا اومده بود دانشگاه ما. گیج می شدمداشتم
سرکوچمون از ماشین . داشتم گیچ می زدم. پس یعنی منو میششناخت. خواست منو ببینه چرا بهم نگفته بود

 دور زدم تا راهم یکم دور و درجه زدم و خونمون180یه دور . پیاده شدم ولی حوصله ی خونه رفتن نداشتم
کلی چیز .بااین که خیلی خسته بودم اما می خواستم راه برم. م بزنم و یکم فکر کنممی خواستم قد. تر بشه

  .تو مغزم بود
  
 داشتم دیونه می "تو چه جوری اومدی اونجا؟ کی اومدی؟.  تو؟ کی؟ من با سرویس اومدم داخل شهر"_

  .تا آروم بشمو من به جوابش نیاز داشتم . شدم اما ظاهراً از دستم عصبانی بود و جوابمو نمی داد
  
  ".خوش بگذره. اگه کار داری مزلحمت نمی شم.  جواب بده لطفاً"_
  

 خیلی ازت شاکیم بی معرفت به خاطر تو یک ساعت منتظر شدم دعا کردم، نذر کردم می خواستم ":مهران
نزدیکت باشم تا بتونی به خودت بیای و امتحانتو خوب بدی مرسی از اینکه درکم کردی من دارم میرم 

 من وجود ندگیام زاده تا نذرمو به جا بیارم ولی خیلی نا امیدم کردی مطمئن باش که خوشی تو زام
  ".نداره

  
حرف آخرش جیگرمو آتش زده بود آخه اصالًٌ . کلی هم تعجب کرده بودم.  خجالت کشیده بودم خیلی

  :با خجالت گفتم. نمی خواستم اذیتش کنم اونوقت اون یه همچین فکری کرده بود
  
بهتر نبود که به من می گفتی؟ اصالً راضی نبودم که این همه زحمت .تو از کی اومدی.واقعاً ممنونم"_

  ".معذرت.چه جوری جبران کنم؟ نمی دونم چی بگم.بکشی
  

منم زبونم بند اومده بود اصالً فکرشو نمی . ازم ناراحت بود و جوابمو نمی داد. دونستم چی کارکنمنمی
  .می خواستم یه جوری از دلش دربیارم و سر لطفش بیارم. کردم یه همچین کاری بکنه

  
 " SMS "من که چیزی نگفتم فقط گفتم جواب .  آقای مهران از دستم ناراحتید؟ من که معذرت خواستم"_

  ".مو بدید لطفاً
  

می ...!  چی بگم دل شکسته ای بیش نیستم از همه جا رونده شدم تو با اینکه منو ندیدی ولی":مهران
  ".هر وقت که شد صداتو بشنوم تا بتونیم راحت تر صحبت کنیم تا بتونم حرفاتو بشنوم و جواب بدمخوام 

  
باید تا صبح . من فردا ساعت یک امتحان دارم حتی یک کلمه هم نخوندم. ممنونم که بخشیدیم ." ی اوک""_

  ".اگه بتونم، االنشم داره خوابم میبره. بیدار باشم
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  ".ساعت بخوابی تا سرحال بشی بعد درس بخون 2سعی کن ." یاوک":مهران
  

 ساعت راه نمی افتاد من چشمامو رو هم می ذاشتم 2 ساعت بخواب من که کارم با 2 راحت می گفت چه
رفتم خونخ یکم غذا خوردم نشستم سر درسم اما اینقدر زیاد بود که نمی دونستم چی . صبح بیدار می شدم

اما ساعت .  می خونمشو صبح بیدار می شم بقی3 یا 2 گفتم می خوابم  بیدار بودم9خالصه تا ساعت . کارکنم
  .مهران بود.  از خواب بیدار شدم" SMS " ً با صدای قهی نه و چهل دق9:40

  
دوست داشتن . خوب می میرم: می خوام بمیرم.  زندگی کردن بلد نیستم،خوب زندگی نمی کنم":مهران

ولی به . خب اونم به خاطرت یاد می گیرم: حرف زدن بلد نیستم...ولی به خاطرت یاد می گیرم: بلد نیستم
  ".به نظرت خواسته ی بزرگیه. خاطرم درس بخون همین

  
این همه کار می خواست بکنه در عوضش فقط از من می خواست که واسه ی خودمو زندگیم .  بودجالب

  .یدبا این که از خواب پریده بودم ولی می ارز. حرفاش قشنگ بود. درس بخونم
  
فردا صبح اگه بیدار .  بیدار بشم بخونم3دارم از خواب می میرم می خوام بخوابم ساعت . می خونم.  نه"_

  ".خوشحال می شم صداتو بظنوم. به بعد من دانشگاهم8بودی 
  

 بدی اگه بهم احتیاج داشتی " SMS " به بعد 4اگه دوست داشتی می تونی ساعت . منم همینطور: "مهران
؟ من دارم می رم تهران تا ماشین و خونه و مغازه ی تهرانو " یاوک". درست عقب بیوفتینمی خوام از

 بمونم تا از نزدیک جاخودم همون . بفروشم تصمیم گرفتم بیام تا برای همون بچه ها یه جای بهتری بسازم 
 دیدی از بزرگ شدنشو ببینم آخه دلم خیلی براشون سوخت حتی بیشتر از خودم اگه بودی زندگیشونو می

  ".اما تو که عزیزی بشین درستو بخون. زندگیت بی زار می شدی
  

  .نمی دونم چرا دوست نداشتم بره. احساس کردم داره ازم دور میشه.  دفعه دلم گرفتیه
  
نمی دونم .  کی می خوای بری تهران؟ چرا یهو؟ منم دوست داشتم ببینمشون اما نمی دونم کجان"_

  ".که به فکر اونا هستی خیلی خوبهتصمیمت درست یا نه ولی این
  

خیلی دوست داشتم که تو این سفر تنها نباشم اما خب سعی .  بیدار می شم حرکت می کنم4 ساعت ":مهران
  "!اما...می کنم خوابم نبره چون از خواب متنفرم خیلی نامرده خونوادمو همین نامرد گرفت

  
 حرکت نکنی؟ اصالً 4نمی شه . رو با ظهر بروخوب بخواب صبح ب.  یعنی چی مگه روز رو ازت گرفتن"_

  "باید حتماً فردا بری؟ چقدر عجله داری؟
  

ای کاش یه چیزی . ای کاش می شد نره.  خواستم بره اونم اون وقت صبح می ترسیدم و نگران بودمنمی
ی ای کاش می تونستم بهش بگم نرو و اونم گوش بده اما من چه حق.اما چی نمی دونم. منصرفش می کرد

  خوب بهم می گفت به تو چه من می خوام برم تو چی کارداری؟.داشتم که بهش بگم نرو
  

  ". باید تهران باشم8 آخه قرار گذاشتم با وکیلم ساعت ":مهران
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مواظب . همیشه اینقدر زود تصمیم می گیری وزود عمل میکنی؟ کاش بیشتر فکر می کردی ! ی اوک"_
  "راستی تو پژو داری؟. شیاالنم بخواب که صبح باید بیدار.باش

  
می خواستم ببینم اون بوده یا .  سؤالو برای این پرسیدم چون دم دانشگاه یه پژوی مشکی دیده بودماین

  .نه
  

  ". دارم چه طور مگه مهمه؟ ولی دیگه اینا واسم مهم نیست84 نه من ماکسیما مدل ":مهران
  
اصالً .تو سرویس بودم.  بود ولی مدلشو ندیدم نه آخه امروز جلوی دانشگاه فقط یه ماشین دیدم مشکی"_

  ".مواظب خودت باش برادر مهران.مهم نیست
  
 من اگه جای تو بودم و پولشو داشتم که به این بچه ها کمک کنم راه های بهتری از فروش اموال بلد "_

تر گرقته هر چی باشه با مشورت تصمیم ها به. بودم که بیشتر به نفعشونه وقت کردی با کسی مشورت کن
  " نمی شه فردا نری؟".ولی فکر می کنم که تو فقط به حرف خودت گوش می کنی. میشه

  
  .هم دلم می خواست که جوابمو بده.هم بهم برخورده بود هم ناراحت شده بودم.  جواب نداددیدم

  
تو من با اینکه خواب بودم جواب.  آدمو ندی" SMS " خوب بخوابی ولی این دور از ادبه که جواب "_

  .اصالً دیگه مهم نیست شب خوش.دادم
  

شرمنده شارژ گوشیم تموم شده بود االن گذاشتم شارژ شه تو هم خوب بخوابی ولی من تا یک ":مهران
  ".بیدارم خوابم نمی گیره

  
این که راحت تر از .  فقط آخری رو دیدی؟ خب بگو دوست ندارم جواب بدم" SMS " از اون همه"_

  ".خوشم نمیاد نادیده گرفته بشم. مهم نیستولی دیگه . طفره رفتنه
  

آخه خودم به . همیشه از بی توجهی بدم میومد.می خواستم اونم بفهمه که ناراحتم.  شده بودمناراحت
  .واسه همین دوست ندارم کسی بهم بی توجه باشه. همه توجه می کنم

  
ط یکی اومده بود که جواب گوشیمو روشن کردم فق.  به خدا نمی دونم چرا همه پاک شده بود":مهران

  ".دادم حاال بپرس جواب میدم
  
  ". نمی خواد برو به کارت برس مزاحمت نمی شم"_
  

  ".باشه فقط درک می کردی خوب بود.  یعنی برم گمشم دیگه":مهران
  

اصالً چش بود . داشتم ناز می کردم فکرکرده دارم فحش می دم.  چی این پسره چرا این طوری بودیعنی
  . بود ) وی کیآ(  " IQ "چقدر. ین چیزی نگفته بودم از خودش در میاوردمن که همچ
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چهزودرنجی .  مو دوباره می فرستم" SMS " من گفتم برو بخواب چرا حرف تو دهنم میزاری؟ االن "_
  ".هستی

  
  ".منتظرم":مهرام

  
" SMS "رو دوباره فرستادم و منتظر جوابش شدم .  
  

  ". خب جای من که نیستی":مهران
  
  ".در ضمن وقت کردی آخرشم بخون آقای مهران.آره نیستم تو که می تونی مشورت کنی"_
  

 200 میلیون ساختش هزینه داره ولی من حسابم 700 چشم حتماً می خونم سؤال کردم نزدیک ":مهران
  ".بیشتر نیست

  
 "از طریق . تباه تو می خوای چی کار کنی؟ به نظر من که می دونم اصالً برات مهم نیست این کارت اش"_

SMS "پس فضولی بسه. االن می گی به تو چه.  نمی تونم بگم چرا."  
  

  ". نده" SMS " آخه چه فضولی اگه دوست نداری خب ":مهران
  
 " SMS "آخه چند تا .  تا آخر نخوندی بعداً اینو میگی" SMS "یه .  وای تو چقدر زود ناراحت میشی"_

  ".ن که بی خیال خواب شدمبفرستم تا منظورمو کامل برسونم؟ م
  

  ".بهتره بخوابی فردا با هم صحبت می کنیم. باشه شرمنده که مزاحم خوابت شدم":مهران
  
مواضب باش و با دقت رانندگی . من دارم درس می خونم تو بخواب که صبح تو راهی.  خواهش می کنم"_

  ".موفق باشید. سفر خوش.کن
  

  ". درستو بخونولی تو.  من خوابم نمیاد بیدارم":مهران
  

یکم درس خوندم و بعد . مهران باید می خوابید تا فردا خواب نمونه.  شدم" SMS " دیگه بی خیال منم
. وقتیم زنگ زد تحویلش نگرفتم. صبح4فکر کنم ساعتو عوض کرده بودم واسه ساعت . گرفتم خوابیدم

 ستی شش و ب6:24ساعت . م کهاز رو هم نمی ر. من چقدر پرو بودم آخه. خاموش کردمو گرفتم خوابیدم
  . داد" SMS " صبح دیدم مهران قهیو چهار دق

  
سالها توی زندگیم گشتم و گشتم دنبال نیمه گم شدم میگشتم و اما قصه ی دلم وقتی شیرین شد، ":مهران

از همون شب قشنگ آشنایی که گذاشتی دست توی دستم گرفتم، هنوزم . مثل گل شد، اومدی تو سرنوشتم
 شب شادی و هون،نکنی عشقتو پن. با تو هستم، گل افشون کن، گل افشون کن. و روز با تو هستماما شب 

  ".شوره برقص و گل برافشون
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دفعه ی آخرم . دیگه غلط می کنم تو فرجه ها درس نخونم. نرفتی هنوز؟ من هنوز خوابم میاد. سالم"_
  ".بود

  
  ".واب آلوخیلی تنبلی خ.  می رسم7 سالم من تو راهم تا ":مهران

  
خوبه .  بزن" SMS " بخون نه " SMS "در حین رانندگی هم نه .  بزن" SMS "وقتی رسیدی به مقصد "_

  ".عجب بچه ی حرف گوش کنی هستی تو. گفتم مراقب باش
  

  ". من عادت دارم نگران نباش":مهران
  

ه این پسره چه جوری در تعجب بودم ک. عادت داشت یعنی همیشه همین کارو می کرد.  در اومده بودکفرم
 SMS "پشت رلو . استثنا بود. دیگه این جوریشو ندیده بودم. عجب بچه ی تخسی بود. تا حاال سالم مونده

  . سوزهیهم تصادف می کنی هم غذات م.  بازی مثل اینکه بگی در حین رانندگی آشپزی کن"
  

ز باز به دوستم گفتم زود بیاد درس دیرو. با بابا رفتم دانشگاه. صبحانه هم نخوردم.  شدم حاضر شدمبلند
 نفر این درسو گرفته 2 تا دوست صمیمی فقط 4بخونیم البته این یکی دیگه از دوستام بود بین ما 

انصافاً بیشتر از دیروز خوندم اما . درست مثل روز قبل یک ساعت حرف زدیم بعد رفتیم سراغ درس.بودن
سر امتحان . بیشتر از این قسمت که نخونده بودم سؤال اومداتفاقاً توی امتحان . بازم یکمی از درسم موند

نصف چیزایی که نوشتم . یه چیزایی نوشتم که فکر می کنم استاد موقع تصحیح ورقه ام کلی خندیده باشه
 دونستم چیه همین جوری از روی اسمش چرت و میمثالً یه سؤال داشت که اصالٌ ن. از خودم در آوردم

  .پرت نوشتم
  

نمی . سیستم دوباره مشکل پیدا کرده بود.  هام فرستاده نمی شد" SMS " هر کار کردم 1 و 12ا  ت11 ساعت
 " SMS "بعد از امتحان هر چی سعی کردم با . اعصابم خورد شده بود.  بدم" SMS "تونستم به هیچ کس 

بام گفته بود برو هر آخه تولدم بود و با. می خواستم با دوستام برم خرید. به مهران خبر امتحانمو بدم نشد
وقتی اومد توی . به شهر که رسیدیم قرار بود جزوه ی یکی دیگه از دوستامو بهش بدم. چی می خوای بخر

. هوای سرد فقط یه مانتو پوشیده بود و زودی اومده بود منم طفلکی رو با همون لباس کم بردمش بیرون
. گفتم بزنگم الاقل بهش بگم که سیستم خرابه هام نمی رسه " SMS "توی راه وقتی دیدم هر کاری میکنم 

اما هر کاری میکردم یعنی هر چی زنگ می . نه که بچه زود رنج بوده گفتم ناراحت میشه تحویلش نگیرفتم
رفتم . خالصه یکم بی خیال شدم. یعنی بوق می خورد ولی کسی برنمیداشت. زدم گوشیش جواب نمی داد

ی خودم خریدم و از همون ور رفتیم یه عطر فروشی و یکی از دوشتام  براامانهیه هدیه از طرف باباهه و م
دیگه داشتیم برمی گشتیم خونه که مامانم زنگ زد و گفت که از همون طرف برم خونه ی . یه عطر گرفت

از طرفی داشت نم نم . دائیم چون شام اونجا دعوت بودیم، نمی خواستم با ماشین برم چون زود می رسیدم
داشتیم با دوستام بر می گشتیم . د منم که عاشق بارون بودم می خواستم زیر بارون قدم بزنم می یومونبار

اما تا جواب دادم قطع . خونه که دیدم گوشیم داره زنگ می خوره، یه نگاه به گوشیم کردم دیدم مهران
 - ی آ" عجب   بوده؟" کال سی م"فکر کردم بازیش گرفته یعنی فکر کرده بود من این همه زنگ زدم . شد

. خالصه داشتیم می رفتیم و جلوی مغازه هایی که خوشمون میومد وایمیستادیمو نگاه می کردیم.  بود" ویک
. جوابشو دادم. سالم کرد. این دفعه وقتی گوشی رو ورداشتم دیگه قطع نکرد. دوباره گوشیم زنگ زد

فقط می خواستم .  مزاحمتون شدم صبح کلیزبعد گفتم ببخشید که ا. گفتم آره.شما سوگند هستید: گفت
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یه وقت . فکر کنم خطا خرابه.  می زنم هیچ کدومشون فرستاده نمی شه" SMS "بگم که از صبح هر چی 
  . بدم" SMS "فکر نکنید که من نخواستم 

  
 برای شما دادم که فرستاده " SMS "االن یه . آره خطا خرابه آخه منم هر جی می فرستم نمی ره:مهران
  .نشده

  
  .نگران شدم اما هر چی زنگ زدم گوشی رو بر نمی داشتید گفتم نکنه اتفاقی افتاده باشه: فتمگ
  

فهمیدم که داره زنگ می . گوشیم باال بود. خوابیده بودم. نه آخه سرما خوردم حالم خوب نیست: مهران
اید کار مهمی داشته تا اینکه گفتم برم ببینم کیه که اینقدر زنگ زده ش. خورده اما نای بلند شدن نداشتم

  .باشه دیدم شمایید
  

اونجا هوا سرده؟ اینجا که داره بارون . کامالً از صداتون پیداست که سرما خوردید. خدا بد نده: گفتم
  .من از بارون خیلی خوشم میاد. منم کلی دارم کیف می کنم. میاد

  
  دشم دوست دارید؟زیر بارون راه می رید خوبه که دوست دارید ولی سرما خوردن بع: مهران

  
  .همه ی لطفش به سرمائیه که می خورید. بارون بدون سرما خوردن که مزه نداره:گفتم

  
  .بفرمائید اینم بازم میگید دوسش دارید: خندش گرفت گفت.  اینو گفتم شروع کردم به سرفه کردنتا
  

بله که دو ساعت زیر این سرفه هام مال االنم نیست مال پنج ، شش ماه ق. آره بازم دوسش دارم: گفتم
نکنه شما هم زیر بارون راه رفتید . از اون موقع بر طرف نشده هنوز گه گاه بهم سر می زنه. بارون راه رفتم

  که این جوری سرما خوردید؟
  

نه من زیر بارون راه نرفتم ولی چند شب پیش یه چند ساعتی توی هوای سرد که سوزم داشت : مهران
اما بعد گفت . گفته بود اگه خواستم خودمو بکشم خبرش کنم اونم میاد. دممنتظرکسی بو. ایستاده بودم
  .پشیمون شدم

  
آخه من نه ، شما : بهش گفتم. خندم گرفته بود. داشت متلک می گفت. منظورش به من بود.  بودمفهمیده

ز جاتون  شب شال و کاله کنم از جلوی ننه باباهه رد بشم بگم ببخشید شما ا9من یه دختر ساهعت . بگید
اونوقت به نظر شما . تکون نخورید من می خوام برم بیرون با یکی قرار دارم می خوام برم خودمو بکشم

باباهه با کمال لطف و محبت می گفت عزیزم الزم نیست . اونا می ذاشتن من از در خونه پامو بیرون بزارم
یرون نرفته من خودم تو رو میکشم تا تو این وقت شب بری بیرون اونم با یه پسر غریبه بری خودتو بکشی ب

  .این بهتره. تازه گناهم نمی کنی واسم خودکشی هم روش نیست. زحمتت کمتر بشه
  

کلی کار . تازه من از مردن صرفه نظر کردم. شما بگید. من چه جوری میومدم بیرون خودمو بکشمآخه
  .هست که می خوام انجام بدمشون که اگه بمیرم نمی شه
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منم از مردن پشیمون شدم می خوام برم واسه بچه های یتیم یه کاری . سیار خوبی می کنیدکار ب: مهران
  .بکنم

  
ولی اگه قراره همه چیز تونو بدید به اونا خودتون چی کار می کنید؟ . واقعاً خوشحال شدم. خوبه: گفتم

  خودتون کجا زندگی می کنید؟
  

  .نم با اونا زندگی می کنمدولت یه اتاق بهم میده م. خوب منم پیش اونا: مهران
  

خوبه این همه درس . یعنی شما می شید سرایدار اونا: گفتم. منم خندم گرفته بود.  می خندیدداشت
  .واقعاً عالیه. خوندید بشید سرایدار

  
  .باید ماشین می کرفت.  از دوستام داشت خداحافظی می کرد دیگه از ما جدا می شدیکی

  
ببخشید دوستم داشت :  کردمو دوباره گوشی رو ورداشتم گفتمخداحافظی.  چند لحظه گوشیگفتم

  .خداحافظی می کرد ببخشید معطل شدید
  

  االن شما تنهائید؟ دارید میرید خونه؟. خواهش می کنم: مهران
  

. اخه شام دعوتیم. خونه هم نمی رم دارم میرم خونه ی دائیم. نه تنها نیستم یکی از دوستام همراهمه: گفتم
دوستم همش جیغ میکشه .  استفاده کردمو دارم راهمو دور می کنم تا بیشتر زیر بارون باشممنم از فرصت

مثل دیونه ها از وسط پیاده رو رد میشی . میگه سوگند الاقل از گوشه رد شو که بارون کمتر بهت بخوره
ندش خ. بارونو عشقه. ولی کی به حرفش اهمیت میده. سر تا پات خیس شده. مردم فکر می کنن خلی

دیگه رسیده بودیم به یه جایی که قول خودم چون می خواستم میون بر بزنم باید از توی این . گرفته بود
همون جور که با تلفن حرف می .  شده بودمادیگه تنه. از دوستام خداحافظی کردم. کوچه رد می شدم

که باید مستقیم میرفتم جلوی به خیال خودم راه رو بلد بودم اما نمی دونم چرا یه جا . زدم راهم می رفتم
منم گفتم یه کم به راست بعد مستقیم میرم اما یکم راست رفتنم خیلی طول کشید . را هم یه ساختمون بود

  .وای گم شدم: یه دفعه گفتم.  و راه اصلیمو برمچمهیچ کوچه ای نبود که من بپی
  

  چی؟ اتفاقی افتاده؟ گفتید گم شدم؟: مهران
  

ضایع .اما چی کار می کردم. روم نمی شد بگم آره.توی شهر خودش گم میشهآخه آدم . کشیدمخجالت
اگرم نمی گفتم وقتی که از کسی . از طرفی شاید می دونست که من االن کجام. حرفمو شنیده بود. بود

  .آدرس می پرسیدم می فهمید
  

 داشتم درست می .نمی دونم چی شد. نمی دونم کجام یا کجا دارم میرم.آره، مثل اینکه گم شدم: گفتم
  .رفتم اما یه هو از اینجا سر در آوردم

  
  از کجا آمدید و کجا می خواید برید؟: گفت
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باید مستقیم می رفتم اما راه نداشت منم اومدم راست که .اومدم تو...از کوچه ی روبروی خیابون: گفتم
  .بعد بپیچم اما نمی دونم این راسته چرا تموم نمی شه

  
همین راهو اونقدر برید تا برسید به .حاال اشکال نداره.باید می رفتید چپ. ید راستنباید می یومد:مهران

  .من بهتون میگم کجا برید. آخرش
  

  .رفتم تا رسیدم به اخرش یه دوراهی بود یکی راست و یکی چپ.  همون کارو کردممنم
  

  .اصالً کجا هستم.حاال چی؟ من اصالً اینجاها رو نمی شناسم: گفتم
  

  آره: دید به دو راهی؟ گفتمرسی: مهران
  

  .سمت راستتون یه سوپر مواد غذایی.خوب سمت چپتون یه پتوفروشی داره: مهران
  

با دهنی که از تعجب یه .  نگاه به سمت چپ و راستم کردم دیدم آره واقعاً همین مغازه ها هستن اونجایه
  .آره می بینمشون: گفتم.متر باز مونده بود

  
سر دوراهی دو تا .  می رسید به یه دوراهی که باید از سمت راست بریدخوب از سمت چپ برید:گفت

می رسید به یه جایی که یه تاکسی تلفنی داره از اون رد می . این راهو مستقیم برید. مغازه بقالی داره
 که شما ابونیسمت چپ می خوره به همون خی...سمت راست می خوره به. می رسید به یه دو راهی. شید

  .می خواید
  

همچین .حتی نمی تونستم دهنمو ببندم که هنوز بازمونده بود.  که اصالً نمی تونستم جلوی تعجبمو بگیرممن
انگار نه انگار که االن توی یه شهر . انگار کنارم داشت راه می رفت. صحبت می کرد که آدم شک می کرد

  .تاش شش ساعتی با اونجایی که من بودم فاصله د-شهری که یه پتج . دیگه بود
  

  .همچین حرف می زنید و خوب آدرس کوچه ها و مغازه ها رو می دید که انگار همین جایید: گفتم
  

  .من پشت سرتم.آره:همران
  

هیچ کسیم جز من توش . کوچه تاریک تاریک بود.  ترسیدم که ناخودآگاه برگشتم پشتمو نگاه کردمهمچین
  .نگید این جوری می ترسم: گفتم. ترس برم داشت. نبود

  
  .این جایی که شما هستید خیلی خطرناکه من موندم چرا تا حاال کسی بهتون گیر نداده.حقم دارید: مهران

  
وقتی به دو راهی آخر رسیدم از اونجا به . از ترس دیگه داشتم می دوییدم.  تو دلمو خالی می کردداشت

دیگه اینجاها رو . کردمآخ جون پیداش :گفتم. همچین ذوقی کرده بودم که نگو. بعدش برام آشنا بود
  .بلدم
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شما در این . آفرین بر شما.رسوندمت به خیابون اصلی تازه می گی اینجاها رو بلدم.خسته نباشید: مهران
  .مسابقه نفر اول شدید

  
  .از طرفی موش آب کشیده شدم. گرفته بود و داشتم بلند بلند می خندیدمخندم

  
میگه اگه بیای توی خونه . از سر و روم آب می چکه. بدهفکر نمی کنم زن داییم توی خونه راهم : گفتم

راستی تو چه جوری اینجاها . دارم یخ می کنم. خیسی به پوست تنم هم رسیده.همه جارو خیس می کنی
  مگه خونتون کجاست؟.رو اینقدر خوب بلدی

  
  ...از این خیابون اگه بپیچید سمت راست و مستقیم برید. من کل شهر رو خوب بلدم: مهران

  
  . قشنگ منو رسوند تا توی کوچشون و اسم کوچشونم گفتخالصه

  
  .می تونی در رو واکنی. خوب اگه اسم آپارتمان و طبقتون رو بگید من زنگ خونتونم می زنم: گفتم

  
تو هموز خونه ی . بیای توی کوچه از هر کسی که بپرسی اسم منو می دونه وآدرس خونم بهت میده: مهران

  ؟داییت اینا نرسیدی
  
  .شرمندم.کلی هم خرج تلفن رو دستتون مونده. ببخشید حسابی انداختمتون تو زحمت. نه هنوز نرسیدم:_
  

اصالً . نه بابا اگه االن می خواستید برگردید خونه من باهاتون حرف می زدم تا دم خونه برسید: مهران
ی داییتون همراهیتون می االنم تا دم خونه . مسئله ای نیست من خیلی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم

  .کنم
  
  ".مرسی.منم همینطور":_
  

مثالً . یه چیزاییم در مورد خودش گفت.  نا دم خونه دائیم باهام حرف زد و منو کلی شرمنده کردخالصه
مدیریت خونده و یه شرکت پخش دارو داره که مرکزش تهرانه اما اینجا هم یه شعبه داره و خودش .فهمیدم

 خواهر و برادرش توی همامان و بابا و ی. ه نه کامالً آخه همش توی خونه چپیدهالبت. مدیر اونجاست
یه بارم . اون چون همراهشون نبود زنده می مونه. تصادفی که توی جاده ی تهران بوده فوت می کنن

 ساعت نیمه جون میاد به ساحل و زنده می مونه و خیلی 24موقع شنا توی دریا غرق شده که بعد از 
  .دیگهچیزهای 

  
آخه قرار . خونه دائیم اینا ازش تشکر و عذر خواهی کردم و گفتم امید وارم شب بهتون خوش بگذرهدم

اونم تشکر کرد و گفت مرسی ولی فکر نکنم خوش بگذره آخه . بود با یکی از دوستاش شام برن فرح زاد
  .اصالً حوصله ندارم و رفتنم زوریه

  
ونقدر خیس شده بودم که تا رسیدم اونجا یه ست لباس گرفتمو ا.  کردمو رفتم خونه ی دائیمخداحافظی

موقع شام بیدارم . من که اصالً سرمایی نبودم خودمو چسبوندم به بخاری و خوابیدم.لباسامو عوض کردم
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 و یه کمک ردمفقط زودی غذا خو. کردن اونقدر خسته بودم و سردم بود که نای غذا خوردنم نداشتم
  .کلی بی خوابی داشتم که می خواستم جبران کنم. نهکردم تا زود تر بریم خو

  
  . تشکر می زدم تا دوباره ازش تشکر کنم" SMS " صبح برای مهران یه فردا

  
خوبی؟ می خواستم دوباره تشکر کنم . سالم: زدم و گفتم" SMS " ً براش قهی نه و چهل دق9:40 ساعت صبح

ه موقع رسیدم یکم دیگه تو این کوچه ها میموندم ب. نمی دونم چه طوری جبران کنم. واقعاً زحمت دادم
  .مقتول می شدم

  
گفتم این همیشه روزا خوابه شبا . زنگیدم دیدم گوشیش خاموشه.  صبر کردم دیدم جواب ندادهرچی

ساعت . یکم درس خوندم و ناهار خوردم.ولش کردم و رفتم سر درسم. بیداره پس چه جوری میره سرکار
 کهخوشحالم . سالم خوبید؟ مثل اینکه دیشب خیلی خوش گذشته بهت: فتم زدم و گ" SMS " براش 4

  .خوش بگذره. دیدی زندگی زیادم بد نیست. دوستایی داری که با اونا خوشحال میشی
  

از طرفی گفتم شاید خیلی خوشه که نمی تونه . نگران شدم.  منو نداد" SMS " بود بازم جواب عجیب
  . دادم" SMS "دوباره .  دیگه منفجر شدم7اما نزدیک ساعت . یه کم صبر کردم. جواب منو بده

  
.  کوتاه هم نمی تونید بدید؟؟؟ من دیگه مزاحمتون نمی شدم" SMS "یعنی سرتون اینقدر شلوغ که : گفتم

  .ببخشید بای
  

  . اومد مهران بود" SMS "یه ده، دوازده دقیقه بعد برام.  گذاشتم پائین و رفتم سر درسمگوشیمو
  

نتونستم . مثل اینکه من باید شاکی باشم نه تو؟ دیشب حالم خیلی بد بود.عیدت مبارک.  سالم عزیزم:مهران
دیشب خیلی منتظر موندم ولی مثل اینکه شما سرتون شلوغ . از خونه بیرون برم تا صبح پرستار مراقبم بود

 "من جرأت نمی کردم . وتاه بدید حتی ک" SMS "گفتم حتماً پیش خونواده هستید که نمی تونید . بود
SMS "بدم .  

  
نگران .حتی بهش تبریک هم نگفتم. اصالً یادم رفته بود که روز عیده. ناراحتم شدم.  خجالت کشیدمخیلی

زنگ .  حالشو بپرسم اما گفتم بهتره زنگ بزنم ببینم االن چه طوره" SMS "می خواستم با . هم شده بودم
  .سالم:  گفتم.بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت. زدم

  
  سالم خوبید؟: مهران

  
 بدی " SMS "چرا جرأت نکردی .  مرسی من خوبم شما خوبید؟ دیشب حالتون بد شد؟من نمی دونستم"_

  . بدم مزاحمتون بشم" SMS "من گفتم با دوستت بیرونی خوب نیست 
  

وش بگذره که مریض اینقدر گفتی خوش بگذره، خ. تا صبح تو رختخواب بودم. آره بابا حالم بد شد:مهران
  .شدم افتادم توی خونه
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گفتم خوش بگذره یعنی برید روحیتون باز بشه نه . اصالً هم منظوری نداشتم.  به خدا چشمم شور نیست"_
  ".این که حالتون بدتر بشه

  
منم راه افتادم بیام خونه یعنی .منم تا صبح حالم خوب شد. من که نگفتم چشمت شوره. شوخی کردم:مهران

  .دیگه حوصله ی تهرانو نداشتم. اونجابیام 
  
  "االن کجائید که اینقدر شلوغه؟. جدی االن بهترید؟ راه افتادید؟ من گفتم چند روز اونجا می مونید"_
  

راستی تو . دیروز تا حاال چیزی نخوردم. از گشنگی دارم میمیرم. یه جایی وایسادم شام بخورم: مهران
  زنگ زدی آره؟

  
  پس مامانم زنگ زد؟.و زنگ زدی کردم یعنی چی تتعجب

  
  "آره من زنگ زدم چه طور مگه؟"_
  

  ".پول موبایلت زیاد میشه.هیچی قطع کن من زنگ می زنم: مهران
  
  "بعد قطع کنم تو زنگ بزنی؟. من زنگ زدم حالتو بپرسم. این جوری زشته. اشکال نداره. نه یعنی چی"_
  

تازه پول موبایلم . ج باباهه پول از کجا بیاره این همهتو یه دختر دانشجو با کلی خر.  چیش زشته":مهران
  "باشه؟. قطع کن من یه چیزی می خورم برات زنگ می زنم. بده

  
  "پس غذا تو خوردی بزنگ باشه؟.منم باید غذا درست کنم.باشه"_
  

  ". خداحافظ"_ ".خداحافظ. باشه پس فعالً: مهران
  

  . داد" SMS " غذا درست می کردم که داشتم
  

  ".مواظب باش آخه آشپزی کار هر کسی نیست.  نسوزی":نمهرا
  
  ".موقع غذا حرف نزن میپره تو گلوت. قابل خوردنه. می تونم یه غذای سوخته درست کنم.  نه یکم بلدم"_
  

داری چی درست می کنی؟ من که غذا هه رو از اینجا می بینم حسودیم میشه آخه دارم تخم مرغ :مهران
  "آبپز می خورم

  
الهی، دلم سوخت برات . با گوجه و سیب زمینی سرخ کرده و ساالد و مخلفات.  مرغ درست می کنم دارم"_

  اما باعث
  

  ".بخورش شاکی هم نباش.  شه زود خوب بشیمی
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اما . درست یادم نیست که در مورد چی حرف زدیم. که اون زنگ زد. البته تقریباً.  درست کرده بودمغذامو
از . از شرکتش. از خونوادش از. از هر دری حرف زدیم. ساعت حرفحدود یکی دو . کلی حرف بود

.  زندگی کنیدتمتو باید جای خونوا. این که دنیا به آخر نرسیده. من از خودم گفتم. از دوستاش. کارش
  .اونا همه ی امیدشون به توئه

  
یادم گفت . گفتم بگو. آخه وسط حرفا گفت یه جوک بگم. فهمیدم بچه ی فراموش کاریههمچنین

گفت من ین جوریم به بچه ها که . گفتم چه زود یادت رفت. خندم گرفت یه ثانیه هم تو ذهنش نبود.رفته
خالصه بعد از کلی حرف زدن . میگم یه جوک بگو سریع میگی بگو اما می دونی که من یادم نیست

یم روی سکوت گوش. خداحافظی کردیم آخه دیگه مامانم اینا پیداشون می شد و باید شام می خوردیم
 برام اومده که همشون " SMS "بعد از شام که اومدم توی اتاقم دیدم سه تا . منم رفتم از اتاق بیرون.بود

  .مهران بودن
  

  " یه جوک بگم؟":مهران
  

  ". جواب ندادی یادم رفت":مهران
  

  ".حتماً سرت شلوغه خوش باشی.  جواب نده اشکالی نداره":مهران
  
اگه . مامانم اینا اومده بودن و داشتن به خواهرم زنگ می زدن. د تو اتاق نبودم تالفی می کنی؟ ببخشی"_

  ".زودتر تا فراموش نکردی باز. جوکت یادت نرفته بگو
  

 متنی براش فرستادم تا مثالً از دلش در بیارم اما " SMS "یه.  جواب نمیده گفتم حتماً ناراحت شدهدیدم
اصالً از ذهنم خارج . حسابی تو فکر بودم.  میده" SMS "ودش گفتم خوب هر وقت بخواد خ. تحویل نگرفت

  . دادم" SMS "شب وقتی می خواستم بخوابم براش یه . همش بهش فکر می کردم. نمی شد
  
ولی . محبت اونا چیز دیگه ایه. من نمی تونم کاری بکنم.  می دونم خونوادتو خیلی دوست داشتی"_

  . کمکت کنمخوشحال میشم منو به خواهری بقبولی تا
  

فقط فکر کردم اگه جای .  منظوری نداشتم" SMS "از این . فکر نمی کردم جوابمو بده.  خوابیدمگرفتم
یه ساعت بعد جوابمو . خواهرش باشم می تونه باهام راحت تر باشه و من بیشتر می تونم بهش کمک کنم

  .خیلی ناراحت و عصبانی بود جا خوردم. داد
  

م که خواهرم باشی؟ ولی اینو بدون من نه پدر می خوام، نه مادر، نه برادر و نه  من از تو خواست":مهران
من فقط کسی رو می خواستم که منو فقط به خاطر خودم بخواد منو درک کنه دوستی می . حتی خواهر

 وقتی به مشکلی باشهخواستم که اگر روزی به صفر رسیدم منو تنها نذاره تو زمانی که خوشم باهام خوش 
ولی ....خورم نگه برو بمیر من تو زندگیم فقط با کسانی برخورد دارم که راضی به مرگم هستن تامی 

  ".نه کس دیگه. دوستی که قدر این دوستی رو بدونه و واسش ارزش قائل بشه. محتاج دوستم
  
ات شاد و نمی دونم می تونم کمکت کنم یا نه اما قول میدم تو شادی.  اگه منو قبول داشته باشی من هستم"_

  ".تو غمات باهات گریه کنم
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 تو فقط تو شادیام شادباش منم سعی می کنم که غما مو بروز ندم تا تو همیشه بخندی نه اینکه ":مهران

  ".گریه کنی
  
 اگه قراره فقط شاد باشم که هستن خیلی ها که تو شادیات باهاتن من میخوام تو غماتم باشم سعی میکنم "_

  ".آد فقط بخندکاری نکنم که اشکت در
  

 مطمئن باش تا االن نذاشتم کسی اشکمو ببینه و دوست ندارم که تو هم ناراحت بشی می خوام ":مهران
  ".همیشه خوشحال باشی

  
 می خوام سنگ صبورت باشم تا هر چی تو دلت هست بگی قول می دم فقط گوش بدم تا سبک بشی من "_

  ". منبی خیال.می دونم چه جوری غصه ها مو فراموش کنم
  

  .اما وقتی جواب داد خیلی عجیب بود.  دادنش یک ساعت طول کشیدجواب
  

اگه تو دلت جای . چی شده از داداشی ناراحتی که جواب نمی دی گفتم به خاطرت خودت بهتره":مهران
نمی خواستم ناراحتت کنم چون خواسته ی خودت بود . دیگس و بهم نگفتی تا بتونم در حقت برادری کنم

اسم . صدات کنمنمی خوام مژگا. باید اول بهم می گفتی تا اینکه خودم منظورتو بفهمم. م باشیکه خواهر
خوشحالم که منو تنها نمی زاری و منو از اشتباهم آگاه کردی مرسی . خواهرمه که انگار دوباره زنده شده

  ".مژگان
  
اید اگر خواهرت باشم  من ناراحت نشدم فقط فکر کردم که تو کلی دوست داری که بهت کمک کنن ش"_

اگه فکر میکنی که به عنوان یه دوست می تونم کمکت کنم من حرفی . باهام راحت تر باشی نه چیز دیگه
  "تو اسم واقعیمو یادت هست؟. می فهمی منظورمو. می خوام تو راحت باشی. ندارم

  
  "سپند،هستی، سوگند، کدومشون؟.  نه آخه اسمای زیادی گفتی":مهران

  
آفرین پسر خوب جواب درست .میکنی کدومشون باشه؟ می خوام حدس بزنی تا هوشتو بسنجم تو فکر "_

  ".جایزه داره
  

  " این سؤال کردن یعنی گزینه چهارم هم داره؟ یعنی هیچکدام؟":مهران
  
ولی تو هر چی دوست داری می تونی . سوگند بود. اصالً حدس زنه خوبی نیستی خودم میگم. نه بابا"_

  "ت داری مژگان باشم؟دوس. صدام کنی
  

گیج شدم اصالً من همون شما صدات می .  نمی دونم ولی یه حسی بهم میگه حدسم درست بود":مهران
  ".راستی رسیدم به شهر. کنم

  
فقط میشه منو به اسم صدا کنی؟ من به عمرم اینقدر رسمی . دوش بگیر بعد راحت بخواب.  رسیدن بخیر"_

  ".لطفاً شما صدام نکن. حرف نزدم
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 من نمی رسید بهش یا اونقدر خسته بود که تا رسید خونه خوابش برد چون دیگه جوابمو " SMS " نمیدونم

  : زدم و گفتم" SMS " براش قهی دقستی ده و ب10:20فردا صبح ساعت  . منم گرفتم خوابیدم. نداد
  
 یا خوابیدید یا  هام نمی رسه یا شما وقت ندارید" SMS "آقای مهران حالتون خوبه؟ نمی دونم "_

  . زدم اما جواب ندادید نگران شدم" SMS " تا 10از دیشب . مریضید
  

  .جام خشک شدم. ت.  بودم جوابمو بده اما جوابی که برام رسید مثل برق گرفتتممنتظر
  
  ".این خط واگذار شده.  سالم"_
  
  

   )4فصل ( 
  
یعنی .باورم نمی شد. ران حرف زدممن دیشب با مه.  تعجب دهنم شده بود یک متر یعنی چی چه جوریاز

  .مگه میشه. بی خبر و یه دفعه
  
  ". ببخشید میشه بپرسم از کی؟ تا دیشب که واگذار نشده بود"_
  
  ".می نه و ن9:30 ساعت "_
  

نمی فهمیدم چی شده ولی یه فکر اومد تو ذهنم یعنی همش بازی بود؟ اگر .  یه دفعه و ناگهانی بودخیلی
یه . اون کی بیدار شده بود خطشم فروخته بود. چندان براش مشکل نبود.هم خبربدهبازی نبود میتونست ب

. اعصابم خورد شده بود. رهیعنی اومده بود که فقط اذیت کنه و ب. اصالً سر در نمی آوردم. دفعه کجا رفت
بکنم اینقدر فکر بود که نمی خواستم به هیچ کدومشون حتی نگاهی . کلی فکر عجیب و غریب تو ذهنم بود

در اتاقمو . گوشیمو گذاشتم روی سکوت و گذاشتمش توی اتاقم. هر کدوم به تنهایی باعث سر دردم میشد
سعی می کردم که اصالً سمت اتاقم نرم تا به . ندنبستم و از اتاق اومدم بیرون و شروع کردم به درس خو

رایی با خودم تکرار می کردم که اما یه جو. باورم نمی شد که مهران بی خبر رفته باشه. گوشیم نگاه نکنم
  .این یه بازی مسخره بود

  
بعد ناهار همه می خواستن بخوابن منم . تا اینکه بابام اینا اومدن و ناهار خوردیم.  مشغول کردمخودمو

  .روی تخت دراز کشیدم و مشغول درس خوندم شدم. رفتم تو اتاقم
  

نگاه .  تا مسیج دارم2 کشید وقت برگشتنم دیدم  درسم از اتاق بیرون که آب بخورم و بیام یکم طولوسط
یادم . کردم یه شماره مال خط تهران به نظر خیلی آشنا بود یکم فکر کردم دیدم بله خودشو مهران بود

 می خواست مطمئن بشه که طاومد یه باربا همین خط بهم زنگ زده بود البته تا گفتم بفرمائید قطع کرد فق
  .من دخترم

  
  .خیلی وقتت پره که نمی تونی جواب بدی؟ مرسیچی شده : مهران
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  : دادم البته با شک هم فکر می کردم خودشه هم شک داشتم واسه همین گفتمجواب

  
  "ببخشید شما؟.  سالم داشتم درس می خوندم"_
  

باید به من می . آقای مهران شمائید؟ از دستتون شاکی بودم":باشک گفتم.یکم صبر کردم. جواب نداداما
  ".کلی نگرانتون شدم. ه می خواید خط تونو واگذار کنیدگفتید ک

  
 رو می دید و غذرخواهی می کنی حتی اگه نشناسی من که خوشم نمی " SMS " یعنی جواب هر ":مهران

اول می پرسن شما؟ بعد اگه اشنا بود جواب میدن و عذر خواهی می کنن خانم . یاد این طوری باشی
  ".محترم

  
 "اولم نرسید که گفتم شما؟ اصالً من نمی فهمم یعنی چی؟ دارید اذیت می کنید؟ " SMS " ببینم مگه "_

  ".من جوابتونو نمی دم دیگه. " یاوک
  

این جوری می خواستی تو غم ها و خوشی ها باهام شریک . اول عذر خواهی کردی بعد گفتی شما":مهران
 معذرت میخوام که تا االن . نمی دم که نتونی جواب بدی" SMS "خوب هر جور راحتید دیگه. شید

  ".امیدوارم به هرچی می خواهی برسی. مزاحمت بودم
  
در ضمن .  دومتون فهمیدم که شمائید" SMS "از . می دونید چقدر نگرانتون شدم.  چرا اذیت میکنید"_

  ".یک بار با این شماره زنگ زده بودید
  
گفتید غم ها تونو بهم نمی . ه اوردن نداره بدید بگید این که دیگه بهان" SMS " اگه دیگه نمی خواید "_

فکرمی کردم منو به عنوان خواهرتون . گید تا ناراحت نشم اما حاال به خاطر نگرانیم دارید سرزنشم میکنید
  ".متأسفم. نیدکاش می تونستید درک ک... یا یه دوست یا هر چی دیگه قبول دارید اما

  
فکر نمی کردم این جوری . برای خودم متأسف شدم.نبود واقعاً که می تونستی جواب بدی کار سختی "_

  ".راحت باش. دیگه مزاحمت نمی شم. باشی اینقدر سنگدل
  

 داده بودم اما جوابمو نداد حتی یه خداحافظی هم نکرد منو " SMS "سه تا.  بهم بر خورده بودخیلی
  . داد" SMS "ا خودش ام.  نمی دم" SMS "گفتم دیگه بهش . خیلی ناراحت شدم. نادیده گرفته بود

  
مگه من غیر تو کسی رو دارم که بخوام براش ناز کنم یا . خیلی بی معرفتی که این حرفو می زنی":مهران

ولی من این طور دوست ندارم که بخوای به خاطر من نگران بشی یا . اینکه نخوام باهاش حرف بزنم
 بخوای به خاطرم هگه تو چه گناهی کردی کم.ناراحتت کنم اگه می بینی تا االن ناراحتت کردم منو ببخش

آخه تو درس داری پس منتظر .نگران بشی نمی خوام به مشکالتت اضافه کنم سعی میکنم خودم حل کنم
ممنونم که به فکرم بودی پش تا بعد . این طوری به درستم لطمه میزنه. می مونم تا امتحانات تموم بشه

  ".قول بده درساتو خوب بخونی. امتحانا بای
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ازت بی خبر باشم بدتره نمی تونم .من درسمو میخونم نگران من نباش. یعنی چی تا بعد امتحانا بای"_
  "می فهمی؟. حواسمو جم درس کنم

  
  ".آخه همیشه نگران میشی من تحمل ندارم":مهران

  
بهم هر وقت . واسه نگرانیم راه هست میتونی منو بی خبر نزاری.  مهم نیست من این جوری راحت ترم"_

  ".احتیاج داشتی پیشت باشم
  

  ". می خوام ببینم تا چهره ای که تجسم می کنم از نزدیک ببینم":مهران
  
ولی هر جور . ترجیح میدم یه صدا بمونم چون تأثیرش بیشتره.صدای من با قیافم خیلی فرق میکنه"_

  ".من حرفی ندارم. دوست داری
  

  "ف میکنی؟ چیه مگه خیلی خوشگلی که از قیافت تعری":مهران
  
  "قیافه خیلی برات مهمه؟.  اتفاقاً قیافم معمولیه"_
  

اگه ببینی فکر کنم سکته کنی می خوای واست . من که قیافم مسخرست.  خوبه قیافت معمولیه":مهران
لنگو یه چشمم جاش خالیه دماغ دراز لب افتاده و باد کرده یه پا دراز یه پا .تجسم کنم؟ کپل،کچل، بیریخت

 کرده باشی دیگه نیازی سکتهبسه یا بازم بگم فکر می کنم تا االن . ست کج تازه یه شصتم ندارمکوتاه یه د
  "به دیدن نیست درسته؟

  
نمی دونستم چه شکلیه اما فکر می کردم داره . کنجکاوی داشت خفم می کرد.  برام جالب بودخیلی

  .داشتم از خنده میمردم. چاخان میکنه یعنی تابلو بود
  
در ضمن قیافه اصالً مهم نیست آدم با قیافش که .  جالب شده باید خیلی باحال باشی خوشم اومد نه تازه"_

  ".اخالق و اعتماد مهمه. زندگی نمی کنه
  

 درسته االن این حرفو می زنی بعد نظرت عوض میشه اگه یکی بیاد خواستگاریت اول به قیافش ":مهران
  ".نی نداره می فهمی اینا همش حرفهنگاه میکنی اونجاست که معرفت و صادق بودن مع

  
ما یه استاد داریم اما اینقدر شیطون و . باید خوش تیپ، شیطون و شر باشه.  مرد نباید خوشکل باشه که"_

  "تازه مگه تو با کامیون تصادف کردی؟. بامزست
  

  ". نه افتادم تو جوب":مهران
  
منم تجربه . ردن و ادب و نمی شه کاریش کرد در ضمن آدم قیافرو میتونه درست کنه اما لهجه و غذا خو"_

  ".ی تو جوب افتادن رو دارم اونم زیاد
  

  ". پس مثل اینکه بدتر از منی اخه یه بار افتادم تو جوب":مهران
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  " در ضمن مرد میتونه قیافرو درست کنه یعنی مثل دخترا بماله؟":مهران

  
 ادم فضولیم واسه اینم که شده حتماً میام تا باید بگم من.  ول کن بابا من که گفتم قیافه مهم نیست"_

  ".البته ببخشید.ببینمت
  

قیافه هر شخصی واسه خودش . اینقدر دنبال قیافه نباش.  بشین درستو بخون مگه امتحان نداری":مهران
  ".ارزش داره همین که زندس بهترین نعمته حاال هر شکلی می خواد باشه

  
. برو به کارت برس مرسی. مزاحمت نمیشم. ینه منم که همین رو گفتم حرفت کامالًمت. موافقم." ی اوک"  "_

  ".فعالً
  

یه دو ساعت و نیم که درس خوندم . بعد رفتم سر درسم.  دادن ها تا حدود سه طول کشید" SMS " این
یه دفعه . بعدش دوباره اومدم روی درسام. واسه استراحترفتم چایی بخورم و یکم با مامانم حرف بزنم

  . داد" SMS "که مهران دیدم 
  

  ".آخرین حتماًموفق میشی.مگه نگفتم درس بخون گرفتی خوابیدی! ماشاهللا چه تالشی":مهران
  

  یعنی چی خوابیده، من که بیدارم اصالً اون از کجا فهمیده که من خوابم؟.  کردمتعجب
  
حاال اومدم .ستراحت کردما. یکم پیش مامانم نشستم تنها بود.  کی گفته که من خوابم رفتم چایی بخورم"_

  "یعنی استراحتم نکنم؟؟؟. دوباره شروع کنم
  

خواب بودم، خواب دیدم که تو خوابیدی درس نمی خونی یهو از خواب .  ببخشید چرا میزنی":مهران
  ".پریدم تا از خواب ناز بیدارت کنم

  
خیلی معذرت می . اریحاال از دستم خواب راحتم ند.  وای ببخشید که حتی نمی زارم بخوابی شرمنده"_

  "منو میبخشی؟.متأسفم. خوام
  

من باید از تو تشکر کنم که بیدارم کردی چون باید برم بیرون نزدیک بودخواب . کاری نکردی":مهران
  ".شرمندم که نمی زارم راحت باشی. بمونم

  
  ".خوش بگذره بهت مرسی که یادم بودی. مشکلی ندارم. من این جوری راحتم.  خواهش می کنم"_
  

گفتم قبل از خواب یکم .  بعد گفتم بخوابم فردا برم دانشگاه بقیشو بخونم11 درسمو خوندم تا ساعت نشستم
  . به مهران دادم تا بهش شب بخیر بگم" SMS "شیطنت کنم بد نیست، واسه همین یه 

  
بخوابم  سالم داداشی خوبی؟ من مثل یه دختر خوب درسمو خوندم و تقریباً تموم کردم می خواستم "_

  ".گفتم به داداشم شب بخیر بگم
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  . زد" SMS " خوابیدم اما یه نیم ساعت بعد مهران گرفتم
  

بازم که گفتی داداش؟ ببین قبل از اینکه بخوایم به .  دوست خوب همدیگرو درک کنیم2گفتم مثل ":مهران
االن چه طور؟ آخه به این یعنی تا االن با هیچ پسری نبودی؟ و .دوستیمون ادامه بدیم باید یه چیزو بدونم

 مهم نیست میدونم منظورت هنتیجه رسیدم که با گفتن داداش احساس میکنم می خوای چیزی بهم بگی البت
خوب من که هنوز ندیدمت یا اینکه جسارت نکردم عاشقت بشم پس از چی میترسی؟ اگه میبینی . چیه

  ".سختته از بابت من خیالت راحت
  
 همیشه آرزوی یه داداش بزرگتر از خودم و داشتم من آخر نفهمیدم چی تو من!  تو گفتی من مژگانم"_

  ".تو بگو بهم.من گیج شدم...خواهر،دوست،. میشم
  

 می دونم که داری از روی اجبار یا قولی که دادی، داری روش وا یمیستی ولی این اجبار نیاز ":مهران
  ".ی کردمنگفتی مثل اینکه ازت سؤال. نیست من اصالً ناراحت نمی شم

  
هیچ وقت اعتقادی به این . آره یه بار که یه ماهم نشد. اگه منظورت اینه که تا حاال با کسی دوست بودم"_

اما چون از آدمایی که حرفشون با عملشون فرق داره . اون یه بارم از روی کنجکاوی بود. چیزا نداشتم
  "مژگان، شما،یا خودم؟. باشمم باید چی اگه میگم داداش واسه اینه که نمی دون. بدم میاد زود تموم شد

  
  " خودت کدومو دوست داری؟":مهران

  
سوگند دانشجوی مهندسی .می خوام خودم باشم. دوست ندارم شما صدام کنی.  نمی خوام مژگان باشم"_

  "دختری شیطون و شر؟. کامپیوتر،ترم پنج
  

ولی دوست ندارم . م پنج باشیمیتونی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و تر.میتونی سوگند باشی":مهران
  ".نه شرمنده. شیطون و شر باشی

  
وقتی دپرسن با شیطونی .اگه من نباشم دوستام غمباد میگیرن.  چرا؟ یکم شیطنت مثبت که اشکالی نداره"_

  "یکم شیطون باشم؟. من حالشون جا میاد
  

بگم چی کار باید بکنی مگه تو میتونی هر جور می خوای باشی من که نباید .  این نظر شخصی منه":مهران
من آخه گاهی اوقات توقع بی جایی دارم . شما راحت باش و به حرفای من اصالً توجهی نکن. من فضولم

  ". نیستی منپس هر کاری دوست داری بکن تو که برده ی . که شاید ناراحت بشی و بگی به تو چه
  

  .بی ادب. حرفشم یکم توهین آمیز بود.  چی؟ چه زود بهش برمی خوردیعنی
  
 من چی صدات کنم؟ داداش،شما آقای مهران، چی صدات کنم؟ راستی تو متولد ماه شهریوری؟ در "_

  ".ضمن حرف آخرت در مورد برده زشت بود
  

 شهریور معموالً آدم شناس های خوبی بودن مهرانم تقریباً خوب حدس می زد و یکم آدم شناس متولدین
  .این سؤالم همین جوری پرسیدم.  خونواده داشتیمما از این ماه یه چند تایی تو. بود
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می خوام بخوابم . ضمناً معذرت می خوام اگه ناراحتت کردم بابت آخرین حرفم. صدام کن عزیزم":مهران

از . آرام بخوابی.شب بخیر سوگند.  باید برم تهران اگه دیگه جواب ندادم شرمنده3آخه صبح ساعت سه 
  ".دور می بوسمت

  
پس چه زندگی ایه .مهران که این جوری تمام عمرشو توی راهه. ین چرا هی میاد و هی میره فهمیدم انمی

رفتم یکم با بچه ها رفع .  امتحان داشتم10:5ساعت . فردا صبح رفتم دانشگاه. گرفتم خوابیدم.که این داره
منتظر . خت بودیه کوچولو س. اما زیادم راضی نبودم. امتحان بدی نبود. اشکال کردیم و رفتیم سر جلسه

گرفتم خوابیدم که بعد . موندم تا بقیه هم امتحانشونوبدن و بیان بیرون بعد همه با هم برگشتیم خونه
فکر کردم که شب باید بیدار بمونم چون در طول ترم اصالً این درسو نخونده . بیدارشم درس بخونم

 مامانم 3ساعت . د تا درس دادن دیگه می کریاستادشم سرکالس بیشتر صحبتها.یه درس عمومی بود.بودم
از . خواستم دوباره بخوابم دیدم دیگه خواب از سرم پریده. گفتم باشه.بیدارم کرد گفت دارم میرم بیرون

 " SMS "یه .  نمی دادم اونم حالمو نمی پرسید" SMS "یعنی چی؟ اگه من . دست مهران شاکی بودم
  .دادم که ازش گله کنم

  
 که " SMS "فتی مسافرت باید همه رو فراموش کنی؟ زنگیدن پیش کش یه یعنی ر. سالم حال شماد"_

  " ندم تو هم نمیدی دیگه؟" SMS "من .میتونستی بدی
  

اما تو چه طور هر .  بدم یا بزنگم" SMS " سالم من که نمی دونم تو چه موقعیتی قرار داری که ":مهران
  ".وقت که بیکار میشی یاد ما می کنی من باهات قهرم

  
داشت می نداخت گردن . حرف خودمو به خودم پس می داد.  که دست پیش گرفته بود که پس نیوفتهقعاًوا

  .عجب بچه ای بود این مهران.خودم
  
 دادن که موقعیت نداره من االن موقعیتم " SMS ".  نمی دی" SMS " نه خیرم من همش یادتم اما تو "_

  "؟" یاوک". نکنیقهرم.  بدم هم بحرفم" SMS "می تونم هم . عالیه
  

  " باید فکر کنم":مهران
  

از دخترام بیشتر ناز می کرد اما من نمی خواستم نازشو بکشم یعنی چی؟ . عجبا. پرو داشت ناز می کردبچه
  .چه معنی میده پسر ناز کنه اونم اینقدر

  
  ".فعالً.  روش فکر کردی خبرم کن"_
  

  "؟" یاوک" بهت می زنگم باید یه چیزی بهت بگم  باشه آشتی ولی اجازه بده یه دوش بگیرم بعد":مهران
  

.  مهران چی کارم داشت؟ چی می خواست بهم بگه؟ هنوز از جام بلند نشده بودم و تو رختخواب بودمیعنی
چه زود . تو فکر بودم که دیدم زنگ زده. همش وول می خوردم و پهلو به پبلو میشدم. حسش نبود پاشم

  .گوشی رو برداشتم.ود دوش گرفتچه ز. هنوز یه ربع هم نشده بود
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  ".عافیت باشه.چه سرعتی.چه زود دوش گرفتی.  سالم خوبی"_
  

تو این فرصتم به تو زنگ بزنم . دوش نگرفتم دیدم آب سرده گفتم صبر کنم تا گرم بشه. سالم مرسی":مهران
  "امتحان چه طور بود؟. که گله نکنی

  
  ".تی چی کارم داشتی؟ زود بگو که خیلی کنجکاومراش. خوشحالم که تموم شد فقط همین. بد نبود"_
  

مثل عوض .گفتم بهت بگم که بعداً نگی مهران بد بود به من نگفت. خوب می گمچقدر عجله داری: مهران
  ".کردن خط موبایلم

  
  " طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟"_
  

اینا قرار . ودم خونشون نه نگران نشو چیزی نشده فقط من اینجا یه دوست دارم که امروز رفته ب":مهران
منم اصالً . مامانش کلی اصرار کرد و بعد رفت برام بلیت گرفت که منم همراهشون برم. بود برن دبی

 " SMS "االنم .  کنمولدوست نداشتم که برم اما چون مامانه اصرار کرد بلیطم گرفت برام مجبور شدم قب
می . دست ایمان دوستمه. ماشینم دست اوناستآخه .قراره بیان دنبالم. دادن که شب شام میریم بیرون

  ".گفتم بدونی بهتره. بیلیط داریم3خواستم بهت بگم که فردا صبح ساعت 
  

تو این مدت یه احساسی بهش پیدا کرده . نمیدونم خوشحال شده بودم که می خواد بره.  جوری شدمیه
درسته که من ندیده .  دور بشهیه احساسی که نمی دونم چی بود اما دلم نمیخواست این قدر ازم. بود

بغض کرده بودم اما نمی ...بودمش اما همین که می دونستم تو یه شهر یا یه کشوریم خوب بود اما حاال
  کی بر می گردید؟: آروم گفتم. خواستم بفهمه

  
 نه حوصله ی اینا. می رن بعد عید بر می گردن اما من حوصله ندارم.  اینا که برنامشون تا عیده":مهران

  ".میرم اینا رو قال میزارم میام. من برم فوقش یه ماه بمونم و اونم زیادش. رو نه حوصله ی اونجا رو
  

اگه دوست نداری نرو ولی . زشته بابا: گفتم. در میرم میام.  گرفته بود یعنی چی اینا رو جا میذارمخندم
  اینا چند نفرن؟. وقتی میری سعی کن بهت خوش بگذره

  
  ".مامانشو چهار تا خواهراش ایمان و ":مهران

  
از یه طرف حس فضولیم گل کرده بود از یه . چهار تا خواهر؟ خدا بیشترشون کنه.  باز مونده بوددهنم

مهرانم قرار بود با چهار تا دختر . طرف دیگه همچین خوشم نیومده بود که ایمان چهار تا خواهر داشت
.  که حساس شدمرم دیگش نمی خواستم به روم بیااز یه طرف. جوون بره مسافرت اونم تو خونه ی اونا

چهار تا، خوبه، ببینم خواهراش چند سالشونه؟ اسمشون چیه؟ چه شکلین؟ : واسه همین با شیطنت گفتم
از بس . خوشگلن؟ دیونه قراره با چهار تا دختر بری مسافرت یه ماه خوش بگذرونی می گی دوست ندارم

  .خلی
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 سالشونه اسماشونم المیرا،الیزا،الهه، 26،24،21،19. نمی یاد ازشون عتیقه ها برو بابا اصالً خوشم ":مهران
دلم نمی خواد با این . کوچیکا قیافشون بهتر از بقیست یعنی خوشگلن الهه و آالله رو میگم. آالله هست

  ".عتیقه ها برم
  
اما گفته بود . می یادکلی ذوق کردم که ازشون خوشش ن.  دلم خیلی خوشحال شدم که به اینا نیگه عتیقهتو

خوب هرکسی که بود الاقل از اینکه با . خوب چرا چشمش اونا رو نگرفته تا االن. دو تای آخری خوشگلن
.  نبود برام عجیب بودریاینا بره مسافرت خوشحال می شد یعنی نرمالش این بود اما مهران چرا این جو

ت به این خوبی بابا ننه هه راضی داداشه راضی آخه موقعی.مهران یکم داری ببو بازی درمیاری: بهش گفتم
تا یکی از دختراشو بهت .فکر میکنم مامانه واست خیاالتی داشته باشه. خودشون دارن به زور می برنت

  .نندازه ول بکنت نیست
  

جوریه که من می رم .  نه بابا اینا خیلی راحتن برام مثل خواهرامن":گفت.  داشت میترکید از خندهمهران
  .این جوریام نیست.  با همه دست می دمو روبوسی می کنماونجا

  
پسر به این خوبی .  خره، تو به اونا میگی خواهر اونا که به تو نمی گن برادر، مگه مغز خر خوردن"_

  "جوون،خوشگل،خوش قیافه،پولدار، تحصیالت خوب دیگه چی میخوان؟
  

  .ه چیزی افتادم اینا رو میگفتمو مهران می خندید که یه دفعه یاد یداشتم
  
 گفته بودی؟ یه پام کوتاست یه پام بلند،کچل و خپل و قد کوتاه یه " SMS " راستی این چیزا چی بود تو "_

  "چشم ندارم، دستمم کجه یعنی تودزدی؟
  

 داشت قهقهه می زد فکر کنم نشسته بود روی زمین و شکمشو گرفته بود آخه از زور خنده نمی تونست دیگه
بابا آدم خوش تیپ که از : ده هاش که تموم شد با یه صدا که هنوز توش خنده بود گفتخن. جوابمو بده

نمی گه من خوشگلم،خوش تیپم، الم، بلم، یه چیزی میگه که اگه یارو دیدشو . خودش تعریف نمی کنه
هر چند تا حاال نشده کسی پیدا بشه بگه بدم یعنی . خوشش نیومد نگه از خودت تعریف بی خودی کردی

من حاضرم هر چی که دارمو از دست بدم ولی خوشتیپ و خوشگل . ه میگن که خوشگل و خوشتیپیمهم
  .بمونم

  
تو که این قدر تعریف . چه از خود راضی:  یه حالتی که نشون بدم همچین زیادی داره تعریف میکنه گفتمبا

  داری پس چه طور تا حاال رو زمین موندی؟ چه جوریاست که غرت نزذن؟
  

باور کن شده دارم تو خیابون با ماشین میرم این دخترا . خب سعیشونم کردن من تحویل نگرفتم ":مهران
  ".شمارشونو از شیشه مندازن تو ماشین

  
  "خوب، تو چی کار میکنی؟"_
  

کی اینارو تحویل میگیره . هیچی منم همشون و جمع میکنم باهاشون خالل دندون درست می کنم":مهران
  ".ی یادمن اصالً خوشم نم. آخه
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بیشتر از دست این دخترای جلف و جول یعنی چی؟ همه جا پسرا ناز دخترا رو میکشن .  شده بودمکفری
از مهرانم که این قدر از خودش . همچین حرصم گرفته بود که نگو. حاال دخترا میان به پسره شماره میدن

با .  جالب بودبود بی توجه از طرفی اولین پسری بود که به دختر جماعت. راضی بود حرصم گرفته بود
بابا . اونم نه ببوی معمولی ببو گالبی هستی. مهران تو خیلی ببویی: دهنی که از تعجب باز مونده بود گفتم

 بازی در "وی کیآ"چرا. یه نیگاه به دخترا بکن شاید از یکیشون خوشت اومد خواستی باهاش دوست بشی
  ". ، واهللاپسر جماعت و دختر تحویل نگرفتن نوبره. میاری

  
 دقیقه دیگه برات زنگ می زنم 2سوگند من :  می خندید اما نمی دونم یه دفعه چی شد که گفتداشت

حتی نتونستم بگم باشه چه برسه . اصالً نزاشت من یک کلمه حرف بزنم. بعداً سریع گوشی رو قطع کرد. فعالً
 در شوک به سر می نوزاه می کردم ه دقیقه با دهن باز به گوشی نگ15به مدت . به اینکه ببینم چی شده

  سالم: گوشی رو برداشتم نمی دونستم چی بگم فقط گفتم. بردم که دوباره زنگ زد
  

  "روزی چند دفعه سالم میکنی؟.  علیک سالم":مهران
  
  "تو یه دفعه چت شد؟ چرا قطع کردی؟.  هر دفعه که یکی رو ببینم بهش سالم می کنم"_
  

  ". دادن گفتن میایم دنبالت شام بریم بیرون" SMS "ن اینا راستی ایما...  هیچی":مهران
  
  ".یه دفعه حاضر میشدی دیگه. یعنی االن باید حاظر بشی؟ پس چرا زنگ زدی.  خوبه"_
  

  "می خوای قطع کنم؟. چیه ناراحتی بهت زنگ زدم. حاضر میشم.  حاال وقت هست":مهران
  
  ".میترسم دیرت بشه.  نه من ناراحت نیستم"_
  

: منم گفتم. حاضر شدم برات زنگ میزنم: بعدش رفت حاضر بشه گفت. یست دقیقه با هم حرف زدیم بیه
تو از این دخترا خوشت نمی یومد . خوبه، خوبه:  زدم گفتم" SMS "براش . یکم طول کشید.باشه، منتظرم

یخوام صدای  مرممهران دارم از فضولی میمی. کامالً پیداست. دیگه؟ خوبه معنی خوش نیومدنم فهمیدیم
  دخترا رو بشنوم میشه؟

  
میگفت اصالً همچین شماره ای توی .  با گوشیش چی کار می کرد که نمی تونستی براش زنگ بزنینمیدونم

 " SMS "تنها کاریم که می تونستم بکنم این بود که براش . داشتم از فضولی میمردم. شبکه موجود نیست
 می کنی که موجود رتو با گوشیت چی کا: هش دادم و گفتم دیگه ب" SMS "دو دقیقه که گذشت یه . بدم

  .نمی باشی آخه من نمی تونم بگیرمت
  
من هنوز دارم از .  آقای مهران میشه گوشیت رو درست کنی؟ لطفاً که دسترسی بهتون امکان پذیر باشه"_

  ".لطفاً.میشه صدای دوستانتونو بشنوم. فضولی میمیرم
  
مطمئن نیستم بعد یه ماه اصالً .  هامو نمی دی" SMS "ش میکنی و جواب  هنوز نرفتی داری منو فرامو"_

  ".جای بسی شگفتیه که تو خاطرت بمونم. یادت باشم
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 آخرم گذشته بود " SMS "دو دقیقه از .  و پشت سر هم در عوض پنج دقیقه فرستادم" SMS " چند تااین
واقعاً که این جوری . وشیتونو یه نگاه کردیدچه عجب شما گ: سالم و علیک کردیمو گفتم. که دیدم زنگ زد

  قول دادی که فراموشم نکنی؟
  

  ". ایمانم تنها اومده داریم میریم دنبال عتیقه ها. نتونستم جوابتو بدم.  تو راه بودم":مهران
  

  مهران، بی ادب جلوی داداشه به خواهراش می گی عتیقه؟:  باز مونده بود گفتمدهنم
  

  ".مشکلی نیست. ودش می دونه که اونا عتیقن بابا ایمانم خ":مهران
  

. ایمان نگه داشت.  با هم حرف زدیم بعد به ایمان گفت یه جا نگه داره تا از یه مغازه یه چیزی بخرهیکم
خب شاید این آخرین .این ایمان یکم فضوله نمی خواستم جلوش حرف بزنم.ک ببخشید/پیاده شد و گفت

ن خداحافظی میکنیم بعد دوباره حرف می زنیم موافقی؟ شاید نتونم اال.صحبتهایی باشه که با هم میکنیم
  ".دیگه خداحافظی کنم

  
یه احساس بدی بهم دست داد، انگار یه عزیزم داشت ازم . یه دفعه دلم گرفت.  که گفت یه جوری شدماینو

  .چرا یه همچین احساسی دارم. برای خودمم عجیب بود. جدا میشد
  

باشه؟ . ت سفارش کنم پس خوب گوش کن و تا حرفم تموم نشد جواب نده مهران می خوام به":گفتم
نبینم فکر مردن تو . مواظب خودت باش داری از خیابون رد میشی این ور و اون ور رتو نگاه کن". آفرین

نکنه زیادی با این دخترا گرم بگیری ها خوشم . رفتی اونجا قلیون نکش با بچه ها خوش باش.سرت باشه ها
با بچه ها . برو بازار. برو بیرون. نبینم همش تو خونه کز کنی و جایی نری. منو فراموش میکنینمی یاد 

سعی کن فقط چیزای خوب وشاد . سعی کن به هیچ جیز بدی فکر نکنی. سعی کن بهت خوش بگذره. باش
نارو تند  ای" عمل کنی باشه؟مهشون خوب به حرفام گوش کردی؟ باید به ه".و دوست داشتنی بیاد تو ذهنت

  .تند و پشت سر هم گفتم
  

سعی میکنم خوش بگذره اما چه خوشی به چیزای خوب فکر .  چه تند تند و جالب سفارش میکنی":مهران
  ".میکنم مثالً به بوسه ی خداحافظی

  
اصالً چرا باید می . بوسه ی خداحافظی؟ کدوم بوسه؟ ما در این باره حرفی نزده بودیم.  شدمشوکه

یعنی اون . نمی فهمم معموالً آدم به کسایی که دوستشون داره میگه منو ببوس... ن منوبوسیدمش مگه او
  .منو دوست داشت؟ درست نمی فهمیدم موضوع چیه داشتم فکر میکردم که مهران صدام کرد

  
  " سوگند؟ نمی خوای برای خداحافظی منو ببوسی؟ شاید این سفر اخرم باشه و دیگه من ونبینی؟":مهران

  
من چی؟ من کجای این بازی بودم؟ به . ی میگفت یعنی واقعاً داشت می رفت که دیگه برنگرده چمهران

حتی اگه پیشم بود هم می . اونقدر دوسش داشتم که بخوام ببوسمش. می بوسمش. حرفش فکر کردم
 برنگردهنمی دونم چرا؟ اما یه احساس خاصی بهش داشتم وقتی فکر میکردم ممکنه بره و دیگه . بوسیدمش

  .غم عالم می نشست توی دلم
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  " سوگند؟جوابمو ندادی؟ منو میبوسی؟":مهران
  

  "؟" یاوک".فقط باید قول بدی که خیلی مواظب خودت باشی.  می بوسمتآره،
  

  ".منتظرم. باشه":مهران
  
همون موقع یه . مجبور شدم دوباره ماچش کنم. اما گفت نشنیدم.  پشت گوشی یه ماچ براش فرستادماز

تو نگاه میکنی می بینی هر وقت ماشینی، موتوری چیزی رد میشه می بوسی : مهران گفت.د شدماشینی ر
  .که نفهمم؟ من اصالً متوجه نشدم

  
 من که اونجا نیستم ماشینا رو ببینم که، یه بار دیگه میبوسمت امااگه نفهمیدی دیگه نمی تونم برات کاری "_

  .یادت باشه. بکنم
  

  .کامالً واضح و بلند بوسیدمش. ماشینی رد شد و نه موتورینه .  بار سوم بوسیدمشبرای
  

  . ساکت بود و چیزی نمی گفتمهران
  
البته اگه خوشحالت میکنه یا برات . سعی کن به این فکر کنی.کامالً پیداست. این یکی دیگه بهت رسید"_

  ".مهمه
  

یکم منتظرش موند بعدش .  نیم ساعتی با هم حرف زدیم وسطش گفت ایمان پررو منو گذاشت و رفتحدود
اونم با اون ماشین که . گفت به نظرم ایمان هم منو جا گذاشته هم خواهرش اینا رو حتماً رفته دختر بازی

  .زیر پاشه
  

دلم نمی یومد ازش جداشم هر چند که فقط ازش یه .  بعد نیم ساعت به زور ازش خداحافظی کردمخالصه
هیچ وقت فکر نمی کردم که کسی این قدر زود و .  وجودمصدا می شناختم اما همین صدا شده بود صدای

 قیافه و پول طرف قهمیشه میدونستم که من آدمی نیستم که عاش.فقط با یه صدا بتونه روم این همه اثر کنه
همیشه . من همیشه میگفتم اون چیزی که منو به طرف خودش میکشونه صدا وصداقت و شخصیت طرفه. بشم

ر قیافه ایم که باشه بعد یه مدت برا آدم معمولی میشه ادم به قیافه عادت میکنه معتقد بودم هر کسی با ه
. نمیدونم چرا اینقدر زود حرفاشو باور کردم. اما این صدا و شخصیته که همیشه تو ذهن آدم باقی میمونه

  .شهمهران فکرمی کنم دلم برات تنگ ب: بهش گفته بودم. چرا فکر می کردم اگه بره دیگه برنمی گرده
  

  .فکر نکن مطمئن باش:گفت
  
فردا .نمی دونم.  کجا اینقدر مطمئن بود؟ یعنی خودش فهمیده بود که برام مهم شده و همش تو ذهنمهاز

همه ی حواسم پیش .اصالً هم نمی تونستم بخونم تو مغزم نمی رفت. امتحان داشتم اما هیچی نخونده بودم
دست و .  که داره میرهونم بهم بده تا من بد" SMS "زش یهازش خواستم اگه میشه قبل از پروا. مهران بود

گفتم بهتره .تابلو ناراحت بودم. اعصابم خورد شده بود. فکرم مشغول بود. دلم به هیچ کاری نمی رفت
. چشمامو بسنم. می دونستم که بخوابم فردا صبح بیدار میشم وقتی که مهران رفته. بخوابم تا یکم آروم بشم

  . ایآشفتهاما چه خواب . ید تا خوابم بردیه ساعتی طول کش
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  .دو کلمه گفته بود. مهران بود.  از خواب بیدار شدم" SMS " و بع بود که با صدای کی1:15  ساعت

  
  "خوابیدی سوگند؟":مهران

  
  "تو خوابت نمی یومد مگه؟.  سالم خوبی؟ واسه تو بیدارم"_
  

اما چرا بیدار بود؟ جوابمو داد اما . الن خوابیده باشهفکر کرده بودم که تا ا.  گفته بود که خستستمهران
به . نفسم بند اومده بود.دهنم یه متر باز مونده بود.چشمام قد یه بیست و پنج تومنی شده بود.چه جوابی

  .نمی تونستم درست فکر کنم. دلم هری ریخت پائین. تته پته افتادم
  

  " دوست دارم":مهران
  

باید باور کنم؟ اون که میگفت به هیچ دختری محل نمی ذاشت چه طور یه یعنی .  شاخ در میاوردمداشتم
همه میگن دخترا . اگه من فکر میکردم که دوسش دارم فرق میکرد. دفعه به این نتیجه رسیده بود

  ...یعنی باید باور کنم؟. احساساتی هستن اما اون یه پسر بود
  
  "؟ با بچه ها خوش گذشت؟مطمئنی که احساستو درست درک کردی.چقدر زود. مرسی"_
  

وقتی ایمان منو پیاده کرد منم از فرصت استفاده کردم تنها رفتم یه جایی که پیدام .  نه آخه نرفتم":مهران
البته در مورد تو مگه دوست داشن .  خودمو میرسونم3 دادم ساعت " SMS "هنوز ندیدمشون فقط.نکنن

  "گناهه؟
  
رت عوض نمیشه؟ تو کی به این نتیجه رسیدی؟ میزاشتی برگردی بعد ببینم بعد یه ماه نظ. نوچ گناه نیست"_

  "تو دست به قال گذاشتنت ظاهراً حرف نداره آره؟.بگی
  

 ی آخرمو اصالٌ همین جوری گفتم منظورم قال گذاشتن ایمان اینا بود نه خودم اما او بد گرفت و جمله
  .ناراحت شد

  
این دوست داشتنم با خودم میبرم و سعی میکنم با خودم . دیگه باهات کاری ندارم.  خوشم نیومد":مهران
  ".نیارم

  
نمی شه برات ناز .این چه حرفی بود زدی؟ ناراحت شدم. عجب بچه ای هستی. واقعاً که. چه لوس"_

  ".کرد
  
عجب بچه ی . بعد انتظار داری حتی خودمو شیرین و نازم نکنم.  مثالً تو داری میری و من ناراحتم"_

  ".تو همیشه ناراحت میشی.  دیگه هیچی نمیگم" یوکا".مشکلی هستی
  

  ".ماچ،ماچ. آه همین ناز یعنی نمی تونستم قبل از رفتن واست ناز کنم خوب نازیدم دیگه":مهران
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 14من که نازتو کشیدم ولی بدون دختر . یعنی تو هم داشتی ناز می کردی؟ چقدر فکرامون نزدیکه.. ا"_
  ". فرق داری آقا مهرانالبته تو. ساله کمتر ناز میکنه

  
  "به نظرت راجع به دوست داشتن زود تصمیم گرفتم؟:مهران

  
 نمی دونم تو چی فکر میکنی؟ مهران کی باید حرکت کنی؟ در ضمن مطمئنم وقتی یه حرفی رو زدی "_

  "میشه یه چیزی بپرسم؟. حتماً روش فکر کردی
  

  ".بپرس منم تو راهم دارم میرم فرودگاه: مهران
  
البته با این اخالقی که من تا حاال دیدم "ا حاال به کسی گفتی که دوسش داری؟ اگه آره به چند نفر؟ تو ت"_

  ".بعیده ولی تو جوابمو بده
  
تولدتم ار . سعی کن بهت خوش بگذره.  مهران قبل از اینکه بری بگم خیلی خیلی مواظب خودت باش"_

  ". ساله بشی100االن مبارک الهی صد 
  

نمی دونم چرا ولی خب دوست دارم . اونم فقط تویی. ولین بار به یه دختر این حرفو زدم برای ا":مهران
  ".مگه تو نداری؟ ولی عاشقت نشدم و این عاقبتیه که ازش می ترسم

  
منم بچه ی .  بهمن منتظرم21من منتظر میمونم برگردی .  نترس چون فکر میکنم الهیه عشق من مرده"_

  ".یطونی تعطیلش. درسمو میخونم. خوبی میشم
  

نه اینجا . اخه همینه که دلم گرفته امشب باید پیش خونوادم بودم. فقط یه چیز ازت میخوام. مرسی: مهران
تا به یاد همه » س«می دونم هنوز منتظرم هستن بهشون بگو که من امشب به خاطرشون رفتم بهشت زهرا

 برای شادی روحشون مازرست و دو رکعت نبخصوص اونا باشم اگه ممکنه هر چهارشنبه به یادشون فاتحه بف
  ".بخون اگه امکان داره آخه بهشون نزدیکتری

  
 دونم یه دفعه به خودم اومدم دیدم صورتم خیس از اشکه نمی دونم کی به گریه افتادم اما حاال داشتم نمی

یه مادر دلم می خواست االن پیش مهران بودم و مثل . هق هق می کردم نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم
من همیشه باهاتم . تو هیچ وقت تنها نیستی. بغلش می کردم و بهش می گفتم عزیزم ناراحت نباش من پیشتم

  .حتی اگه تو نخوای
  
وگرنه .اگه امکانش هست بگو لطفاً . اگه بهم بگی مزارشون کجاست همین فردا میرم سر خاکشون.  حتماً"_

  ".میرم همه قبر ها رو میگردم
  

  . اما جوابمو نداد صبر کردمیکم
  
می خوام دم سفر خوش حال . دوست نداری نمیرم می خواستم تو این یک ماه تنها نباشن.  ناراحت نشو"_

  "؟" یاوک.خیالت راحت باشه. باشی و بخندی
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  . رو میگفتم اما خودم داشتم زار می زدم و نمی تونستم آروم بشماینا
  

ما داریم میریم . خه نزدیک شهرن نه آرامگاه داخل شهرآ.  نیازی نیست همه قبر ها رو بگردی":مهران
نمی دونم چرا پاهام داره میلرزه نمی تونم درست قدم بردارم احساس می کنم این سفر . داخل سالن

  ".میترسم. برگشتی نداره آخه هر وقت که دلم راضی نیست یک اتفاق بدی میفته
  

غم تمام .  میگرفت جیگرم پاره پاره شده بوددلم داشت آتیش. اما چه جوری.  خواستم آرومش کنممی
اونم .به یاد ندارم تو عمرم این جوری گریه کرده باشم. مثل سیل از چشمام بیرون میومد. عالم تو دلم بود

.  با ارزش شده بودوبرای خودمم عجیب بود که چه زود این قدر برام مهم . برای کسی که حتی ندیدمش
  :اصالً دست خودم نبود براش نوشتم.باید می کردمیا چی کار . نمی دونم چه جوری

  
  ".من منتظرتم. به امید خدا به سالمتی میری و بر میگردی.  نترس عزیزم من دعا میکنم"_
  

  . می داد من نبودم" SMS "انگاری اونی که .  خواسنم بهش بگم عزیزم اما دست خودم نبودنمی
  
  .میمیرم از دل شوره. نم بیخبرم نذاری منونگرا. مهران اگه تونستی وقتی رسیدی خبرم کن"_
  

 دوست ندارم منتظرم باشی و نگران آخه اگه برنگشتم می دونی چی به سرت میاد؟ من نمی خوام ":مهران
 " SMS " دادم باشه؟ پس فکر کن که به اون" SMS "ناراحت بشی اصالً فکر کن که این همون شبی که من 

 خوام به هیچ چیز ی؟ اگه برگشتم خب ولی اگه نیومدم نم" یاوک".جواب ندادی و اصالً منو نمی شناسی
  قول؟. انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده. فکر کنی

  
دلم می خواست که یه نیرویی داشتم و جلوشونو می گرفتم تا .  اشک می ریختم و جوابشو می دادمداشتم

  .بهم برسه ازش " SMS "نمی خواستم از پیشم بره مطمئن نبودم دیگه حتی یه . نره
  
. اگه اونجا حالت خوب باشه من خوشحال میشم. من نمی تونم نگران نباشم. اتفاقی افتاده.  نمی تونم"_

  ".دلم تنگ میشه. ولی تورو خدا مواظب خودت باش
  

 باشه که " SMS "شاید آخرین . همه دارن صدام می کنن اخه وقت پروازه.باشه توهم همین طور: مهران
. دلم می خواد در آخرین لحظه حرفی که تو دلت بوده و بهم نگفتی بگی زود.ون حتماًدرساتو بخ. می زنم

  "...یبا چهارشنبه ها میبوسمت به تعداد موهای سرت با. سوگند درس یادت نره. خداحافظ
  
 بای مهران می خوام همیشه یادت باشه که اینجا یه دوست داری که آرزوش خوشبختی توستو فکر می "_

. بای مهران.سعی کن منو هیچ وقت فراموش نکنی از راه دور میبوسمت. مواظب باش.  دارمکنم که دوست
  ".بای

  
جوری گریه می کردم که خودمم . سرمو گذاشتم روی بالشت و زار زدم.  نتونستم خودمو کنترل کنمدیگه

. تم آروم بشماما دست خودم نبود نمی تونس. تعجب کردم انگار یکی از کس و کارام زبونم الل فوت کرده
  .هیچ وقت. مهران رفته بود و شاید هیچ وقت بر نمی گشت
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نفهمیدم کی خوابیدم اما دو ساعت بعد مامانم بیدارم .  ساعت، یک ساعت و نیم گریه کردم تا خوابم بردیک
رفتم دست و صورتمو بشورم وقتی تو آینه به خودم نگاه کردم دیدم ای وای چشام . کرد که برم دانشگاه

 دارم صورتمو خشک می ینکهصورتمو تو حوله پنهون کردم و به هوای ا. کرده و تابلوه که گریه کردمپف 
حاضر که شدم عینکمو گذاشتم چشمم وقتی عینک چشمم باشه زیاد توجه نمی کنن و . کنم رفتم تو اتاقم

  .نمی فهمن که چشمام پف کرده
  

 تا ظهر وقت داشتم جالب بود این امتحانو با این که .تا امتحان شروع بشه یه چیزایی خوندم.  دانشگاهرفتم
نزدیک ظهر یکی یکی دوستام . امتحان ظهر بود. امتحان ظهر بود. خوب بود5/18نخونده بودم شدم 

اما خب کامالً با . نمسعی کردم زیاد نگاهشون نک. کم و بیش در جریان قضیه ی مهران بودن. پیداشونشد
وقتی چیزی می پرسیدن با یه جواب آره یا . حرف نمی زدم. ی خندیدمنم. روزای دیگه فرق کرده بودم

سوگند تو امروز چت شده؟ : بهم گفت. یکی از دوستام دستمو کشید و برد یه گوشه. نه تمومش می کردم
   پف کرده؟ طوری شده؟راچشمات چ. حاال بگو چی شده. نگو خوبم که تابلوئه دروغ می گی

  
اما .اما سعی کردمو جلوشو بگیرم. این اشکا از صبح باهام بود. ردم زیر گریه.  جلوی خودمو بگیرمنتونستم

نمی دونست . طفلکی مهسا دوستم با دهنی باز داشت نگاه می کرد. داشتم دق می کردم.دیگه نمی تونستم
همیشه وقتی .  می دادمیهمیشه من بقیه رو دلدار.آخه هیچ وقت ندیده بود که گریه کنم. چی کار کنه

سرمو گذاشتم .شاید هیچ وقت فکر مکی کرد منم می تونم گریه کنم.  ناراحت میشدن میومدن پیش مناونا
  .می خواست آرومم کنه اما چه جوری نمی دونست. بغلم کرد و نازم کرد.رو دلشو زار زدم

  
بگو چی شده آخه ؟ تو که هیچ وقت گریه نمی کردی؟ کسی طوریش . سوگند ترو خدا گریه نکن: مهسا
  ؟ مامانت خوبه؟ بابات خوبه؟ جون به سر شدم دختر بگو چی شده؟شده

  
موقع رفتن همچین حرف میزد که انگار امیدی . رفت و شاید هیچ وقت برنگرده.  مهسا، مهران رفت"_

اگه او بره و دیگه نیاد چی کار کنم؟ چه جوری فراموششکنم؟ مهسا دلم می خواست می . نداشت برگرده
اگه نمی دونستم شاید . اما کاش نمی گفت.  اما چه جوری؟ دیشب گفت دوستم داره.تونستم جلوشو بگیرم

اما . اگه فکر می کردم که احساسم یک طرفست شاید آروم تر بودم.تحمل کردنش برام راحت تر بود
  "...حاال

  
. و زشتهاصالً برام مهم نبود که اینجا دانشگاست و یه وقت یکی میبینه . اونم بی صدا. اشک می ریختمفقط

مهسا همون جور بغلم کرده بود و حرف میزد تا . کار دیگه ای از دستم بر نمی یومد. می خواستم خالی بشم
یکم گریه .  و پیداش نبودبوداما آرامش کجا بود؟ چند وقتی که ازم دور شده . شاید بتونه آرومم کنه

پیش هیچ .هیچ وقت گریه نکرد.  نگفتمهران هم تنها بود اما هیچ وقت به کسی. بعد به خودم اومدم. کردم
هیچ . چون هیچ کس درک نمی کنه. منم نباید بزارم هیچ کس اشکامو ببینه. هیچ کس اشکاشو ندید. کس

 برای رفتن کسی گریه کنم که حتی یک کلمه از مناز نظر دوستام این خیلی مسخرست که . کس نمی فهمه
از نظر دوستام . شناسه و بخواد این جوری اذیتم کنهکسی که ممکنه که منو ب. حرفاشم باورکردنی نیست

اشکامو پاک کردم و یه . بلند شدم. اما من اهمیت نمی دادم. یه بازی بود. ارتباط منو مهران مسخره بود
مهسا . خدا کنه آسون باشه. من که هیچی بلد نیستم.  پاشو باید بریم سر جلسها،پاشو مهس: گفتم. لبخند زدم

. تو نه گریه کردن و ناراحت شدنت شبیه آدمیزاده نه درش خوندنت: برگشت گفت. بوددهنش باز مونده 
. همچین گریه کردی که گفتم حاال حاال ها اشک داری. همیشه میگی نخوندم اما نمره هات خوب میشه

  دیونه می خواستی منو اذیت کنی؟
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. نم تومو شد از جام بلند شدموقتی امتحا. رفتیم سر جلسه.دستشو گرفتم و بلندش کردم.  خندیدمبهش

هر کدوم از این آدمها برای خودشون یه قصه دارن یه .همون جور نشستم و به قیافه ی بقیه فکرمی کردم
مثل زندگی مهران که کسی باور . شاید باورکردنی نباشه. مثل زندگی مهران.چیزی مثل زندگی خودم

 اشتباه " SMS "د؟ چرا رفت؟ چرا باید اون شب چرا اومده بو. داشتم به مهران فکر می کردم. نمی کنه
چرا من .  می زد" SMS "اون به من می رسید؟ چرا من باید جواب میدادم؟ چرا فردا صبحش باید برام 

چرا اصالً . ارزش بخوام که نرهحتیچرا باید گریه می کردم؟ چرا نتونستم . باید حرفاشو باور می کردم
شاید . چرا؟ این چرا ها تو سرم فریاد می زد اما براشون جوابی نداشتمباید می رفت مسافرت؟ چرا؟ چرا؟ 

نا شکری . قدر خونوادمو بدونم. مهران اومده بود تا به من، به من همیشه شاکی بگه قدر زندگیمو بدونم
  .هیچ وقت. خدا دوستم داره و هیچ وقت تنهام نمی زاره. ستنگم خدا یاد من نی. نگم بدبختم. نکنم

  
فکر مهران یه .اون روز خیلی آروم بودم. وسایلمو جمع کردم و منتظر بچه ها شدم. رگمو دادم بپاشدم

همه . سعی کردم حواسمو جمع بکنم اما اروم بودن من چیز عادی و معمولی نبود. لحظه ولم نمی کرد
می .  کنمییه وقت می اومدن تو اتاق می دین دارم اشکامو پاک م. فهمیده بودن که یه چیزیم هست
دیگه رفتن . با خودم حساب می کردم میگفتم االن مهران رسیده به مقصد. پرسیدن چی شده میگفتم هیچی

یعنی کنار ساحل رفته؟ االن داره چی کار میکنه؟ بهش . شاید شب شام برن بیرون. خونه و جاگیر شدن
  خوش میگذره؟

  
 تا 2تو این سه روزی که رفته بود .  بشه روز تموم30همش روز شماری میکردم تا .  روز برام یه سال بودهر
" SMS "براش فرستادم اما هیچ کدوم بهش نرسید .  
  

چند باری . جا خوش کرده بود. هر کاری میکردم از ذهنم خارج نمی شد.  روز از رفتنش گذشته بوددو
بعدازظهر روز سوم . شانس آوردم که نفهمید. وقتی داشتم داداشمو صدا می کردم ناخوداگاه گفتم مهران
.  اومده" SMS " ممشغول بودم که دیدم برا. تو اتاقم نشسته بودم و درس می خوندم، یکم فکر می کردم

اما وقتی به شماره نگاه کردم نزدیک . رفتم سراغ گوشی. گفتم حتماً بچه هان استرس امتحان گرفتتشون
  . بده" SMS " فکرشم نمی کردم. باورم نمی شد. خودش بود. مهران بود. بود سکته کنم

  
   )5فصل ( 

  
  

دارم از . دارم از تنهایی دق میکنم.  سالم سوگند خوبی؟ من خیلی داغونم ای کاش که پیشم بودی":مهران
آخه این چه سرنوشتیه که واسم رقم می خوره . بمیرم. میخوام بمیرم. قولی که بهت دادم پشیمون میشم

. فقط می خوام نباشم.حمل کردم اما تهمت هرگز،هرگزهر بالیی که سرم اومد و ت. همه چیزو تحمل کردم
  ".دعا کن بتونم خودمو راحت کنم

  
  .هم خوشحال بودم هم ناراحت.  چی شده بود؟ مهران چی میگفتیعنی

  
 سالم خوبی عزیزم؟ مهران خواهش میکنم تو به من قول دادی یعنی چی که میخوای خودتو بکشی؟چی "_

  "لطفاً. دیگه بر می گردیچند روز . شده آخه؟ یکم تحمل کن
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  ". من برگشتم":مهران

  
اونم این .چی شده که برگشته این قدر زود.  برگشته بود؟کی؟ چرا؟ هنوز نرفته بود،سه روز نمی شدچی

  جوری؟ به قول خودش داغون؟
  
نمی دونی این چند روز من .  کی برگشتی؟ مهران چی شده؟ میشه بهم بگی؟ قلبم داره میاد توی دهنم"_

  "بهم میگی چی شده؟.  کشیدمچی
  
  ".مهران می تونم باهات صحبت کنم؟ میخوام ببینم چی شده"_
  
دوباره گوشیت و دست کاری کردی؟ تو شبکه نیست خواهش می کنم .  مهران خواهش میکنم جواب بده"_

  ".چرا جواب نمی دی؟ مهران یه چیزی بگو. دارم از نگرانی میمیرم
  

از هیچ راهی نمی تونستم . گوشیشم تو شبکه نبود. مهران جواب نمی داد. م دونستم چی کار باید بکننمی
 پشت سر هم فرستادم تا " SMS "چند تا .  دادن کاری ازم بر نمی اومد" SMS "باهاش تماس بگیرم جز 

  .جوابمو داد
  

  ".من از فرودگاه دارم میرم خونه رسیدم حتماً میزنگم. آره":مهران
  
کی میرسی . فکرتم خالی کن.نه چشماتو روی هم بزار تا آرامش پیدا کنیتا خو.  پس من منتظرم"_

  "خونه؟
  

  "چشمامو ببندم تو میای رانندگی کنی؟":مهران
  

  .یادم نبود که ماشینش تو فرودگاه مونده. فکر میکردم آژانس گرفته.  حواسم نبوداصالً
  
؟دقت " یاوک"ست به رانندگیت باشهمنظورم این بود حوا.  وای ببخشید حواسم نبود پشت رولی شرمنده"_

  ".کن
  

 "یه بیست دقیقه بعد . منتظر بودم که برسه خونه تا بفهمم داستان چی بوده و چی شده.  جوابمو نداددیگه
SMS "داد  ." SMS "نیاز به آرامش و اطمینان داشت. تا ته وجودمو سوزوند.  که چه عرض کنم.  

  
م بپرسم تو که یه دختری چرا زود به این نتیجه رسیدی؟ اونایی  هنوز دوستم داری؟ اصالً می خوا":مهران

دیگه نمی تونم به کسی اعتماد .  تا دشمن بدتر شدن100که ادعا میکردن خواهرم، مادرم،برادرم هستن از 
  ".آخه از جون من چی می خوان.کنم

  
. یکنم بهم بگو مهران چی شده؟ اونجا چی به سرت آوردن که تو این جوری شدی؟ مهران خواهش م"_

  ".خواهش میکنم
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چه بالیی . پس کی میرسی خونه من که نصف عمر شدم.  مهران جان خواهش میکنم بهم بگو چی شده"_
  ".سرت آوردن؟ ای کاش هیچوقت باهاشون نمی رفتی

  
مهرانو سپردم دست اونا تا .  میخواست میتونستم برم ایمان و خونوادشو یکی یکی با دستام خفه کنمدلم
مهران با اون روحیه خرابش دیگه چیزی ازش . اما اونا چی کار کرده بودن. د یکم روحیشو عوض کننشای

  یعنی اونا چه بالیی سرش آورده بودن؟. نمونده
  
وقتی که احساس کردی که . یه احساسه.  مهران دوست داشتن چیزی نیست که آدم به نتیجه برسه"_

نی این که می خوای همیشه خوشحال باشه این که وقتی گریه طرفت برات مهمه و نمی تونی ناراحتیشو ببی
 و دوسش دارهمیفهمی برات ارزش . این که برات مهمه که سالمت باشه. میکنه می خوای باهاش گریه کنی

  ".داری
  

  .هم بهم برخورده بود و هم از بی تفوتیش داشتم دیونه میشدم.  جوابمو نمی دادمهران
  
میشه یه چیزی . واهش کرده بودم جواب میداد و شروع به حرف زدن میکرد اگه از دیوار این همه خ"_

  "بگی؟ الاقل من بفهمم که اونجا هستی؟
  

. فقط میگفتی نرو. دلم میخواست وقتی بهت گفتم پاهام میلرزه و نمی خوام به این مسافرت برم":مهران
ا حیف کسی رو نداشتم که دلش وقتی گفتم ازشون متنفرم میگفتی خب نرو میگفتی دلم نمی خواد بری ام

  ".بخواد بمونم
  
 مهران می خوام باهات حرف بزنم میشه؟ باید یه چیزایی بهت بگم دیگه ازت خواهش نمی کنم چون "_

  ".فکر می کنم برات ارزش ندارم
  

. ولی باید میدونست که چرا بهش نگفتم نرو. دیگه از خواهش کردن خسته شده بودم.  جوابمو ندادمهران
اما اون جوابی بهم نداد . ایکاش نمی رفتی. ار وقتی میخواست بره تهران بهش گفتم دوست ندارم برییه ب

 تهران فقط گفت با وکیلم یوقتی آخر حرفاش دوباره گفتم چرا باید فردا زود بر. انگار که اصالً نشنیده
  .قرار دارم باید هفت اونجا باشم

  
. مثل اون بار یا جوابمو نمی ده یا میگه به تو چه ربطی داره بهش نگفتم نره سفر چون فکر می کردم دیگه

من به خودم این اجازه رو نمی دادم که ازش بخوام نرهو اما با تمام وجودم فریاد میزدم مهران تنهام 
  .نه اون شب نه شبای دیگه. اما حیف که نفهمید و نشنید، هیچ وقت. نزار

  
 فکر می کردم این حق رو ندارم که ازت این خواهشو بکنم  مهران اگه اون موقع بهت نگفتم نرو چون"_

  ".چون فکر میکردم برات ارزشی ندارم مثل االن
  

میخوام گریه کنم .االن میخوام باهات صحبت کنم ولی این بغض لعنتی نمی زاره.  دلم خیلی گرفته":مهران
دلم میخواست االم . د ندارهفکر میکنم وجو. دارم به وجود خدا شک میکنم. اما اشکام باهام یار نیست

حتی پدرم نیست که دست روی سرم . اینقدر که بمیرم. میرفتم تو آغوشش گریه میکردم. مادرم پیشم بود
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میخوام این بغضو . دیگه هیچی برام مهم نیست. بکشه بگه آخه پسر مگه ما مردیم که تو این جوری میکنی
  ".بشکونم حتی بدون مادر

  
واسه مهران، واسه تنهایش، واسه مشکالتش واسه .داشتم گریه می کردم . بگیرم تونستم جلوی خودمو نمی

ی خودم که یکی مثل مهران و دوست داشتم، واسه اینکه مطمئن نبودم که دوستم داره، واسه این که نمی 
  ...تونستم االن که بهم احتیاج داره پیشش باشم و واسه خیلی چیزای دیگه

  
هر چی هم به مهران زنگ . نه هام سر می خورد نمی تونستم جلوشونو بگیرم سیل شده بود و روی گواشکام

. یه بار بهش گفتم گوشیش این پیغامو میده. میزدم همون پیغام مسخره که مشترک در شبکه نیست رو میداد
مثل تو .  بده" SMS " نهبهم گفت خودم کاری میکنم که نتونن باهام تماس بگیرن هر کس کارم داره میتو

 ثانیه بعد 30. می خوای گوشیمو درست کنم ببینی؟ بعد گوشیش رو قطع کرد.  بخوام جوابشو می دماگه
دیگه اون پیغام نمی یومد اما جواب گوشیمو نمی داد یعنی گوشیشو . بهش زنگ زدم بوق آزاد می خورد

داشتم که گفت اگه بر می .  برنداشتیوگفتم چرا گوشی ر.خودش زنگ زد. گوشی که قطع شد. برنمداشت
دلم می خواست االن گوشیش درست بود اصالً مهم نبود که آخر ماه که پول تلفنم زیاد . میرفت تو پاچت

  .همین. فقط میخواستم باهاش حرف بزنم. باباهه دمار از روزگارم درمیاره. بیاد
  
منم باهات  مهران میخوام حرف بزنم میشه گوشیتو درست کنی؟ اگه سر سوزن برات ارزش دارم نگو نه "_

  ".گریه میکنم فقط باهام حرف بزن
  

  ". اگه میشه فراموشم کن":مهران
  

. بعد ها خیلی سعی کردم که به حرفش گوش کنم. اما برام قابل هضم نبود.  کن چه جمله راحتیفراموشم
سعی میکردم انکارش کنم سعی میکردم .همیشه به یادش بودم... خیلی سعی کردم که فراموشش کنم اما

 که هیچ وقت حیفاما حیف، . ودم بگم همش یه بازی بود اما مهران برام واقعی تر از هر چیزی بودبه خ
  .اینو نفهمید یا نخواست که بفهمه

  
صبح چشمام .میدونی اون شب چی به روز من آوردی؟ تا صبح اشک ریختم. نمی شه،نمی شه،نمی تونم"_

فکر نمی کنم هیچ کدومشون .  میزدم برات" SMS "ولی هر روز یه . فکر نمی کردم برگردی. باز نمی شد
.  صحبت کنمهاتلطفاً میخوام با. مهران. هیچ وقت واسه کسی این قدر زار نزده بودم. بهت رسیده باشه

  ".االن
  

من از اون بدتر . خیلی خسته. صداش خسته بود. زنگ زد و با هم حرف زدیم.  برام زنگ زدمهران
هر وقت که دلم خیلی براش تنگ میشه میزارم گوش . شیم هستهنوز صدای ضبط شدش تو گو.بودم

 دحیف که هیچ وقت نفهمی. بهم گفت که اون اول گفت دوستم داره. میکنمعین حرفای اون روزشو می نویسم
همیشه .حیف که هیچ وقت نفهمید چقدر در حسرت این کلمش بودم. که چقدر این کلمه برام ارزش داشت

اما اون چرا نفهمید؟ چرا . بفهمی برام ارزش داری، برام مهمی، که دوست دارممیگفت که از کارام باید 
 دهنش بشنوه که زنفهمید که من یه دخترم، یه دختر حتی اگه از عشق کسی مطمئن باشه به این که ا

یه زن حتی اگه بدونه شوهرش عاشقشه دلش میخواد که همیشه و هر روز بهش بگه . دوسش داره نیاز داره
هیچ وقتم نفهمید که چقدر به این کلمش و اطمینانی که این کلمش . اما اون نمی دونست . ش دارهکه دوس
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به این که بدونم براش مهمم نیاز .  نیاز داشتمدادبه اعتماد بنفسی که این کلمه بهم می. بهم میداد نیاز داشتم
  .هیچ وقت.داشتم اما هیچ وقت نفهمید

  
   زدزنگ

  
  "الو سالم خوبی؟"_
  

  "خب. من همین جوری هستم.  سالم نه":نمهرا
  
  " اگه نمی خوای بگی چی شده اشکالی نداره"_
  

  . آه کشید که دلم آتیش گرفتیه
  

  " چی بگم؟ بگم که چی شده؟":مهران
  
  "آره"_
  

  ". که برگشتم؟ خب دلم تنگ شده برگشتم":مهران
  

  . خنده ی تلخ کردمیه
  
  " برای چی می خوای خودتو بکشی؟"_
  

  "من؟ من یه همچین حرفی زدم؟ ":مهران
  
  "آره"_
  

  ". من گفتم می خوام خودمو بکشم؟ فکر نکنم":مهران
  
  ". نگفتی می خوام خودمو بکشم گفتی می خوام بمیرم"_
  

  .به فین فین افتاده بودم. ولی من داشتم گریه می کردم. خندید
  

  " چیه؟ مریضی؟":مهران
  
  ". نه مریض نیستم"_
  

  ".مریضی.  می خوری چرا داری سرما":مهران
  
  حالت خوبه؟. االن نیستم. نیستم"_
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  "چند بار سؤال می کنی؟":مهران

  
   خندید"هر وقت که نمی دونم چی بگم باید بگم می گم حالت خوبه؟.  نمی دونم همیشه همین جوریم"_
  

   حالت خوبه؟":مهران
  
  "مرسی"_
  

  .اون شب چت بود؟:  صبرکردم بعد یه دفعه گفتمیکم
  

  "کدوم شب؟ ":مهران
  
  " میده؟" SMS " یه مسافر، دم رفتنی، اون جوری صحبت میکنه؟ یا "_
  

  ". خب دلم نمی یومد برم":مهران
  
  ".خب نمی رفتی"_
  

  ".از این طرفم کسی نبود که بگه نرو.  خب دیگه اونام اصرار داشتن که بیام،بریم":مهران
  
  ". کی باید بگه نرو،خودت باید میگفتی"_
  

  ".نبود دیگه.خب درسته. آخان:مهران
  

  ".ای کاش نمی رفتی: گفتم. بغضم ترکیده بود.  گریه میکردمداشتم
  

  " چی؟":مهران
  
که اون شب ناراحت . تا االن به خاطر حرف کسی اینقدر ناراحت نشده بودم.  میگم ای کاش نمی رفتی"_

  ".تا صبح، اصالً نتونستم بخوابم. شدم
  

  " ناراحت شدی؟ من چه حرفی زده بودم؟ که":مهران
  
  " به خاطر خودم که ناراحت نشده بودم که"_
  

  ".خب چی گفتم بگو":مهران
  
  ".همه چیزو فراموش میکنی. باید داروی تقوبت حافظه بخوری. همیشه همین جوری.  ولش کن"_
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  ".االن این قدر چیز تو مغزمه که یادم نمی یاد چی گفتم. نه فراموش نمی کنم":مهران
  
  "ن هیچی ولش ک"_
  

  "چرا ولش کن؟":مهران
  

  ".این که گفتی رو ولش کن:  کرئم گفته چی رو ولش کن واسه همین گفتمفکر
  

  ".خب می دونم میگم چرا ولش کن":مهران
  
یعنی اینا باعث شد که تا صبح بیدار . اینا مهم بود. این که رفتی بهشت زهرا.  این که نمی خواستی بری"_

  ".بمونم
  

  ". بار بود من که هر چهارشنبه می رفتم کهچرا مگه اولین":مهران
  
  ".بهشت زهرا آره ولی این که نمی تونستی بری و میترسیدی خیلی مهم بود"_
  

چند وقت پیش از دست خدا شاکی شدم البته این ترس . البته خب شاکی هم نیستم. آره میترسیدم":مهران
  ". همین می تونستم نرمو تو وجودم آورده بودیا یه دلهره رو داشتم که نرم به خاطر

  
  "چرا رفتی؟"_
  

  "خب دیگه":مهران
  
  "چرا؟ اینقدر مهم بودن؟"_
  

اینا این قدر مهم بودن؟ خب به خاطر اینکه خودت گفتی،گفتی برو خوش . گور پدرشونم کردن":مهران
  ".بگذره

  
ن جورین چه می من چه می دونستم اینا ای.  گناه می کردم یعنی واقعاً به خاطر حرف من رفته بوداحساس

  .دونستم یه بالیی که نمی دونم چیه سرش میارن
  
  "...فکر کردم خوب"_
  

  ".نه ببین خودت گفتی":مهران
  
فکر کردم بهت خوش میگذره فکر کردم اگه بری حال و هوات عوض .خب فکر کردم باهاشون راحتی"_

  ".دونستممن چه می . میشه فکر کردم اگه بری بهتر میشی فکر کردم روحیت عوض میشه
  

  ".منم نمی دونستم":مهران
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  ".ببخشید شاید باید بهت می گفتم نرو ولی فکر کردم اصالً مهم نیست که بهت بگم نرو"_
  

  ".چرا؟اول دوست داشتنو مثل اینکه من گفتم":مهران
  
  ".فکر کردم شاید این قدر مهم نباشم که بهت بگم نرو"_
  

  "...نه بیشتر به خاطر چیز بود":مهران
  
  "به خاطر چیز بود؟ "_
  

همون مادرش خوب،خوب رفت همه ی کارا رو خودش انجام داد،خودش بلیط گرفت خب اگه دم ":مهران
  "...فرودگاه بهش میگفتم نه دیگه

  
  ". دیدی فایده نداشت"_
  

بهانه ای نداشتم که نرم،اگه به فرض میگفتی نرو می تونستم بگم همون موقع .نه فایده،چرا نداشت":مهران
 زنگ زد، خب زتگ می زدی میگفتم یکم صحبت کن بعد میگفتم چی شده، چی شده، وای وای چه یکی

  ".اتفاقی افتاده؟ باشه خودمو می رسونم
  

ولی ای کاش بهش عمل میکردیم اما حیف حیف که در .  گرفت چه داستان جالبی،درست کرده بودخندم
  .حد یه داستان مونده بود

  
  ".ببخشید پس تقصیر من شد"_
  

  ".خب دیگه خواستن توانستنه.که چی؟ نه بابا":مهران
  

  " به نظرت یه چیزی بگم؟":مهران
  
  "بگو"_
  

  ". نه میترسم ناراحت بشی":مهران
  
  ".قول میدم که ناراحت نشم.  بگو ناراحت نمی شم"_
  

  " اون موقع که بهت گفتم فراموش کن چرا فراموش نکردی؟ تو مگه منو دیدی؟":مهران
  
  "نه"_
  

  ".خب ندیدی دیگه":مهران
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  "...فکر نمی کنم این قدر"_
  

  " این قدر چی؟":مهران
  
ولی .شاید هر کس دیگه جای من بود این قدر بهش فکر نمی کرد. نمی دونم شاید من با بقیه فرق دارم"_

  ".من نمی تونستم بی تفاوت باشم
  

  " من می دونم فکرت چیه؟":مهران
  
  "چی؟"_
  

  "ه؟ من می دونم فکرت چی":مهران
  
  "فکرم چیه؟"_
  

  ".مثالً من کاری دست خودم میدم.فکرت اینه که مثالً اگه بخوای منو تنها بزاری":مهران
  

فکر میکرد دارم ترحم . دیونه هنوز نفهمیده بود دوسش دارم. چه فکر مسخره ای میکرد.  گرفته بودخندم
  با لبخند بهش گفتم. حرصم گرفته بود. احمق.میکنم بهش

  
  "قدر بچه ای؟یعنی این "_
  

  "...یا اینکه بخوای به یکی کمک کنی خب. بچه که بهش نمی گن. نه. خب صبر کن":مهران
  
  " به کی کمک کنم؟"_
  

 یا با " SMS "پشت تلفن یا با .  نه مثالً می خوای بهم کمک کنی به یک دلیلی تصورت فقط همینه":مهران
  ".آره.گی کنمزند. صحبت می خوای مثالً منو به زندگی امیدوار کنی

  
اگه تمام حرفاشم راست بود باید میفهمید،باید میفهمید که اگه .واقعاً که. داشتم بلند بلند میخندیدمدیگه

اگه دلم میخواد به زندگی امیدوار بشه به خاطر عالقه ایه که بهش .دلم می خواد زنده باشه و زندگی کنه
  ". قلبمهاز ت.راش داشتمزنده بودن ولذت بردن از زندگی آرزویی بود که ب.دارم

  
  "االن تو داری میخندی یا داری گریه میکنی؟":مهران

  
  "فرقی نداره"_
  

  ".آخه یاد یه فیلمی افتادم":مهران
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  ". میگه خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است راست میگن"_
  

  ". دیدی فیلمرو پسره میخنده بعد میگه نه دارم گریه میکنم":مهران
  
  "رات پیش نیومده یکی این جوری برای کسی مهم بشه؟ تا حاال ب"_
  

  ".نه.... ام":مهران
  
  ". خب من اولیشم"_
  

  " اولیشی؟":مهران
  
  "آره خیلی خنگ بازیه؟"_
  

  "یه چیز بگم؟":مهران
  
  "بگو"_
  

  ". این حرفو یه نفر بهم گفته بود":مهران
  
  "که چی؟"_
  

  ". همین حرفو":مهران
  
  "که خیلی خنگ بازیه؟"_
  

  "نه":انمهر
  
  " که یه نفر این جوری مهم بشه؟"_
  

  "آره":مهران
  
  "نمی خوای بگی کی؟"_
  

  "چرا؟":مهران
  
  "کی؟"_
  

  "همون کسی که به خاطرش پا شدم اومدم":مهران
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  "به خاطر کی اومدی؟"_
  

  ".خب خودت اولین بار این حرفو زدی دیگه":مهران
  

  ".خب چرا اینقدر میپیچونیش:  و گفتمخندیدم
  

  " می پیچونم؟":مهران
  
  "آره"_
  

  ".خوشت می یومد که همه رو بزاری سرکار.خب خودت گفتی":مهران
  
  ". دیگه خوشم نمیاد"_
  

  "دیگه خوشت نمی یاد؟ چرا؟":مهران
  
  ".دست باالی دست زیاده.  درس عبرت شده برام"_
  

  ". هنوز به درجه استادی نرسیدی" زیر خنده و گفتزد
  
  "آره"_
  

  .ا هم و ناخودآگاه آه کشیدیم دفعه دو تایی بیه
  

  " تو چرا آه می کشی؟":مهران
  
  ".چیه من نمی تونم از زندگی شاکی باشم؟ تو چرا آه می کشی"_
  

  ".خب آه کشیدن واسه ما به قول معروف دیگه عادت شده مثل نفس کشیدن":مهران
  
مادر می خوام، نه برادر گفتی نه خواهر می خوام نه . گفتم بهت میخوام خواهرت باشم گفتی نمی خوام"_

  ".و نه پدر
  

  "خب":مهران
  
نه نمی خوام بهت کمک کنم میخوام تو به من . می خوام بهت کمک کنم.  االن می خوام دوستت بشم"_

  ".کمک کنی
  

  "چه کمکی از دست من برمیاد؟فقط کمکی که از دستم برمیاد واسه تو انجام بدم میدونی چیه؟":مهران
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  " چیه؟"_
  

ناخواسته یا خواسته اتفاقاتی پیش .  به خاطر این که فهمیدم تو این مدت خیلی داغون شدیخب":مهران
می تونم همه ی این چیزا رو . واسه کسی ناراحت میشی،نگران میشی. اومده که االن فکرتم مشغول شده

  ".از سرت رفع کنم
  
  "نه"_
  

  "چی؟":مهران
  
  " نه"_
  

  ".مگه قرار نیست که بهت کمک کنم":مهران
  
  "... نه ببین"_
  

  ". تو مگه،غیر از من ناراحتی داشتی؟ نداشتی که":مهران
  
  "چرا داشتم"_
  

  ".اونایی که تو گفتی تو همه ی زندگی هاست":مهران
  
  ".شاید تو بیشتر بتونی به من کمک کنی. نمی دونم... نه تو می تونی"_
  

  "...گفتم که کمک من اینه دیگه":مهران
  
  ".بهم کمک کنیاصالً نمی خوام . نه"_
  

  ".چرا می خوام کمک کنم":مهران
  
  " نمی خوام"_
  

جملشو با یه لجاجت بچه گانه می گفت هر چی هم می گفتم نمی خوام دوباره .  لج می کرد باهامداشت
. مثل این بچه ها که بهشون میگی نمی خواد تو تمیز کردن اتاق کمکم کنی. می خوام کمک کنم: می گفت

 اتاقو بهم ترحاال کمکی هم نمی تونه بکنه ها فقط بیش. میگه می خوام کمک کنماما اون با اصرار 
  .مهران درست مثل اون بچه شده بود.میریزه

  
ای کاش می . شروع کرد به خندیدن.اونم نتونست جلوی خودشو بگیره. زدم زیر خنده.  گرفتخندم

ای . اش چقدر بهم آرامش می دادای کاش می فهمید که خنده ه. فهمید که چقدر خنده هاشو دوست دارم
  "...کاش
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  ".پس تو بهم کمک کن": مهران

  
  "چی کارکنم؟ از سرت رفع شم؟"_
  

  .نه: بعد با یه حالتی گفت.  شدآروم
  

  .رفتی دیدی اون آهنگی رو که بهت گفتم:  دفعه گفتیه
  

اگر . که شبیه منهبهم گفت یه خواننده هست . اون شبی که داشت میرفت. منظورش رو فهمیدم.  اومدیادم
اما فرداش . اون شب ندیدم. خوانندش شبیه منه. خواستی قیافه ی منو تجسم کنی برو فالن آهنگو ببین

 تمام طول اهنگ فقط رقیافش جالب بود البته همچین تمیز و مرتب ابروهاشو ورداشته بود که من د. دیدم
 بود اما مهران گفته بود که قدش 75/1 و 70/1یارو قدش . یه چیز دیگه فهمیدم. محو ابروهاش شده بودم

  . میشه85/1 ،80/1
  
  ".دیدمش. آره"_
  

  "خب قیافمو تصور کردی؟": مهران
  

  ".پسره قدش کوتاه بود:  شوخی کنمخواستم
  

  ".قیافشو گفتم، نگفتم تیپش. خب قدش کوتاه بود": مهران
  
 قیافش معلوم نبود و توجه واسه همین زیاد. آره آخه همش داشت ناله میکرد آهنگش غمگین بود"_

  ".نکردم
  

  ".فقط به قدش توجه کردی": مهران
  
  "...چرا به ابروهاشم که چقدر خوشگل برداشته بود"_
  

  ".ابروهای من که برنداشتم خوشگل تره. ابروهاشو برداشته بود اون جوریه": مهران
  
  "آره خب"_
  

  "...خب داشتی میگفتی. خب دیگه":مهران
  

  "چی کار باید بکنم که کمکت کنم؟":وباره خودش گفتد. میخندیدم داشتم
  
میشه وقتی از زندگی سیر شدم منو به زندگی امیدوار کنی؟ چون از اون آدمایی هستم که . نمی دونم"_

  ".خیلی تلقینیم
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  "آره؟. وای پس بدتر از منی:  خنیدید و گفتمهران

  
  ".شاید"_
  

اما االن وقتی از ته دل آه . نمی دونم. از اون یاد گرفتمشاید آه کشیدن گاه و بیگاهمو .  آه کشیددوباره
نمی دونم شاید مهرانم آه میکشید تا شاید یکم از درد . انگار غصه هام کمتر میشه. میکشم انگار سبک میشم

  .دلش کم بشه
  
  ".بدتر از خودت ندیده بودی"_
  

  "نه":مهران
  
  ".حاال میبینی"_
  

  ".می شنوم. سعی میکنم نبینم":مهران
  
  ".خوبه. میشنوم"_
  

  "چرا نباید به زندگی امیدوار باشی شما؟ هان؟: مهران
  
  ".خب دیگه"_
  

بعد رفتم با کلی قربون صدقه رفتن دکش کردم . گفتم گوشی.  دفعه داداشم اومد پشت در اتاق و درزدیه
  .لو،ببخشیدالو،ا:وقتی گوشی رو برداشتم گفتم.بره کلی عزیزم، قربونت برم گفتم تا خر شد بره بیرون

  
  ".یه جوری باهاش برخورد میکنی که انگار بچه ست":مهران

  
  "مگه فکر کردی چند سالشه؟. خب بچه هست دیگه"_
  

  ".واسه خودش مردیه دیگه":مهران
  
  ".کالس پنجمه"_
  

  "داداشته؟":مهران
  
  "آره،پس پسر همسایه ست اوده دم اتاقم؟"_
  

  ".ی یک ساله ، دو سالست نه پنجم میگم این جوری صحبت کردنا مال بچه ":مهران
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  ".نه با اینم باید این جوری صحبت کنی وگرنه آروم نمیشه"_
  

  ".خب، می فرمودید":مهران
  
  ".خب چی میگفتم"_
  

  ".ببین، این تماسی که گرفتم فقط به خاطر این بود که خودت خواستی":مهران
  
  ".آره فهمیدم"_
  

  ".گفتم قبل از اینکه برم مسافرت":مهران
  
  "خب"_
  

  ".صدامو بشنوی نگی مهران چقدر بی معرفت بود":مهران
  

یعنی می خواست دوباره بره مسافرت؟ یعنی بازم؟ این دفعه کجا؟ چرا .  چیزی مثل پتک خورد تو سرمیه
تو می خوای بری : با یه حالت ناباورانه و ناراحت و گرفته گفتم. اومده بود که بخواد بره؟ باورم نمی شد

  مسافرت؟
  

  "آره:رانمه
  
  "کجا؟"_
  

  "همون جا":مهران
  
  "همون جا کجاست؟"_
  

  "مسافرت مگه تا حاال نرفتی مسافرت؟":مهران
  
  "چرا ولی کجا؟"_
  

. من زیادی داشتم تو کاراش دخالت میکردم. احساس کردم نباید ازش سؤال کنم.  دفعه به خودم اومدمیه
واسه همین . سافرت چه برسه به این که بگه کجااون وظیفه نداشت که به من بگه که اصالً میخواد بره م

  .به من ربطی نداره. ببخشید که سؤال کردم"گفتم 
  

  ".چرا؟به تو ربطی نداره نمی گم بهت دیگه":مهران
  

   جوری گفت که انگار از اینکه گفتم به من ربطی نداره ناراحت شده منم بهش گفتمیه
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  .هیعنی به من ربطی ندار. همینه که نمی گی کجا"_
  

  ".تو نزاشتی بگم دیگه. میگم ربطی نداره که نمی گم بهت":مهران
  
  "یعنی می خوای بگی؟"_
  

  "نگم؟": مهران
  
  "میشه بگی؟"_
  
 یه حالت که از ته دلم میومد بهش گفتم میشه بگی؟ فکر می کنم کامالً فهمید که چقدر دلم میخواد بدونم با

  .واسه همین خندید
  

  "بگم بهت؟":مهران
  
  "گه میشه؟آره ا"_
  

  ".همون جا":مهران
  
  "همون جا کجاست؟ می خوای برگردی؟ می خوای برگردی پیش اونا؟"_
  

  "اونا؟ پیش اونا؟":مهران
  

  ".پس کجا می خوای بری:  شده بودم داشت منو میپیچوند با یه حالت گریه ای گفتمکالفه
  

  ".خودت گفتی بگو. می خوام برم پیش خونواده ام":مهران
  

  کجا می خوای بری؟":با یه حالت خنگی گفتم. دم شده بوگیج
  

  . می خوام برم پیش خونوادم":مهران
  
  "خونوادت کجان؟"_
  

خونوادم کجان؟ یعنی تو واقعاً نمی دونی خونوادم :  همچین بهش برخورد که با یه حالت تحکم گفتسؤالم
  "کجان؟

  
رش چی بود یعنی می خواست بمیره؟ منظو. اما اونا که مرده بودن.میدونستم که اونا کجان.  شدمساکت

  یعنی چی این حرف؟":گفتم. چون این تنها راهی بود که می تونست بره پیش خونوادش
  

  "ببینم واقعاً نمی دونی خونوادم کجان؟":مهران
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  "اطراف شهر؟: یه حالت تمسخر گفتمبا
  

  ".خب. خب اطراف شهر که هستن":مهران
  
  "یعنی چی که این حرف که داری میزنی؟"_
  

  ".نمی دونم.. ام":مهران
  
  "یعنی چی تو غیر از این قضیه به چیز دیگه ای فکر نمی کنی؟"_
  

  ".چرا فکر نباید بکنم؟ببین خودت خواستی بگم":مهران
  

یعنی : با یه صدای یکم بلندتر اما عصبانی و محکم گفتم. داشتم منفجر می شدم.  خواستم خفش کنممی
  چی؟

  
  می خوام برم پیش خونوادم؟ فکر کردی چیزی درست میشه؟ تا یه چیزی میشه میگی چرا

  
  "بمونم اینجا که چی بشه؟... ام":مهران

  
  " نه بری اونجا که چی بشه؟"_
  

  "... چی بشه؟ ببین اون کسایی که ادعا می کردن واسه من، خب، یعنی واقعاً":مهران
  
ون مهمی، ببخشید نمی خوام ببخشید اون کسایی که ادعا میکردن که واسشون مهمی یعنی تو براش"_

اون جور که باهات رفتار . توهین کرده باشم ولی فکر نمی کردم براشون اون قدر ها هم مهم باشی
  ".میکردن

  
  ".هه نمی دونی دیگه چی کار کردن :  یه پوزخند زد و گفتمهران

  
  ".آره تو هم که نمی گی"_
  

  ".یه کاری بکن. میگم بهت:  و گفتخندید
  
  "چی؟"_
  

  ".از همین جا کل چیزایی که اتفاق افتاده خوب برات مینویسم. اونجا که نه. میام اونجا":نمهرا
  
  "برام می نویسی؟"_
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  "آره":مهران
  
  "خب"_
  

  "خب.می نویسم که خودتم حق می دی":مهران
  
  " میکنی برام؟" SMS "چه جوری می نویسی یعنی "_
  

  "نه":مهران
  
  "پس چی؟"_
  

  ".برات مینویسم دیگه":مهران
  
  "چه جوری؟"_
  

  ".نامه، نامه مینویسم برات":مهران
  
  "می خوای برام نامه بنویسی؟"_
  

 نه دیگه یه چیزایی تو نامه مینویسم بعدشم که دیگه باید سعی کنی، سعی کنی همه چیزو فراموش ":مهران
  ".فکرتم آزاد باشه. کنی

  
  "...ببین"_
  

  "...چشماتو می بندی خوب، می خوابی":مهران
  

آهان می خوابم، بیدار میشم، بعد :  کنترلمو از دست دادم، می خواستم سرش داد بکشم، فریاد بزنمدیگه
میگم هیچی نشده، من هیچی نمی دونم،اصالً هیچ کسی برام مهم نیست، اصالً اتفاقی نیوفتاده، زنده باشه، 

  "....مرده باشه، اصالً هیچی نیست
  

اصالٌ : بعدشم گفت. آره، اهوم، آفرین:م وسط حرفام میگفت داشتم منفجر می شدم اما اون خیلی آرومن
  .می تونم با تو خیلی راحت صحبت کنم خیلی زود می فهمی

  
نه من خیلی خنگم، : بلند داد زدم. به عبارت ساده تر قاط زده بودم. حسابی عصبانی شده بودمدیگه

  .هیچی نمی فهمم
  

اخه مهران اون سمت خط داشت می خندید و . هر لحظه هم بیشتر می شد.  خودم حرص می خوردممن
  .می گفت هر کس دیگه ای بود باید کلی براش توضیح می دادم
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  .می خوام خنگ باشم. من هیچی نفهمیدم:  با لجاجت گفتممنم
  

 شد و یه جورایی مثل یه آدم منطقی که می خواد یه چیز ساده رو تو کله پوک یه بچه نفهم بچپونه آروم
  "گ باشی؟چرا باید خن: گفت

  
  .نه می خوام خنگ باشم:  من با اصرا گفتماما

  
  .می نویسم برات. خنگی؟ خب من برات توضیح می دم:مهران

  
  باید یاد حرفاش میوفتاد باید یاد کارهایی میفتاد که می خواست انجام بده.  این جوری نمی شدنه
  
ی براشون خونه بسازی بهشون کمک مهران مگه تو نرفته بودی بچه ها رو ندیده بودی؟ مگه نمی خواست"_

  ".کنی؟ پس چی شد؟ اگه خودتو بکشی که نمیشه
  

  ".پولشون حاضره، دولت خودش همه کارها رو میکنه. گمونم همه ی کارها رو کردم:مهران
  
  "چرا؟ آخه چرا می خوای این کارو بکنی؟"_
  

  ". آوردمراستی من برات سوغاتی.  ولش کن چون می خواستی بدونی بهت گفتم":مهران
  
  "چی؟ چی آوردی؟"_
  

  ".سوغاتی برات عروسک گرفتم":مهران
  

مگه اون چند وقت بود که منو میشناخت؟ چه دلیلی . من ازش سوغاتی نخواسته بودم.  باورم نمی شداصالً
کی وقت کرد بره بازار که برام . از همه مهمتر اون دو روز بیشتر دبی نبود. داشت برام سوغاتی بگیره

  .چیزی که برام اهمیت داشت این بود که به یادم بود اونم جایی که اصالً فکرشو نمی کردم. یارهسوغاتی ب
  

  ".فقط باید بری ترمینال بگیریش. با ماشین می فرستم برات":مهران
  
  ".من ترمینال نمیرم"_
  

  ".می دم با آژانس برات بیارن. چرا؟ خب میارم دم دانشگاه":مهران
  
چرا خودت بهم نمی دی؟ هرکی خریدش ًخودشم . یعنی این جوری نمی خوام.  من سوغاتی نمی خوام"_

  ".باید بهم بده
  

اما با ماشین می فرستمش . من می خوام امشب برم ویالمون، اونجا نمی یام.  من برات نمی یارم":مهران
از امتحانت به یکی از دوستام میگم بره ترمینال بگیرتش بعد با آژانس برات بفرسته میگم سر ظهر بعد 

  "باشه؟. بیارش اونجایی که همیشه ماشین میگیری برای دانشگاه
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  ".می خوام اگه قراره کادویی ازت بگیرم خودت بهم بدیش. مهران، نمی خوام"_
  

دیگه به کسی اعتماد ندارم بعد . برام سختش نکن. نمی خوام بیام ببینمت.  سوگند خواهش میکنم":مهران
  ".وام کسی رو ببینماز اون ماجرا دیگه نمی خ

  
اونجا چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که تو این جوری شدی؟ چه بالیی سرت . مهران الاقل بهم بگو"_

  "آوردن؟
  

  "خیلی دوست داری بدونی؟":مهران
  
  ".آره می خوام بدونم"_
  

  ".باشه بهت میگم":مهران
  

  .بعد شروع کرد به تعریف کردن. یکم فکر کرد.  آه عمیق کشیدیه
  

 بود که رفتیم بازار یعنی تقریباً از 10حدود ساعت . از اینجا که حرکت کردیم صبح رسیدیم دبی":انمهر
اونا .بعد رفتیم خونه ی ایمان اینا. همون روز برات سوغاتی ها رو خریدم.فرودگاه یه راست رفتیم بازار

تا این که یه . بودمتنهایی راحت تر.اما من ترجیح می دادم که توی خونه بمونم.همش میرفتن بیرون
بعدازظهر وقتی همه داشتن می رفتن بیرون خواهر کوچیکه الهه رو میگم گفت من نمی یام می خوام 

اونام یکم اصرار کردن اما دیدن که نه واقعاً .بمونم خونه چه می دونم می خوام فالن سریال و نگاه کنم
  .اونام گفتن باشه.می خواد بمونه خونه

  
  "وندین تو خونه؟نتها؟یعنی تو با اون م"_
  

دفعه ی اول که نبود یعنی قبالً وقتی اونجا بودم یه دفعه ایمان اینا با کل خونوادش . آره بابا":مهران
اونام می خواستن .بعد از یه هفته اومد.این الهه امتحان داشت.یه هفته موندن. اومدن شمال خونه ی من

 و هواش عوض شد بیاد لن بعد از یه هفته که حاگفتن الهه یه هفته بمونه خونه ی م.برگردن تهران
هر چی .اینم ایخچال پر.بفرمائید این کلید خونه:الهه خانم تنها تو خونه ی من؟ گفتم. بله:من گفتم.تهران

بهشون برخورد گفت اگه تو راحت نیستی ما الهه رو نمی .می خواید هست تو خونه من شما میام تهران
اما صبح به صبح می رفتم بیرون و شبم به بهانه .ششه بمونه منم می مونم پیزاریم اینجا مجبوری گفتم باش

هر روز بهش سر می زدم که اگه .ی این که شرکت کار دارم یا شرکت می خوابیدم یا خونه ی دوستام
  .کاری داره یا خریدی چیزی می خواد انجام بدم براش

  
  . می خوام بگم که اینا از این حرفا ندارنخالصه

  
چشماموهم گذاشته بودم که . وزم بعد از اینکه ایمان اینا رفتن بیرون من رفتم تو اتاقم که بخوابم راون

باهام کار داشت اما . نمیدونستم باری چی اومده بود گفتم شاید باهام کار داره. دیدم الهه اومد تو اتاقم
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الهه : فقط بهش گفتم.  زدمیچیزایی می گفت که حامو بهم .اومده بود و چرت و پرت میگفت.چه کاری
  .اما اون اصرار داشت.یعنی چی این حرفا.تو خواهر ایمانی مثل خواهر خود من می مونی. خجالت بکش

  
یعنی . دیونه میگه دست منو بگیرو فشار بده. گفت سوگند می یدونی به من چی میگه. دفعه زد زیر خندهیه

هر چی بهش .ه من دوست دارم بیا باهم باشیمبرگشته میگ. چی؟ مگه مرده من دست شو بگیرم و فشار بدم
بعدم . باد کردمترهمچین زدم تو صورتش که یه .گفتم خجالت بکش از رو نرفت منم خوب جوابشو دادم

عصری که ایمان و مامانشو خواهراش اومدن . از اتاقم گم شو بیرون رومو کردم اون ورو خوابیدم: گفتم
رفته یه تیغ برداشته . تو این مدت که من خواب بودم. کردهرفته همه چیزو برعکس تعریف... دختره ی

دستشو یکم زخمی کرده که مثالً من به اون پیشتهاد ناجور دادم و اونم گفته اگه به من دست بزنی من 
گفته بود که یا به حرفم گوش میکنی و عمل .البته قبلش تهدیدم کرده بود. خودمو میکشم و از این حرفا

  .مامانش اینام که اومدن حرفشو باور کردن. و می برممیکنی یا من آبروت
  

  این جوری دست مزدمو دادی؟.نامرد خجالت نمی کشی تو مثل برادرم بودی:  بهم گفتایمان
  

  .گمشو برو بیرون:  اومد زد تو صورتمو گفتمامانشم
  

  . هر کدوم یه چیزی بهم گفتن و خالصه حسابی بهم حمله کردنخواهراشم
  

نه به خاطر کاراشون به خاطر اینکه یه وقتی فکر میکردم .اشکم داشت در می یومد.م ناراحت شدخیلی
  .اینا مثل خونواده منن،از خودم بدم اومد

  
 کاری که تونستم انجام بدم این بود که وسایلمو جمع کنم و برم دفتر هواپیمایی و با اولین پرواز تنها

  "راحت شدی؟حاال . داستان این بود سوگند خانم. برگردم ایران
  

از ایمان و مامانش بدم .از الهه بدم میومد. دونستم چی بگم یعنی واقغاً حرفی برای گفتن نداشتمنمی
اما خب اونا حق داشتن در یه همچین مواردی هیچ .از هر کسی که زود قضاوت میکردم بدم میومد.میومد

 حرف الهه رو باور کهنا حق داشتن وقت حقو به پسر نمی دن مخصوصاً اگه دختر خود آدم تو قضیه باشه او
چرا خواست مهرانو خورد کنه؟مگه مهران چی کارش کرده . اما الهه چرا یه همچین کاری کرد. کنن
خندم .می دونم مهران به خواستش عمل نکرده بود یه جورایی ضایعش کرده بود و روشو کم کرد.بود

  .گرفته بود
  

پسری پیدا می شد که تو یه همچین وضعیتی قرار بگیره و کم . که مهران کرده بود برام جالب بودکاری
االن تو این جامعه که پسرا یعنی بیشتر پسرا از رابطه بر قرار کردن با .دست رد به سینه ی دختره بزنه

من فکر میکردم که . دهدخترا فقط یه هدف دارن خیلی عجیب بود که یه پسر به یه دختر همچین جوابی ب
  .زن اما انگار استثنا هم وجود دارههمه ی پسرا دله و هی

  
  سوگند چته؟ چرا می خندی؟: بلند بلند می خندیدم که مهران گفتداشتم

  
یکم به اینایی که گفتی فکر کن آخه پسره ی ببو، تو توی خونه ی خالی با یه دختر که دخترم راضی،همه "_

اینکه یه بالیی سر دختره بیاری چیز جور،کسی هم نبود یقه ات رو بگیره بگه چرا این کارو کردی عوض 
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 یه همچینکاری رو ریبرگشتی واسه اینکه بالیی سرش نیاری زدی تو صورتش؟ آخه آدم حسابی کدوم پس
دختره . واسه همین خندم گرفته.اونم اومد تالفی کنه.خب دختره رو جریش کردی. می کرد که تو کردی

  ".و نمی خواستنمی دونست که تو ببویی وگرنه از تو یه همچین چیزی ر
  

راست میگی هیچ کس کاری رو که من .آره من ببوئم اونم از نوع ببو گالبی:گفت. زد زیر خندهمهرانم
الهه می خواست من مثل این آدمای جواد تازه به دوران رسیده ی بی عرضه برگردم بگم .کردم نمی کرد

  ".اوا عزیزم کجا بودی تا حاال، من منتظرت بودم بیا بغلم عزیزم"
  

 اگه یک صدم درصد هم شیطون تو جلد من می رفت االن من اینجا نبودم و الهه هم اون کار رو نمی سوگند
می دونی می خوام یعنی با خدا . اون موقع من به حرفش گوش میکردم و تو هم به من نمی گفتی ببو. کرد

  ". انتقام میگیرمراخدایا جون من و بگیر یا پام برسه به ایران از همه ی دخت: حرف زدم بهش گفتم
  

یعنی واقعاً می .ازش ترسیدم.یه دفعه ته دلم خالی شد.  حرفا رو جدی میگفت و خط و نشون میکشیداین
ببو هم . نه مهران تو خوبی: بهش گفتم. خواست از همه انتقام بگیره؟دلم می خواست همین جوری بمونه

  . داری منو میترسونی.خواهش میکنم از این حرفا نزن.نیستی من داشتم شوخی میکردم
  

منظورم که به تو . سوگند،ازم ترسیدی؟من که با تو کاری ندارم: بعد با صدای آرومی گفت.  شدساکت
  ".نبود

  
خواهش .می دونم مهران، ولی نمی خوام که به خاطر کار اشتباه یه دختر دیدت نسبت به همه ی بد بشه"_

  " ببو رومهران. من اون مهرانو دوست دارم.میکنم خودت باش
  

به مهران گفتم می رم تلفن رو .  شد و چیزی نگفت، یه دفعه مامان صدام کرد و گفت تلفن کارم دارهساکت
من زنگ می .  بده" SMS "نه،تلفنت که تموم شد برام : گفت. تو هم لطفاً گوشیت رو درست کن. جواب بدم

  .گفتم باشه.زنم برات
  

یکم وایسادم .یه سؤال درسی ازم پرسیده بود جوابشو دادم.د تلفن و جواب دادم یکی از دوستام بورفتم
گوشیمو برداشتم و برای .حرفش که تموم شد برگشتم تو اتاقم.پیش مامانم آخه داشت باهام حرف می زد

  . زدم" SMS "مهران 
  
گوشیتم درست .بچه ها ازم اشکال می پرسن» A«نه که من شاگرد اولم با معدل .سالم خوبی؟ من اومدم"_
  ".ن لطفاًک
  

  . دیگه بدم" SMS " مو چند بار فرستادم اما نمی رسید گفتم یه " SMS " این
  
  ....اون که بود تو بودی،اون که تو قلب تو نبود من بودم...  یکی بود یکی نبود"_
  

  ....اون که داشت تو بودی،اون که جز تو کسی رو نداشت من بودم... داشت یکی نداشتیکی
  

  ...اون که خواست تو بودی،اون که نخواست از تو جدا بشه من بودم...است خواست یکی نخویکی



                                                                                  "   SMS " کی    
 

goldjar@  

 

 

73

  
  "...اون که رفت تو بودی،اون که به جز تو دنبال هیچکی نرفت من بودم... رفت یکی نرفتیکی

  
 نمی شه گوشیت هم که ")ارسال (  سند " هام " SMS ". سالم مهران،تمنا می کنم گوشیتو درست کن"_

  " کار کنم؟چی.خارج شبکه است
  

  . کردم شاید ازم ناراحت باشه که رفتم واسه همینه که جوابمو نمی دهفکر
  
 هام بهت " SMS "مهران ازم ناراحتی؟ چرا جوابمو نمی دی؟گوشیتو چرا دست کاری کردی؟ دیگه "_

  "...مهران.نمی رسه
  
  " ام بهت نمی رسه" SMS "مهران کجایی؟ "_
  

کلی .داشتم سکته می کردم.یک ساعت بعد،برام زنگ زد.  فرستادم هامو چند بار" SMS " کدوم از هر
از مهران هر کاری بگی بر .نگران شده بودم گفتم نکنه زده به سرش بی خبر یه بالیی سر خودش آورده

  .می یاد
  
  " هامو ندادی؟گوشیتو چرا درست نکردی؟" SMS "چرا جواب .الو سالم کجا بودی"_
  

 "دیدم .همین االن یه نگاه بهش کردم.گوشیم خاموش شده بود.ایی نبودمج.صبر کن تا بگم.سالم":مهران
SMS "االنم تو . ندادی گفتم حتماً کارت طول کشید منم وسایلمو جمع کردم راه افتادم برم بابلسر ویالمون
گوشیمو که وا .ندادی " SMS "گفتم چرا .چون دو کفه ای هست نفهمیدم.گوشیم خاموش شده بود.راهم

  ".نصفشم تکراری بود. با هم اومد" SMS "روشن کردمهفت،هشت تا .م خاموش شدهکردم دید
  
  ".چه قدر زود یاد گوشیت افتادی.کلی نگران شدم"_
  

گفت گشنمه وسط راه وایساد تا هم یه چیزی بخوره هم قلیون بکشه قرار شد بعد از . با هم حرف زدیمیکم
  . داده" SMS "یدم داشتم درس میخوندم که د.غذا خوردن بهم زنگ بزنه

  
  ".میفهمی من یه آدم ببوئم.میگم تو نباید منو دوست داشته باشی":مهران

  
  ".ادبشون هم بیشتره.دلشون صاف تر از بقیه است.خب من ببوها رو دوست دارم"_
  

  ".آخه من اون ببو نیستم من از نوع گالبیم":مهران
  
  ".تم بخواد گالبی باشیمیوه به این خوشمزه گی دل.بهتر من گالبی دوست دارم"_
  

  ".آخه من باید چی باشم که ازم بدت بیاد":مهران
  

  "خوابیدی؟":مهران
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احساس . آخرش بهم برخورد" SMS "اما . فکر میکردم داره خودشو لوس میکنه که من نازشو بکشماولش

ساس یه اح.احساس کردم که دارم زیادی خودمو بهش می چسبونم.کردم می خواد منو از سرش وا کنه
  : زدم و گفتم" SMS "براش .خیلی ناراحت شده بودم. بد
  
دوماًمجبور نیستی که برای اینکه از شرم خالص بشی این قدر به خودت .مهران اوالً گوشیتو درست کن"_

اگه می خوای برم و دیگه خوشت نمی یاد مزاحمت بشم فقط کافی بود . توهین کنی و تبدیل به میوه بشی
  ".ولی بدون آقا مهران دلمو شکستی. رت نمی دادممن دیگه زج.بهم بگی

  
  . داشتم یه عکس العملی نشون بده اما هیچیانتظار

  
من .امیدوارم هر جا که هستی با هر کس که هستی همیشه شاد و خوشحال باشی.یادم رفت اینو بگم"_

  ".ولی این انصاف نبود. همیشه برای خوشبختیت دعا میکنم
  

گه ای جای مهران بود می فهمید که ناراحت شدم و باید از دلم در بیاره اما نمی  دونم شاید هر پسر دینمی
  .مهران یا نمیفهمید یا نمی خواست که بفهمه. دونم

  
اگه ارزشی برات نداشتم . مهران دلم شکست خیلی...حرفی که زدی جدی بود؟یعنی تو واقعاً...مهران"_

  "الاقل میتونی جوابمو بدی که چرا؟؟؟..چرا
  
خودته من شخصیتتو دوست داشتم که خیلی " SMS "این . مثل سالم واجبه" SMS "قط بدون جواب ف"_

  ".مقاوم بود اما ظاهراً بد شناختمت
  
مهران . بدم و تو یکیشم جواب ندی" SMS "تا 10این توهینه که من .مهران جوابمو بده باهات کار دارم"_

  ".مالاقل اونایی که تو دلمه بگ. می خوام حرف بزنم
  

 "میخواستم همه ی شکایتمو با یه . داشتم باور می کردم که براش مهم نیستم.خسته بودم. شاکی بودمخیلی
SMS "هر وقت با تیکه های دل یه نفر یه ...پازل دل یکی رو بهم ریختن هنر نیست:براش نوشتم. نشون بدم

  ".پازل جدید براش ساختی هنر کردی
  

  .اون شاکی تر بود.اها عوض شده بود جوابمو داد اما انگار جباالخره
  

یعنی چی این حرفا میفهمی؟سرت به جایی نخورده یعنی این همه حرف فقط به خاطر گالبی بود؟ ":مهران
منم نمی .نمیفهمم چی میگی اگه اینا بهانست که ازم راحت شی خب باشه من که گفتم منو فراموش کن

باشه بهت ...ز یه طرف امیدوارم میکنی از یه طرف بخشمت دلمو شکستی آخه دختر نمی دونم کی هستی ا
 " SMS " از من به دستت برسه بعد از این " SMS "قول میدم که نه دیگه صدای کثیفمو بشنوی و نه حتی 

  ".خداحافظ سوگند.  نده که جواب نمی دم" SMS "دیگه 
  

بعضی وقتها از کارامون . ه و حرفاش فکر میکنم سرم درد میگیر" SMS " بعد مدتها وقتی به این هنوزم
 اولمو می داد و می " SMS "اگه مهران جواب . واقعاً همه ی این دعوا ها سر یه سوء تفاهم.خندم میگیره
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 رو پای شوخی " SMS "گفت که منظورش اونی نبوده که من فهمیدم همه چیز حل میشد یا اگه من اون 
  .میزاشتم همه چیز حل بود

  
داشتم دیونه می شدم .این حرفشم باور کردم. حرفای مهران رو باور میکردممن همیشه. گرفته بودگریم

شاید اگه این قدر بهش . شاید اگه این قدر حساس نبودم.می خواستم زار بزنم.یعنی دیگه جوابمو نمی داد
اما اونقدر برام مهم بود که حتی حاضر نبودم یه لحظه از من . توجه نمی کردم اوضاع یه جور دیگه بود

  .راحت بشه چه برسه به این که خداحافظی کنه و بخواد برای همیشه برهنا
  
لطفاً .من دارم دیونه می شم.خواهش میکنم.مهران من فکر کردم تو دیگه نمی خوای صدامو بشنوی"_

  ".متأسفم.من معذرت میخوام.دیگه از این حرفا نزن
  

اما آیا اونم منو . دم یه لحظه ناراحت باشهواقعاً نمی دونم من مهران و دوست داشتم و حاظر نبو. دونمنمی
چه طور می تونست خودش کاری بکنه .دوست داشت؟ پس چه طور می تونست ناراحتیمو ببینه و هیچی نگه

  .همیشه کاراش منو به مرز جنون میکشوند.که من در حد جنون ناراحت بشم
  

دونم شاید از این که من تو اینوضعیت نمی .  اونقدر روش اثر نداشتم که بتونم جلوی این کارشو بگیرماما
  .نمی دونم. شاید فقط با من این رفتارو می کرد. باشم لذت می برد

  
  .بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ می زنند اما گنجشک ها جدی جدی میمیرند"_
  

  . شوخی شوخی به هم زخم زبون میزنند ولی دل ها جدی جدی مشکنندآدما
  
  ".ی ولی من جدی جدی عاشقت شدم شوخی شوخی لبخند زدتو
  
" SMS "اما . هایی که برای مهران میفرستادم با دقت انتخاب میکردم جوری که دقیقاً شرح حال خودم بود

  .اون هیچ کدومشونو باور نکرد
  
من نمی فهمم تو کی . دیگه زود برداشت نمیکنم. مهران اگه می خوای تنبیهم کنی لطفاً بسه تنبیه شدم"_

بهم گفتی نمی خوای ناراحت .همران بی تفاوت نباش تحملشو ندارم.ی و کی جدی هستیشوخی میکن
  ".خیلی تنهام پوچم.چیزی بگو لطفاً.االن از ناراحتی گذشته نزار اشکام دربیاد.باشم

  
مگه .اگه دلتو شکستم معذرت میخوام اما تو این کارو نکن.مهران فکر نمی کردم اینقدر سنگ دل باشی"_

  ".دیگه دارم خون گریه میکنم.ی رو دارممن جز تو کس
  

 یک کلمه ای می فرستاد " SMS " این حرفا رو به هر کسی می زدم حتی اگه منو نمی شناخت یهمطمئنن
  . خالی بود" SMS " های من یه " SMS "تا الاقل آروم بشم اما جواب همه ی 

  
هیچوقت یادم نمی یاد که در برابر . اشهچرا؟آخه چرا مهران باید اینقدر برام مهم ب. خودم متنفر بودماز

. همیشه این بقیه هستن که کوتاه میان نه من. کسی اینقدر کوتاه اومده باشم یا از کسی اینقدر خواهش کنم
بعضی . معذرت خواهی کردمزشهمران دلمو شکوند اما من ا.من در برابرمهران اند کوتاه اومدن بودم
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همیشه این من بودم که .عوض شده یعنی من پسرم و اون دختروقتها فکر می کردم که جای من و اون 
برای خودمم این همه اصرار غیرقابل درک .اون همیشه سنگ بود. نازشو میکشیدم و منت کشی می کردم

  .دست خودم نبود.بود اما نمی دونم
  
ورم نمی با. خالی یعنی چی؟ مهران باورم نمیشه که هیچ ارزشی برات نداشته باشم" SMS " ":مهران"_

پس همه . من که تحمل یه لحظه ناراحتیتو ندارم.شه که بتونی این همه ناراحتیمو ببینی و بی تفاوت باشی
  ".درس تلخی بود.می دونستم که سادم اما نه اینقدر... که برات ارزش دارم و.ی حرفات دروغ بود

  
یه دفعه دیدم مهران . می ترکیدداشت از درد.  گذاشته بودم رو پاهام و با دستام سرمو گرفته بودمسرمو

  .الو،سالم: گوشی رو برداشتم و گفتم.زنگ زده
  
هیچ معلوم هست که چی داری . علیک سالم حالت خوبه؟ سرت به جایی خورده: صدای سردی گفتبا

  "میگی؟
  
  " خالی یعنی چی؟" SMS "اما تو چی؟.من آره"_
  

  ".یعنی حرفی برای گفتن ندارم":مهران
  
رفی برای گفتن نداری؟بابا من هنوز نمی فهمم که تو کی شوخی می کنی کی جدی ح. مهران همین"_

مهران میترسم حرف .من هنوز نفهمیدم که تو از چی ناراحت میشی از چی ناراحت نمی شی.حرف میزنی
 که قطع ههر دفع.می ترسم یه چیزی بگم که تو ناراحت بشی بدون این که خودم بخوام یا حتی بفهمم.بزنم

تحملشو .مهران خواهش میکنم با من این کارو نکن. مطمئن نیستم که دفعه دیگه صداتو بشنوممیکنی 
  ".داغون میشم.ندارم

  
سوگند راه ها بستست شاید من مجبور بشم برگردم .حاال چرا اینقدر ناراحت میشی.باشه":مهران
  ".حاال این قدر ناراحت نباش.تهران

  
می خوام همین جا . بعد گفت خیلی خستم.م با هم حرف زدیمیک.با همین چند تا کلمه آروم شدم.همین

خداحافظی .خوب بخوابی: آخرشم گفتم.کلی سفارش کردم که مواظب خودش باشه.توی ماشین بخوابم
 نیچند شب بود که شام نمی خوردم یع.  خوابیدمقهی و پنج دقازدهیشبم ساعت .کردمو رفتم سر درسم

تمام غذام شده بود عصرکه می .ناهارم که هیچی.ی رفتم دانشگاهصبح هم بدون صبحانه م.اشتها نداشتم
  با قهیاما ساعت دوازده و پنج دق.خالصه گرفتم خوابیدم.فقط همین.اومدم خونه یه عصرونه ای بخورم

 " SMS " سومین " SMS "وقتی به گوشی نگاه کردم دیدم این . مهران بود. بیدار شدم" SMS "صدای 
  .و من تازه متوجه شده بودمبود که بهم داده بود 

  
نمی دونم چرا؟ ولی می خوام کمکت کنم اما فکر میکنم بیشتر عذابت میدم و من اینو نمی ":مهران
به . می دونم االن میگی که من دوست دارم آخه پیشت شرممه. فقط دارم به مشکالتت اضافه میکنم.خوام

ترو خدا اگه میشه منو فراموش کن آخه من . خدا می دونم دارم یکی دیگه رو مثل خودم داغون میکنم
  ".اینجوری فقط به خاطرت عذاب میکشم
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  "خوابیدی سوگند؟":مهران
  

  ".باشه سوگند جوابمو نده منم منتظر نمی مونم":مهران
  
تو که باز از این .هات شدم آخه یه کوچولو خواب بودم" SMS " سالم مهران خوبی؟ من تازه متوجه "_

  "ر کنم که این حرفا رو ترک کنی تو؟چی کا.حرفای بد زدی
  
تو خسته ای و من پر رو تر از این . چرا فکر تو مشغول میکنی جانم.مهران جان فکر میکردم االن خوابی"_

نمی دونستم .  آخی شرمنده":مهران".حتی صدام. بزار دوستت باشم. حرفام که این جوری کوتاه بیام
  ".ی رو حرفم فکر کنبگیر بخواب ول. فردا امتحان داری. خوابی

  
ببینم بهت یاد ندادن اصرار بیخود نکنی؟ هر بار که میگی . تا فردام یادم میره. نوچ فکر نمی کنم"_

  "میشه نگی دیگه؟. احساس میکنم که خودمو چسبوندم بهت
  

آخه به چه زبونی بگم؟ میشه بگی؟ آخه .نوچ، این منم که مشکالتمو،بدبختیمو،غممو چسبوندم بهت":مهران
  ".من ببو گالبیم

  
. حاال من نصف شبی هوس گالبی کنم کی جواب میده؟ هان؟ بابا من گالبی دوست دارم.باز گفت گالبی"_

  "میفهمی؟.ببو و مهران دوست دارم. غم و مشکل دوست دارم
  

من هیچی نیستم هیچی میفهمی؟ نمی خوام تکیه به دیواری کنی که زیر بناش سسته که هر .  نوچ":مهران
نه میزاری خودم خرابش کنم نه این که میگم . آخه تو هم داغون میشی عزیزم. امکان ریزش دارهلحظه 

  ".تکیه نده گوش میکنی
  
بچه تو حرف خوب بلد نیستی آدمو امیدوار کنی؟ باید همش .مهران قرار شد دیگه از این حرفا نزنی"_

  "  ؟یاوک.آدمو بچزونی؟ من ستونت میشم تا محکم باشی
  
تو االن کجایی؟ احتماال پشت رول و در حین رانندگی که نیستی؟ در ضمن بی تعارف این دفعه  مهران "_

  ".بگی گالبی هستی صدات میکنم مهران گالبی تا اعصابت خورد بشه
  

  "گالبی":مهران
  

  .تازه خوشش اومده بود.  پررو از رو نمی رفت کهبچه
  
  "خوبت شد؟ مهران کجایی؟. سوزی حاال که اینجوریه نمی گم مهران گالبی تا بیشتر ب"_
  

  " دارم میرم خونه":مهران
  
چه جوریاست که رفتنش بیشتر از برگشتنش طول میکشه؟ داری میری .  داشتی میرفتی خونه9 تو که از "_

  ".میکشی منو.  بازی میکنی" SMS "تهران دیگه؟ باز تو پشت رول 
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  ".الی بابلسر بهت که گفتم خوابیدم بیدار شدم دارم میرم وی":مهران

  
من که هر چی میگم بر عکس میکنی . رسیدی خبرم کن باشه. مواظب باش مهران حواستو جمع کن"_

  ".گوشیتو توقیف میکنما.  نزن این جوری خطرناکه" SMS "انصافاً 
  

  ".چشم خانمی تو هم بخواب شب بخیر":مهران
  

خیلی کم پیش میومد که مهران این قدر . مهران چه مهربون شده بود. شب با یه لبخند شیرین خوابیدماون
. مثل بچه عقده ای ها شده بودم. چه برسه بهم بگه خانمی. کم پیش میومد که ازم تعریف کنه. مهربون بشه

.  خیلی مهم جلوه میکردامیه کلمه ی خانمی و عزیزم بر. از بس مهران ناز میکرد و من نازشو میکشیدم
ساعت . سریع حاظر شدم رفتم دانشگاه. ود مامانم بیدارم کردصبح ز. خالصه اون شب خوشحال خوابیدم

همه . اما همه ی فرمولها یادم رفته بود. داشتم تند تند با بچه ها مسئله کار میکردیم.  امتحان داشتیم10:5
پنج دقیقه .  بده اما این کارو نکرده بود" SMS " بهم ونهقرار بود وقتی رسید خ. ی حواسم پیش مهران بود

  . دادم" SMS " تا 2ه بود به امتحانم که تند تند براش موند
  
بگیر .  ندادی خودم زدم" SMS ".اخه قرار بود وقتی رسیدی خبرم کنی. اگه خوابی ببخشید.سالم"_

  ".خوب بخوابی. راحت بخواب که به استراحت خیلی احتیاج داری
  

  .اما خیلی بهش حسودیم شد.  نداد گفتم خوابجوابمو
  
 دقیقه ی دیگه امتحان دارم و همه ی 10. ی؟ خوابی تنبل؟ ای کاش منم االن خواب بودم سالم خوب"_

  ".لطفاً. برام دعا کن. فرمولها یادم رفته و تبدیل واحدم افتضاح
  

 طول کشید وقتی از سر جلسه بلند قهی  دوازده و چهل و پنج دق12:45 خیلی سخت بود تا ساعت امتحانم
خب امتحان چه . سالم می دونم هنوز دانشگاهی:  داده و گفته" SMS "ان شدم اومدم بیرون دیدم مهر

  ".طوربود؟ رو حرفم فکر کردی؟ می خوام زود جواب بدی
  

 ازش 20 ستی  داده بود و چیزی حدود بقهی دقستی و بازدهی 11:20 رو ساعت" SMS " این مهران
احتیاج به .  امیدی نداشتم که قبول بشماصالً.امتحانمو افتضاح داده بودم. می خواستم گریه کنم. میگذشت

  .دلم میخواست با مهران حرف بزنم تا آرومم کنه. دلداری و روحیه داشتم
  
  ".امتحانمو گند زدم میفتم بد رقمه. احتیاج به دلداری دارم.  مهران میخوام باهات حرف بزنم"_
  

  چرا می خندی؟: سالم کردمو گفتم.  ده دقیقه بعد مهران زنگ زد داشت می خندیدیه
  

  "امتحانتو خراب کردی؟":مهران
  
  "..آره:  یه حالت گریه ای گفتمبا
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یعنی هر وقت که خیلی ناراحت .  ادمی بودم که همیشه هر وقت ناراحت میشدم برعکس عمل میکردممن
و اما یه وقتایی بود که با این که خیلی خوشحال . میشدم بیشتر شلوغ بازی در میاوردم و سروصدا میکردم

  .خیلی آروم بودم و فقط فکر میکردم. راضی بودم
  

با یه حالتی که اگه کسی می دید . اما نمی کردم. دلم میخواست گریه کنم.  هم همون موقع بوداالن
  .داشتم ناله و نفرین میکردم و هی زوزه میکشیدم. بیشتراز اینکه ناراحت بشه خندش میگرفت

  
یکیشون که میگفت آسون بود اون یکی میگفت من که . یدن یکی یکی پیداشون میشد و می خنددوستام

اونام که اینارو . من از خودم راضیم. هر چی بلد بودم ریختم رو برگه. کلی فرمول نوشتم برای استاد
.  می خندیدتمهران همین جور داش. میگفتن بیشتر دلم میسوخت من چقدر خنگم که امتحانمو خراب کردم

آخر ماه باید یه پولی به من بدی که اینقدر خندوندمت و . این همه دلداریمرسی از : حرصم گرفت گفتم
  .دلتو شاد کردم

  
  .اگه افتادی ترم بعد میگیری دوباره. خب اشکال نداره: برگشت گفت.  میخواست دلداریم بدهمثالً

  
  . جلوم بود با یه چیزی میزدم تو سرشاگه

  
  ".علومه که میفتم هیچی تو برگه ننوشتمبابا م. مرسی که گفتی من که خودم نمی دونستم"_
  

تو هم . 17می دونی چند شدم؟ شدم . هیچی تو برگه ننوشتم. منم یه بار همین جوری امتحان دادم":مهران
  "باشه؟.من برات دعا میکنم. نگران نباش

  
 آخه وقتی چیزی ننوشتم استاد چه جوری می خواد.دلداری دادنشم به ورش خودش بود. گرفته بودخندم

  .باشه: گفتم . اصالً به چی می خواد نمره بده. نمره بده
  

 ببین سوگند من کادوتو با ماشین فرستادم اونجا گفتم یکی بره بگیرتش با آژانس بیاره همون ":مهران
  ".فقط تو تا نیم ساعت دیگه اونجا باش. جایی که گفتی

  
  " تو کجایی مهران؟"_
  

  ".بابلسرم":مهران
  

  .یست چون هم خیلی شلوغ بود و هم صدای قلیون میومد بود که خونه نمعلوم
  
  "مهران تو داری قلیون میکشی؟"_
  

  ". من نه بغل دستیم داره میکشه":مهران
  

  .پس فعالً من برم ماشین بگیرم برم تو شهر.باشه: گفتم
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چرا سوگند : مهسا گفت.من از روی جدول رد میشدم.  کردیمو با بچه ها رفتیم ماشین بگیریمخداحافظی
  .ازروی جدول راه میری میوفتی تو جوب

  
از . تا نمره ی امتحانمو نبینم دیگه روم نمی شه تو چشم استاد نگاه کنم.  میخوام بیوفتم تو جوب بمیرم"_

  ".بس خجالت میکشم
  

حاال بیا . درضمن هیچ کس با تو جوب افتادن نمی میره. تو و خجالت؟ تو پررو تر از این حرفایی: مهسا
  .پایین

  
تف به این بخت سیاه، تف به این امتحان، تف به این . پس بزار زوزه بکشمو گریه کنم.نمی میرم..  ا"_

  "آخه این سؤاال رو از کجا درآورده بود؟. سؤالها
  

آبرومون .زشته همه دارن نگامون میکنن. داری مثل پیره زنا نفرین میکنی. سوگند زوزه نکش: مهسا
  ".رفت

  
  .زوزه میکشیدم و با مشت میزدم رو سینمو هی نفرین میکردم خودم اومدم داشتم به
  
الهی اون اودکلن گرونه تون که خیلی دوسش داری از .  الهی بگم استاد تموم برگه هاتون آتیش بگیره"_

الهی کامپیوترت هنگ کنه . الهی همه ی کتابات پرپر بشه.الهی داغش به دلت بمونه. دستتون بیفته بشکنه
  "...الهی.یالت باال نیادهیچ کدوم از فا

  
  ".بیا بریم. ،بسه دیگه انگار با نفرینای تو کاری درست میشه..ا: مهسا

  
من االن سوار . سالم:  زدم و گفتم" SMS "تو ماشین برای مهران .  رفتیم ماشین گرفتیم بریم شهرخالصه

بچه ها نمی زارن زوزه . اما نشد.رفتم رو جدول که خودمو پرت کنم پائین بمیرم.ماشینم دارم میرم شهر
  ".مددی کن. بکشم

  
آبرو . اینقدر که ما هی شهر،شهر میکنیم همه فکر میکنن که ما تو ده درس میخونیم:  به مهسا گفتمبرگشتم

  ".برامون نمی زارن با این دانشگاهشون
  

شیدم و اما به زور دستشو ک.مهسا می خواست خداحافظی کنه و بره. بیست دقیقه بعد رسیدیم به شهریه
یه دو . من تنها وا نمی ایستم کنار خیابون و مثل دیونه ها به ماشینا نگاه نمی کنم.گفتم حتماً باید با من بیاد

 زنگ زد و گفت که بسته رو یه مهرانوقتی داشتم از خیابون رد میشدم .دقیقه اونجایی که باید وایسادیم
تو از کجا باید بفهمی که کدوم ماشینه؟ مگه پالکی، سوگند : یکم که وایسادیم مهسا گفت. پراید سفید میاره

  .نه: نشونه ای چیزی ازش داری؟ گفتم
  

مهران یه سؤال من چه جوری باید این ماشینو بشناسم یا اون منو چه :  زدم به مهران و گفتم" SMS " یه
  "جوری بشناسه؟ اصالً دقیقاً بهش گفتی که کجا باید بیاد؟
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فتم بیاد همون جا من گوشی رو قطع نمی کنم تا ماشین بیاد سوگند می خوام  زنگ زد و گفت بهش گمهران
  قول میدی؟. بهم یه قولی بدی وحتماً هم عمل کنی

  
  "حاال چی هست؟. خوب تا جایی که بتونم قول میدم"_
  

  ".نه تا قول ندی من نمی گم":مهران
  
که اگه از اینا باشه اصالً . ن حرفا نکنه بازم می خوای بگی فراموشم کن و من دردسرم برات و از ای"_

  ".گوش نمی کنم بهت گفته باشم
  

  ".نه اینانیست فقط قول بده بگو به جون مهران انجام میدم":مهران
  
  ".حاال چی کار باید بکنم.قسم می خورم. باشه قول میدم"_
  

  "اصالً بندازش دور باشه؟.نامه رو نخونده پاره کن. سوگند من پشیمون شدم":مهران
  
  " مهران حالت خوبه؟ تو این همه کار کردی فقط به خاطر اون نامه، حاال من نخونده پارش کنم؟"_
  

  ".باید انجام بدی.سوگند تو قول دادی":مهران
  

 فهمیدم چرا پشیمون شده اما خب قول داده بودم با این که خیلی کنجکاو بودم که بدونم توی نامه نمی
  "اما تو خودت نمی خوای بگی که چی نوشته بودی؟.که پارش کنمباشه قول میدم : چی نوشته اما گفتم

  
  ".نه دیگه اگه میخواستم بگم که میگفتم نامه رو بخون":مهران

  
  ". باشه با این که خیلی کنجکاو شدم اما قبول"_
  

یه .منم داشتم به ماشین ها نگاه میکردم مثل اینکه داشت فکر میکرد. یکم ساکت شد وهیچی نگفتمهران
سوگند اگه خواستی نامه رو بخونی ،بخون اما باید قول بدی که به هر چی توش نوشتم عمل :  گفتدفعه
یا بخونیشو . ودتهحاال انتخاب با خ. البته بعد از خوندن نامه می دونم که خودت پشیمون می شی. کنی

  ".عمل کن یا پارش کن
  
 رو خوندم و بازم خواستم که باهات باشم اگه نامه.مهران می خونمش اما باید بزاری خودم تصمیم بگیرم"_

  "باید به نظرم احترام بزاری باشه؟
  

چی شده هنوز ماشین نیومده؟ ببین اون دورو بر هیچ پراید سفیدی نیست که گیج . خب باشه":مهران
  "بزنه؟

  
ده همش پرایدی نیست که گیج بزنه اما یه پراید سفید هست که یه پنج دقیقه میشه یکم اون طرف تر ایستا"_

  ".زل زده به ما
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اول نگاه . خب برو جلو بپرس که آژانسه یا نه؟ اگه آژانس بود خودتو معرفی کن و بسته رو بگیر":مهران

  "کن ببین بسته تو ماشین هست یا نه؟
  
  ".زشت بابا. یعنی چی برم زل بزنم تو ماشین آقاهه"_
  

  ".من گوشی دستمه. زشت نیست برو جلو":مهران
  

شین از شیشه نگاه کردم می خواستم از راننده سؤال کنم که آژانسه یا نه که بسته رو توی  جلوی مارفتم
خودمو .از راننده سؤال کردم و اونم گفت که آژانسه. به مهران گفتم خودشه پیداش کردم. ماشین دیدم

به .  پیدا کنم بسته روودترمی خواستم ز. پولشو قبالً داده بودن. معرفی کردم و اونم بسته رو به من داد
توهم . مهران گفتم تحمل ندارم بزار به ایستگاه تاکسی برسم که اون سمت خیابونه بعد بسته رو باز میکنم

کلی ذوق کرده .خیلی ناز بود.یه عروسک خروسی تپل و مپل و بامزه بود.بسته رو باز کردم.قطع نکن
نمی دونم توش . عروسکای تپل مپل به خصوص ودمبودمو داشتم جیغ ویغ میکردم آخه من عاشق عروسک ب

خیلی .مهران سلیقه ات حرف نداره:به مهران گفتم.خیلی قشنگ بود. چی ریخته بودن که این قدر نرم بود
  .نمی دونم چه جوری جبران کنم. نازه من عاشقش شدم دستت درد نکنه

  
  .کردمگفتم مهران نامه تم پیدا . تو بسته رو نگاه میکردم که دیدم نامشم توشهداشتم

  
دوست داشتی نامه رو بخون اما اگه خوندی باید حتماً عمل .خوشحالم که خوشت اومد:گفت
  .خداحافظ سوگند.کنی

  
دهنم باز مونده بود این پسر چقدر عجیب . نزاشت من خداحافظی کنم سریع گوشی رو قطع کرداصالً
مامانم اینا .  اتاقم و دروبستمیه راست رفتم تو. از مهسا خداحافظی کردمو ماشین گرفتم رفتم خونه.بود

 نامه رو از توش در دموسریع بسته رو باز کر. میلی هم به غذا نداشتم. اصالً گرسنه نبودم. خوابیده بودن
روی برگ ها .بوی یه عطری هم می داد که فکر کردم شاید عطر خودش باشه.سه تا برگ بزرگ بود.آوردم

زیاد . ید داشت غذایی چیزی می خورد کاغذا کثیف شدهنمی دونم گفتم شا. یه چیزایی بود قرمز بود
  .این جوری شروع کرده بود. برعکس خط من مهران خطش خوب بود. اهمیت ندادم

  
  

   )6فصل ( 
  
  
  ...سوگند عزیزم سالم"
  

  ... اومد؟خوشت
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ت من از.  من می خوام حرفایی بزنم که شاید تو اصالً خوشت نیاد ولی خودت خواستی که بهت بگمسوگند
خواسته بودم که فراموشم کنی اما نکردی خواهش کردم ولی قبول نکردی ولی با شنیدن این حرفها 

   ." یاوک"امیدوارم که نظرت عوض شه و بتونی بهتر تصمیم بگیری
  

   دونی چرا تا االن به هیچ دختری دل نبستم؟می
  

   دونی چرا می خوام خودمو بکشم؟می
  

   دونی چرا از خدا راضی نیستم؟می
  

   دونی چرا از خودم بدم میاد؟می
  

   دونی چرا به زندگی که می گی دل نمی بندم؟می
  

   دونی چرا بهت می گم سوگند فراموشم کن؟می
  

   دونی چرا؟می
  

   دونی چرا؟می
  

ولی با تنهایی کنار . سوگند تا اومدم جوونی کنم خونوادم رفتند منو تنها گذاشتند. چراهای دیگهوخیلی
سوگند، عزیز .تنها موندم ولی طاقت آوردم. ی با اشکام سعی کردم خاموشش کنمدلم سوخت ول. اومدم

 تو بیشت ناراحتیسوگند به خدا شنیدن این حرفها فقط .من نمی خوام ناراحتت کنم ولی مجبورم کردی 
سوگند من، من از غم خونوادم ناراحت .سوگند االنم دستام دارن میلرزند نمی تونم به قلم بیارم.میکنه

  من فقط از خدا می خوام جوابمو بده،چرا؟. می دونم میگی قسمته،آره،باهاش کنار اومدم.تمنیس
  

 دونی به من چی گفتی سوگند،گفتی خدا تورو گذاشت تا زندگی کنی این حق تو درسته؟ نه سوگند این می
ت که من وگذاش. منم با اونا می برد فکر میکنم سنگین تر بودآخه سوگند چی بگم بهت.حق من نیست

 به تو میگم ارهسوگند عزیزم هیچ کس از این موضوع اطالعی ند.زندگی کنم با این که زجر بکشم و بمیرم
  .چون خودت خواستی فقط خودت

  
 سال با خودم بودم تا مرگ عزیزانم رو قبول کنم با همه این شرایط 2 از مرگ بچه ها و پدر ومادرم من بعد

تنها بودم با خودمو با هیچکس . ماهی رو گذروندم2 رفتم تهران درسمو خوندم و تموم کردم بعد یه مدت
  .صحبت نمی کردم تا حدی که دیگه داشتم دیونه میشدم سوگند

  
 اینکه مریض شدم بی حال و بی جان اما تحمل کردم تحملی که برای هر کسی سخت بود اونم با اون تا

توجه ای نکردم اومدم .ینیم خون میومدروحیه ی من دیدم بعد یه مدت خوب شدم ولی هر چند وقت از ب
 قدر گریه اینرفتم سر خاک .خونه ی خودمون و شهرمون و همین طور ادامه دادم تا یه روز حالم بد شد

دکترا برای ازمایش از من ازم خون . کردم که نفهمیدم چطور شد مثل چند روز پیش که اتفاق افتاد
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روز حالم بهتر شد و زمان ترخیص دکتر بهم گفت این  2بعد .ای کاش که همون روز مرده بودم. گرفتن
  .نامه رو بگیر یکی از دوستام دکتر بسیار خوبیه و کارش حرف نداره

  
منم نامه رو گرفتم بعدازظهر رفتم مطب تمام . دکتر بابت چی؟گفت برات وقت گرفتم همین امروز بروگفتم

من جواب .فقط بهم گفت چند سالته. بازش کردآزمایشگاها و نامه ی خود دکتر تو یک پاکت بود و دکتر هم
 جوابی براش نداشتم ولی مگفت خونواده انگار یخ شده بود. گفت تو خونواده هم سابقه دارید یا نه.دادم

گفتم همه شون عمرشونو دادن به شما دکتر هم ناخودآگاه اشک ریخت اما نفهمیدم آخه ببوگالبی ام 
 منو داره به زندگی امیدوار میکنه که راه هایی برای درمان وجود دیدم دکتر داره نصیحتم میکنه و.دیگه

  داره می فهمی سوگند،سوگند خوبم تو بگو عزیزم خدا ؟؟
  

 خدا چرا منو بااونا نبرد چرا می خواد حاال جونمو بگیره سوگند تو که با خدا حرف می زنی تو که همون
  .میکنه تو بگوخدا همه چیز بهت میده،تو که می گی خدا هرچی بگی گوش 

  
وقتی می دونی .خب چه طور زندگی کنم وقتی می دونی که سرطان داری. یعنی این بود حق منسوگند

وقتی بهت .که باید بمیری وقتی می دونی که ذر ذره داری آب می شی به چه چیزای دنیا دل خوش کنم
 لحضه ره.نم طاقت بیارممیگم سوگند منو فراموش کن،وقتی می گم سوگند عزیزم من آدمی نیستم که بتو

سوگند عزیزم سعی کن،می تونی،ولی اگرم .هر ثانیه از عمرم داره کم میشه چطور توقع داری بمونم
نخوای منو فراموش کنی خب باشه عزیزم تو هم باهام لج کن اشکالی نداره الهی دستم میشکست شماره ی 

 بهم بخنده نمی خوام اونم نمی خوام خدسوگند،سوگند می تونی بفهمی من نمی تونم بم.تو رو نمی گرفتم
مگه ما باهات .سوگند می خوام بهش بفهمونم که واقعاً در حق من وخونوادم بدی کردی.ذره ذره آبم کنه

چی کار کرده بودیم که همه رو داری میگیری خوب چرا منو می خوای دیرتر زجرکش کنی،ولی من نمی 
از یک . که ورق ها خراب شدشرمنده.د ناراحتت کردمسوگند ببخشی.نمی زارم به خواستت برسی. زارم

  .طرف اشکهام از یک طرفم که اینجا این خون لعنتی واقعاً منو ببخش اگه قابل خوندن نیستند
  
  .پاک نشد»  کاری کردم بدتر شدهر«
  

ولی اشکالی نداره می دونم . من حاال فهمیدی که امیدم فقط خدا بود که اونم چه بالیی سرم آوردعزیز
سوگند من خودمو میکشم اینو بهت قول میدم تا روی .باید زندگی کنم کسی که میدونه داره می میره

 ناراحت خواستیفقط می خواستی که دل یه دخترو بشکونم فقط می ! بعضی ها رو کم کنم حاال ببین خدا
ش بگم دارم تند بشه من که تا االن به کسی نگفته بودم که چه بالیی سرم اوردی ولی خودش خواست که به

 برسه 12تند مینویسم سوگند اگه بد خط شد شرمنده آخه راننده می خواد حرکت کنه می خوام تا قبل از 
  .به دستت

  
  )...سوگند ازت خواهش میکنم همه چیزو فراموش کن...(

  
 دیدی که به درد هیچ چیز نمی خورم یه آدم سرطانی رو به مرگ که از خودش و از همه ی عالم حاال

سوگند عزیزم خواهش میکنم بعداز خوندن نامه آتیش بزن و همه چیز،همه ی اتفاقاتی که افتاده . اراحتهن
 فکر می رفتخدای با مع«رو فراموش کن اگه نمی تونی خب تو دفتر خاطراتت بنویس و آخرش بنویس

  »کنم رحمت خودتو فراموش کردی نسبت به این خونواده،یعنی همه رو،همه رو؟
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 کن آرام و با آرامش به زندگی ادامه بدی و قدر پدر و مادرت رو بدونی که خدایی نکردهه  سعیسوگند
امروز من همه چیزو می بخشم به اون بچه ها حاال بعدش خود خدا می دونه . مثل من حسرت به دلت نمونه
  .که چه برنامه ها براش دارم

  
  .ه بمونم سال ولی حاال نمی خوام حتی یک دقیقه هم زند3 گفتن دکترا

  
دیدی من کوله .  دارم بعد از اینکه نامه رو خوندی دیگه به مهران گالبی فکر نکنی باشه عزیزمدوست

مگه می تونی .باری از بدبختی و رنجم و هیچ کس حتی تو، حتی تو سوگند عزیزم نمی تونی کمکم کنی
  .ه تو کتابا پیداش کردتصمیم خدا رو عوض کنی خب سرنوشت خانواده ی ما هم این طور بود فقط می ش

  
   دارم سوگنددوست

  
   سوگند، سوگند، سوگند، سوگند، سوگند، سوگند، این مهران بود که ازت خواهش کردسوگند،

  
  . دختر خوب دوست دارمباشه

  
  ». فهمیدی که چرا باید خدا جای منو تو بهشت قرار بده حتی اگه خودم خودمو کشتمحاال«
  
   من گفتی دلبه
  

  ست کن ای دودریا
  

   دریا از آن ما کن ای دوستهمه
  

   دریا شد و دادم به دستتدلم
  

  ! دریا به خون پروا کن ای دوستمکن
  

  . تو زندگی موفق باشی حتی فکرش رو هم نکن تا پدر و مادر داری هیچی کم نداریامیدوارم
  

   عزیزمخداحافظ
  

مل کردی ازت تشکر می کردم  داشتم کنارم بودی تو رو تو آغوش می فشردم و از این که منو تحدوست
  ...دلم می خواست حتی برای یکبارم که شده از نزدیک می دیدمت و می بوسیمت

  
   خودم برای عروسکت اسم گذاشتم هر وقتراستی

  
  babo Mehran) مهران ببو (  صداش کن  دیدیش
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 و خودش و  پایین نامه شکل یه قلب تیر خورده کشیده بود که چند قطره ازش میچپیدوسطشم اسم من
  . سوگند و مهران . نوشته بود

  
  . خون نیست سوگند همش اشکه که دارم برات می ریزماین

  
Byeی با  

  
   عزیزمباشه

  
Machماچ   

  
نه فراموشش کنم، نه سر عقل اومدم نه نامشو پاره کردم و .نه، نمی تونستم. به حرف مهران گوش نکردممن

وقتی می خونمش .شته بوی عطر نامش بهم آرامش میدههنوزمبعد مدتها که برام یه عمر گذ.آتیش زدم
  .آروم میشم

  
سرمو باال کردم و رو به آسمون فقط . نمی تونستم آروم شم. نامه تموم شد دیدم صورتم خیس اشکوقتی

  چرا؟:به خدا گفتم
  
خدایا تو که این قدر بزرگی،چرا؟یعنی تو این زمین به این بزرگی تو یه جای کوچیک برای مهران "_
  "چرا می خوای خودشم ببری؟آخه چرا؟. بود؟خونوادشو که بردین

  
اینو همیشه احساس کرده بودم می دونستم که .همیشه همه جا باهام بود. همیشه بهم کمک کرده بودخدا

نمی فهمیدم . نمی فهمیدم چرا مهران باید بمیره.اما حکمشو درک نمی کردم.هیچ کار خدا بیحکمت نیست
  .ش میکنهچرا داره ذره ذره آب

  
آخه چرا خدا گذاشته بود که این قدر پیش برم .من چی کار می تونستم بکنم. این وسط چه کاره بودممن

از اولم . االن دیگه حتی حاضر نبودم به جدا شدن از مهران فکر کنم. نمی خواستم. که نتونم ازش جدابشم
  .دوریش برام سخت بود

  
  .اما نمی دونستم چی باید بگم.  زدم" SMS "راش گوشیمو برداشتمو ب. خیلی سخت شده بوداالن

  
مهران خواهش .مهران نمی خوام نصیحتت کنم.مهران عزیزم میدونم خیلی سخته اما باید تحمل کنی"_

من . مهران چه جور میگی فراموشت کنم.حاال دیگه نه میتونم و نه میخوام که برم.میکنم بزار باهات باشم
  "میتونی سعی کنی؟.هرانمی تونی تحملم کنی م.نمی تونم

  
  .باورم نمی شد که بخواد برای همیشه بره.  مهران جوابمو نمی داداما

  
من می خوام با تو باشم . مهران تو قول دادی که اگر خودم بخوام دیگه حرفی نزنی مهران جوابمو بده"_

  ".مهران لطفاً جوابمو بده عزیزم.و دوستت باشم
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  .اد اما چه جوابی دقیقه جوابمو د10 بعد از مهران
  

  "بای. تو قول دادی سوگند اگه نامه رو خوندی پس بهش عمل کن:مهران
  
بزار به خاطر خودم و دلم دوستت . من نمی تونم فراموشت کنم.مهران به چی باید عمل کنم؟ تو بگو"_

 و هدیه ات نامه ات.مهران من بیشتر به تو احتیاج دارم. اگه االن بگی نه تاآخر عمر عذاب می کشم. باشم
  ".اشممهران من میخوام با تو ب.تا آخر عمر جزو عزیزترین خاطراتمه نزار خراب بشه

  
چرا نمی زاری خودم تصمیم بگیرم؟تو هم مثل .خواهش میکنم نمی تونم تحمل کنم.مهران نگو بای"_

  ".خواهش میکنم.من خودم میفهمم.خونوادم به شعورم شک داری
  
نزار شخصیتم .نزار دلم بشکنه.نزار بشکنم.فهمم به احساسم توهین میکنیمهران داری به شعورم،درکم،"_

  ".مهران یکم درک کن خواهش.بشکنه
  

  می تونی صحبت کنی؟:مهران
  
  "آره میتونم"_
  

خیلی . الو سالم:اونقدر هل شده بودم که باز زنگ اول گوشی رو ورداشتم و گفتم. دقیقه بعد زنگ زدیک
  "سالم ":اروم جوابمو داد

  
  .زبونم بند اومده بود.  دونستم چی بگم هر دو ساکت شده بودیمینم
  

  نامه رو خوندی؟: مهران
  
  "آره"_
  

  "حاال فهمیدی که چرا نمی خوام زنده باشم و زندگی کنم؟: مهران
  
شاید خدا . نباید بگی خدا تورو فراموش کرده. نباید از خدا شاکی باشی. اینا دلیل نمی شه. مهران"_

  ".ت داره که می خواد زود بری پیششتورو خیلی دوس
  

  "خدا منو دوست داره؟ دوست داره که این کارا رو با من میکنه؟:  خنده ی تلخ کرد و گفتیه
  
همه ی سختی ها و مشکالت .مگه اونا زجر نکشیدن.مهران مگه خدا پیامبرها و اماماش رو دوست نداشت"_

  "ه؟چرا فکر نمی کنی داره آزمایشت میکن.باری اونا بود
  

تو می دونی یه آدمیکه .تو نمی فهمی تو هیچی نمی فهمی.بسه دیگه" دفعع عصبانی شد وداد زد و گفتیه
یه آدمی که کسی رو نداره چه حالی داره؟ نه کسی هست که به . می دونه داره میمیره چه زجری میکشه

 سال وقت هفتن سدکترا گ.جونی هم ندارم که بهش دل ببندم. امیدش زنده بمونم و نه هدفی دارم
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تا حاال شده به یکی که گفتن یک سال وقت داری کامالً یک سال . اما اونا هیچ وقت راست نمی گن.دارم
می خوام . من نمی خوام صبر کنم تا خدا هر وقت که خواست منو ببره.همیشه زودتر میمیرن. عمر کنه؟ نه

من این زندگی رو نمی . یرمکی بمباهاش لج کنم می خوام بگم من می تونم خودم تصمیم بگیرم که 
  ".من نمی خوام زنده باشم و زندگی کنم.خوام

  
می فهمیدم چی میگه اما نمی خواستم باور کنم که اون فرصتی برای زندگی .  گریه افتاده بودمبه

می . نمی خواستم بفهمم که مهران نمی تونه همیشه باشه. نمی خواستم باور کنم که خیلی زود میره.نداره
  .می خواستم خنگ باشم. ستم نفهم باشمخوا

  
می .تو می تونی تو سه سال زندگی کنی. سه سال عمر کمی نیست.نباید این کارو بکنی . ت:  گریه گفتمبا

تو نباید این قدر ناامید .می تونی هر کاری که دوست داری انجام بدی.تونی از زندگیت لذت ببری
  .تو باید زندگی کنی.خواهش میکنم مهران.باشی

  
آدمی که کسی رو .می دونستم که زندگی خودش امیده.اون نباید فکر مردن باشه.  هق هق میکردمداشتم

اما . نداره فقط به این امید زنده ه است که زندگی کنه و تو آینده شاید بتونه به چیزایی که میخواد برسه
 زجرآورتر از این زی چیهیچ.آینده رو نداشت.مهران،اون امید اصلی رو نداشت اون زندگی رو نداشت

  .نیست که آدم بدونه که قرار نیست زنده بمونه
  

می .من چه زندگی می تونم بکنم؟می تونم درس بخونم؟می تونم ازدواج کنم.سوگند منطقی باش:مهران
تونم خانواده تشکیل بدم؟می تونم با امید به زندگی کار کنم تا آیندم بهتر بشه؟ نه من نمی تونم این کارها 

  "میفهمی؟.بکنمرو 
  
می تونی تا جایی که می شهدرس بخونی حتی میتونی .مهران می تونی، تو می تونی ازدواج کنی"_

  ".کارکنی
  

اما نمی .عروسی بچه مو ببینم.من دوست داشتم ازدواج کنم،بچه دار بشم.سوگند چی داری میگی:مهران
  ".بفهم اینو درک کن.من دیگه نمی تونم خانواده ای داشته باسم.شه

  
مهران چرا نمی تونی ازدواج کنی؟درسته شاید نتونی عروسی بچه تو ببینی و نوه هاتو اما می تونی "_

  ".این قدر ناامید نباش.الاقل خود بچه تو ببینی
  

سوگند تو داری چی میگی،آخه کدوم دختری حاضره با کسی ازدواج کنه که میدونه سرطان داره :مهران
  "ودی حاضر می شدی با یه همچین آدمی ازدواج کنی؟از تو می پرسم تو ب.و میمیره

  
اگه من بودم چی کار میکردم؟اگه من بودم بایه .داشتم فکر میکردم.دیگه گریه هم نمی کردم. شدمساکت

  ...همچین آدمی زندگی میکردم؟فکر کنم
  
ه لحظه چون معتقدم ی.اگه واقعاً دوسش داشته باشم حاضرم باهاش ازدواج کنم.آره ازدواج میکردم"_

زندگی کردن باآدمی که دوسش دارم می ارزه به یه عمر زندگی کردن با کسی که نمی فهممش ودوستش 
  .ندارم
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در .من میتونم با خاطرات همون چند لحظه یه عمر زندگی کنم. چند لحظه برای تمام عمرم کافیههمون

  ".ضمن تو مجبور نیستی که بگی مریضی
  

االن یه چیزی میگی اما .درسته.الً که تودیونه ای که این حرفو میزنیاو:بعد گفت. داشت می خندیدمهران
دوماً یعنی چی که مجبور نیستم بگم که .اگه تو شرایطش قرار بگیری یه جور دیگه عمل میکنی

  ".مریضم؟یعنی از اول زندگی دروغ بگم؟زندگی که با دروغ شروع بشه فایده ای نداره
  
  ".زونگو یعنی یکم پنهان کاری کننمی گم که دروغ بگو،میگم همه چی"_
  

  .من همچین زندگی رو نمی خوام.نه سوگند خانم نمی شه:مهران
  

پس چی کار باید بکنی؟باید خودتو بکشی؟این که : کم آورده بودم شروع کردم به گریه کردن و گفتمدیگه
ضی نمی خدا هم ازت را.نمی شه؟فکر میکنی خونوادت خوشحال میشن؟به خدا نه اونا عذاب میکشن

  ".اونجا بیشتر زجر میکشی.میری جهنم.شه
  

تو هم که اون نامه رو خوندی باید همه چیزو فراموش .اصالً مهم نیست فقط میخوام که نباشم:مهران
  .یه کابوس بود که تموم شد. انگار نه انگار که مهرانی وجود داشته.کنی

  
مهران نمی خوام تنهات . ای قشنگ بودکابوس هم نبوده یه روی.نمی خوام که تموم بشه. نمی تونم "_

  "میشه تحملم کنی؟مهران میتونی تحملم کنی؟.میخوام باتو باشم.بزارم
  

  "مگه چه گناهی کردی؟.نمی تونم ببینم زجر میکشی اونم به خاطر من.نه نمی تونم تحملت کنم":مهران
  
عذابم .خواهش میکنم قبول کن.من می خوام تا وقتی که میشه با تو باشم.مهران بزار خودم تصمیم بگیرم"_

  "نده مهران
  

  ".گریه هم نکن.حاال برو صورتتو بشور بعد با هم صحبت میکنیم.خیلی خب:مهران
  
  ".نرو خواهش میکنم.نه من دیگه گریه نمی کنم"_
  

  "تو هم صورتتو بشور باشه؟.بزار یکم حالم بهتر بشه.دوباره بهت زنگ می زنم:مهران
  
  "حالت خوب نیست؟چی شده؟"_
  

  .بابا از بینیم خون میاد:مهران
  
  ".فعالً.وای ببخشید باشه"_
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تازه فهمیدم وقتی یه دفعه بدون توضیح خداحافظی میکرد و میگفت دوباره برات . رو قطع کردگوشی
یعنی اون موقع هم از بینیش خون میومد؟رفتم یه آبی به صورتم زدم یکم صبر .زنگ میزنم برای چی بود

  . دادم" SMS "یه . کردم دیدم زنگ نزد
  
  "!مهران خوابیدی؟حالت خوبه؟داری چی کار میکنی؟مشکوکی"_
  

نماز ظهرموخوندم که .گفتم بهتره برم نمازمو بخونم معلوم نیست کی زنگ بزنه. دیگه هم صبر کردمیکم
  خوابیده بودی؟: گفت.تا گوشی رو بردارم طول کشید.زنگ زد

  
  ".ونمراستش داشتم نماز می خ.نه بیدار بودم"_
  

  .فعالً.خب پس من قطع میکنم بعد نماز زنگ میزنم":مهران
  

 " SMS "یه .کارامو کردم و آماده شدم با مهران حرف بزنم. کردم و رفتم نماز عصرمو خوندمخداحافظی
  .بهش زدم

  
یکم دیگه صبرکردم اما بازم "سالم من نمازمم خوندم حاال اومدم که درست و حسابی باهات حرف بزنم"

  . دادم" SMS "دوباره .و ندادجوابم
  
مهران داری چی کار میکنی؟ میتونی .خوابی؟من که گفقم خمیازه میکشی پس خوابت میاد تو گفتی نه"_

  "بهم بگی لطفاً؟
  
نکنه منو فراموش کردی؟ بی معرفت .مهران حالت خوبه؟کجایی؟نگفتم قلیون نکش دیدی قلیون گرفتت"_

 وقتی زنگ زده بود و من گفتم دارم نماز میخونم ازش "ه دیگهبه همین زودی یادت رفتم؟ شیطونی بس
 قلیون حسابیگفتم حتماً .داشتم بساط قلیون و جور می کردم:پرسیدم که کجا بود که جوابمو نداد گفت

  .گوشیش هنوز در شبکه نبود.اما نمی تونستم کاری بکنم.نگران شدم.کشیده حاالم فشارش افتاده پایین
  

  .سریع جواب دادم.خیلی هول شدم. زنگ زد بیست دقیقه بعدیه
  
  "کجا بودی؟.الو،سالم"_
  

جمله .آخه همیشه اولش میگی الو،سالم.سالم یه وقتایی فکر میکنم گوشیت رو پیغامگیره:مهران.خندید
  "دیگه بلد نیستی بگی؟

  
  ".سالم چه طوری؟خوبه؟کجا بودی مهران نگران شدم.چرا بلدم"_
  

  ".خب میگفتی. کشیدهمین جا یکم کارم طول:مهران
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من پرسیدم شما چند تا بچه .من از خودم گفتم.مهران گفت از خودت بگو. صحبت کردیمیکم
برادرم مهرداد .بیست سالش بود.خواهرم اسمش مژگان بود.دوتا برادریه دونه خواهر.سه تا:بودید؟گفت
  ".تموقتی با داداش کوچولو حرف میزنی یاد اون میوف. کالش پنجم بود.کوچولو بود

  
 یادم افتاد وقتی داشتم با برادر کوچیکم حرف میزدم و قربون صدقه اش میرفتم بهم گفت مگه بچه تازه

داشتیم حرف میزدیم که یه .تازه میفهمیدم که یاد داداشش میفتاد.است که باهاش این جوری حرف میزنی
  .دفعه ناله کرد و گفت آخ

  
  "چی شده؟دوباره از بینیت خون اومد؟"_
  

  ".دلم درد میکنه، سرم داره میترکه. نه تمام تنم درد میکنه:مهران
  
  ".چرا؟سرما خوردی؟می خوای پاشو یه قرصی چیزی بخور حالت خوب بشه"_
  

  ".دیگه یه باره میشه. چهل تا قرص خوردم.دیگه قرص نداریم هم رو خوردم:مهران
  

عنی چی؟ این همه قرص با هم یه  تا قرص خورده؟ یعنی چی؟همه اش رو باهم خورده؟یه باره میشه؟یچهل
  .فیل و از پا درمیاره

  
به تته پته افتاده .سرم سوت کشید حالم داشت بد می شد.فهمیدم چی کار کرده. دفعه به خودم اومدمیه

  .بودم
  
مهران می خوای خودتو .مهران تو چی کار کردی؟چهل تا قرص خوردی؟این طوری که میمیری"_

  "بکشی؟
  

سرم .حالم داره بد میشه تمام تنم بی حس شده.دلم ریخته به هم.م خودمو میکشمدار.می خوای نه:مهران
حاال می تونی . بهت که گفتم.رو مبل دراز کشیدم و منتظرم.گوشی رو به زور نگه داشتم.داره منفجر میشه

  ".زیاد طول نمی کشه.تا وقتی که زندم باهام باشی
  
کنم؟ تا آخر عمر عذاب میکشم که نتونستم کاری مهران چرا؟ به من فکر نکردی؟حاال من چی کار "_

  . خندید"..می تونی انگشتتو بکنی تو حلقت تا حالت بد بشه اگه قرصا بیاد باال دیگه نمی میری.بکنم
  

دارم درد میکشم که بمیرم اون وقت می گی برم باال .دیوونه من این همه قرص خوردم که بمیرم:مهران
میرم .چیزی نمونده.دلم خیلی براشون تنگ شده. همه دوروبرمن.االن عکس خونوادم پیشمه. بیارم

  ".می خوای با مامانم آشنا بشی؟بهش سالم کن.پیششون و میبینمشون
  

بازم این اشکهای لعنتی .نمی دونستم به کی باید گله کنم.نمی دونستم چی کار باید بکنم. بودمعصبی
یه گریه ی .گریه میکردم.اش آرومم میکردناما ک.بدون اینکه بخوام داشتن از چشمام سرازیر میشدن

  .خیلی تلخ
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ای کاش .می بینید چقدر اذیت میکنه؟ ای کاش بودید. می بینید که چه پسری دارید.سالم خانم"_
خدایا من به کی .ازاین کارها نکنه.الاقل بهش بگید که این قدر عذاب نده.میتونستید یه کاری بکنید

  ".شکایت کنم
  

  .نش حرف میزد داشت با مامامهران
  

اما حیف که .اگه زنده بودی این دختر می تونست عروست بشه. میشنوی صداشو.مامان میبینی:مهران
  .منم فرصت ندارم.نیستی

  
خودم با دستام میکشتمت .این جوری گناهت کمتر میشد.مهران دلم میخواست اونجا بودم تا خفت کنم"+

  ".تا این قدر حرص ندی و منو عذاب ندی
  

می خوام خودم خودمو بکشم تا با خدا لج . نمی خوام دست کسی به خون من آلوده بشه.چ،نچن:مهران
  .کنم

  
مامان میبینی چه عروس خشنی داری؟هنوز نگرفتمش می خواد منو : دوباره رو کرد به مامانش و گفتبعد

  ".بکشه
  

  .دلم آتیش میگرفت. بلند گریه میکردمبلند
  
آخه چه . اونجا بودمو جلوتو میگرفتم و نمی ذاشتم این کارو بکنیای کاش.مهران،ای کاش اونجا بودم"_

  ".من چی کارکنم.خل بازیه که تو در می یاری
  

  .کم نمی خوام گریه کنم.سوگند گریه نکن.اگه خیلی ناراحتی قطع میکنم:مهران
  
میدونی می خوام چی کار کنم؟می خوام داستان زندگیتو .آخه این چه زندگی که تو داری"_

آخه .آخه همه ی این بدبختیها ومشکالت برای یک نفر.خیلی عجیبه.مطمئنم که کسی باور نمیکنه.سمبنوی
  "چرا؟مگه تو چی کار کرده بودی؟

  
فقط آخرش از خدا بپرس مگه خونواده ی ما چی کار کرده بود که باید به کل از .نمی دونم سوگند:مهران

  ادم نبرد؟چرا منو همون موقع با خونو.صفحه روزگار محو میشد
  

نمی خوام جنازم اینجا بو . فقط دلم می خواد بعد از اینکه مردم،الاقل یکی بیاد و جنازمو پیدا کنهمیدونی
  ".خدایا این یه کارو برام انجام بده.بگیره

  
نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم بلند بلند نفس می .به زور نفس میکشیدم. کشیدن برام سخت بودنفس

  "سوگند چی کار میکنی؟: مهران پرسید. دمکشیدم و گریه می کر
  
  ".یعنی حق ندارم؟باشه نفسم نمی کشم.هیچی دارم نفس میکشم"_
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فقط خانواده ی ما حق نداشتن نفس .نفس کشیدن برای همه آزاده.نفس بکش.چرا حق نداری:مهران
 کسی نشو هیچ وقت از پشت گوشی عاشق.سوگند بهت یه نصیحت میکنم.بکش.چرا نفس نکشی عزیزم.بکشن

 منو نداده بودی " SMS "اگه اون شب جواب .می بینی،همش داری گریه میکنی.حتی بهش فکرم نکن
  ". غریبه ها رو ندی" SMS "سعی کن دیگه جواب . راحت داشتی زندگیتو میکردیناال
  
  .درس عبرت شده برام.همین یه دفعه واسه هفت پشتم کافی بود.من دیگه غلط میکنم این کارو بکنم"_
  

دعا میکنم خدا .دعا میکنم خدا نزاره بمیری. دعا میکنم حالت بهم بخوره و قرصها رو باال بیاریمهران
  ".امیدوارم این یه دفعه هم به حرفم گوش بده.تا حاال که خدا بی جوابم نزاشته.جلوی کارهاتو بگیره

  
  .دیگه حس تو تنم نیست،سرم داره گیج میره.دیگه کار از کار گذشته:مهران

  
فکر نکردی من چی .حتی سرسوزن به من فکر نکردی.لعنتی آخه چرا این کارو کردی". داد کشیدمسرش

اگه میتونست .میکشم؟فکر میکنی االن مامانت خوشحاله که تو این کارو کردی نه،به خدا داره زجر میکشه
که به . باشیراضیتا بفهمی که تو باید به خواست خدا .حالت جا میاورد تا بفهمی که این کارا اشتباهه

  .مامانت نمی بخشتت. آخه کی تا حاال با خدا لج کرده که تو دومیش باشی.حرفش گوش کنی
  

گریه نمی .تو هم نمی بینی.نه تا حاال کسی اشکای منو ندیده.نمی خوام گریه کنم.بسه دیگه:مهران
  ".کارتموم شده.این حرفام فایده نداره.کنم

  
اما این چند روزه اشک شده خوراک شب .ه بود؟نه ندیده بودمگه تا حاال کسی اشکای منو دید"_

چرا با من این کارو کردی مهران چرا؟حاال که فهمیدی برام با ارزشی .تنها دوستم.شده تنها همدمم.وروزم
  "چرا این کارو کردی؟

  
 توهم برای.نه.یعنی تو فکر کردی چون فهمیدم برای یکی مهمم این کارو کردم که خودمو عزیز کنم:مهران
ول .هرچی به خودت گفتم فراموشم کن گوش نکردی،خودم دست به کار شدم.منو فراموش میکنی.بهتره

بیا . یمرسمممن تا به حال به هرچی که خواستم رسیدم به این یکی ه.کن سوگند داری اشکمو در میاری
  ".چشمام داره بسته میشه.دیگه خداحافظی کنیم دیگه نای حرف زدنم ندارم

  
ای کاش یه ذره برات مهم بودم و یکم .ای کاش اینو میفهمیدی.دوستت داشتم و دوستت دارممهران "_

  .اونوقت این کارو نمی کردی .برای ارزش غائل بودی
  

آخه .چرا اصالًخدا کاری کرد که من این موقع تورو بشناسم. نمی فهمم آخه من کجای زندگیت بودممن
  "چرا؟

  
  .مهرانم داشت گریه می کرد.مونم نمی دادگریه ا. نمی تونستم ادامه بدمدیگه

  
وقتی تلفنو قطع کردی بگیر بخواب به هیچ چیزم .سوگند ازت می خوام که همه چیزو فراموش کنی:مهران

خواهش .بهم قول می دی که بخوابی و فکر نکنی.وقتی بیدار شدی دیگه مهران وجود نداره.فکر نکن
  ".قول بده سوگند.میکنم گریه هم نکن



                                                                                  "   SMS " کی    
 

goldjar@  

 

 

94

  
  ".مهران داری کاری رو ازم میخوای که خیلی سخته واز عهدم برنمیاد. تونمنمی "_
  

  .زود باش.سوگند قول بده بهم:مهران
  
قول میدی مهران؟اگه .ولی توهم قول بده اگه حالت بهم خورد بهم زنگ بزنی و خبرم کنی.سعی میکنم"_

  ".تو قول بدی منم قول میدم
  

  ".کن و قطع کنحاال خداحافظی .زنگ می زنم.باشه:مهران
  
  ".خدا کنه باال بیاری.خداحافظ.مرسی"_
  

  .خداحافظ:مهران
  

  .پس چرا قطع نمی کنی:مهران گفت. تو دستم بود و نمی تونستم قطع کنمگوشی
  
  ".لطفاً تو قطع کن من نمی تونم"_
  

  .خواهش میکنم.بیشتر از این عذابم نده.سوگند قطع کن:مهران
  

ند لحظه نگاش کردم و بعد قطع کردم امیدی نداشتم که دوباره  سخت گوشی رو اوردم پایین چخیلی
یه گریه ی تلخ تا خوابم . شروع کردم به گریه کردن.صدای مهرانو بشنوم و همین دلمو می سوزوند

 دید یه منوبرادرم اومده بود و کارم داشت اما وقتی .نمی دونم فکر میکنم یک ساعت بعد بیدار شدم.برد
  "ده؟چرا گریه کردی؟سوگند چی ش:دفعه گفت

  
  ".برو بیرون مسخره بازی هم در نیار.کی گفته.من؟کی گریه کردم"_
  

  .یه نگاه به آینه بنداز میفهمی چی میگم خانم دروغ گو.کی گریه کرده؟معلومه تو:سهند
  

پلکام همچین .چشمام شده بود یه باریکه خط.وای چی می دیدم. شدم تو آینه به چشمام نگاه کردمبلند
داشتم چشمامو می .خود چشمام که دو تا کاسه ی خون شده بود.ده بود که خودم وحشت کردمپف کر

 که با شمهم.حاال واسه چی گریه می کردی؟معلوم نیست تواین اتاق چی کار میکنی:مالیدم که سهند گفت
  ".بذار به مامان بگم.این گوشیت ور میری

  
می دونستم این قدر .  مونده بودم به مامانم چی بگم اومدم جلوشو بگیرم از در اتاق دوئید رفت بیرونتا

سوگند چی :مامانم اومد تو اتاق تا چشمام و صورتم نگاه کرد با حالت دستپاچگی گفت.پیله می شه که نگو
  شده؟چرا گریه کردی؟

  
  ".هیچی بابا همین جوری"_
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  یعنی منو خر گیرآوردی؟. نگاه بهم کرد که از صد تا فحش بدتر بودیه
  

  آدم همین جوری گریه میکنه؟:مامان
  

باشه نگو ولی من که می : همین جوری که داشت از اتاق میرفت بیرون با یه حالت مرموزی بهم گفتبعد
  دونم برای چیه؟

  
اما ممکن بودم یه حدسایی بزنه و بعد اونقدر باخ .مطمئن بودم که نمی دونه چرا گریه میکنم. شدمهول

واسه : گفتم چی بگم که یهو از دهنم در رفت و گفتم. اشتباه برسهودش و حدساش وربره و به نتیجه ی
  .امتحان گریه کردم

  
میترسم .آخه امتحانمو خراب کردم تو برگه هیچی ننوشتم :منم تندی گفتم. و به من نگاه کردبرگشت
  .بیوفتم

  
ن قدر بازه و  نبود به من بگه آخه آدم عاقل اگه امتحانتو خراب کردی پس این نیش واموندت چرا اییکی

امیدت به .زیاد ناراحت نشو.باشه: مامانم با یه حالت که پیدا بود باور نکرده گفت. داری از ذوق میمیری
هنوز زود بود که .  کشیدماحتوقتی از در اتاق رفت بیرون یه نفس ر. انشاءاهللا که قبول میشی.خدا باشه

  .بخوابم واسه همینم کتابمو گرفتم جلوم تا درس بخونم
  

دلم می خواست از همه ی دنیا دور .اصالً حوصلشو نداشتم. اومده" SMS " بود که دیدم برام 7:43عتسا
خدا بگم چی کارت :مهران بود وگفت. و باز کردم چشمام گرد شد" SMS "وقتی .گوشی رو برداشتم. باشم

قرصم ندارم که . ینفشارم اومده پائ. فقط داره روده هام درمیاد. باالآوردم. نکنه هر کاری کردم نشد
  ".بخورم همه تموم شد فکر میکنم به خواستت رسیدی

  
. خدایا متشکر. خدایا ممنونم: رومو کردم طرف آسمونو گفتم. اصالً باورم نمی شد.  بال درمیاوردمداشتم

خدایا ممنون که . مرسی که صدامو شنیدی و به حرفم گوش کردی. خدایا فدات بشم که این قدر مهربونی
  .اشتیتنهام نز

  
  . مهران و دادم از خوشحالی نمی دونستم چی کار کنم" SMS " جواب سریع

  
این قدر خوشحالم که می خوام .وای،به خاطر این که خدا حرفمو گوش کرد برای تمام عمر متشکرم"_

  ".پاشو یه آب قند بخور حالت جا بیاد.جیغ بکشم
  

  . دیگه براش فرستادم" SMS " یه آبی به سروصورتم زدمو برگشتم توی اتاق ویه رفتم
  
مهران جان حالت خوبه؟ االن چه طوری؟ هنوز سرت گیج میره؟ می خوای بری دکتر؟ مهران جواب "_

  ...هستی؟ مهران. لطفاً. بده
  

  . هشت دقیقه بعد جوابمو داد خیلی کوتاهحدود
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  ".فقط میخوام بخوابم.نمی دونم:مهران
  
 ".  بده" SMS "هر وقت و هر ساعتم کارم داشتی . بخواب،عزیزم آب قند بخور بعد راحت" ی اوک" "_

  ".؟خوب بخوابی عزیزم" ی اوک".   ؟حاال اگه تونستی یه چیزی بخور" یاوک
  

خیلی .خدایا متشکرم.مهران من هنوز زنده بود و نفس می کشید. قدر خوشحال بودم که حد نداشتاون
مطمئناً حالش فردا صبح .ونم با مهران حرف بزنمدلم می خواست زود بخوابم تا زود صبح بشه تا بت.ممنون

  .بهتر میشه
  

فردا صبح با یه ذوقی بیدار .اما بازم خوابیدم. خوابیدم با این که هنوز زود بود و نه هم نشده بودگرفتم
  حدود ساعت.سریع کارامو کردم و یکمم درس خوندم.شدم که نگو

  .گفتم شاید بیدار شده باشه. به مهران زدم" SMS " ً یه قهی دق8:8 هشت و هشت  
  
امیدوارم االن بهتر شده .سالم مهران حالت خوبه؟گفتم دیشب مزاحمت نشم خوب استراحت کنی"_

  "...مهران.میشه جوابمو بدی؟دارم نگران میشم.باشی
  

  . دادم" SMS " ً دوباره 10:5ساعت  .بازم صبر کردم.گفتم شاید حتماً خواب باشه. مهران جواب نداداما
  
هنوز سرت درد میکنه؟حالت بده هنوز؟مهران .حالت خوبه؟میشه جواب بدی؟خواهش میکنم.هران سالمم"_

  یادت رفته؟.تو بهم قول دادی.کجایی؟ جواب بده لطفاً
  

  . بزنه" SMS " قول داده بود که اگه باال آورده جوابمو بده و بهم بهم
  
هنوز زیاد نگذشته . خورد بهم زنگ بزنیمهران جواب نمی دی؟یادت باشه تو قول دادی اگه حالت بهم"_

  ".تو همش می خوای گریه کنم.لطفاً.که فراموش کردی
  

گفتم از شر قرصا خالص شد نکنه .آخه فشارش پائین بود.خیلی نگران شدم. چی صبر کردم جوابمو ندادهر
  .که این فشار پائین اومدن کار دستش بده زبونم الل

  
  . زدم" SMS " بازم براش 12 ساعت

  
مهران اگه دوست نداری جوابمو بدی اشکالی نداره اما بدون که هر وقت که بهم احتیاج داشتی من "_

  ".آمادم که به حرفات گوش کنم و تنهات نزارم.هستم
  

،دختر 2،5/2بعد از ظهر حدود ساعت .از طرفی نگرانی داشت منو می کشت. ناامید شده بودمحسابی
سونیا تقریباً در جریان کارام .حسابی تنها وداغون بودم.ل شدمخیلی خوشحا.عموم سونیا اومدن خونمون

 شده بود که رستظاهراً یه کوچولو کاراش د.از سونیا بعید بود.پر انرژی اومد.مهرانم خوب میشناخت.بود
یکم برام حرف زد،اما وقتی دید که تو چشمام اشک جمع شده ساکت شد داشتم به حرفاش .خوشحال بود

  .تی یاد مهران می افتادم ناخداگاه گریه ام می گرفتگوش میکردم اما وق
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سونیا چی شده؟داری به حرفای من گوش میکنی و گریه میکنی یا اینکه : یکم نگام کرد و بعد گفتسونیا
  ".واسه چیز دیگه ایه؟تورو خدا گریه نکن من اومدم از تو روحیه بگیرم تو گریه کنی منم گریم میگیره

  
نازم می .مونده بود که چی کار کنه.سرمو گذاشتم رو سینه اش و گریه کردم.کنم خودمو کنترول نتونستم

  "الاقل بگو برای چی گریه میکنی؟.دلم ترکید.آخه چی شده.تورو خدا آروم باش: کردو میگفت
  

  این چیه؟: گفت.نامه ی مهران و آوردمو دادم دستش. تونستم حرف بزنمنمی
  

  .پرسنامه ی مهرانه فقط بخون وچیزی ن:گفتم
  

قیافه اش همچین سفید شده بود که انگار خبر مرگ کسی رو بهش .وقتی تموم شد. رو گرفت و خوندنامه
  "داره میمیره؟سرطان داره؟:با یه حالت ناباورانه گفت.دادن

  
دیشب .اما خوش بختانه باالآورد.دیروز غروب قرص خورده که خودشو بکشه.شایدم تا االن مرده باشه"_

فشارش پائین بود نکنه کار دستش .سونیا میترسم.هم داد اما از صبح تا حاال جوابمو نمی ده ب" SMS "دو تا 
  ".بده

  
رفت و وضو گرفت .غصه نخور همه چیز درست میشه:دلداریم داد و گفت. شروع کردم به گریه کردندوباره

  . اومد برام" SMS "تا نمازش تموم شد دیدم که یه .تا نماز بخونه
  

  . و بخونم تا بازش کردم دیدم مهران" SMS "" SMS "م تا  رو برداشتگوشی
  
  " داده" SMS "سونیا،مهران "_
  

  ".خدا چه زود جوابمو داد.حالش خوبه؟سرنماز دعا کردم که بی خبر نمونی:سونیا
  

از خدا خواستم اگه میخواد بمیرم خب میمیرم اما نمی دونستم چی شد منو برد تا خونوادمو :مهران
همه از اومدنم خوشحال بودن اما مادرم بهم اخم میکرد ولی .همه شون خوش بودن. ممنونمخب ازش.ببینم

 در مورد تیسوگند من همه رو دیدم،ح.بعد احساس آرامش تمام وجودمو گرفته بود.منو در آغوش گرفت
می بینی سوگند،ولی این بار تو تصادف فقط من مردم،اما صدای .توهم صحبت کردم رفته بودیم مسافرت

بیچاره مادرم غش .حتی تا لحظه ای که منو به خاک سپردن همه چیزو میدیدم.گریه ی همه رو میشنیدم
اما وقتی خاک و ریختی روم کم کم تاریک شد ولی تا چند ساعت چیزی .کرده بود،میگفت این دامادیشه

رم چی اومده  ساعت نمی دونم بیشتر یا کمتر به س16سوگند این .ندیدم،اما چشمام باز شد دیدم خونم
  .فقط به آرزوم رسیدم

  
ناراحت از اینکه مهران چقدر اذیت شده و خوشحال .هم خوشحال بودم و هم ناراحت. بند اومده بودزبونم

  .از اینکه حالش خوبه و به آرزوش که دیدن خونوادشه رسیده
  

بشه و یکم به خدایا ممنونم که کاری کردی که خونوادشو ببینه،شاید این جوری آروم . خوب بودخیلی
  .زندگی برگرده و فکر خودکشی رو از سرش بیرون کنه
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داشتم .مهران برات دعا کردم.مهران االن حالت خوبه؟من خوشحالم چون خدا به حرفم گوش کرده"_

  ".سکته میکردم دیگه صداتو نمی شنوم
  

 تا قرص فیلو از 40که نمی دونم منظورخدا از اینکه منو دوباره برگردوند چیه؟ولی این و می دونم :مهران
  ".پا درمیاوره من که فقط یک گالبی بیشتر نبودم

  
  "مهران میتونم باهات صحبت کنم؟"_
  

  آره:مهران
  

  .خدارو شکر که گوشیش در شبکه بود. زنگ زدم گفتم شاید پشیمون بشهسریع
  
  "الو سالم خوبی؟"_
  

من .فشارمم افتاده و چشمام سیاهی میره.معدم خالیه،خالیه.تمام تنم درد میکنه.سالم دارم میمیرم:مهران
  .مرده بودم،تازه زنده شدم

  
پاشو برو یه آب قند بخور تا .نگران نباش حالت خوب میشه.خوشحالم که حالت بهم خورد.خدا رو شکر"_

بعد از این کارا می تونی بری هوا بخوری تا .فشارت بیاد باال بعدشم یه چیزی درست کن تا ته دلتو بگیره
  ".لت جا بیادحسابی حا

  
بیرونم نمی تونم برم چون .از جام پاشم با مخ میخورم زمین.نمی تونم بلندشم آب قند یا غذا بخورم:مهران

  .در قفله و کلیدشم از پنجره پرت کردم بیرون
  
ای وای،چرا این کارو کردی؟آخه آدم عاقل در خونه رو کلید میکنه کلیدشم میندازه دور؟حاال میخوای "_

  "؟چی کار کنی
  

می خواستم کارم .درو قفل کردم که اگه یه وقت پشیمون شدم نتونم برم دکتر و بگم چی کار کردم:مهران
  .می خوام همین جا دراز بکشم.انداختم دور تا در دسترس نباشه که هوایی بشم.تموم بشه

  
ونی یه بیرون که نمی تونی بری،الاقل حالت خوب بشه بت.یعنی چی دراز بکشم؟پاشو آب قند بخور"_

  ".بعد فکر میکنی ببینی چه جوری می تونی کلید و برداری و درو باز کنی.کاری بکنی
  

وامیستم دم پنجره و هر کسی که رد شد بهش . کلیدم میشه یه کارش کرد.میگم پاشم میوفتم زمین:مهران
و برد تو کوچه میگم آقا میشه کلیدمو بدید به من یه بچه ی بی ادب داشتم درو قفل کرد از بیرون و کلید

تنم حسابی درد . برام بیارهرویا به این همسایه ی روبرویی میگم کلید . حاال نمی تونم بیام بیرون.انداخت
  .می خوام برم سونا تا تنم حال بیاد.میکنه
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من .این جور ی که نمی تونی رو پات وایسی.خوبه ولی اول برو یه آب قندی بخور بعد برو بیرون سونا"_
  "باشه؟.و آب قند بخور،کاراتم بکن بعد به من خبر بدهقطع میکنم ت

  
باشه یکم دراز میکشم تا حالم جا بیاد .همین جا میرم.بیرون نمی رم سونا داخل ساختمون سونا داره:مهران

  ".فعالً.بعد برات زنگ میزنم
  
  ".فعالً.منتظرتم.کارایی که گفتم بکن"_
  

خدارو .اما فشارش پائینه.سونیا مهران حالش خوبه:گفتم. رو گذاشتمو به دختر عموم نگاه کردمگوشی
  .شکر

  
چه خوب،خیلی خوشحالی آره؟از قیافت پیداست که کلی انرژی : یه لبخندی زد و با خوشحالی گفتسونیا

  .خوبه.گرفتی
  

خیلی .امتحانم دارم که باید بخونم.کلی کار دارم.خوب دیگه من باید برم: یه نفس بلند کشید و گفتبعد
  .االن دیگه خیالت راحته.تو هم درس بخون.چی هم نخوندمسخته و هی

  
  ".میموندی شب.حاال کجا می خوای بری.آره،خیالم راحت شده"_
  

  .مامان اینا نگران میشن.نه دیگه،برم بهتره:سونیا
  

وقتی که رفت برگشتم تو اتاقم و داشتم به مهران فکر میکردم که یه . شدم و تا دم در بدرقش کردمبلند
گوشی رو .یعنی سونیا رفته بود؟چه زود برگشت.آخه یک ربع هم نشده بود.تعجب کردم.گ زددفعه زن
  .برداشتم

  
  ".الو سالم"_
  

  ".بابا تو نمی تونی این دو تا کلمه رو نگی؟آدم یاد منشی تلفنی میفته.باز رفت رو پیغامگیر:مهران
  
  ".خب آخه چی بگم؟همه همین رو میگن دیگه"_
  

  "یه چیز جدید بگی؟خب نمی شه تو :مهران
  
این دفعه یه چیز دیگه میگم خوبه؟چه زود برگشتی؟اصالً رفتی که بخوای برگردی؟آب قند .چرا"_

  "خوردی؟
  

  ".قند خوردم حالم بهتر شد.آب قندم نخوردم.درم که قفله.حوصله نداشتم.نه اصالً نرفتم:مهران
  
  "چقدر تنبلی تو"_
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بابام بود باید حتماً جوابشو می .دیدم که پشت خطی دارموسط حرفامون . یک ساعتی باهم حرف زدیمیه
  .مهران ببخشید من پشت خطی دارم می تونی یه ده دقیقه دیگه زنگ بزنی:به مهران گفتم.دادم

  
  .خداحافظ:مهران

  
ولی فرصت فکر .حتماً ناراحت شد.خیلی سریع حتی نتونستم جواب خداحافظیشو بدم. رو قطع کردگوشی

  .سالم:تا گفتم.جواب تلفن بابامو دادمسریع .کردن نداشتم
  

  . دادی کشید که مجبور شدم گوشی رو یه متر دورتر نگه دارمیه
  

چرا گوشی رو .این تلفونه خونه چرا اشغاله؟کی داره حرف میزنه؟یک ساعت دارم زنگ میزنم.سالم:بابا
  برنمی دارید؟تو داشتی حرف میزدی؟

  
  ". ببینم کی داره حرف میزنهاالن میرم.نه بابا،من دارم درس میخونم"_
  

  .گوشی رو بده به مامانت:بابا
  

میشه چند لحظه دست از : رفتم پیش مامانم و گوشی رو دادم بهش بعد رفتم تو اتاق داداشم و گفتمدوئیدم
  ".تو امتحان نداری؟ بابا یک ساعته داره زنگ میزنه میگه اشغاله.چقدر میری تو اینترنت.سر تلفن ورداری

  
هیچ وقت زیربار نمیره که توی .یی که داداشم خیلی پرروه سریع دست پیش گرفت که پس نیوفته اونجااز

  .اینترنته واشغال بودن تلفن کار اونه
  

چرا گیر می دی به .اصالً به من چه.حتماًخطا خراب بود.یک ساعتی هست که اومدم بیرون.من نبودم:سپند
  .می ندازین گردن من. تا یه چیزی میشه.من

  
واسه اینکه جلوی حرف زدنشو بگیرم،دستامو تو . حوصله ی دعوا نداشتم واسه همین بی خیالش شدماصالً

نمی .شب که بابا اومد خودت بهش بگو.اصالً به من چه؟یا تو اینترنت بودی یا نبودی:هوا تکون دادم و گفتم
  .خوام به من توضیح بدی

  
رفتم موبایلمو ازش .مامان تلفنش تموم شده بود.رون جلوگیری از صحبتهای اضافه تر از اتاق اومدم بیبرای

یه .نگران شدم.از مهران خبری نبود.یه سه،چهار ساعتی درس خوندم.گرفتم و رفتم تو اتاق تا درس بخونم
  سالم خوبی؟:پیام براش فرستادم و گفتم

  
  . بهتر شده؟کچایی؟نگران شدمحالت

  
زنگ زدم به همسایه ام اومد کلیدو داد بهم و درو .آره بهترم.سالم:مهران. کم که گذشت مهران زنگ زدیه

  تو چی کار می کنی؟.حالم جا اومده.سونا هم رفتم.زنگ زدم برام غذا آوردن.باز کرد
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ببینم دیگه نمی .دیدم ازت خبری نیست گفتم ببینم کجایی و چه میکنی.هیچی یکم درس خوندم همین"_
  خوای خودتو بکشی؟

  
راستش تو اوت چند ساعتی که نمی .االن که تو هستی واسه چی بمیرم. شدمنه فعالًپشیمون:مهران.خندید

دلم نمی .دونم چی به سرم اومد وقتی دیدم مامانم چه طوری بی تابی میکرد واسه مردنم پشیمون شدم
  . خداتخدایا شکرت،شکر.خیلی خوشحال شدم.خواد مامانم اینا ناراحت باشن حتی االن که مردن

  
  .خوبه.خیلی خوشحالم عزیزم.وبهوای مهران خیلی خ:_
  

به مریضیم به زمانی که .به مرگ خانوادم.به همه چیز.سوگند تو این چند ساعت حسابی فکر کردم:مهران
  .اما نمی خوام همین جوری بی مصرف باشم.نمی دونم چقدر زنده می مونم.دارم

  
این کار .سه بچه ها بسازیتو که هر چی داشتی بخشیدی تا یه خونه وا.آخی کی گفته تو بی مصرفی :_

  .کمی نیست
  

  ..نه،نه، منظورم این کار نبود:مهران
  

  .سوگند باید برم: چند ثانیه ساکت موند و بعد خیلی آروم گفتیه
  

منظورش چی بود؟خیلی .داشتم دیوونه میشدم. خدا،باید برم یعنی چی؟قلبم داشت وایمیستادوای
نمی خوای ..وای مهران تو که نمی خوای :با ترس گفتم.گفتم نکنه دوباره می خواد خودشو بکشه.ترسیدم
  ...دوباره

  
راستش می خوام ببینم چی کار .نه،نه،نمی خوام خودمو بکشم: ی منظورم شد وخیلی سریع گفتمتوجه

در مورد .من یه عمو دارم تو آلمان پزشکه.شاید بشه یه کاریش کرد.میتونم واسه این مرض لعنتی بکنم
  .م گفت بیا ببینم تا کجا پیشروی کرده شاید بشه یه کاری کرداون.مریضیم بهش گفتم

  
وای مهران،اگه بشه : ممکنه؟یعنی میشه خوب بشه؟یعنی میتونم به زندگیش امیدوار باشم؟با بغض گفتمیعنی

  .امیدوارم خدا صدامو بشنوه.منم اینجا برات دعا میکنم.برو.برو عزیزم.خیلی عالیه
  

  ...سوگند.اما ممنون که دعا می کنی.ی دونستم تو چه برخوردی میکنینم.مرسی که درک می کنی:مهران
  
  ...جانم:_
  

نمی دونم زنده می مونم یا نه نمی .نمی دونم مریضم درمان داره یا نه.من نمی دونم که چی میشه:مهران
  .من هیچ کدوم از اینا رو نمی دونم.دونم اگه برم بازم صداتو میشنوم یا نه

  
از بی خبری .می دونستم از نگرانی می میرم.ونستم که اگه بره دلم براش تنگ میشهمی د. کرده بودمبغض

اگه برای زنده بودن مهران الزم باشه که من هیچ وقت نبینمش حاضر بودم .اما اینا الزم بود.متنفر بودم
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که چیزی  بگذرم دیگه اینا مواسه مهران حاضر بودم از خود.این لحضه من اصالً مهم نبودم.این کارو بکنم
  .نبود

  
ببین مهران جان،با اینکه دوریت خیلی برام سخته و عذابم میده اما من حاظرم : اروم اما محکم گفتمخیلی

من تحمل می کنم به امید روزی که سالم برگردی حتی اگه این آخرین باری .به خاطرت هر کاری بکنم
 تو بگذرم اما تو ازحاظرم .ندگی کنیباشه که صداتو میشنوم مهم نیست به شرطی که خوب بشی و بتونی ز

  .زندگی کنی
  

نمی دونم چرا باید تو این زندگی که خودمم نمی دونم تا کی ادامه : با صدای آروم و ناراحتی گفتمهران
معذرت می .چرا باید اذیت میشدی....نمی دونم چه حکمتی تو کار بود چرا تو.داره وارد می شدی

سوگند منو می .و وارد مشکالتم کنم اما ناخواسته باعث عذابت شدمهیچ وقت نمی خواستم هیچ کسی.خوام
  .بخشی

  
این من بودم که زورکی خودمو بهت .دیونه این چه حرفیه؟برای چی باید ببخشمت؟ توکه کاری نکردی:_

  ...سوگ ند.دیونه:مهران.خندید.کسی نمی تونه از دست من به این راحتی دربره.چسبوندم
  
  ...جانم:_
  

 "اگه بخوام برم نمی خوام تا قبل رفتنم صداتو بشنوم یا بهت .آخرین باریه که با هم حرف زدیماین :مهران
SMS "باید هم چیو فراموش .می ترسم سستم کنه.می ترسم صدات نزاره که برم.باید ازت دور شم. بدم

  .فقط یه قولی بهم بده.تورو،خانوادمو همه چیزو.کنم
  
  چی؟:_
  

  این کارو برام می کنی سوگند؟.هارشنبه ها واسه خانوادم فاتحه بخونیقول بده به جای من چ:مهران
  
مهران به پشت سرت نگاه نکنی سعی کن به .معلومه اگر تو هم نمی گفتی خودم یادم بود.آره که می کنم:_

  .امیدوارم آینده ی روشنی داشته باشی.آیندت نگاه کنی
  

  .گند واسه همه چیز ممنونمسو... اما اینی که من میبینم تاریکه تاریکه:مهران
  

اگه می خواستم خوب شه باید صبر می .اما باید تحمل می کردم. کندن از مهران خیلی سخت بوددل
خودش گفته بود که بعد .در هر صورت تا نمی رفت چیزی نمی فهمید.شاید امیدی به بهبودیش باشه.کردم

 پیش ره زودتر همه چی تموم بشه و باز فهمیدن بیماریش برای لج کردن با خودش و خدا،برای اینکه
  .پیش هیچ دکتری هم نرفته بود.خانوادش هیچ درمانی نکرده بود

  
نمی خواستم ناراحت شه .دلم نمی یومد تلفنوقطع کنم اما آخرش که چی. یک ساعتی با هم حرف زدیمیه

نم بغض کرده او.اما با بغض خداحافظی کردم.واسه همین جلوی خودمو گرفته بودم که نزنم زیر گریه
خیلی .دلم آروم نمی شد.زدم زیر گریه.وقتی گوشیو پائین گذاشتم دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم.بود
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شاید مسخره باشه اما من .با اینکه ندیده بودمش اما میدونستم که دوسش دارم.بهش عادت کرده بودم
  .باورش کرده بودمو براش دعا می کردم

  
   )7فصل ( 

  
منم جرأت نمی کردم پیام بدم نه می .دیگه نه زنگی زد و نه پیامی می فرستاد.ل کرد به گفتش عممهران

فکر می کردم .تحمل اینم نداشتم که اگر پیام دادم جوابمو نده.خواستم که جلوشو بگیرم و نه می تونستم
اک  شماره هاشو پمامت.کمتر موبایلمو دستم می گرفتم.بی توجهی میشه واسه همین جلوی خودمو گرفتم

شمارشو حفظ بودم اما اونقدر خوش حافظه نبودم که مدت زیادی تو .کردم تا وسوسه نشم زنگ بزنم بهش
  .تنها کاری که از دستم بر می اومد دعا کردن بود.خاطرم بمونه

  
جالب اینجا بود که با اینکه تو کل دوره ی تحصیلم هیچ وقت هیچ سالی . چه خوب چه بد تموم شدامتحانام

ز امتحاناتمو انقدر افتضاح نگذرونده بودم اما با کمال تعجب همه رو پاس شدم و معتقدم که به هیچ کدوم ا
 حتی اشکم در اومده وجالبتر اینکه اون امتحانی که خیلی می ترسیدم .خاطر دعاهای مهران بود

ادم و بگم امتحانی که با استادش رودربایستی داشتم و اگر می افتادم حتی روم نمی شد برم پیش است.بود
دهی که هیچ . پاس شدم10این درسو با اون امتحان سخت ،سر مرزی با نمره ی .استاد میشه بهم نمره بدید
خندهدارتر اینکه اون دوستم .  درس بهم نچسبیداین 10هیچ مزه ای به اندازه ی .وقت به این شیرینی نبود

ونو خوب دادن و هر چی فرمول بلد که خیلی هم صمیمی بودیم یعنی مهسا و روجا که می گفتن امتحانش
 شده بودن و داشتن سکته می کردن 9بودن تو برگه نوشتن و از خودشونو امتحانشون راضی بودن هر دو 

  . نمره به کسی ارفاق کنه5/0 یچون این استاد،استادی نبود که حت
  

ه ازتون امتحان می  مهسا مجبور شد بره کلی گریه زاری کنه تا استاد دلش رحم بیاد و بگه دوبارطفلی
  .اونام دوباره امتحان دادن. می دم10 شدید بهتون 20 یا 19 شدید حتی اگه 10گیرم اما هر نمره ای باالی 

  
صبح می رفتم دانشگاه شب خسته و کوفته برمی . شروع دوباره ترم جدید سرگرم درس و دانشگاه شدمبا

با این وجود فکر مهران . جام بدم یا فکری بکنماونقدر خسته می شدم که اصالً نمی تونستم کاری ان.گشتم
اصوالً آدمی .نکنمسعی می کردم بهش فکر .داشت دیوونم می کرد.هر وقت که تنها میشدم میومد سراغم

مهران و .ترجیح می دم همه چیزو تو همون حالت خوبش به خاطر بسپارم.نیستم که به چیزای بد فکر کنم
  .ور با یه شوخ طبعی ذاتی تو صداش تصور می کردمهم با همون صدای قوی و محکم و مغر

  
  . نمی تونستم تصور کنم که شاید حالش خوب نباشهاصالً

  
شاید به . بیشتر از دوماه می شد.  وقت بود که از مهران بی خبر بودم خیلی وقت بود که رفته بودخیلی

نه به .  مهرانم همین طور بودمی دونم برای. ظاهر خیلی نگذشته بود اما برای من هر یک روزش عمری بود
مامانم به خاطر .  بودهمحرم شد. چون می دونستم مهران هر یک روز باقی زندگیشو مییشمورد. خاطر من

 ماه محرم آش می پخت هر کسی هم که آرزو و نیتی داشت می یومد آش و هم می 9نذری که داشت 
اصوالً خواسته ی چندان مهمی هم .امهر سال وقتی به هم زدن میرسد یادم می رفت که چی می خو.زد

  .نداشتم که بخوام موقع هم زدن آش نذری بگم
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می خواستم مهران هر کجا که . اون سال من یک آرزو داشتم یک چیزی که با تمام وجود می خواستمشاما
ون و امیدوار بودم خدا لطفش و شامل حال مهران بکنه و ا.هست سالم باشه و بتونه امید زندگیشو پیدا کنه

  .شفا بده
  

دورو برم پر بود از . بار بهم گفته رفته بودم مشهد دخیل بسته بودم و از امام رضا شفا مو می خواستمیه
یه مردی کنارم رو .آدمهایی که با کلی آرزو اومده بودن اونجا و تا به لطف امام رضا خدا شفاشون بده

گفت من تازه ازدواج کردم یه .دی اینجاگفتم چی شد که اوم.می گفت فلجه.صندلی چرخدار نشسته بود
کارمو از دست .زنم حامله بود.چند وقت بعد از عروسیم تصادف کردم و پاهام فلج شد.دو سالی میشه

چند ماهه قبل خدا یه دختر ناز .با همه ی مشکالت از پیشم نرفت.زندگیم بهم ریخت زنم خیلی خوبه.دادم
من و زنم غیر از خودمون کسی و نداریم .کنموری باید زندگی اما نمی دونم با این پاها چه ج.بهمون داد

خدا هیچ آدمی .هر چی هم داشتیم تو این چند وقته فروختیمو خرج زندگیمون کردیم.که بهمون کمک کنه
  .اومدم از امام رضا شفا بگیرم.اینجا آخرین امیدمه.رو پیش زن و بچه اش شرمنده نکنه

  
خودمو فراموش .و بچه ی کوچک چند ماهش توی اون وضعیت دیدم میگفت وقتی که اونو با زن مهران
یا امام رضا همه میان اینجا تا تو . خدا همه تورو به بزرگی میشناسن:رومو کردم سمت آسمون و گفتم.کردم

 شفامو از تو امنم اومده بودم اینجا ت.ضامنشون بشی پیش خدا و شفاعتشون و بکنی و حاجتشونو بدی
ای .من نه خانواده ای دارم نه کسی که چشم انتظارم باشه.ای امام،من از خودم گذشتم.اما ای خدا.بگیرم

خدا اگر می خوای بزرگیتو نشون بدی این مرد رو شفا بده که خیلی از من بیشتر به لطفت احتیاج 
  .خودت کمکش کن.نذار جلوی زن وبچه اش کوچیک بشه.داره

  
یه جایی هست که همه ی مریضا میرن اونجا دخیل می . میگفت فرداش تو صحن امام نشسته بودیممهران

بندن و می شینن تا امام و خدا شفاشون بده میگه اونجا نشسته بودم و اون مرد جوون هم کنارم خواب 
گفت . می کنییهپرسیدم چرا گر.یه دفعه با یه تکون از خواب بیدار شد و شروع کرد به گریه کردن.بود

  .تم و با زن و بچه ام داریم برمیگردیم خونه امونخواب دیدم شفا گرف.خواب دیدم
  

  .خب چرا امتحان نمی کنی شاید خدا صداتو شنید و جوابتو داده:گفتم
  

چشماشو بست و همون جور که زیر لب ذکر می گفت دستهاشو . نگاه به من کرد و یه نگاه به آسمونیه
تونست پاشو . و عجیبتر اینکه تونستگذاشت رو دسته های ویلچرشو سعی کرد آروم آروم پاشو تکون بده

 چشماشو کردانگار جرأت نمی .از چشماش با وجود بسته بودن اشک میومد.تکون بده و بزاره روی زمین
  .باز کنه

  
  .خدا کمکت کرده،سعی کن.سعی کن از جات پاشی.یاال مرد پاشو:گفتم

  
ش به دستهاش فشار آورد تا با تکیه اون مرد با تمام توان. جمع شده بودن و به اون مرد نگاه می کردنهمه

به جمعیت نگاه .بلند شد و ایستاد.جلوی چشمای مبهوت جمعیت از جاش بلند شد.به اونا از جاش بلند بشه
مگه تو زندگی هر آدم .دنمی کردی می دیدی نصف بیشترشون تو چشماشون اشکه و تقریباً همه مبهوت بو

  خودش یه معجزه ی واقعی رو ببینه؟چند بار اتفاق می افته که بتونه با چشمای 
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منم حاجتمو گرفته .منم خوشحال وشاد از اونجا رفتم . مرد با دست پر از اون جا رفت با یه دل پر امیداون
کوپنم رو مصرف .دیگه اونجا کاری نداشتم. من برای اون مرد شفا می خواستم خدا هم صدامو شنید.بودم

  .کرده بودم
  

منم می خواستم اون سال برای .ه شفا داشت اما برای یکی دیگه دعا کرده بود مهران خودش نیاز بجالبه
  .شاید خدا صدامو میشنید.مهران دعا کنم

  
یکی از . دقیقه ای طول کشید5 داشتم آش رو هم می زدم همه رو دعا کردم چند بارم مهران و یه وقتی

د یه چیز نذری بپزه میاد کمکش دوستای مامانم که آشپزیش حرف نداره و هر وقت که مامانم می خوا
  .دخترم هم بزن و دعا کن که انشااهللا خدا یه شوهر خوب نصیبت کنه: گفت

  
در ضمن . گرفته بود چون من همه رو دعا کرده بودم اما طبق معمول یادم رفته بود خودمو دعا کنمخندم

  کی می خواست شوهر کنه؟کی حال و حوصله ی این کارو داشت؟
  

درسته که از زندگیم رفت اما .مهران به همون سرعتی که اومد؛رفت.عادیش برگشته بود به روال زندگی
اصالً .شاید همش یه خواب بود.بعضی وقتها فکر می کردم شاید همش یه بازی بود.هیچ وقت از یادم نرفت

  ماجرای مهرانهچرا مهران اومد؟چرا رفت؟ اگه می خواست بره چرا پیداش شد؟چرا من؟ می دونستم اگ
 " SMS "برای هر کدوم از دوستام اتفاق می افتاد هیچ کدوم باورش نمی کردن شابد حتی جواب اولین 

به قولم عمل .اما خب بین این همه آدم قرعه به نام من افتاده بود و من باورش داشتم. شم نمی دادن
  .ی کردم مهران دعا مایمن هر چهارشنبه برای خانواده ی مهران فاتحه می خوندم و بر.کردم

  
عید خیلی زود اومد و رفت .عجیب بود که زمان انقدر تند حرکت می کرد. مثل برق می گذشتزندگی

درسته که عیدا دیگه به شیرینی عیدای بچگیام نیست اما هنوزم دوستشون .بدون اینکه من اصالً بفهمم
  .اما این عید خیلی سریع تموم شد. دارم

  
هنوزم می رفتم .بدون هیچ اتفاق خاصی.دون هیچ هیجانیب. میگذشت بدون اینکه من بفهممزنگی

خودمون با خودمون خوش .هنوزم با دوستام تا وقت گیر میاوردیم شیطونی می کردیم.دانشگاه
با یکی دوست میشد و دو روزه بهم می زد چون یارو آدم . مریم همیشه ی خدا مشکل عشقی داشت.بودیم
چون بهم . تا یارو رو فراموش کنه و دست از سرش بردارهاما یه چند ماهی طول میکشید. نبودیدرست

زدنش عادی بود اما بعدش همش تو فکر این بود که یه جورایی حال طرف و بگیره اما چون هیچ شناختی 
 نمی فمثالً هی زنگ می زد به یارو حر.نداشت تو این زمینه همیشه یه جورایی خودشو ضایع می کرد

 می کرد زنگ بزنیم به طرف و یه فامیلی اشتباه بگیم و طرفم که کرم داشت یا یکی یکی ماها رو مجبور.زد
  .دوباره خودش زنگ می زد به ماها و ما باید میپیچوندیمش

  
 زیر بار این کارا نمی رفتیم خودش یواشکی موبایلمونو بر می داشت و واسه یارو، یه تک زنگ می زد وقتی

  خانم کاری داشتین تماس گرفتین؟:می گفتو یارو هم بعد یه چند دقیقه زنگ می زد و 
  

 بدبختا از همه جا بی خبر در تعجب به سر می بردیم اما وقتی قیافه ی مریمو می دیدیم شصتمون ماهام
ببخشید آقا این بچه ی ما یکم بی :بعد مجبور بودیم بگیم.خبر دار می شد که قضیه از کجا آب می خورد

  . گرفتهتربیته دست زده به موبایلما و شمارو
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  .ببخشید موبایلم دست دوستم بود و من نمی دونم که آیا با شما تماس گرفته یا نه: اینکهیا
  

  . ی خدا از دست مریم با این کاراش شاکی بودیم چون همیشه دردسر درست می کردهمیشه
  

ماهام . هم که هر ده روز یه دفعه یه خواستگار براش می یومد و اونم ندیده ردش می کرد می رفتمهسا
  .حرص می خوردیم که آخه چه طور ندیده رد می کنی شاید مورد خوبی بود

  
قد بلند و الغر و مهربونی .مهسا دختر خوشگل ونازی بود.آخه من االن قصد ازدواج ندارم: می گفتاونم

  .بود واخالق خوبش زیباترو دوست داشتنیش می کرد اما دلیل نمی شه همه رو رد کنه
  

آخه مهسا یه سال و نیمی از ماها بزرگتر بود و .یم که پس کی قصد ازدواج پیدا می کنه در عجب بودماهام
توی یکی از شهر های همسایه زندگی می کرد و شهر چندان بزرگی هم نبود و ما همش به این فکر می 

 کردیم که آخه یه شهر چقدر پسر جوون واجد شرایط ازدواج داره که این نصف بیشتر شون و رد کرده و
  آیا دیگه پسر جونی توی شهر باقی مونده یا نه؟

  
اصوالً . توی خوابگاه زندگی می کرد و همیشه خبرای دست اول از کل دانشگاه و اون به ما می دادروجاهم

بچه های خوابگاهی هم کل بچه های دانشگاه و با اسم و مشخصات می شناسن هم خبرا اول به اونا می رسه 
  .بعد به ماها

  
خبر های دانشگاه هر وقت که روجا می رفت شهرشون و برمی گشت در مورد پسر یکی از  بر عالوه

که این مامانم یواشکی یه خوابایی برام دیده و برای اینکه نکنه من مخالفت :همکارای مامانش می گفت
یوفته بهم  ای متازهکنم به من نمی گه اما زیرزیرکی یه کارایی میکنه و خواهر کوچیکم مراقبشه و تا اتفاق 

منم پسره رو خیلی اتفاقی دیدم و ای پسر بدی نیست و از نظر تحصیالت و کار وخانواده هم .خبر میده
  .خوبه و در حد ماهاست

  
 چون روجا از سال دوم دانشگاه در مورد این کیس که یه جورایی پنهان بود حرف می زد و تقریباً جالبه

ی دونستن و نکته اینجاست که ما هیچ حرکتی از طرف کل کسایی که روجا رو می شناختن در موردش م
 فکر می کردیم یشترمادر روجا یا خانواده ی پسر دال بر نظر داشتنشون به روجا نمی دیدیم یه جورایی ب

در هر حال همیشه سعی می .که روجا تمایل بیشتری به ازدواج با اون پسر داره تا اون خانواده به روجا
  .شو بگیریمکردیم جلوی خیال پردازی

  
راستش کلی خانواده های قدیمی و جدید دور و . که از هر چی ازدواج و این حرفا بود بدم میومدمنم

اطرافم دیده بودم که عاقبت خوبی نداشتن و به نظر من تا آدم کسی و درست و کامل نشناخته نباید 
 درسم تموم اوست نداشتم تدر هر حال د.خودش و اسیر کنه و شناخت کاملم هیچ وقت امکان پذیر نمیشه

  .نشده هیچ مشغولیت ذهنی پیدا کنم و تصمیم هم داشتم کم کم تا ارشد به درس خوندنم ادامه بدم
  

 زندگی با همه ی این اتفاقای معمولی و همیشگیش میگذشت موقع امتحانات ترم دوم چه وقتی خالصه
همش یاد ترم قبل و .ه ولم نمی کردمشغول درس خوندن بودم چه موقع امتحان دادن یاد مهران یک لحظ

 همیشه بخونمهیچ وقت عادت نکردم درسامو در طول ترم . یاد مهران که برام دعا میکرد.امتحاناش بودم
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و من » .تو فقط به خاطر من درس بخون« .یاد حرف مهران افتادم.شب امتحان درس می خوندم
بهش .ای قبل همش هم به خاطر حرف مهران بودنمره هام از همیشه بیشتر شد و معدلم بهتر از ترم.خوندم

 بودم که مهران از دبی فتهنگ.قول داده بودم که درس بخونم و این تنها کاری بود که می تونستم انجام بدم
هردوسگ بودن اما یکی دختر بود با روبان و سنجاق روی گوشاش و یک .دوتا عروسک برام آورده بود

اه،پسر تنبل،درازکش که آدم فکر می کرد همیشه خوابش می یاد کاله به دستش و یکی یک سگ گوش کوت
  .و در حال چرت زدنه

  
گفته بود می . خودش براشون اسم انتخاب کرده بود برای پسره مهران گالبی و برای دختره سوگندمهران

ناره خواستم دختره رو برای نگه دارم اما دلم نیومد جداشون کنم گفتم بهتره که مهران و سوگند هردو ک
  .هم و پیش تو باشند

  
 سوگند همیشه باالی تختم بود و با اون چشماش زل میزد به من و مهران گالبی همیشه روی تختم ولو جای

بود و با اون چشمای خمار از خوابش نای هیچ کاری و نداشت وقتی دلم می گرفت با مهران گالبی حرف 
 می دونست که انانگار خود مهر.ام گوش میدهاحساساتم بهم میگفت به حرف.می زدم و درددل می کردم

  .چقدر تنهام و واسه همین اونو بهم داد تا بتونی راحت حرفای دلم و بهش بگم
  

 که دوستای زیادی داشتم و همیشه هروقت که بهم احتیاج داشتن سعی کردم کنارشون باشم و درسته
یچ کس دورو برم نیست تا به حرفام گوش اما معموالً وقتی به کسی احتیاج پیدا می کنم ه.دلداریشون بدم

  .کنه
  

همیشه حاضر و همیشه مشتاق برای شنیدن گالیه های هرروزه و بی پایان . گالبی بهترین همدمم بودمهران
  .من از زندگی

  
با وجود هوای گرم و رطوبت زیاد و شرجی بودن این . رو دوست داشتم اما همیشه کسل می شدمتابستونا

دوست داشتم ساعتها تو .حتی میلی به بیرون رفتن از خونه نداشتم.م سخت می شدشهر نفس کشیدن برا
  .اتاقم و روی تختم زیر باد مستقیم پنکم دراز بکشم و فقط کتاب بخونم

  
فقط .مشغول جمع کردن جزوه ها و کتابهای مختلف برای کنکور ارشد بودم. اونقدرهام بیکار نبودمالبته

فکر اینکه بعد از تموم شدن درس باید تو خونه بشینم وردل مامانم و یک سال از درسم مونده بود و 
  .داداشام دیوونم میکرد

  
 تابستون کلی جزوه و کتاب جمع کرده بودم و فقط یه کوچولو از اونا رو خونده بودم در حد یکی یا تاآخر

  .اصوالً تا جوزده نمی شدم درس نمی خوندم.دو جزوه
  

جالبه که آدم همیشه .ش تموم شد و بازم اول مهرو بازم درس و دانشگاه با تمام روزای بلندتابستونم
وقتی دانشگاهی و در حال درس خوندن حسرت تابستون و روزای .حسرت چیزایی رو که نداره می خوره

  .تعطیل و بیکاری و می خوری
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ه امید و دلت هدف می خواد و ی. تابستون و تعطیل دلت میگیره از این همه بی کاری و بی هدفوقتی
وقتی تابستونه و هواگرمه دلت سرمای زمستون و می خواد و .هیجان و انگیزه برای زود بیدار شدن توصبح

  .برعکس
  

 من همیشه سرما رو بیشتر از گرما دوست داشتم عاشق برف و بارون هستم شاید به خاطر اینکه خودم البته
  .تو زمستون به دنیا اومدم

  
 بچه ها رفتیم دانشگاه و انتخاب واحد کردیم همیشه با هم و دسته جمعی  روز قبل از شروع ترم باچند

انتخاب واحد میکردیم که همه مون توی یک گروه و یک ساعت بیوفتیم و باری این کار باید زودتر از بقیه 
  .اقدام میکردیم چون همکالسی های دیگمون هم دوست داشتن با دوستای صمیمیشون توی یک کالس باشن

  
ا و روجا و مریم توی سالن روی یه پله نشسته بودیم و داشتیم سردرسا بحث می کردیم که کدوم  مهسبا

درس و چه ساعتی و چه روز بگیریم بهتره تا هم همه ی روزای هفته مون پر نشه و هم کالسا پشت هم باشه 
  .که مجبور بشیم کلی بین کالسا معطل باشیم وم عالف

  
  .بگیریم بهترهنه مهسا این درس و دوشنبه :من

  
 ساعت خیلی بدیه من همیشه خوابم میگیره و هیچی از درس نمی فهمم این جوری نه 1_3آخه چرا؟ :مهسا

  .می تونم به درس گوش بدم نه جزوه بنویسم
  

 اینکه بهتر توضیح بدم از جام بلند شدم و جلوی بچه ها وایستادم و سعی کردم مثل یک معلم خوب برای
  .له ی خیلی راحت تو کله ی چند تا بچه ی خنگ فر کنه توضیح بدمکه سعی میکنه یک مسئ

  
 بگیریم بهتره هم اون ساعت الکی عالف نیستم چون در حال 1_3ببین عزیزم اگه این درس و دوشنبه :من

 که کالس بعد بمونیم تو دانشگاه هم اینکه بی خودی به خاطر این درس آخر هفته پا نمیشیم بیایم 3باید تا 
  ... همه راه رو بعدماین ساعت بی خودی بیاد دانشگاه اونم 4 آخه کی دوست داره آخر هفته دانشگاه

  
 اومدم بقیه رو بگم دیدم این سه تا اصالً به من نگاه و توجه نمی کنن زل زدن به پشت سرم و مات نگاه تا

  .می کنن و با تعجب و دهن باز مونده بودن
  

بعد اصالً به من نگاهم نمی کنن ولی .و پاره می کردم تا اینا بفهمن دراومد من داشتم واسه اینا گلومکفرم
چرا اینقدر تعجب کرده بودن؟ همه ی اینا توی یک ثانیه تو ذهنم اومد بود عصبانی شدم و کفری 

   کنید؟یبه کجا نگاه م...هی.چتونه شما جن دیدید؟ من دارم با شماها حرف می زنما:گفتم
  

ببخشید اتاق مهندس امینی کجاست؟ هم ترسیده بودم هم :ت سرم گفت دفعه یه صدای آشنا از پشیه
 ساله با قد بلند و 26_27یه پسر جوون . با یه حالت منگی برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. جاخورده بودم

بوی ادکلنش آدمو مست .خوش تیپ با یه کت وشلوار مشکی و خوش دوخت جلوم وایساده بود
  .بچسبی تا بوشو به خودت بگیریدوست داشتی همچین بهش .یکردم
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 همچین خوش حالت و قشنگ شونه کرده بود و فرم داده بود که آدم دوست داشت یه دستی به موهاشو
چشم و ابرو و موهای مشکی وچشمای دقیق با یه حالت خاص توی چشماش که همین نگاه .موهاش بکشه

 می ما کل تیپ و هیکل و قیافه کنار هخاص جذابیت صورتشو بیشتر می کرد با یه قیافه یی که وقتی ب
  .زاشتی خیلی جذاب می شد و آدمو به سمت خودش می کشید

  
 اینکه تو لحظه ی اول فکر کردم صداش آشناست اما هر چی به قیافش نگاه کردم هیچ آشنائیتی توش با

ین پسره و هیچ هممون زل زده بودیم به ا.اشتباه کردم دفعه ی اولم بود که این پسرو می دیدم.نمی دیدم
  .کدوم جواب نمی دادیم اونم که دید ما جواب نمی دیم فکر کرد سؤالشو نشنیدم

  
  ببخشید؟؟؟:من

  
  اتاق مهندس امینی؟:پسر

  
بعد به . یه جور عجیبی بود.قد یه ثانیه یا کمتر تو چشمام نگاه کرد. دست به انتهای سالن اشاره کردمبا

  .فتسمت انتهای راهرو و اتاق مهندس امینی ر
  

همه مون داشتیم از .پاهام سر شده بود. جور که رفتنشو نگاه می کردم نشستم سرجام بین بچه هاهمون
  .از حق نگذریم خوش تیپ و خوش قیافه بود.فضولی می مردیم که بفهمیم این پسره کی بوده

  
  این کی بود بچه ها؟:مهسا

  
 از ته سالن برنداشته بود با اینکه پسره هنوز هیچکی چشمشو. ی سرها به عالمت نمی دونم تکون خوردهمه

  .رفته بود تو اتاق ولی ما کماکان زل زده بودیم به سالن
  

  فکر می کنید دانشجو بوده؟:روجا
  

  نه بابا دانشجو چیه؟بهش می خورد ترم یکی باشه؟: مریم
  

  شاید درسش تموم شده؟:مهسا
  

ارو دفعه ی اولشه اومده اینجا نمی بینید یعنی اگر ترم باالئیمون بود ما یادمون نمی یومد؟این ی:من
  .آدرس اتاقا رو از ما پرسید

  
برگشتم نگاهشون کردم دیدم تو عالم خودشونن و زل زدن به . سرها به نشانه ی آره تکون خورددوباره

  .سالنیکی یه دونه زدم تو سرشون تا به خودشون اومدن
  

   پسر ندیده بودید؟ندید بدید بازی چرا در می یارید شما؟ مگه تا حاال:من
  

  .نمی دونم یه حس عجیبی میده.چرا دیده بودیم اما این از همه شون بهتره:مهسا
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  .آره حسش عجیبه اما کی گفته از همه بهتره؟تو دانشگاه خودمونم کلی پسر خوب داریم:مریم
  

و بریم سر  ساعت تونستیم انتخاب واحد کنیم 3خالصه بعد . شروع کردن حرف زدن پشت سر دانشجوهابعد
  .خونه زندگیمون

  
انگار همه ی بچه ها چه اونایی که تو . هفته ی اول شروع ترم کالسا تق و لقه اما نه برای دانشگاه مامهیشه

همین شهر زندگی می کنن چه کسایی که از شهر های دیگه میان و خوابگاهی هستند قسم خوردن سر همه 
سال دوم که بودیم . باشندتهالبته شاید هم حق داش.دازندی کالسها حاضر باشند و حتی یک دونشونم جا نن

می خواستیم مثالً نشون بدیم که دانشجو هستیم و بزرگ شدیم و دیگه الزم نیست از اولین روز شروع 
گفتم هفته ی اول که معموالً یه سری از بچه ها نمی یان دانشگاه با .کالسها بریم سر جلسه تا آخرین روزش

استادم ببینه هیچ کسی . هیچ کدوممون نیایم کالستیمیک روزی که فقط یک کالس داشهم هماهنگ کنیم و 
برای تالفی کار ما به همه ی بچه .اما استاد بی خیال نشد.نیومده کالسو تعطیل می کنه و بی خیال میشه

و های کالس یه غیبت خوشگل داد و گفت اگه دوباره دست جمعی کالسو تعطیل کنید بهتره برید این درس
  .حذف کنید

  
 اون روز به بعد هیچکی جرأت نداره با هماهنگی قبلی نیاد سر کالس چون این استادا هر کاری از از

  .دستشون برمیاد
  

 ی اول و کالً جلسه ی اول بیشتر وقت کالس مربوط میشه به معرفی استاد و دانشجوها و نحوه ی هفته
اما ماها که سال آخربودیم ...م نمره های امتحانی وتدریس منابع مورد استفاده و چگونگی امتحان و تقسی

استادها هم بعد چهار سال چه به قیافه چه اسم هممون رو می .تقریباً همه ی استادامونو می شناختیم
  .شناختن

  
 کالسهای اختیاری معموالً استادهای جدیدی داشت که یا مال گروه های دیگه بودن یا از دانشگاه های اما

اختیاری که چه عرض کنم .یه درس اختیاری بود.وسط هفته بود و ساعت دوم کالسها. دندیگه اومده بو
 بگیریم چون هیچ درسی سودانشگاه درسو پیشنهاد می ده و ما باید این در.همچین اختیاری هم در کار نبود

یی میشه در واقع یه جورا.اختیاری دیگه ای غیر از اونی که دانشگاه موظفمون کرده بگیریم وجود نداره
هم همه ای راه . خالصه سر کالس نشسته بودیم و همه داشتن با هم حرف می زدند.»درس اجباری«گفت 

 با این که سعی می کنم تند تند بنویسم و به یسممن معموالً همه ی جزوه ها رو می نو.افتاده بود تو کالس
  .خاطر همین خرچنگ وقورباغه می نویسم اما بازم جا می مونم

  
لی آروم آروم جزوه می نویسه اما کم پیش می یاد که جا بمونه و معموالًجزوش از همه مون  خیمهسا

ساعت قبل هم من سر جزوه نویسی یه چند جایی رو جا مونده بودم و به خاطر همین جزوه ی .کاملتره
کنم  پیدا ومهسا رو گرفته بودم که تا قبل از ورود استاد جدید به کالس قسمتهایی که ننوشته بودم

انقدر سرم گرم کار خودم بود که نفهمیدم کالس ساکت شده و یکی دو نفر دارن سالم می .وبنویسم
اما یه دفعه با شنیدن یه .حتی به سقلمه های مهسا که پهلومو داشت سوراخ می کرد توجهی نداشتم.کنن

  .صدایی منجمد شدم
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امیدوارم که همه .یاریه اما خیلی مهمهبا اینکه درستون اخت.استاد این درستون.سالم من معینی هستم:_
اسمها رو بر ...خوب.سرکالسها به صورت منظم و کامل شرکت کنند و استفاده ی کافی رو از کالس ببرن

  ".طبق لیستی که آموزش به من داده می خونم تا با قیافه و اسامی آشنا بشم
  

  ...نا بود اما قیافهصدا خیلی آش. بلند کرده بودم و زل زده بودم به استاد معینیسرمو
  

وای . معینی همون پسری بود که تو سالن ازمون آدرس گرفته بود وما مثل خنگا رفتار کرده بودیماستاد
  .کاش یکم معقوالنه تر عمل کرده بودیم.چه گند عظیمی

  
 همچین درد گرفته. آن به خودم اومدم دیدم سقلمه ی مهسا دیگه از پهلو گذشته و رسیده به دل و رودمیه

با عصبانیت برگشتم یه چشم غره بهش رفتم می خواستم یه چیزی بهش بگم که دیدم،با چشم .بود که نگو
  ... اسم توروخونده..بگو بله..بگو بله:داره بهم اشاره می کنه و زیر لبی میگه

  
یه .تازه دوزاریم افتاده بود. نگاه به دورو برم کردم و دیدم همه دارن به من نگاه می کنن و منتظرنیه

  .نگاه به استاد کردم دیدم خیلی آروم داره بهم نگاه میکنه و منتظره
  

  .»بله« صاف نشستم و دستمو بردم باال یعنی توجام
  

  خانم سوگند آریا؟: همون جور که بهم نگاه می کرد با یه لبخند محو گفتاستاد
  
  .بله استاد:_
  

چی میشد زودتر بهم :  برگشتم به مهسا گفتممنم.  ثانیه دیگه بهم نگاه کرد و بعد رفت سرغ اسم بعدییه
  میگفتی تا آبروم نره؟

  
  .بابا رو توبرم آرنجم درد گرفت بس که کوبیدم بهت:مهسا

  
  .ساکت استاد داره نگاهمون میکنه. بسه دیگه:روجا

  
.  نشستن سر کالس خیلی سخته مخصوصاً که باید ساکت بشینی و توکل کالس فقط یک نفر حرف بزنهآروم

 خونه ی پرش یک ساعت اول شروع کالس آدم بتونه خودش و نگه داره و به زورم که شده به معموالً
 به غیر از شهحرفهای استاد گوش کنه اما از یک ساعت که گذشت دیگه این فکر آدم به همه جا کشیده می 

  .درس و کالس
  

 پلکام هی میوفته روی هم و سرم سنگین میشه و چشام قیلی ویلی میره و.  معموالً سریع خوابم میگیرهمن
واسه همین سعی میکنم سر کالسا همیشه عینک طبیمو بزارم . این همیشه یه مصیبت عظیمه. سرم خم میشه

  .رو چشمام که حالت خواب آلودگی چشمام کمتر پیدا باشه
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م یک ساعت اول که گذشت دیگه حواسم به درس نبود همش داشت.  استاد معین هم مستثنا نبودنکالسهای
 ساعت 4 ماه تعطیلی و صبح تا شب تو خونه خوابیدن خیلی سخت بود که بتونم 3خب بعد . چرت می زدم

  .کامل تو کالس بشینم و به درس گوش بدم
  

 صبح که 8استادش از .  ساعت تموم سرکالس بشینم2 این کالسم یه کالس دیگه بود که مجبور شدم قبل
 به طور کامل و یکریز قهی نه و پنجاه و پنج دق9:55 تا  کالس شروع می شد شروع میکرد به درس دادن

  .درس می داد و ماهام باید تند تند جزوه می نوشتیم
  

اصالً حواسم .عینکمو چشمم گذاشتم و سعی کردم زیادی تابلو نباشم. مخم هنگ کرده بود و نمی کشیددیگه
 دقیقه 2بدبختی اینکه من چه . ی زنمنبود همه ی تمرکزمو گذاشته بودم رو اینکه کسی نفهمه دارم چرت م

.  خوابم می دیدموقتهاسریع خوابم می گرفت و حتی بیشتر .  ساعت چشمامو میبستم فرقی نمی کرد2چه 
:  بود که استاد گفت11:8 قهی و هشت دقازدهی،11:9ً قهی و نه دقازدهی گذشته بود حدوداً یا  11ساعت از 

ه بعد از تابستونه بهتون ارفاق می کنم و کالسو زود تعطیل می چون جلسه ی اول. برای امروز درس کافیه
  .کنم

  
  . بینم که خیلی هاتون خوابتون گرفته و بیشتر از این نمی تونید به درس توجه کنیدمی

  
 که با حرف استاد تازه هوشیار شده بودم سعی کردم صاف بشینم و زل بزنم به استاد که یعنی همه ی من

یه نگاه . ا با نگاهی که استاد معینی بهم کرد اونقدر خجالت کشیدم که حد ندارهام. حواسم به درس بود
 جلسه ی بعد هر کسی نمی از: با تأسف سرشو تکون داد و رو به بچه ها گفت. سرزنش کننده و گله گزار بود

  .تونه سر کالس بشینه به خودش زحمت نده بیاد تو کالس
  

همه نفس راحتی کشیدن و شروع کردن به حرف زدن . ج شد هم وسایلشو جمع کرد و از کالس خاربعد
  .باهم و نظر دادن

  
از . وای خدا کی فکر می کرد یه همچین استاد جوونی اینقدر جذبه داشته باشه. راحت شدم... اوف:مهسا

  .دختر و پسر هیچکدوم جرأت نمی کردن حتی نفس بکشن چه برسه به اینکه حرف بزنن
  

  .واد بود با چه هیجانی درس می داد انگار عاشق این درسهاین استاده چه با س:مریم
  

 معموالً زیاد حرف نمی زنه اما هر چند وقت یکدفعه که حرف می زنه اگه از روی عقل بگه به نکته ی مریم
  .مهمی اشاره می کنه

  
 می اون یک ساعتی که داشتیم به درس گوش میکردم فهمیدم که بار علمیش باالست سعی.  با مریم بودحق

  .کرد همه چیزو ساده و روان و در عین حال دقیق و کامل بگه تا همین جا سر کالس کل درسو بفهمیم
  

در واقع هر کسی که باهاش درس داشت و اونایی هم که .  معینی شده بود سوژه ی کل دانشکدهاستاد
نس با معدل یک استاد جوون و فوق لیسا. درس نداشتن و فقط دیده بودنش در موردش صحبت می کردن

A.   
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. اما این استاد فرق می کرد.  به استادهای فوق لیسانس خیلی سخت کالس واسه تدریس می دنمعموالً
ظاهراً از دانشگاه سراسری فارغ التحصیل شده بود و همون جا می خواستن .  بود و شاگرد اولAمعدلش 

  .نداشتالعات درستی ازش هیچ کس اط. واسه دکتری بهش سهمیه بدن اما خودش نخواست که بخونه
  

هیچ کس حرف .  سنگین می یومد سر کالس و درس می داد و سنگین می رفت تو دفترش می نشستخیلی
  .و حدیثی پشت سرش نشنیده بود

  
هر درسی که خالی میشد و استاد نداشت چه . استاد خوبی بود.  استاد داشتیم به اسم استاد حمیدییه

بچه . سی و چند ساله بود. معموالً خوش تیپ و تر وتمیز بود. این استادتخصصش بود یا نبود می دادن به 
 خوشتیپ ترین جورایییه . همیشه خیلی به خودش می رسید. ها میگفتن یه زن خیلی خانم و خوشگل داره

  .همه دوست داشتیم بدونیم از چه عطری استفاده می کنه. بوی عطرش خیلی خوب بود. استاد دانشگاه بود
  

فته ای از شروع ترم می گذشت با بچه ها توی حیاط نشسته بودیم که دیدیم استاد معینی و استاد  سه هیه
  .حمیدی با هم دارن قدم می زنن و حرف زنان می رن سمت ساختمان گروه

  
باید باهم . تقریباً جوان ترین استادای گروهمون هستند. البته حق هم دارن. چه با هم مچ شدن:مهسا

  .دوست بشن
  

مهندس معینی هم . از حق نگذریم. اما فکر کنم استاد حمیدی رقیب پیدا کرده.  آره با هم جورن:من
  .هیچ سوء پیشینه ای هم نداره. جوون تره و هم خوش قیافه تره

  
ریحانه رو که می شناسید؟ همه با سر . آره گفتی سوء پیشینه یادم افتاد یه چیزی براتون تعریف کنم: روجا

  .تأیید کردیم
  
  ریحانه کیه؟! نه: ریمم
  

  .ریحانه همون دختره ترم باالئیس دیگه. مریم تو هم که همیشه از همه چیز عقبی... اَه: من
  
از نظر قیافه دختر زیبایی . یه دختر چشم و ابرو مشکی. وقتی ما سال اول بودیم ریحانه سال آخر بود[

م باالیی شنیده بودیم که ریحانه وقتی ترم از بچه های تر. اما از نظر رفتاری چندان تعریفی نداشت. بود
  .آخر بود با استاد حمیدی دوست شده بود و سروسری با هم داشتند

  
اما .  گفته بودند ریحانه به استاد حمیدی فشار می آره تا استاد زنشو طالق بده و با اون ازدواج کنهحتی

البته ریحانه هم . ای جدایی از اون نداشتچون زن استاد یک زن زیبا و کامل بود ظاهراً استاد بهانه ای بر
بیکار ننشسته بود گفته بودند که اون هم با یه پسر جوون و پولدار دوسته و ترجیح می ده که با اون ازدواج 

در هر حال همیشه از این حرفها بود . اما اگه اون نشد استاد حمیدی مورد مناسبی برای ازدواج بود. کنه
درسته که از قیافه ی استاد پیدا بود که وقتی جوون .  های ترم باالیی شنیده بودیموما فقط اونها رو از بچه
  . دانشگاه چیزی ازش ندیده بودیمویبود شیطون بوده اما ما ت
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تنها چیز بدی .  حداقل ترمی یک درس با اون داشتیم اما هیچ حرکت ناجوری از این استاد ندیده بودیمما
  .د که در این مورد می گفتندکه وجود داشت همین شایعاتی بو

  
  حاال ریحانه چی شده؟.آهان یادم اومد: مریم

  
بچه ها میگن یکشنبه ریحانه اومده . خسته نباشید بعد یک ساعت تازه یادت اومد؟ داشتم می گفتم: روجا

 میزنه به هرکسی که " SMS "از همون در دانشگاه . مهنا اولین نفری بود که اونو دیده. بود دانشگاه
ریحانه که وارد . یکننهمه ی بچه هام خبر و پخش م. یشناخته و میگه ریحانه نامی وارد دانشگاه شدهم

  .دانشگاه میشه هر جامیره چند تا چشم دنبالشن
  

  .چه حیف شد خیلی دلم می خواست منم ببینمش... واقعاً؟ اه: من
  

  اما می دونید نکته ی جالبش چیه؟. آره حیف شد: روجا
  

  ...؟نه چیه: مهسا
  

  . نگاهی به اطرافش کرد و سرش و جلو اورد ما هم برای اینکه صداشو بهتر بشنویم خم شدیم جلوروجا
  

جالبش اینجاست که با اینکه یکشنبه روز کاریه مهندس حمیدی بود :  صداشو پائین آورد وآروم گفتروجا
  .شتریحانه هم عصبانی دربه در دنبالش می گ. اما هیچ کس از صبح اون و ندیده

  
وای یعنی استاد کالساشو کنسل کرده؟ پس شایعه ها درسته چون استاد حمیدی آدمی نیست که بی : من

  .ای کاش منم بودمو صحنه رو می دیدم... وای. خودی سر کالس نیاد
  

اگه اینجا بود و ریحانه رو می دید خیلی . منم بودم فرار می کردم. حتماًخیلی هیجان انگیز بود: مهسا
  .شدضایع می 

  
دانشگاه با اینکه همه ی انرژی آدم و .  پشت سر استاد و ریحانه حرف زدیم و بعد رفتیم سر کالسیکم

هر روز . در ضمن بودن پیش دوستام خیلی عالیه. اما به آدم انرژی هم میده اینکه یه هدفی داری. میگیره
هیچ جا برای . اریم می یتوی یه جمع صمیمی و هم سن با اینکه کلی حرف می زنیم اما بازم وقت کم

  .فراموش کردن زمان بهتر از جمع دوستان نیست
  

دو جلسه درس می داد وجلسه ی بعد یک امتحان از . معینی روش خاص خودشو برای تدریس داشتاستاد
به نظر کار خوبی بود چون هیچ مدلی نمی شد بچه ها رو مجبور کرد که . قسمتهای تدریس شده می گرفت

  .م بخونندرسو در طول تر
  

  . هم همیشه یه شیوه ی خاص داشت سری اول سؤاالت تستی بود و سری دوم سؤاالت تشریحی امتحاناش
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به نظر صداشو خودش آشنا بود اما هر چی فکر می کردم یادم نمی .  معینی برام مثل یه معما بوداستاد
درس می داد اما بازم وقت با اینکه کل ساعت کالسشو . یومد که کجا دیدمش همین موضوع گیجم می کرد

  .کم می آورد و مجبور بود کالسهای فوق العاده بگذاره
  

برای .  می کرد از دانشجوها کار بکشه تا مطمئن باشه درسی رو که داده به طور کامل درک شدهسعی
سعی می کرد همه رو برای کنکور . همین هم به طور مداوم به بچه ها پروژه می داد و امتحان می گرفت

  .شد آماده کنهار
  

مهم نیست که شما قصد دارید برای ارشد بخونید یا نه در هر حال همه تون اون امتحان رو می : گفتمی
این امتحان می تونه به عنوان محکی باشه برای شما که بدونید توی این چهار سال که درس خوندید .دید

  .چی یاد گرفتید و چی حالیتونه
  

 و چهل و کی 1:45 صبح کالس داشتیم و بعد از8.دور هم جمع شده بودیم شنبه بود وهمه تو دانشگاه سه
. از طرفی استرس کنکور هم بود. درسا هم سنگین بودن هم زیاد.  ً استاد ولمون کرده بودقهیپنج دق

 تو کنکور میاد و هنمی دونستی باید درسای سخت ترمتو بخونی یا باید درسایی ک. تکلیفمون معلوم نبود
  . حسابی گیج می شدآدم. بخونی

  
اما شماره ی . معموالً ساعت کالس و روزش رو تعیین می کرد. معینی کالس فوق العاده گذاشته بوداستاد

  .می یومد ببینه کدوم کالس خالیه تا ازش استفاده کنه. کالس رو نه
  

یکی از . ریم ی بچه ها دم ساختمان جمع شده بودن و منتظر استاد که بیاد و بگه کدوم کالس باید بهمه
  .بچه ها از دور استاد و دید و به بقیه خبر داد

  
   )8فصل ( 

  
  .بچه ها استاد اومد: _
  

همه یکی یکی سالم میکردن و .  خودشونو جمع وجور کردن مرتب وایسادن تا استاد بهمون رسیدهمه
  .استادم با حوصله جواب سالم همه رو می داد

  
. همه دوسش داشتن و هیچ کس جرأت نمی کرد پشت سرش بد بگه.  نظر رابطه ی خوبی با بچه ها داشتبه

  .با اینکه تو درس سختگیر و حساس بود هیچ کس گله ای نداشت
  

  خب بچه ها کسی نرفته دنبال کالس؟: استاد
  

استاد ما جسارت نمی کنیم تو کار شما دخالت :  از پسرهای کالس که سرزبون دار تر از بقیه بود گفتیکی
  .ن جوری گذری از کنار کالسها رد می شدیم دیدیم همه جا پره و همه کالس داشتناما همی. کنیم

  
  .یعنی هیچ کالسی خالی نبود: استاد
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دیگه جاهای دیگه . به نظر تنها جای خالی تو طبقه بود. چرا استاد یه جا خالی بود منتها آزمایشگاه بود:_

  .رو نگشتیم
  

یکم هم حال و هوای کالس از شکل رسمی در می آد و . اهباشه، خوبه بریم تو همون آزمایشگ: استاد
  .اونقدر ها کسل کننده نیست

  
قابل توجه اون دانشجوهایی که سر کالس دائم چرت میزنن بعد یه نگاه :  با یه لبخند شیطنت آمیز گفتبعد

شونمون لطفاً ن: گذری به جمع ما چهار نفر کرد و به آقای اکبری همونی که آزمایشگاهو بلد بود گفت
  .بدید

  
اما هیچ وقت به . نمی دونستم می فهمید که خوابم میگیره یا نه.  خاطر حرف استاد کلی خجالت کشیدمبه

من خوش خیالو بگو فکر می کردم با وجود عینک کسی متوجه ی چشمای چپ . روی خودش نیاورده بود
  .شده از خواب من نمی شه

  
ی وارد آزمایشگاه شدیم روی اولین صندلی خالی کنار  کردم خودمو پشت بچه ها قایم کنم و وقتسعی

  .دوستام نشستم
  

 پر بود از وسایل شیشه ای و دستگاه های مختلف و محلولها و ترازو ها با اندازه و دقت های آزمایشگاه
میز که چه عرض کنم بیشتر شکل یه سکوی سرامیکی یا کاشی . وسط آزمایشگاه یه میز بزرگ بود. مختلف

   )U( بود که به صورت کاری شده 
  . بودانگلیسی

  
همه ی صندلی ها هم دور تادور این مربع .  واقع یه مربع که یه ضلع نداشت و روبروش یه تخته بوددر

وسط میزها یعنی وسط مربع خالی یه صندلی بود که پیدا بود برای نشستن استاد . توخالی چیده شده بود
  .یا مسئول آزمایشگاه بود

  
یه نگاهی به تخته کرد و بعد . ر میز نشستیم و استادم صندلیش و کشید عقب و روش نشست دور تا دوهمه

خوب آقای اکبری حاال که زحمت پیدا کردن جارو کشیدید لطفاً زحمت : خطاب به آقای اکبری گفت
  .اوردن ماژیک و هم بکشید برید آموزش یه ماژیک بگیرید بیارید تا درس رو شروع کنیم

  
  . یه چشمی گفت و از جاش بلند شد تا بره دنبال ماژیک اکبری همآقای

  
بچه ها .  ی قبل که کالس داشتیم استاد امتحان گرفته بود و قرار بود جلسه ی بعد هم امتحان بگیرهجلسه

  .هم شروع کرده بودن با استاد در مورد امتحان صحبت کردن
  

ما راضی . استاد خیلی عالی بود:  میگفتن از بچه ها پرسید امتحان جلسه ی قبل چه طور بود و همهاستاد
  .امتحان راحتی بود.بودیم
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.  اینجا بود که به نظر من خیلی هم سخت بود و من فکر می کردم جوابهای ناجوری به سؤاالت دادمجالب
  :بهش گفتم. برگشتم یه نگاه به مهسا کردم دیدم اونم با من موافقه

  
  پس این سؤاالیی که اینا میگن کجا بود که ما ندیدیم؟. ردمکجای امتحان آسون بود؟ من که خراب ک: من

  
  .به نظر منم سخت بود. آره منم افتضاح نوشتم: مهسا

  
 دو با تعجب و لبخند داشتیم با هم پچ پچ می کردیم چون یا ما امتحان و حسابی خراب کرده بودیم یا هر

  .بچه ها و به خاطر همین موضوع خندمون گرفته بود
  

استاد حواسش به ما . قیقاً رو به روی استاد معینی نشسته بودیم و در تیر رس نگاه استاد بودیم مهسا دمنو
ما که به خیال خودمون داشتیم یواشکی حرف می زدیم و میخندیدیم یه دفعه با صدای استاد خشک . بود

  .شدیم و خندمون رو صورتمون ماسید
  

  مشکلی پیش اومده خانم اریا؟: استاد
  

   نه استاد چه مشکلی؟...نه : من
  

  پس میشه بگید به چی می خندید تا ما هم بخندیدم؟: استاد
  

 خجالت کشیده بودم هم نمی دونستم چی بگم اونم جلوی کل بچه های کالس از دختر و پسر بگم ما گند هم
  زدیم به امتحانمون واسه همین می خندیدیم؟ نمی گه شما خلید آخه؟

  
  ...خوب ... یعنی امتحان جلسه ی قبل ... چیزه ... راستش استاد : تم تته پته و بریده بریده گفبا
  

  ...خوب :  که منتظر بود من حرفمو کامل کنم با بی صبری گفتاستاد
  

  .خوب ما خراب کردیم:  زدم به دریا و مستقیم به استاد نگاه کردم و گفتمدلمو
  

یعنی خوب به نظر ما امتحان سختی : م گفتم که دیدم ابروهای استاد از تعجب باال رفت برای تصیح حرفبعد
اما با توجه به اینکه تقریباً اکثریت کالس میگه امتحان .)) با دست خودم و مهسا رو نشون دادم. (( بود

  .آسونی بود پس حتماً ما امتحانمون خراب شده که یه همچین احساسی داریم
  
چون با تموم شدن حرفم بچه ها شروع . ه کنم خجالت جرأت نمی کردم غیر از استاد به کس دیگه ای نگااز

تو چشماش خنده . واسه همین هم تغیر حالت صورت استاد و کامالً درک کردم. کرده بودن به پچ پچ کردن
  .دهپیدا بود که داره جلوی خودشو میگیره که نخن. بود و گوشه ی لبش جمع شده بود

  
منم یه نفس راحت . رها که ازش سؤال کرده بود یه سرفه کرد و روشو برگردوند طرف یکی از دختاستاد

  .کشیدم
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همین جوری هم نمیشه از پس دانشجوها .  استاد معینی جوون بود نمی خواست به بچه ها رو بدهچون
به خاطر همین سعی میکرد جلوی بچه ها مخصوصاً دختر . براومد چه برسه به اینکه لیلی به الالشون بذاره

 و سعی می دوننها می خواستن در مورد امتحان جلسه ی بعد یه چیزایی ببچه . حقم داشت. ها نخنده
  .کردن با سؤال کردن زیاد از زیر زبون استاد حرف بکشن هر کسی یه سؤال می کرد

  
  استاد امتحان سخته؟: _
  

  اگه مثل این دفعه سؤال بدید خیلی خوبه؟+: 
  

   پایان ترم؟استاد نمره ی این امتحانا چقدر تأثیر داره تو نمره ی*: 
  

انگار کیف میکرد که میدید بچه ها سعی میکنن ازش حرف .  با یه لبخند به بچه ها نگاه می کرداستاد
  .جوری نگاه می کرد که انگار منظره ی هیجان انگیزی جلوشه. بکشن

  
شه استاد نمی: یکم صداشو نازک کرد و با عشوه ای که همیشه تو صداش بود گفت.  محو استاد شده بودمهسا

  .سؤاالت رو یکم ساده تر بگیرید؟ آخه خیلی سخته
  

مهسا نمی بینی استاد چه جوری می خنده؟ عمراً به : زیر لبی گفتم.  از دست مهسا حرص می خوردمداشتم
نمی خواد . این جوری فقط خودمونو ضایع می کنیم. مطمئنن کار خودشو میکنه. حرف ماها گوش کنه

  .چیزی بگی
  

دوباره مهسا اومد خودشو لوس . ظاهراً اصالً صدای منو نمی شنید.من توجهی نمی کرد مهسا اصالً به اما
  استاد نمیشه همه ی سؤاال تستی باشه؟: کنه واسه همین گفت

  
فکر کنم .  خواستم مهسا رو ساکت کنم تا کمتر خودشو ضایع کنه واسه همین با پام کوبیدم به ساق پاشمی

خی گفت که خدا رو شکر تو سروصداهای بچه ها گم شد و کسی غیر یکم محکم کوبیدم چون بی هوا یه آ
 کسی متوجه شده بینمسرمو بلند کردم که ب. بعد با دست پاشو گرفت و به من چشم غره رفت. از من نشنید

تا سرمو بلند کردم استاد و دیدم که از رو به رو متوجه ی ماهاست از روی لبخندی که زورکی سعی . یا نه
از طرفی هم کاری که . وای خدا از خجالت سرخ شدم.  بگیره فهمیدم که همه چیزو دیدهمیکرد جلوشو

برگشتم به مهسا نگاه .  جلوی خودمو بگیرمونستمکرده بودم و قیافه ی استاد اونقدر خنده دار بود که نمی ت
  .کردم اونم استاد و دیده بود

  
ز و از خنده ای که سعی میکردم بی صدا باشه سرمو گذاشتم روی می.  نمی تونستم خودمو کنترول کنمدیگه

. هر وقت خندش شروع میشد دیگه تمومی نداشت. مهسا هم دسته کمی از من نداشت. کبود شده بودم
 رفته رو اهر وقت این حالتی می شد ما میگفتیم مهس. همچین می خندید که تمام تنش تکون می خورد

فقط یه لحظه سرمو بلند کردم . ود که خندم بیشتر بشهاین ویبره ی مهسام مزید بر علت شده ب. ویبره
از طرفی یکی از بچه ها ازش سؤال . دیدم استاد چشمش به ماست و اونم نمی تونه جلوی خندش رو بگیره

  .بودپرسیده بود و منتظر جواب بود اما استاد به جای جواب دادن کبود شده 
  

  ...بچه ها من از اینجا پاهاتونو می بینم : قط گفت دفعه شروع کرد به خندیدن و برای توجیح خندش فیه
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 ها از این حرف استاد خیلی تعجب کردند اما از اونجایی که استاد چشمش به ما بود و من و مهسا هم بچه

سرمون رو میز بود و داشتیم می خندیدیم، شصتمون خبردار شد که هر چی هست مربوط به ماست و ما یه 
 می کردم تا چشمم دنیست بقیه ی کالس چه جوری گذشت چون هر وقت سرمو بلناصالً یادم . کاری کردیم

به استاد یا مهسا می افتاد ناخودآگاه خندم می گرفت و برای جلوگیری از خندیدن دوباره اصالً جرأت 
  .در طول کالس زل زده بودم به برگه ی جلوی روم. نکردم تا آخر کالس سرمو از رو میز بلند کنم

  
  .همه ی بچه ها دور من و مهسا جمع شدند تا ببینن موضوع به طور کامل چی بوده کالس بعد

  
از طرفی هم بس که خندم رو قورت داده بودم دل درد گرفته . که اصالً حوصله ی توضیح دادن نداشتممنم

سریع وسایلمو جمع کردم تا از کالس برم بیرون گذاشتم مهسا داستانو برای بچه ها ی کنجکاو . بودم
  .عریف کنهت

  
  .ببخشید:  کالس که بیرون اومدم چشم تو چشم استاد شدم ناخودآگاه گفتماز
  

واسه چی؟ برای اینکه ززدی پای دوستتو ناکار کردی ؟؟؟ یا واسه :  با یه لبخند شیطنت آمیز گفتاستاد
  .اینکه من پاهاتون رو دیدم؟؟؟ خب حیف بود یه همچین صحنه ای رو از دست بدم

  
یعنی این همون استاد معینی عصا (( خ شده بودم از طرفی دهنمم یه متر باز مونده بود  خجالت سراز

: نمی دونستم چی بگم واسه همین دوباره گفتم) قورت داده است که داره باهام شوخی می کنه؟؟؟ 
  .ببخشید

  
  .خودتو اذیت نکن. اشکالی نداره:  دقیق بهم نگاه کرد و گفتاستاد

  
  . سالن خارج شد راشو کج کرد و ازبعد

  
  . تا میتونستم به خودم بد و بیراه گفتم که چرا نتونستم جلوی خودمو بگیرم و خودمو ضایع کردممنم

  
 سر کالسها بچه ها موبایلشونو خاموش نمی کنن میزارن رو حالت سکوت و ویبره که اگه تلفن شون معموالً

  .زنگ خورد بفهمن و از کالس برن بیرون و جواب بدن
  

استاد معینی زیاد خوشش نمی یومد کسی .تقریباً همه همین کارو میکنن. هم مشکلی پیش نمی یادمعموالً
  .سر کالسش از جاش بلند شه و بره بیرون

  
  .حواسم پرت میشه و رشته ی کالم از دستم در میره: میگفتهمیشه

  
 و از کالس میره  یه جلسه یکی از بچه های کالس که موبایلش رو ویبره بود گوشیشو دستش میگیرهسر

  .کالس،کالس استاد معینی بود.بیرون که جواب بده
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 بچه ها گوشیشون و میزاشتن توی جیبشون تا استاد نبینه و به هوای دستشویی رفتن میرفتن بیرون از همیشه
کالس و برای اینکه تابلو نشه میزاشتن کامل از کالس برن بیرون و یه چند قدم دور از کالس به موبایلشون 

  .واب میدادنج
  

 اون جلسه اون دختر موبایلشو تو دستش گرفته بود و هنوز کامالً از کالس بیرون نرفته گوشیشو جواب اما
استاد معینی هم در حین درس دادن بود و داشت روی تخته یه نکاتی رو می .داد و مشغول حرف زدن شد

 دختره از جاش بلند ه از لحظه ای کنوشت، وقتی این دختر از جاش بلند شد حواس استادم پرت اون شد و
  .شد تا لحظه ای که از کالس خارج بشه چشم استاد بهش بود

  
همه ی بچه ها دهنشون از این . دختر هنوز به طور کامل از کالس خارج نشده بود که تلفنشو جواب داداون

  .کار و دل و جرأت اون دختره باز مونده بود
  

استاد معینی از .نارضایتی از چهره ی استاد پیدا بود.نگاه به استاد یه نگاه به دختره می کردن ویه همه
اینکه اون دختر همکالسیم وسط حرف استاد از جاش بلند شد و می خواست کالسو ترک کنه به اندازه ی 

  .اومدکافی عصبانی بود وقتی که دید دختره داره با تلفن حرف می زنه خونش به جوش 
  

  .خانم بفرمائید توی کالس:کرد وبا عصبانیت گفت سر دختره رفت ودرو باز پشت
  

 چشماش از تعجب گشاد شده بود و اونقدر از کار استاد شوک زده بود که نمی تونست تکون دختره
  .تلفن تون رو قطع کنید بفرمائید سر کالس:استاد با عصبانیت زیاد دوباره تکرار کرد.بخوره

  
بعد استاد با .تا دختره که خیلی ترسیده بود بیاد توی کالس استاد درو باز گذاشت و تکیه داد به در بعد

استاد چشماشو بست ویه نفس بلند کشید تا عصبانیتش کمتر .چشماش اونو تعقیب کرد تا سر جاش نشست
از این به بعد حق ندارید سر کالس من با تلفن :بعد با صدایی که عصبانیت درش دیده می شدگفت.بشه

 بزنه یا کسی از جاش بلند شه بره بیرون تا تلفنشو جواب بده،بهتره دیگه تو اگه تلفنی زنگ.روشن بیاید
  .کالس برنگرده و از همون طرف بره درسشو حذف کنه

  
هیچ کس هم .هیچ کس استادو تا به حال اونقدر عصبانی ندیده بود. ی بچه ها حسابی ترسیده بودنهمه

  .جرأت حرف زدن نداشت
  
اسی جرأت نداشت جلوی استاد معینی به گوشیش حتی نگاه کنه چه برسه به  اون روز به بعد هیچ احدالناز

  .اینکه دستش بگیره
  

با اینکه جوون بود و به خاطر همین باید حرف زدن باهاش خیلی راحت تر . معینی خیلی جذبه داشتاستاد
نداشت تنهایی از استاد های دیگه بود اما به خاطر جدیتی که استاد داشت هیچ کس از دختر و پسر جرأت 

  .باهاش حرف بزنه
  

  . هر کس با استاد کار داشت سعی میکرد کم کم یه نفرو با خودش ببره تا تنها نباشههمیشه
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 با پروژه ای که استاد معینی بهش داده بود مشکل داشت و از صبح که اومده بود دانشگاه یکریز غر مهسا
  .دیگه حسابیروی اعصاب بود.زده بود و گله کرده بود

  
  وای مهسا کشتی منو آخه تو مشکلت چیه دختر؟:من

  
  .اصالً نمی دونم اینی که استاد بهم گفته یعنی چی اصالً نمی دونم چی کار باید بکنم.نمی فهمم:مهسا

  
  .برو از استاد بپرس چکار باید بکنی. خب چرا از صبح نشستی وردل منو غر می زنی: من

  
هنوز جوونم از جونم . نه، نه، نه مگه خل شدم: داد و با ترس گفت به نشانه ی نه دستاشو تو هوا تکان مهسا

  .من اصالً جرأت ندارم برم پیش استاد معینی. سیر نشدم
  

  آخه چرا؟ مگه استاد می خوردت؟:  گفتمباکالفگی
  

  .نه منو میکشه: مهسا
  
ه استاد معینی دیوونه ای؟ آخه کی تا به حال به خاطر سؤال پرسیدن کسی رو کشته ک:  عصبانیت گفتمبا

  دومین نفرش باشه؟
  

سوگند جونم . در هر صورت من میترسم تنهایی برم پیشش. خب نمی دونم شاید اولین نفرش باشه: مهسا
  میشه تو هم بیای؟

  
  .من؟ من بیام بگم چی؟ آخه من که کاری ندارم: من

  
  .باشه بریم : تا گفتم. ستاد قد پنج دقیقه رو مخم راه رفت و حرف زد تا راضیم کرد باهم بریم پیش امهسا

  
  . از جاش پاشد ودستمو کشید و یه جورایی کشون کشون منو برد دم اتاق استاد معینیسریع

  
 دفتر استاد که رسیدیم تازه فهمیدم می خوام چی کار کنم یه آن به خاطر تعریفهای مهسا از استاد دم

اما تا اومدم به خودم . نخود آش شده بودمآخه واقعاً این موضوع به من هیچ ربطی نداشت و من . ترسیدم
  .بجنبم مهسا در اتاق رو زده بود

  
  .مهسا هم درو باز کرد و اول خودش رفت تو و بعد منو کشید تو اتاق. بفرمائید:  از داخل اتاقش گفتاستاد

  
 نگاه  پشت میزش نشسته بود و وقتی ما وارد شدیم سرش رو از روی برگه های جلوش برداشت و به مااستاد

ب فرمائید با من کاری :هر دو تا سالم کردیم و استاد با لبخند جواب سالممونو داد و بعد گفت. کرد
  داشتید؟

  
  .اصالً نمی فهممش. راستش در مورد پروژه ام می خواستم کمکم کنید. بله استاد: مهسا
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  کدوم قسمتشو نمی فهمید؟:  با لبخند گفتاستاد
  

استاد معینی هم همون جور که برگه ها رو از . در اورد و داد دست استاد برگه هاشو از توی کیفش مهسا
  .خب شماها بنشینید تا من ببینم مشکل از کجاست؟ بفرمائید: مهسا می گرفت گفت

  
یه صندلی جلوی میز استاد بود که چسبیده بود به میز ، مهسا برای اینکه به .  نگاه به دورو برم کردمیه

یه صندلی هم روبروی میز استاد بود که . روی برگه ها مسلط باشه اونجا نشستاستاد نزدیکتر باشه و 
اتاق چندان .  می کردمگاهداشتم با کنجکاوی به دفتر ن. چسبیده بود به دیوار من رفتم روی اون نشستم

 میز یه. یه کتابخونه که توش پر بود از کتابهای درسی و علمی. بزرگی نبود اما ظاهراً وسایل الزم و داشت
یه جا . و صندلی برای استاد که روش کامپیوتر و وسایل جانبیش بودن ،یه فایل برای ورقه ها و مدارک

  .چند تا صندلی برای نشستن مراجعه کننده ها.  بودآویزونلباسی برای لباسها که یه کت و یه پالتو روش 
  

حوصله تون سر : لبخندی بهم زد و گفتیه .  به دورو بر اتاق نگاه می کردم که دیدم استاد متوجه منهداشتم
  .بفرمائید شکالت بر دارید تعارف نکنید. رفته؟ خیلی آروم نشستید

  
.  یه ظرف پر از شکالت روی میز اشاره کرد و با اصرا مجبورمون کرد که یکی یه دونه شکالت ورداریمبه

 کنه تا مهسا کامالً درکش استاد مشغول توضیح دادن مشکل مهسا بود و سعی میکرد موضوع رو ساده بیان
  .کنه

  
همه مون با تعجب بهم نگاه .  تو عالم خودم بودم که یه دفعه دیدم از یه جایی یه صدای آهنگ میادمنم

تازه . یه دفعه رنگ و روم سفید شد و دستم شروع کرد به لرزیدن. کردیم تا ببینیم این صدا از کجا میاد
بس که مهسا هولم کرده بود یادم . ه که به کل یادم رفته بودفهمیده بودم این صدا، صدای زنگ گوشی من

با دست لرزون زیپ کیفمو باز . یاد عصبانیت اون روز استاد تو کالس افتادم. رفته بود گوشیمو خاموش کنم
ب ا لبخند .کردم و گوشیمو درآوردم و با منگی فقط بهش زل زدم که با صدای استاد به خودم اومدم

  .نمی خوای جواب بدی؟ گوشیت داره مترکه بس که زنگ خورد:  کردو میگفتداشت بهم نگاه می
  
  .الو سالم : گیجی و ترس به خودم اومدم و دکمه ی وصل موبایلو فشار دادم و طبق عادت گفتمبا
  

  . صدا نیومداما
  

  ...الو..الو: گفتمدوباره
  

قدر عصبانیه اما با تعجب دیدم نه نتها یه نگاه به استاد کردم ببینم چ.  صدا نمی یاد تلفنو قطع کردمدیدم
  .عصبانی نیست بلکه یه لبخند هم رو لبشه و داره به برگه های توی دستش نگاه میکنه

  
برای اینکه زودتر خفش کنم سریع برش .  صورت استاد زوم کرده بودم که دوباره گوشیم زنگ خوردرو

  .سالم...الو:داشتم و گفتم
  

  .م یخ کردم یخ کردم از چیزی که شنیداما
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  .دوباره رفت رو منشی تلفنی+:
  

  ...مگه یادم میره ... این جمله ... این صدا ...  خدا وای
  

به خودم اومدم دیدم .  صدایی نمی شنیدم حتی نفهمیده بودم این صدا رو از تو گوشی شنیدم یانههیچ
صالً نفهمیدم چی گفت و من ا. با منگی جوابشو دادم. گوشی دستمه و روجا پشته خطه و هی الو الو میکنه

  .چی حواب دادم
  

 عجیبی داشتم مطمئن بودم که اون صدا و اون جمله ی آشنا رو شنیده بودم اما کی؟ کی می تونست حال
  .برای اینکه آروم شم چشمامو بستم. اون حرفو زده باشه؟ بغض کرده بودم

  
همونی که حاضر . یدنش بودمهمون صدایی که خیلی منتظر شن.  که می شنیدم همون صدا بودصدایی

  .بودم هرچی دارمو بدم تا یه بار دیگه بشنومش
  

خیلی آروم .  نمی کردم چشمامو باز کنم می ترسیدم وقتی چشممو باز کنم ببینم صدا رفتهجرأت
  .چشماموباز کردم

  
 فهمیده بعد از یکماه و نیم تازه. به دهنش خیره شده بودم.  چیزی که جلوم بود استاد معینی بوداولین

  .بودم که چرا هر وقت استاد حرف میزد به نظرم اینقدر آشنا بود
  

چند دقیقه ای طول کشید تا صدا و قیافه رو از . خودش بود. این صدا صدای مهران بود.  نمی کردماشتباه
بغض . اما حاضر بودم قسم بخورم که صدای مهران بود که داشت برای مهسا توضیح میداد. هم جدا کنم

 زل زده بودم به ماتو چشمام اشک جمع شده بود و با همون چش.  فشار میداد و داشتم خفه میشدمگلومو
  .انگار دفعه ی اول بود که استاد و می دیدم. استاد

  
  خب حاال فهمیدی چی شد؟:  بعد از کلی توضیح به مهسا گفتاستاد

  
  .بله استاد خیلی ممنون که راهنمائیم کردین:  با لبخندمهسا

  
  .خواهش میکنم وظیفه امه بازم اگه مشکلی داشتی بهم بگو:  خندیداستاد

  
  .چشم استاد: مهسا

  
  .خوبه: استاد

  
نگاهش عجیب بود انگار توش . یه دفعه چشم تو چشم شدیم.  بلند کرد و دید دارم نگاهش میکنمسرشو

  .نگرانی بود
  

  خانم آریا حالتون خوبه؟: استاد
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بله استاد : سرمو پائین انداختم و گفتم. شمای اشکی زل زدم به استاد دفعه به خودم اومدم دیدم با چیه
  .خدا رو شکر

  
نمی دونستم حدسم درست بوده . هنوز گیج بودم.  جام بلند شدم و با مهسا از اتاق استاد بیرون اومدیماز

  .اما یه احساسی بهم میگفت استاد معینی همون مهرانیه که من میشناسم. یا نه
  

من حتی نمی دونستم اسم استاد معینی چیه؟ . اما من هیچ وقت مهرانو ندیده بودم. صدا بود که همون صدا
  .بدبختی اینکه هیچ وقت فامیلی مهرانو نپرسیده بودم

  
داشتم از فضولی می مردم اما راهی برای فهمیدن موضوع . نمی دونستم چی کار کنم.  گیج بودمخیلی

خب شد رفتیم پیش استاد االن کامالً می دونم چی کار : ق میگفتباذو. مهسا هم تو عالم خودش بود. نبود
  .قهبیچاره خیلی خوش اخال. اما راستی اونجوریام که از استاد تعریف میکنن نیست. کنم

  
تو . دلم می خواست االن خونه بودم. حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم.  ی حرفای مهسا رو نداشتمحوصله

  .کشیدم و به امروز فکر میکردماتاقم، روی تخت راحت دراز می 
  

   )9فصل ( 
  

اما هیچ کس . هفته ی تموم کارم این شده بود که از هر کسی که می شناختم در مورد استاد معینی بپرسمیه
  .اونو درست نمی شناخت

  
 شده بود به استاد فکر کردن سعی می کردم که صداش و قیافه اش و با حرفهایی که ازش شنیده کارم

هیچ وقت . م ببینم که این استاد همون مهران هست یا نه؟ اما همیشه یه جای شکی وجود داشتبودم مچ کن
چون اونقدر بهش . دیگه بی خیال موضوع شده بودم. با اطمینان نمی تونستم بگم که مهران هست یا نیست

  .فکر کرده بودم که از کارو زندگی افتاده بودم و مغزم دیگه کشش فشار بیشترو نداشت
  
صحبت که چه عرض کنم داشتیم دعوا .  حیاط دانشکده با بچه ها نشسته بودیم داشتیم صحبت می کردیمتو

دعوا سر این بود که کدوم یکیمون بره از روی برگه هایی که از یکی از بچه ها گرفته . و بحث میکردیم
  .بودیم فتو کنه

  
صف طوالنی بود و همیشه ی خدا چون همیشه دم انتشارات یک .  کس از این کار خوشش نمی یومدهیچ

  .همه با هم سر اینکه نوبت کدومشون بود دعوا میکردن در واقع یه جنگ حسابی بود
  

 هر حال هر کسی میرفت دم انتشارات زودتر از یک ساعت برنمی گشت حاال از اعصاب خوردیش در
  .بگذریم

  
رون من مامان میشم میرم سفارش چرا همیشه شما کارای سختو میدید به من؟ میریم بی. من نمی رم: من

من . یه دفعه هم شما یه کاری انجام بدید. خسته شدم. سؤال دارید من میرم بپرسم. میدم وحساب میکنم
  .اعصاب ندارم برم اونجا صف وایسم
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نرفته پشیمون میشم بر میگردم . سوگند جون تو که می دونی من خیلی ضعیفم و زود خسته میشم: مهسا

  . لنگ میمونهاونوقت کارمون
  

  .منم که اصالً این برگه هارو نمی خوام: مریم
  

  .منم که گفتم بدید من برای خودم از روش می نویسم نمی خوام کپیش کنم: روجا
  

بعد با عصبانیت از جام بلند شدم و . یکیتون یه کار درست انجام نمی دید. شمام که خیلی لوسید... اه: من
و همون جوری که می رفتم سمت انتشارات رومو برگردوندم سمت بچه ها برگه ها رو از دست مهسا کشیدم 

  .لطفاً یکم بزرگ شید. اما یادتون باشه این دفعه ی آخره که من واستون کار انجام می دم: و گفتم
  

 گفتم و پیچیدم پشت ساختمون که میون بر بزنم تا زودتر برسم به انتشارات یه دفعه چشمام سیاهی رفت اینو
  . خوردم به یه چیز سفتو محکم

  
سرمو گرفته بودم و همون جوری که می مالیدم نگاه کردم ببینم به چی خوردم یه .  دردم گرفته بودخیلی
با همون . جلوم استاد معینی واستاده بود و با لبخند بهم نگاه میکرد. وای خدا از این بدتر نمی شد. هویی

  د با این عجله که حتی به جلوتونم نگاه نمی کردید؟خانم آریا کجا می رفتی: خنده ی توی صداش گفت
  
  .ببخشید. اصالً ندیدمتون. واقعاً شرمنده. ببخشید استاد:  شرمندگی گفتمبا
  

با لبخند و یه نگاه مهربون نگام می . اما استاد انگاری خوششم اومده بود .  از خجالت آب می شدمداشتم
  .کرد

  
  . نبود وگرنه من آدمی نیستم که دیده نشمبله کامالً پیداست که حواستون: استاد

  
   استفهام و تعجب نگاهی به استاد کردم که یعنی منظورت چیه؟با
  

  .طبیعتاً هیچ کس نمی تونه یه همچین قد و قواره ای رو ندیده بگیره:  یه اشاره به خودش کرد و گفتاستاد
  

  می دید جز من کور؟آخه کی غیر از من خنگ اون قد بلند و اون هیکلو ن.  می گفتراست
  

  .معذرت می خوام. شرمنده استاد: من
  

خوب بفرمائید به . اصالً مهم نیست. بی خیال نمی خواد خودتون رو ناراحت کنید:  لبخندی زد و گفتاستاد
اینو گفت و همون جور که می خندید . راستی مراقب باشید. خداحافظ. کارتون برسید ظاهراً عجله دارید

  .وایساده بودمو از پشت رفتنش رو نگاه می کردممنم سر جام . رفت
  

  چی گفت؟ چی گفت؟:  دیدم مهسا و مریم و روجا سه تایی ریختن روسرمو هی میگفتنیهو
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  کی چی گفت؟... ولم کنید... اه:  دادم کنار و گفتمهولشون
  

  استاد چی میگفت؟ دعوات کرد؟: روجا
  

  .نه بابا دعوا چیه مگه ندیدی داشت میخندید: مریم
  

اگه یکی نمی دونست .خیلی صحنه ی جالبی بود. ما دیدیم در حال غرغر کردن رفتی تو شکم استاد: مهسا
  .میگفت استاد بغلت کرده

  
  .تا یه چیزی میبینن سوژه میکنن. اه خفه شید شماهام: من

  
  .کاش من اونجوری رفته بودم تو شکمش: مهسا

  
ها از جاشون بلند شدند؟ شماها که سیل میومد از جاتون خانم واال. مهسا ساکت میشی یا نه؟ چی شده: من

  .تکون نمی خوردید؟ حاال که پا شدید بیاید همه با هم بریم انتشارات
  

  ...اه. گفتم همون جا بشینم به خودم زحمت بلند شدن ندما: مریم
  

عد کلی چونه  چهل و پنج ً بعد تونستیم ب45 زوری زوری همه رو با خودم بردم دم انتشارات و یهخالصه
  .زدن برگه هامون رو فتو کنیم

  
 ترم نزدیک شده بود و همه ی بچه ها استرس داشتن چون هم باید درسهای ترمشون رو می امتحانای

خوندن و برای امتحانای ترم آماده میشدن و هم چند روز بعد از تموم شدن امتحانا کنکور ارشد برای 
برای امتحانا یه هفته .واقعاً سر در گمی چیز بدیه. الفه بودنهمه ی بچه ها ک. تمام رشته ها شروع میشد

من خودم به شخصه وقتی استرسم زیاد میشه گیج می زنم و نمی دونم چی . فورجه داشتم اما چه هفته ای
بیشتر وقتم هم صرف ناله . یکم از امتحان میخوندم یکم جزوه هایی که برای کنکور بود. کار باید بکنم
  .»ای خدا چی کار کنمو«کردن بود که 

  
. اما واقعاً کارها پیش نمی رفت.  خودمو نفرین میکردم که چرا زودتر درس خوندنو شروع نکردمهمش

بیشتر از هزار بار به خودم قول داده بودم که درسها رو بخونم اما همین که میرفتم سر کتاب و جزوه هزارتا 
 تا کارهایی که قبالً انجام دادم یا تهه، دانشگاه افتاده گرفاز اتفاقاتی که تور روز تو خون. فکر میومد تو سرم

  .بعداً می خواستم انجام بدم
  

همش تلفن . فکر کردن به امتحانم بیشتر حالمو بد میکرد.  هر کاری میکردم غیر از درس خوندنخالصه
  .دستم بود و به اینو اون زنگ میزدم تا ببینم حال بقیه چه طوره و اونا چی کار میکنن

  
همه با هم هم دردی میکردیم و بهم دلداری .  انگار این مشکل فراگیر بود و همه دوچارش شده بودناما

  .میدادیم
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با بیشتر استادامون قبالً درس داشتیم و تقریباً می .  یه هفته ی پر استرس گذشت و امتحانا شروع شدباالخره
ادایی که هم مال گروه خودمون نبودن هم است. دونستیم که چه جوری سؤال میدن و چه جوری نمره میدن

 رسانی توی دانشگاه عسیستم اطال. مشکلی نبود چون همیشه یه عده ای بودن که در موردشون بدونن
همه دنبال بچه هایی بودن که با اون استاد مورد نظر قبالً کالس داشتن و زیر و بم کارها . خیلی قوی بود

  .نبوداینا هیچ کدوم مشکل . رو در می آوردن
  

 همه ی بچه ها از درس استاد معینی میترسیدن چون اولین سالی بود که تدریس میکرد و قبالً هم کسی اما
اما چون در طول ترم کلی امتحان . با اون کالس نداشت و نمی دونست چه جوری نمره یا سؤال میده

 همه ی امتحاناش تستی و تقریباً. ازمون گرفته بود تا حدودی به نحوه ی سؤال دادنش آشنا شده بودیم
اما برای این که بتونی به سؤاالتش جواب بدی باید درسو خیلی کامل و دقیق می . تشریحی با هم بود

  .خوندی و هیچ نکته ای رو از قلم نمی انداختی
  

 به خاطر پروژه ای که با استاد معینی داشت باید مرتب می رفت دفترش و ازش سؤال میکرد و هیچ مهسا
  .أت نمی کرد تنهایی بره وهمیشه منو هم دنبالش میکشید میبردوقتم جر

  
بعد اون روزی که تودفترش بودیم و حس کردم که .  کاری میکردم نمی تونستم از دست مهسا خالص شمهر

معینی همون مهران دیگه جرأت نمی کردم مستقیم جلوش قرار بگیرم هر چند تالشم بی فایده بود و خیلی 
اما . رودر رو میشدم ولی با این حال تمام سعیمو میکردم که نبینمش و الاقل تنها نبینمشنا خواسته باهاش 

  .خب مگه این مهسا میزاشت به زور منو با خودش میبرد
  

مسا بزار من تو نماز خونه بمونم به خدا : هر چی بهش گفتم. روزم منو با خودش برد البته به زوراون
  .ریم سر جلسهیه ساعت دیگه باید ب. هیچی نخوندم

  
تازه اومده تو دفترش میترسم اگه االن . از صبح تا حاال دارم دنبال استاد میگردم. نه باید بیای: مهسا

  .نبینمش بعد امتحان دیگه نتونم پیداش کنم
  

. یه در کوچیک زد و بعد از شنیدن صدای استاد وارد دفترش شدیم. منو کشید و برد دم دفتر استادخالصه
البته سر . یه ترم یخش آب شده بود دیگه استاد مثل اون اوایل عصا قورت داده و جدی نبودبعد از گذشت 

 سؤال میکردیم با لبخند شکالس هنوز همون جوری بود و به کسی رو نمی داد اما وقتی کارش داشتیم و از
  .و مهربونی جوابمونو میداد

  
  .الممونو داد و تعارف کرد بنشینیم تو دفتر و استاد مارو که دید یه لبخند زد و جواب سرفتیم

  
 روی یه صندلی کنار میز استاد نشستم اما مهسا چون باید برگه هاشو نشون میداد همون جا ایستاد و من

  .برگه هاشو داد به استاد
  

مهسا کارش که تموم شد من از استاد .  با دقت به حرفهای مهسا گوش داد و براش رفع اشکال کرداستادم
  د سؤاالی امتحانو طرح کردین؟استا: پرسیدم

  
  مثل همیشه سؤال میدید؟. همه از امتحان میترسن.استاد ما خیلی نگرانیم: مهسا
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. آره ممکنه مثل قبل سؤال بدم ولی شما خوب بخونید. نه هنوز سؤاالت رو طرح نکردم:  با لبخنداستاد

  . و هیچ جواب درستی به ما ندادخالصه استاد داشت یه جورایی مارو میپیچوند. نمی خواد نگران باشید
  

تا امتحان نیم ساعت بیشتر نمونده بود و .  که تموم شد تشکر کردیم و از دفتر استاد اومدیم بیرونکارمون
چزومو باز کردم و سعی کردم تو این دقیقه های آخر یه چیزایی . تازه استرس امتحان اومده بود سراغم

  .بخونم
  

ارایی رو داره هر چی تو اون دقیقه ها می خونم خیلی خوب تو ذهنم می  دقیقه های آخر بهترین کهمیشه
  .مونه

  
وقتی . تند تند جوابارو نوشتم و منتظر موندم. امتحان چندان سختم نبود. کلی استرس رفتیم سر جلسهبا

  .دیدم مهسا از جاش بلند شد منم پا شدم و برگمو دادم و با هم اومدیدم بیرون سالن
  

ور هم جمع شده بودن و یکی یکی جوابای سؤاال رو می گفتن یکی خوشحال میشد که  ی بچه ها دهمه
  .جواب درستو نوشته یکی هم میزد تو سرش که وای اشتباه نوشتم

  
  :روجا اومد کنارم و گفت.  هم رفته بود وسط جمعشون و هی سؤال میپرسیدمهسا

  
. حاال هر جور که می خواد باشه.  شدمن فقط خوشحالم که امتحان تموم. اینا چه دل خوشی دارن ها_

همین جوری . پس فردا امتحان داریم و من هیچی نخوندم. دیگه نمی خوام به سؤاال و جواباشون فکر کنم
  .مخم کار نمی کنه دیگه نمی خوام به امتحانایی که گند زدم فکر کنم

  
 بود دیگه نمی خواستم دوباره همین که یه بار سؤاال رو خوندم و جواب دادم کافی.  روجا موافق بودمبا

تا تو ماشین همش غر . رفتم جلو و دست مهسا رو کشیدم و به زور آوردمش که بریم خونه. این کارو بکنم
  .زد که شماها نذاشتین من ببینم امتحانو چی کار کردم

  
  . زور ساکتش کردیمبه
  
با این استاد . د معینی وقت داشتیمدو روز امتحان استا.  شهر که رسیدیم هر کدوم را خودمون رو رفتیمبه

  .رودروایستی داشتم و اصالً دلم نمی خواست امتحانو خراب کنم
  

مطمئن نبودم چه جوری .  اولین دفعه تو زندگیم تمام جزوه و کتاب و خط به خط و کامل خوندمبرای
ه پرسید بتونم سؤال بده واسه همین سعی کردم یه جوری بخونم که اگه از یک کلمه توی یک صفحه ی جزو

 بابا تستی هم میه پنج صفحه ی آخر جزوه مونده بود که دیگه هنگ کردم و گفت. کل صفحه رو توضیح بدم
  .سؤال میده و اون پنج صفحه رو به صورت تستی خوندم

  
برای . همه ی بچه ها با کلی استرس رفتیم سر جلسه.  دو روز مثل باد گذشت و روز امتحان رسیدخالصه

سم کم بشه و از خدا کمک بگیرم پنج بار حمد و سوره رو خوندم و چشمام و بستم تا برگه ها رو اینکه استر
  .ردموقتی مراقبا گفتن می تونید شروع کنید چشمامو باز ک. پخش کردن بین بچه ها
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ده تا سؤال همه شونم تشریحی برگه رو . نصف صفحه از سؤال پر بود.  خدا جون چی می دیدموای

و با کمال تعجب دیدم امتحان همون ده تا سؤاله که ظاهراً هر . بینم اونورش سؤال نیست دیگهبرگردوندم ب
 و ما باید ستکدوم قد نصف صفحه جواب داشت و یه جورایی کل جزوه رو با ده تا سؤال ازمون می خوا

و مات به برگه یه نگاه به دورو برم کردم دیدم بقیه هم مثل من گیج شدن . تمام جزوه رو کامل می نوشتیم
  .ب عد پنج دقیقه به خودم اومدم و شروع کردم به جواب دادن سؤاالت.اشون نگاه میکنند

  
سرمو بلند کردم دیدم استاد اومده و همه ی بچه .  ساعت از امتحان گذشته بود که دیدم سروصدا شدهنیم

  .ها دستشون و بلند کردن که استاد بیاد پیششون و ازش سؤال بپرسن
  

چه ها معموالً سؤال خاصی ندارن بیشتر استاد و میکشن باالی سرشون وازش می خوان در مورد  ببیشتر
معموالً هم استاد یه جوری توضیح میده تا اونا بتونن جواب سؤال . سؤالی که جوابشو بلد نیستی توضیح بده

 نیومده یه مقدار  یادشبوو بفهمن حتی بعضی از استادا وقتی توضیح می دن و می بینن دانشجو هنوز جوا
  .از جواب یاد دانشجو بیاد

  
اما من هیچ وقت نفهمیدم چه جوری .  همیشه از استادا سؤال میپرسه و استادها هم کلی کمکش میکننمهسا

  .میشه بدون ضایع شدن از استاد سؤال پرسید
  

س سؤال کردن اما اصالً از پ. این جوری آدم کلی جلو می یوفتاد.  دلم می خواست مثل مهسا بودمخیلی
  .بر نمی اومدم واسه همین بی خیال سؤال کردن شده بودم

  
. همون جور که فکر می کردم خیره شدم به جلوم.  فکر می کردم که جواب یکی از سؤاال یادم بیادداشتم

  سؤال داری؟: یه دفعه یه صدایی کنار گوشم گفت
  

برگشتم . ده بودم که اون صدا روشنیدمحسابی تو فکرم غرق ش.  سکته می کردم خیلی ترسیده بودمداشتم
  .دیدم استاد معینی خم شده کنار گوشم و زل زل بهم نگاه میکنه

  
  .انگار استادم فهمیده بود ترسیدم.  ناخودآگاه رفته بود رو قلبم و رنگ از روم پریده بوددستم

  
  ترسیدی؟:  لبخند شیطنت آمیز رو لباش اومد و آروم گفتیه
  
  .م سر جواب مثبت دادبا
  

  .دیدم داری جلوتو نگاه میکنی فکر کردم سؤال داری: استاد
  

  .نه سؤال ندارم: من
  

منم که نمی خواستم برگه ام رو ببینه چون خیلی خرچنگ .  نگاه به برگه ام کرد تا ببینه چی نوشتمیه
با یه . وجه شداستادم مت. قورباغه نوشته بودم دستمو که رو برگم بود باز کردم که استاد نتونه چیزی ببینه

  خانم مهندس سؤاال چه طوره؟: لبخند از ته دلش گفت
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از قصد سؤال کرده بود می خواست لج منو دربیاره یه جورایی فکر می کردم از .  منظورش چیهفهمیدم

عمد این مدلی سؤال داده که ما ها رو حرص بده چون خوب می دونست که بچه ها چقدر به خاطر این 
  .خب خوبه: فقط تونستم بگم. انی داشتنامتحان استرس و نگر

  
  .سؤاال همین جوریه که انتظار داشتی: استاد

  
  .تقریباً: من

  
  . از تعجب به طرف باال رفت و با یه خنده که شیطنت ازش میریخت بهم زل زدابروهاش

  
جلوم یه نگاه شیطون با یه لبخند شاد .  به چشماش نگاه می کردم یه حسی داشتم یه احساس قشنگداشتم

دلم می خواست می تونستم همون . واقعاً ادکلنش خیلی خوشبو بود. یه بوی خوبم از لباسش می یومد. بود
  .جا نگهش دارم تا بوی ادکلنش همش توبینیم باشه اما نمی شد

  
 ی این اتفاقا شاید سرجمع دو سه دقیقه بیشتر طول نکشید اما وقتی از کنارم بلند شد و داشت می همه

  .انگار یک ساعته که زل زدم تو چشماش. ی کردمرفت فکر م
  

 دوباره برگشت و یه نگاه بهم کرد تازه به خودم اومدم و سرمو انداختم پائین و رو امتحانم تمرکز وقتی
  .کردم

  
سعی کردم به حرف مامانم گوش .  همیشه میگه موقع امتحان سعی کن که برگه تو تاآخر جلسه ندیمامانم

  .ر امتحان سر جلسه نشسته بودمبدم و تقریباً تا آخ
  

  .از ساختمون اومدم بیرون. بلند شدم و برگمو دادم» وقت تمومه« که گفتن مراقبها
  

  . و روجا و مریم منتظرم ایستاده بودن و با هم حرف میزدنمهسا
  

  چی شد سوگند چرا اینقدر طولش دادی؟:  تا چشمش به من افتاد سریع گفتمهسا
  

اما تا لحظه ی آخر سعی میکردم بارم سؤاالیی که . ه چیزایی یادم بیاد بنویسمهیچی نشستم شاید ی: من
  . میشم یا نه10مطمئن بودم درسته رو حساب کنم ببینم 

  
  ....خب؟: روجا

  
  .البته بیشتر نوشتم اما مطمئن نیستم درست باشه.  میشم10آره خدا رو شکر : من

  
تورو خدا فقط راجبه امتحان حرف : باال و با خستگی گفتم اومد یه چیزی بگه که فوراً دستهامو بردم مریم
  .دیگه کشش ندارم. نزنید
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 چهار نفری نشستیم و در مورد امتحان غرغر کردیم و دلمون که سبک شد رفتم ماشین گرفتم بریم توی کلی
  .شهر و از اونجام هر کسی رفت خونه ی خودش 

  
بیدار شدم چون همه ی دخترا توی یک شهر و یک  هفته ی بعد کنکور داشتیم و صبح زود از خواب یک

مامانم اینا منو بردن واسه امتحانو خودشون . دانشگاه جمع میشدند و واسه امتحان و پسرهام یه شهر دیگه
 اشکم داشت در می هبا این که خیلی خونده بودم اما سر جلس. توی شهر گشت زدن تا امتحانم تموم بشه

  .اصالً نمی دونستم از کجا و کدوم کتابها سؤال دادن. یب غریب بودبه نظر سؤاالت خیلی عج. اومد
  

تقریباً همه .  که تموم شد و برگه ها رو ازمون گرفتن مطمئن بودم که قبول نمیشم و کلی غصه دار بودموقت
ی همکالسی هام توی سالنی بودن که من بودم این که همه با هم یه جا بودیم یه ذره قوت قلب بود چون 

  . قیافه های اشنا به آدم امید می داددیدن
  
از دانشگاه .  حرفهای بچه ها پیدا بود که اونام اصالً راضی نبودن و همه گله داشتن که خیلی سخت بوداز

با بچه ها خداحافظی کردم و رفتم سوار ماشین شدم و تو . اومدم بیرون و دیدم مامان اینا منتظرم هستن
  .افتضاح: فقط گفتم» بود چه طور «جواب مامان که پرسیده 

  
خیلی درس . من دلم روشنه که تو قبول میشی. غصه نخور:  سعی کرد دلداریم بده واسه همین گفتمامان

  .االن هم ولش کن دیگه. خوندی
  

  . حرفی نزد و گذاشت تا خونه تو حال خودم باشمدیگه
  

 شده و عید اومده ونصفی از  دوم سال تحصیلی همیشه زود میگذره تا میاد شروع بشه اسفند تمومترم
امتحانات پایان ترم هم تو خرداد شروع میشه و بچه ها از . فروردین گذشته که باید دوباره بریم دانشگاه

 میکردن از تموم سعیواسه همین استادها . اول خرداد کالسها رو تعطیل میکنن و میرن واسه فرجه ها
  .وقتشون استفاده کنن تا عقب نیوفتن

  
از . خیلی خوب بود.  یه روز با بچه ها قرار گذاشتم تا بریم بیرون و حال و هوامون عوض بشه کنکوربعد

  .حالت دپرسی بعد امتحان و کنکور دراومدیم
  

اما استاد . هنوز نمره ی درسها به طور کامل داده نشده بود.  ترم هم یه درس با استاد معینی داشتیماین
 که با ترس و لرز رفتم توی سایت دانشگاه تا نمره ام رو ببینم داشتم روزی. معینی نمره ها رو رد کرده بود

  .من سعی خودمو کردم پس مهم نیست که چند شدم: همش به خودم میگفتم. از ترس سکته می کردم
  

داشتم بال در می .  کلی ذوق کردم15:5 وقتی نمره ها باال اومد و دیدم درس استاد معینی رو شدم اما
اما یکی از استادایی که واقعاً . ن صدقه ی استاد رفتم که این قدر خوب نمره داده بودکلی قربو. اوردم

دهنم از تعجب بازمونده بود چون امتحانش .  پاس کرده بود10انتظار داشتم بهم نمره ی خوبی بده منو با 
  .رو خیلی خوب داده بودم
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معموالً توی .وستامو خیلی دوست داشت  بود چون این استاد که استاد تقریباً پیری هم بود منو دعجیب
کالس وقتی می خواست از کسی تعریف کنه از ما چهار نفر تعریف میکرد و به بچه های دیگه میگفت از 

  .حاال چه تو زمینه ی درسی چه رفتار چه تیپ و قیافه. ماها یاد بگیرید
  

نفر این نمره رو داده و بقیه بچه ها  اینجا بود که وقتی با بچه ها حرف زدم فهمیدیم فقط به ما چهار جالب
وقتی رفتیم پیش استاد تا ببینیم موضوع از چه . نمره های خوبی گرفتن و کلی هم بهشون ارفاق کرده

  .نمره ی شما همینه. اعتراض وارد نیست: قراره فقط گفت
  

تون نمی رسیدو برا همین به درس. شنیدم دوست پسر دارید:  با یه اخم و کنایه رو کرد بهمون و گفتبعد
تا یاد بگیرید دنبال این . واسه همین نمره تون اینقدر شده. من از این کارها خوشم نمی یاد. حواس پرتید

  .کارا نباشید و سرتون و به درستون گرم کنید
  

حاال بیا با قسم و آیه بگو نه ما دوست پسر نداریم مگه .  از تعجب بازمونده بود این دیگه چی میگهدهنمون
  .ش می شدباور

  
موضوع اونقدر غیر قابل باور بود .  سوژه شده بودیم واسه بچه ها و همه برامون دست گرفته بودنخالصه

آخه خودمونم باورمون نمی شد که کشکی کشکی یه . که ما به جای ناراحتی همش بهش می خندیدیم
  .آش نخورده و دهن سوخته. همچین نمره ای گرفته باشیم

  
همه ی استادها عیدو پیشاپیش تبریک . هفته رفتیم کالس و بعد دانشگاه تعطیل شده از عید فقط سه قبل

شما هنوز . امید وارم این عید باعث نشه از درساتون جا بمونید: گفتن و استاد معینی عالوه بر تبریک گفت
 تا کنکور  بیشتر تالش کننایدمخصوصاً اونایی که از کنکور سراسری راضی نبودن ب. یه کنکور دیگه دارید

  .امیدوارم به نصیحتم گوش بدید. آزاد و با موفقیت بگذرونن
  

البته فکر .  تعطیالت شروع شد و من به شخصه تو تعطیالت همه کاری کردم غیر از درس خوندنخالصه
دوست داشتم هر چه زودتر عید . نکنم کار زیادی هم کرده باشم چون بیشتر وقتم صرف خوابیدن شده بود

وقتی . البته عید یه خوبی هایی هم داشت. حوصله ام حسابی سر رفته بود. برگردم دانشگاهتموم بشه و 
یه دفعه در خونه باز میشد و دو سه تا خانواده میومدن خانه . همه دور هم جمع میشدیم خیلی خوب بود

 با هم از همه. دیگه بچه هام بزرگ شدن و یه دفعه می دیدی تو خونه پر شده از دختر وپسر جوون. امون
 موقع همش دلم می خواست بریم ناو. دلم واسه ی عیدای بچگیم تنگ شده بود. هر دری حرف میزدن

مهمونی چون هر جا که می رفتیم بهمون عیدی میدادن و ما به عشق عیدی گرفتن دوست داشتیم هی بریم 
این سن رسیدیم دیگه اما االن از وقتی که به . آخر عید که میشد کلی پول جمع کرده بودیم. مهمونی

  .هیجان عیدی و عید دیدنی خیلی کم شده
  

روز سیزده به در از اول صبح که از خواب بیدار شده بودم می خواستم وقتی .  هر حال عید هم گذشتدر
  .رفتیم توی جنگل برای برآورده شدن آرزوهام سبزه گره بزنم

  
 شب وقتی میام خونه می بینم یادم رفته این  سال صبح روز سیزده به در یادمه که این کارو بکنم اماهر

اون روزم طبق معمول یادم رفت سبزه گره بزنم و کلی ناراحت شدم بعد یادم اومد که نمی . کارو بکنم
  .دونم چه آرزویی باید میکردم به خاطر همین زودی بی خیالش شدم
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با دیدنش . مهسا اومده بود. گاه روز بعد با هیجان از خواب بیدار شدم و زودی حاضر شدم رفتم دانشصبح

کلی دلم براش . قدمهامو تند کردم که زودتر بهش برسم و تا رسیدم بهش بغلش کردم. کلی خوشحال شدم
  .تنگ شده بود

  
 ربع بعد روجا و مریم هم اومدن و بعد از چهارده، پانزده روز که از هم دور بودیم کلی حرف داشتیم که یه

  .ا حرف زدیم و پنج دقیقه مونده به شروع شدن کالس خودمونو رسوندیم تا شروع کالسه. باهم بزنیم
  

 میومدن کالس و عید و تبریک میگفتن و سال خوبی برامون آرزو می کردن و شروع میکردن به استادا
  .درس دادن

  
م چون فقط یکی، دو ماه وقت داشتیم که پیش ه.  آخر بودیم و بیشتر سعی میکردیم با دوستامون باشیمترم

بعد از تموم شدن درسمون هر کسی میرفت شهر خودش و شاید دیگه هیچ وقت پیش نمی یومد که . باشیم
حتی اگر .  کنیماستفادهاین جوری با هم باشیم واسه همین سعی میکردیم از تموم وقتمون برای با هم بودن 

  .می خواستیم درس بخونیم سعی میکردیم با هم بخونیم
  

 میکردن کمکمون کنن و مجبورمون کنن تا کنکور آزاد و هم به اندازه ی سراسری  تا از استادها سعیچند
  .جدی بگیریم

  
آخه واسه سراسری کلی خونده بودم و از بهترین جزوه ها استفاده کردم اما .  من چندان امیدی نداشتماما

  .دیگه آزاد که جای خود دارد. امیدی به قبولی نداشتم
  

 گاهی یادم میرفت درس بخونم و سر کالس مدام حواسم پرت میشد یه بار سر  سر به هوا شده بودم وخیلی
. کالس استاد معینی وسط درس یه چیزی یادم اومد که همون لحظه رومو کردم طرف روجا تا بهش بگم

 ایستاده و بهم رمداشتم زیرزیرکی با روجا حرف میزدم و اون گوش میداد که یه دفعه دیدم استاد باال س
  .میرهچشم غره 

  
  .بعد کالس بیا دفترم: آروم بهم گفت.  خجالت کشیدم هم ترسیدمهم

  
  . همین، هیچ توضیح بیشتری هم ندادفقط

  
  . ترسیدم که تا آخر کالس اصالً تکون نخوردم و فقط به استاد نگاه کردم و به درس گوش دادماونقدر

  
تو راه کلی دلداریم داده بودن و سعی بچه ها .  کالس با کلی ترس و لرز رفتم دم دفتر استاد معینیبعد

یا اگه خودم عصبانی شدم البته به . میکردن آمادم کنن تا اگه استاد حسابی دعوام کرد اشکم در نیاد
خاطر دعواهای استاد مثل دخترای خیره زل نزنم تو چشمای استاد که استادم لج کنه و ترم آخری منو 

  .بندازه و بدبختم کنه
  

استاد سرش رو برگه . با شنیدن صدای بفرمائید استاد رفتم تو.  عمیق کشیدم و در زدم در اتاق یه نفسدم
  .بود و حتی برای جواب سالم دادن به من سرش و بلند نکرد
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بعد از دو، سه دقیقه که برام مثل دو، سه سال .  بود خیلی از دستم عصبانیه اما خونسرد نشون می دادپیدا

  . برداشت و به پشتی صندلیش تکیه داد و دقیق به من نگاه کردگذشت سرش رو از روی برگه هاش
  

  . کشیدن زیر اون نگاه پرجذبه برام سخت بود به زور آب دهنم و قورت دادمنفس
  

  . کامالً قابل لمس بود چون معموالً با لبخند جواب سالمو میداد و تعارف میکرد که بشینمعصبانیتش
  

خب : بعد با یه صدای محکم گفت. یلم گرفت، خیلی جدی زل زد به مننه تعارفم کرد و نه تحو...  حاالاما
  خانم آریا بفرمائید مشکل کجاست؟

  
  کدوم مشکل؟... ببخشید استاد:  که گیج شده بودم با من من گفتممن

  
... مشکل شما:  از ابروهاشو به نشانه ی تعجب باال رفت؛ خودشو جلو کشید به سمت میزش و گفتیکی

  ...بازم بگم. و خیلی چیزهای دیگه... مشکل کم حواسی و بی توجهی تو کالس... نمشکل نمره هاتو
  
آخه چی میگفتم؟ میگفتم حوصله و حس درس .  خجالت سرمو انداختم پائین چیزی نداشتم که بگمبا

  خوندن ندارم؟
  

نمی چرا چیزی :  من بیشتر عصبانیش کرد با صدایی که سعی میکرد به زور عادی جلوش بده گفتسکوت
  .حتماً استاد امیری راست میگن. باشه... گید؟ حرفی نداری؟

  
  استاد امیری چی میگه؟. گوشام تیز شد .  تعجب نگاهش کردمبا
  

  خانم آریا شما دوست پسر دارید؟:  جدی بهم نگاه کرد و گفتخیلی
  

  .ند اومده بود که از تعجب دهنم باز مونده بود فقط تونستم با چشمای گشاد نگاهش کنم چون زبونم بمن
  

با عصبانیت از جاش بلند شد و ایستاد و دستهاش رو کوبید روی .  استاد از عصبانیت سرخ شده بودصورت
  میز و با صدایی که داشت باال می رفت

  
خانم چرا ساکتید و فقط به من نگاه میکنید؟ چرا جوابمو نمی دید؟ پرسیدم آیا شما دوست پسر : گفت

  افت تحصیلیتون شده؟ به درس بی توجهید؟دارید؟ همین موضوع باعث 
  

با ترس و تعجب برای دفاع از خودم خیلی تند تند شروع .  بازم ساکت می موندم حتماً منفجر میشداگه
  »حتی یادم رفته بود دارم با کی حرف میزنم فقط می خواستم از خودم دفاع کنم«کردم به حرف زدن

  
. من اصالً خوشم نمی یاد. یلویی چنده؟ منو چه به این کارهانه استاد، آخه این چه حرفیه؟ دوست پسر ک:

. نمی دونم استاد امیری چرا این حرفو زده و اصالً از کجا یه همچین برداشتی کرده و به این نتیجه رسیده
 نذاشتن توضیح بدم و از یترم قبل هم به خاطر همین موضوع کلی از نمره ی امتحانم کم کردن و حت
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به خدا استاد من اصالً اهل این کارا نیستم اونم تو این شرایط که ترم آخرمو کنکور هم . خودم دفاع کنم
  .دارم

  
بعد کنکور . سرم شلوغ نبود فقط تنبلی کردم.  نمره هام کم شده به خاطر اینه که درس نخوندماگه

اصالً نمی . رسمفکر میکنم هر چه قدر هم تالش کنم به نتیجه ای که می خوام نمی . انگیزمو از دست دادم
  .دونم چی کار باید بکنم

  
 رو پشت سر هم بدون حتی نفس گرفتن گفتم و خودمم نفهمیدم چه طور تونستم همه ی اینا رو با این اینا

حتی یادم نمی یومد درست حرف زدم یا بازم از اون کلمات مخفف و . سرعت اونم به استاد معینی بگم
یه نفس . نفسم بند اومده بود. مون استفاده میکنم به کار بردماصطالحات کوچه و بازاری که بین دوستا

  .گرفتم و به استاد نگاه کردم
  

می خندید و بهم نگاه میکرد . آروم بود و خیلی راحت. حتی سعی نمی کرد جدی باشه.  عصبانی نبوددیگه
یکم آروم باش . شبیا بگیر بخور: از تنگ روی میزش یه لیوان آب پر کرد و بهم داد و خیلی مهربون گفت

 از االن بچسبی به کهباید قول بدی . در ضمن هیچ وقت تالشهای آدم بی نتیجه نمی مونه. و نفس بگیر
  .من مطئن هستم که تو قبول میشی. درست و واسه کنکور حسابی بخونی

  
ه با ی. هنوز داشت میخندید.  طور که آبو قورت میدادم با سر حرفاشو تأیید کردم و قول دادمهمون

به من نگاه میکرد اما فکرش . اما انگار حواسش پرت بود. مهربونی که تا حاال ندیده بودم بهم نگاه میکرد
  .انگار داشت یه خاطره ای رو زنده می دید. یه جای دیگه بود

  
دفاع کردن، سفارش کردن، توصیه . یکریز و پشت هم و بدون نفس کشیدن. حرف زدنت واقعاً خاصه: استاد
  .کردن

  
مهران میخوام بهت سفارش کنم پس خوب گوش « . یه صدا تو سرم می پیچید» سفارش کردن«  داغ شدمتن

  .باشه؟ آفرین. کن و تا حرفم تموم نشده جواب نده
  

نبینم فکر مردن تو سرت باشه . داری از خیابون رد میشی این ورو اون ورتو نگاه کن.  خودت باشمواظب
نکنه زیادی با این دخترا گرم بگیری ها خوشم نمی یاد .  ها خوش باشرفتی اونجا قلیون نکش با بچه. ها

  »...من و فراموش میکنی
  

استاد با شنیدن این جمله یه هو به خودش اومد و . ناخودآگاه این جمله رو بلند گفتم.  فراموش میکنیمنو
  چیزی گفتی؟:با تعجب و یکم استرس بهم نگاه کرد و گفت

  
حرف زدنم خاصه؟ : بپرسم منظورش از حرفش چی بود چرا گفت. ستم بپرسممیخوا.  خشک شده بوددهنم

همین که دهنمو باز کردم که یه چیزی بگم تو جام خشگم زد و چشمام از تعجب گشاد گشاد شده بود جوری 
  . چیزی گه می دیدمو باور نمی کردم.که حس میکردم االنه که چشمم از حدقه بزنه بیرون

  
   )10فصل ( 
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  چیه؟ چی شده؟: دید دارم سکته میکنم با نگرانی گفت که استاد

  
با گنگی دستشو به طرف صورتش برد و یه دفعه انگار فهمید .  تونستم با دست به صورتش اشاره کنمفقط

از . برو بیرون: چی شده سریع یه دستمال از رو میز برداشت و پشتش رو کرد به من و تقریباً داد زد و گفت
  .اتاق برو بیرون

  
فقط تونستم خودمو کشون کشون تا .  بند اومده بود نمی دونم چه جوری از دفترش اومدم بیرونسمنف

صورتمو با دستهام پوشونده بودم و مدام صحنه . وسط سالن برسونم و روی اولین پله ای که دیدم ولو شدم
  .ی چند لحظه قبل جلوی چشمم ظاهر میشد

  
زنم یه دفعه یه چیز قرمز از بینی استاد آروم آروم سرازیر تا اومده بودم حرف ب.  باورم نمی شدهنوزم

خدایا از بینی استاد خون اومده بود و اون نمی . چند ثانیه ای طول کشید تا مغزم بفهمه چی شده. شد
  . کردرونخواست من اونجا باشم و اونو تو اون وضعیت ببینم واسه همین منو از اتاق بی

  
  . یه فکر تو سرم بودفقط

  
  .»مهرانه اون«
  

. اون خودشه.  شک داشتم االن یه حس خیلی قوی بهم می گفت اون مرد خود مهرانیه که من میشناسماگه
صداش، نگاه مهربونی که هر چند وقت یه بار تو چشماش میدیدم و حاال این . با تمام وجود حس میکردم

  . میدهونمنی داره تکنمی دونم چقدر اونجا نشسته بودم که دیدم مهسا با نگرا. خون دماغ شدش
  

  .حالت خوبه؟ چرا اینجایی؟ چی شده؟ چرا ماتت برده... سوگند، سوگند: مهسا
  

مهسا با نگرانی سرمو نوازش میکرد و سعی .  انداختم تو بغل مهسا و آروم آروم اشکم سرازیر شدخودمو
گه بچه شدی که این چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ استاد دعوات کرده؟ م: میکرد آرومم کنه مدام میپرسید

  جوری گریه میکنی؟
  

  ...مهسا، اون مهرانه: تونستم یه لحظه سرمو بلند کنم و بگم فقط
  

  ...حالت خوبه؟ چی گفتی؟ کی کیه؟ مهرانه یعنی چی؟ چی؟ مهران: مهسا
  

من رو از خودش جدا کرد و مجبورم کرد تمام ماجرا رو براش تعریف .  تازه فهمیده بود چی میگمانگار
  . منو از جا بلند کرد و مثل یه مادر کمکم کرد و بردم توی حیاط تا نفس بکشم.کنم

  
یکیش خود من، . خیلی ها خون دماغ میشن. ببین سوگند عزیزم شاید اشتباه میکنی:  خیلی آروم گفتبعد

توی بهار خیلی ها به خاطر حساسیت و چیزای دیگه این مشکلو دارن یا اصالً دختر خاله ی من به خاطر 
  .انحراف بینی که داره معموالً خون دماغ میشه
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  .شاید استاد از حرفی که زد منظوری نداشت.  تند تند حرف زدن تو برای خیلی ها جالبهبعدشم
  

  .صداش چی؟ صداش که دیگه دروغ نیست: من
  

شه شاید چون تو دوست داری که استاد معینی همون مهران با. نه دروغ نیست اما شاید توهم باشه: مهسا
  .تازشم تو صدای مهرانو فقط از پشت تلفن شنیدی نه از نزدیک و رو در رو. فکر میکنی که صداشون یکیه

  
فقط نمی تونستم .  هر چی دلش می خواست می تونست بگه من مطمئن بودم که معینی همون مهرانهمهسا

  .ثابتش کنم
  

رنگم مثل . داشت حسابی ترسیده بودشایدم حق .  به زور مجبورم کرد که برم خونه و استراحت کنممهسا
  .به زور منو سوار ماشین کرد تا برم خونه. فشارمم افتاده بود. گچ سفید شده بود و دستام میلرزید

  
.  خونه که رسیدم خدارو شکر کسی نبود واسه همین مجبور نشدم به خاطر حال بدم به کسی توضیح بدمبه

  .سریع رفتم تو اتاقم و گرفتم خوابیدم
  

روز از اون ماجرا گذشته بود و من به خاطر تلقین های مهسا باورم شده بود که همه ی اتفاقاتی که  چند
افتاده بود فقط به خاطر توهمی بوده که من داشتم و اصالً مسئله ی جدی نبود و وقتی استاد معینی رو 

حرفهای مهسا ایمان آوردم دیدم که خیلی عادی و طبیعی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده رفتار میکرد به 
  .و باورم شد که من فقط به خاطر این که دوست دارم مهران رو ببینم اون تصورات و خیاالت رو کردم

  
با توصیه و راهنمایی استاد معینی و به خاطر قولی که بهش دادم هر .  ماجرا رو کالً فراموش کردمخالصه

اوایل خیلی . ای مربوط به اون درس رو می زدمروز کلی درس میخوندم و با تموم شدن هر جزوه تسته
  .استاد شیوه ی درست درس خوندن و تست زدن و بهم یاد داد. اما کم کم را افتادم. سخت بود

  
 موقع بود که تازه فهمیدم تا حاال چقدر عقب بودم و صرفاً داشتن جزوه های خوب مالکی بر قبولی اون

  .توی کنکور نیست
  

میرفتم تهران چون ارشد رشته ی مارو فقط توی دانشگاه تهران تدرس میکردن و  کنکور دادن باید برای
روز قبل از امتحان با پدرم رفتیم تهران و شبو خونه ی خالم اینا بودیم و . اونجا نزدیک ترین شهر به ما بود

وقتم صرف  مجهول بود و بیشتر لیبا اینکه سؤاالت خی. صبح با کلی امید و ارزو رفتم سر جلسه ی امتحان
  .فهمیدن سؤاالت میشد اما به نظر جواب دادن بهشون ساده و راحت بود

  
کلی .  از جلسه ی امتحان خارج میشدم از خودم و امتحانم راضی بودم و مطمئن بودم که قبول میشموقتی

دلم می خواست برم حسابی . ذوق زده بودم و کلی ممنون استاد معینی که مجبورم کرد درس بخونم
  .نمماچش ک

  
دوست داشتم زودتر برم .  قبول میشدم همش به خاطر زحمتها و کمکها و فشارهای استاد معینی بوداگه

  .دانشگاه و این خبرو به استاد معینی بدم
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  .حتماً قبول میشم. عالی بود:  پدرمو دیدم با خوشحالی تو جوابش که پرسید چه طور بود فقط گفتموقتی
  

  .ئن هستم که قبول میشیمن مطم:  هم با ذوق گفتبابام
  

از خستگی زودی خوابم برد و صبح .  شب حرکت کردیم و برگشتیم خونه چون روز بعد کالس داشتمهمون
  .سریع آماده شدم و بدون صبحانه خوردن رفتم دانشگاه. با تکونهای مامان از خواب بیدار شدم

  
ون تعریف کردم که امتحان چه طور بود و با هیجان براش.  ده دقیقه یه ربعی صبر کردم تا دوستام اومدنیه

  .اگه شما هم کنکور می دادید می تونستیم باز هم تو ارشد با هم همکالسی باشیم: با حسرت گفتم
  

موقع ظهر مریم و روجا رفتن سلف .  بعد از کلی حرف رفتیم سر کالس تا ظهر یکسره کالس داشتیمخالصه
. در واقع من نمی خواستم ناهار بخورم. ر خوردن نداشتیممن و مهسا هم که قصد ناها. که ناهار بخورن

 که چهار تا درخت هواسه همین با هم رفتیم پشت ساختمون گرو. مهسا هم ناهار اون روز و دوست نداشت
  .داشت تا زیر درختها بنشینیم و حرف بزنیم

  
استادهام یا سمت . ودنتکو توک بچه ها تو حیاط ب.  بچه ها رفته بودن سلف و بوفه واسه ی ناهاربیشتر

  .دفترشون میرفتن یا میرفتن سلف
  

من یه سالمی کردم و یکم ازشون فاصله .  راه، مهسا یکی از دوستاش رو دید وایساد تا باهاش حرف بزنهسر
به سمت جلو میرفتم اما هر چند ثانیه یه بار برمیگشتم ببینم مهسا حرف . گرفتم تا راحت حرفاشونو بزنن

هیچ وقت ندیده .  میومدتموناز دور استاد معینی رو دیدم که داشت به سمت ساخ. یا نهزدنش تموم شده 
سعی کردم حواسم هم به مهسا باشه هم منتظر استاد باشم تا بهش بگم امتحان . بودم تو سلف ناهار بخوره

  .چه طور بود
  

 کردم و استاد با لبخند  زده بودم به استاد که داشت بهم نزدیک میشد تو سه قدمیم بود که بهش سالمزل
خیلی سریع یه نگاه به پشتم کردم که ببینم . یه قدم مونده بود بهم برسه و درست کنارم وایسه. جوابمو داد

  .مهران... مهران: همون لحظه شنیدم یکی داره از دور کسی و صدا میکنه. مهسا در چه حاله
  

واحد هم می خواستم به مهسا نگاه کنم هم به درآن .  فضول بودم واسه همین حواسم به همه جا بودهمیشه
چشمم به مهسا بود که . استاد هم بفهمم کی با مهران که نمی دونم کیه کار داره که یهو همه چی بهم ریخت

  ...بله:  رو صدا میکرد گفتمهرانشنیدم استاد که بهم رسیده بود تقریباً با یه صدای رسا تو جواب کسی که 
  
رگردم ببینم درست شنیدم یا نه که نمی دونم چی شد یهو محکم با زانو و دو دست  همون لحظه اومدم بتو

  .زانوهام و دستهام حسابی درد گرفته بود و دستهام میسوخت. ضربه ی خیلی بدی بود. افتادم زمین
  

ی  که برگشته بود ببینه کی کارش داره از صدای افتادن من برگشت و وقتی دید افتادم یهو با نگراناستادم
  .چی شده؟ حالت خوبه؟ سعی کرد بهم کمک کنه و زیر بقلمو بگیره تا پاشم: نشست رو زمینو گفت

  
: با ترس و لرز سریع گفتم.  اصالً یادش رفته بود کجاست و این کارش چقدر میتونه براش بد باشهانگار
  .خوبم
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  .یدی بهمون رسیدنهمون لحظه به طور هم زمان مهسا و استاد حم.  سعی کردم دستشو کنار بزنمو
  

و استاد حمیدی همون کسی بود که .  مهسا از دور افتادنمو میبینه و خودشو برای کمک میرسونهظاهراً
  .در واقع استاد معینی رو به اسم کوچیک صدا میکرد. مهران رو صدا میکرد

  
  خانم آریا حالتون خوبه؟:  من که رسید گفتبه
  

  .بله استاد: لت گفتم که سعی میکردم بلند بشم در همون حامن
  

خانم محمدی خانم آریا رو :  معینی هم که دید مهسا اومده کمکم قبل از اینکه از جاش بلند بشه گفتاستاد
اما هر چند دقیقه یه . بعد برگشت ایستاد تا ببینه استاد حمیدی چی کارش داره. ببرید توی دفتر من تا بیام

  . رو تموم کنهشرد خیلی سریع مکالمه ابار با نگرانی به من نگاه میکرد و سعی میک
  
هنوز از شوک چیزی که شنیده بودم .  کمک مهسا از جام بلند شدم و لنگ لنگان شروع کردم به راه رفتنبا

  .و کشف کرده بودم در نیومده بودم واسه همین با تعجب و گنگی برمیگشتم و به استاد معینی نگاه میکردم
  

برد دم دفتر استاد معینی و با کلیدی که استاد بهش تو لحظه ی آخر داده مهسا منو .  داشت وامیستادقلبم
  .بود درو باز کرد و منو روی اولین صندلی کنار در نشوند

  
  .زانوهام هم سائیده شده و درد میکرد.  خراشیده شده بود و ازشون خون میومددستام

  
مهسا دست نزن : با بی تابی گفتم. مد سعی داشت به دستهام نگاه کنه که از شدت درد ناله م دراومهسا

  .خیلی میسوزه و درد میکنه
  

  .آخه دختر حواست کجاست ببین با خودت چی کار کردی: مهسا
  

:  ناله میکردم که در باز شد و استاد با نگرانی وارد اتاق شد و به من نگاه کرد وخطاب به مهسا گفتداشتم
  چی شد خانم محمدی؟

  
  .ده اما دستش بدجوری خراشیده داره خون میادپاش که انگار ضرب دی: مهسا

  
 کت و کیفش و روی اولین صندلی سر راهش انداخت و اومد باالی سر مو یه نگاه به دستهام کرد و استاد

بعد به مهسا گفت شما لطفاً برید بهداری چند تا گاز استریل بگیرید بیاید من بتادین دارم تا زخمشونو ضد 
  .عفونی کنیم

  
استادم با دستپاچگی به طرف کمدش رفت و یه بطری . گفت و خیلی سریع از اتاق بیرون رفت چشمی مهسا

  .کنارم زانو زد و رو دستم خم شد. آب و بتادین و بسته ی دستمال کاغذی رو با خودش آورد
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از تماس دستهای یخ کردش با .  تا دستمالو با آب خیس کرد دستمو تو دستش گرفت تا تمیزش کنهچند
. ی خودم که مثل گوله ی آتیش بود تکونی خوردم انگار جریان الکتریسیته بهم وصل کرده باشندستها

  درد میکنه؟:  گفتهسرشو بلند کرد و با نگرانی و مهربونی به چشمام نگاه کرد و دلسوزان. استاد متوجه شد
  
  . سر جواب مثبت دادمبا
  

روع کرد به تمیز کردن دستهام بعد از تمیز  ثانیه تو چشمام زل زد و بعد سرشو انداخت پائینو شچند
به خاطر . کردنشون چند تا دستمال دستش گرفت و گذاشت زیر دستمو یکم بتادین ریخت روی زخمهام

  .سوزش دستم سعی کردم دستامو عقب بکشم اما اون محکم دستهامو گرفته بود
  

  .خواهش میکنم تحمل کن عزیزم. می دونم میسوزه:  آروم گفتخیلی
  

داشتم به سرش . این االن چی گفت؟ عزیزم؟ دوباره اون حس آشنای لعنتی اومده بود سراغم.  کردمداغ
با خودت چی کار کردی سوگند؟ : آروم آروم زیر لبی می گفت. انگار تو حال خودش بود. نگاه میکردم

  این جوری می خواستی مراقب خودت باشی؟ این جوری قول داده بودی؟
  

اشکی که مدتها تو چشمام جمع شده بود دیگه طاقت .  به زور نفس میکشیدم. داشت خفم میکردبغض
  .نیاورد و سرازیر شد

  
  ...مهران:  تونستم از بین لبهای بهم فشردم با ناله و بغض بگمفقط

  
  . یه تکونی خورد و انگار خشک شده باشه بی حرکت ثابت موندمهران

  
  ...ه نه؟تو مهرانی مگ:  خودم جرأت دادم و دوباره گفتمبه
  

پشتش به من بود و من .  ول کرد و بدون اینکه به من نگاه کنه از جاش بلند شد و رفت پشت پنجرهدستمو
  .صورتشو نمی دیدم

  
  .مهران نیست. اون مهرانه یا یعنی نه.  دونستم این کار یعنی چی؟ یعنی آرهنمی

  
تو دستش چند تا گاز . هسا وارد شداومدم دوباره صداش کنم که دیدم در میزنن و م.  دونستم چی بگمنمی

مهران با دیدن مهسا جلو اومد و گازها رو ازش . ای بمیری مهسا که همیشه خروس بی محلی. استریل بود
  .گرفت و بدون نگاه کردن به من شروع کرد به بستن دستهام

  
احت بدید تا خانم آریا سعی کنید یه مدت به دستتون استر:  که تموم شد از جاش بلند شد و گفتکارش

  .بیشتر هم مراقب خودتون باشید. زودتر خوب بشه
  

عصبانی . با اینکه با من حرف میزد اما به هم جا غیر از من نگاه کرده بود.  به من نگاه نمی کرداصالً
استاد یه سری سفارشم به مهسا کرد و مهسا هم جای من از استاد تشکر کرد و بعد اومد زیر . ومتعجب بودم



                                                                                  "   SMS " کی    
 

goldjar@  

 

 

141

ت و کمکم کرد تا از دفتر استاد بیرون بیام لجم گرفته بود از اینکه نه استاد جوابمو داده بود و نه بغلمو گرف
  .اینکه دیگه بهم نگاه کرده بود

  
.  اینکه داشتم خفه میشدم تا با یکی حرف بزنم اما نمی خواستم چیزی به مهسا بگم چون باور نمی کردبا

  .واسه همین دهنموبستم و ساکت موندم. باه میکنممی دونستم بازم میگه خیاالتی شدم و اشت
  

خالصه با هر زحمتی بود تا عصر که کالسام .  کردم بهش فکر نکنم چون از دست استادم عصبانی بودمسعی
بعد کالسها خیلی زود سوار سرویس شدیم و . تموم میشد دوم آوردم و با دستهای باند پیچی شده سر کردم

  .ر کسی رفت سمت خونه ی خودشرفتیم تو شهر و از اونجا ه
  
 خونه که رسیدم قبل از اینکه بتونم برم توی اتاق خودم مجبور شدم برای مامان توضیح بدم که چی به

  .البته با یکم سانسور. شده
  

بعدم یکم آه و ناله که وای آبروم رفت جلوی اون . زمین خوردم اونم تو حیاط دانشگاه:  بهش گفتمفقط
  .ز این حرفها تا مامان دلش برام بسوزه و به خاطر دستو پا چلفتی بودن دعوام نکنههمه آدم افتادم و ا

  
  . از خالصی از دست مامان زودی رفتم تو اتاقم و تا شب و موقع شام بیرون نیومدمبعد

  
هر وقت میومدم کاری انجام بدم یه دفعه چشمای . نمی تونستم رو چیزی تمرکز کنم.  داغون بودمخیلی

با اینکه مطمئن بودم مهرانه اما .حسابی گیج بودم. مد تو ذهنم و قدرت هر کاری رو ازم میگرفتمهران میو
 العمل خاصی عکسمهران هم هیچ . چون هر چی میگفتم کسی باور نمی کرد. نمی تونستم حرفی بزنم

  .نشون نمی داد
  

دم که چرا مهران چیزی همش با خودم فکر میکر.  از قضیه دفترش خیلی ناراحت و افسرده شده بودمبعد
اونم وقتی این قدر بهم نزدیکه؟ یعنی منو فراموش ! چرا حتی به روش نمیاره که منو میشناسه. نمیگه

نه این ...  باور کنم تونستمنه نمی ... کرده؟ به همین راحتی؟ نه نمی تونستم باور کنم که من و از یاد برده 
اما چرا چیزی نمی . ه بار بهم میکرد اینو ثابت میکردنگاه های گرمی که هر چند وقت ی. امکان نداشت

  .گفت؟ هم عصبانی بودم هم ناراحت
  

هر چی بچه ها اصرار . رفتارم کامالً نشون میداد که از چیزی ناراحتم.  حرف شده بودم و گوشه گیرکم
مریضی رو . ضمبابا چیزیم نیست فقط چند وقته که مری: با یه لبخند زورکی میگفتم» چمه« میکردن که بگم 

  .بهانه میکردم تا راحتم بزارن و دست از سرم وردارن
  

: تو خونه هم مامانم میگفت. دلم نمی خواست با کسی حرف بزنم و براش توضیح بدم.  شده بودمخسته
من که سر از کار تو یکی در نمی . اما زبون وا نمیکنی بگی چی شده. سوگند تو چند وقته یه چیزیت هست

  .آرم
  

  .حرفی نبود که بزنم. داشتم که بگم نچیزی
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هنوزم سر کالسها کامالً جدی ودقیق .  که بیشتر آتیشم میزد رفتار عادی و طبیعی استاد معینی بودچیزی
دلم نمی خواست بهش . یه غرور و جدیتی تو کاراش بود که همه رو وادار به احترام گذاشتن میکرد. بود

 و دلگیر بودم و راحتخیلی از دستش نا. واستم صداشو بشنوماگه دست خودم بود حتی نمی خ. نگاه کنم
  .اما اون انگار نه انگار که چیزی میفهمه. دوست داشتم که اونم متوجه ی ناراحتیم بشه

  
تمام مدت سرمو می انداختم پائین و به . چیزی هم نمی نوشتم.  کالسش سعی میکردم بهش نگاه نکنمسر

  .دستم که روی میز بود نگاه میکردم
  

سوگند تو چته؟ معلومه چه مرگته؟ سر کالس استاد معینی انگار یه چیزیت :  بار مهسا اعتراض کردو گفتیه
تمام مدت آروم نشستی و به میز نگاه میکنی حتی وقتی اسمتو . حتی استادم ناراحته از دستت. میشه

 با ناراحتی نگاهت کرد چین همدیروز استاد. میخونه سرتو بلند نمیکنی تا جواب بدی فقط دستتو میاری باال
اگه من بودم . خیلی مرد بود که جلوی خودشو گرفت. گفتم االنه که یه چیزی بهت بگه. که من قلبم وایساد

آخه . همچین محکم میزدم تو سرت که با صورت بخوری به میزی که این قدر دوسش داری و نگاش میکنی
  تو چته سوگند؟

  
 و یه طرف دیگه که بچه ها ایستاده بودنو نگاه کردم سکوت من کفر فقط رومو برگردوندم.  نگفتمهیچی

  .مهسا رو در آورد
  
  .تو دیگه شورشو در آوردی. واقعاً که لج درآری سوگند:  حرص گفتبا
  
د تا حقش بو.  دلم خوشحال بودم که استاد متوجه ی ناراحتیم شده و فهمیده دارم بهش بی محلی میکنمته

  اون باشه که منو نادیده نگیره
  

   )11فصل ( 
  

از صبح . باید از یکی از استادام برای یک کاری یه نامه میگرفتم. روز باید یه کاری انجام میدادماون
همه ی کارهای نامه رو کرده بودم و امضای همه رو هم گرفته بودم فقط مونده بود امضای . دنبالش بودم
  .مهندس علوی

  
یه بار میگفتن . هر جا که میرفتم میگفتن پنج دقیقه زودتر اومده بودی مهندس بود. مین بود هم همشکل

یه با میگفتن کارداشت از دانشگاه خارج شده تا یه ساعت دیگه . یه بار میگفتن جلسه داره. رفته سر کالس
  .برمیگرده

  
اشت و بعد کالسش با یکی از ظاهراً استاد ساعت آخر کالس د.  این دویدن ها تا عصری طول کشیدخالصه

  .اساتید کار داشت و یه بیست دقیقه هم اینجا طولش داد تا بیاد و خالصه کلی منو کاشته بود
  

 و روجا و مریم هم که کالس هاشون تموم شده بود و دیگه کاری نداشت دو ساعت قبل رفته بودن مهسا
  .خونه هاشون
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فقط چهارتا مستخدم و نگهبان مونده . ریباً همه رفته بودنتق.  هم دیگه کم کم داشت تعطیل می شددانشگاه
همه . دیرم شده بود. خیلی عصبی شده بودم. بودن و من بدبخت که باید حتماً همون روز امضا می گرفتم

 که دانشگاه و ترک میکرد سیبا ناراحتی به آخرین سروی. رفته بودن و من تنها مونده بودم اونجا منتظر
لم کلی بد و بیراه نثار استاد محترم کردم که یکجا بند نیست و اینقدر منو عالف خودش نگاه کردم و تو د

  .کرده بود
  
  .خدایا چی کار میکنه این استاد.  ساعتم نگاه کردم از هفت و نیم گذشته بودبه
  

 ذوق زده از همون فاصله سالم کردم و رفتم.  جور زیر لب غرغر میکردم که دیدم استاد داره میادهمون
  .براش توضیح دادم که من احتیاج به امضای ایشون دارم. جلو

  
 رو از دستم گرفت و یه نگاه به کل صفحه کرد و امضاهاش و دید و وقتی دید مشکلی نداره با منت نامه

خیالم راحت شده بود که . خودکارش رو درآورد و یه امضای ناقابل پای نامه ام کرد و برگه رو داد دستم
  .در نرفت و باالخره امضا رو گرفتمحداقل زحمتم ه

  
خدایا . یه نگاهی به ساعتم کردم وآهم در اومد.  خوشحالی برگه رو گرفتم و از دفترش اومدم بیرونبا

. ماشین گرفتن تو این جاده ی دانشگاه هم خیلی خطرناک بود. دیگه ماشینی هم نبود. چقدر دیر شده بود
  .اما چی کار می تونستم بکنم

  
. ماشین مناسبی برام نمی ایستاد. مو به در دانشگاه رسوندم و بقل جاده ایستادم تا ماشین بگیرم دو خودبا

  .همش ماشین های شخصی بود و آدمهایی که من اصالً جرأت سوار شدن تو ماشینشونو نداشتم
  
ای مشکی برگشتم دیدم یه ماکسیم.  ناامیدی منتظر تاکسی بودم که دیدم یه ماشینی از پشتم بوق میزنهبا

  .پشتمه و با بوق بهم اشاره میکنه
  

اما .  کردم میخواد بره تو جاده و من سر راهشم واسه همین خودمو کشیدم کنار تا بتونه راحت رد بشه فکر
  .دوباره بوق زد. انگار قصد رفتن نداشت

  
 ماشینو یکم .اما دست بردار نبود.  کردم مزاحمه واسه همین رومو کردم اون ور و بهش توجهی نکردمفکر

  .خانم مهندس بفرمائید سوار شید من میرسونمتون به شهر:تکون داد و اومد کنارم ایستاد و گفت
  

شیشه ی سمت راننده رو داده پائین و به من نگاه . برگشتم دیدم استاد معینی تو ماشین نشسته.  کردمتعجب
ش و گربه بازی کردن و اوقات بعد اون همه مو. هم تعجب کرده بودم هم یه حس عجیبی داشتم. میکنه

 سوار شدن صداما من که هنوز از دستش ناراحت بودم ق. تلخی و دلخوری می خواست بهم کمک کنه
  .با تاکسی میرم. ممنون استاد مزاحمتون نمیشم: نداشتم واسه همین گفتم

  
و گفتم سوار ش. این ساعت تو این جاده تاکسی پیدا نمی شه: با عصبانیت گفت.  شده بودعصبانی

  .میرسونمت
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زیر چشمی نگاهش کردم .  عصبانی بود و با صدای محکمی حرف میزد که راستش منو حسابی ترسوندخیلی
  .دیدم دستهاشو رو فرمون مشت کرده و چشماش و بسته که خودشو کنترل کنه

  
  ...مرسی خودم می:  یه چیزی بگم و سوار نشمخواستم

  
  .ر شوسوا:  قطع کرد و تقریباً داد زدحرفمو

  
بدون حرف اضافه رفتم که سوار ماشین . گفتم یه ذره دیگه وایسم منفجر میشه.  صدای بلندش ترسیدماز

جلو . من رانندتون نیستم خانم: در عقب و باز کردم که استاد خیلی جدی و در عین حال عصبانی گفت. بشم
  .بنشینید

  
ما چیزی نگفتم و در و بستم و در جلو رو ا.  کشیدم و یکم بهم برخورد آخه همش سرم داد میکشیدخجالت

  .باز کردم و رفتم نشستم تو ماشین
  

سرعت ماشین انقدر زیاد بود که به پشتی صندلی چسبیده .  گاز داد که ماشین از جاش کنده شدهمچین
با ترس دستامو که میلرزید سمت کمربند بردمو کمربندمو . بودم حتی فرصت نکرده بودم کمربندم و ببندم

  .سالم: م و برای اینکه حرفی زده باشم با ترس گفتمبست
  

  . نیم نگاهی بهم کرد و دید دارم از ترس سکته می کنم و االنه که بمیرم بیوفتم رو دستشیه
  

اینو می تونستی همون اول بگی خانم . علیک سالم:  ماشینو یکم کم کرد و آرومتر شد و آروم گفتسرعت
  . بعد بگینه اینکه بزاری حسابی عصبانی بشم

  
  .ببخشید:  انداختم پائین و برای اینکه صلحو برقرار کنم گفتمسرمو

  
  .بخشیدم:  خنده ای کرد و گفتیه
  

حاال خانم میشه بگید چرا تا حاال دانشگاه بودید؟ فکر کنم دانشجوها :  یه نگاهی بهم کرد و گفتدوباره
  .خیلی وقته که رفتن

  
  .کار داشتم:  کوتاه گفتمخیلی

  
. خب چه کاری داشتین؟ اونم تا این موقع: و باال انداخت و با یه شیطنتی تو صداش دوباره پرسید رابروش

  .میشه به منم بگید؟ آخه دارم از فضولی میمیرم
  
االن که کنارش نشسته بودم و از نزدیک . یه نگاه بهش کردم. لحن حرف زدنش خندم گرفته بود از

با اون هیبت و جدیتی که تو .  و شیطونه نه یه استاد جدیمیدیدمش بیشتر حس میکرم که یه پسر جوون
فکر میکنی با یه مرده چهل ساله . کالس داره آدم فراموش میکنه که اختالف سنی زیادی باهاش نداره

  .اما االن مثل یه پسر بچه ی شیطون و در عین حال فضول شده بود. طرفی
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 اینکه بفهمم با کی دارم حرف میزنم مثل اینکه دارم  که خسته بودم و سردرد و دلم باز شده بود بدونمنم
  :با صمیمی ترین دوستم دردودل می کنم تند تند شروع کردم به حرف زدن

  
. از صبح دنبال مهندس علوی دارم میدوام. از صبح تا حاال لنگه یه نامه و یه امضام...  می دونم واهللا چه

منو کشته تا بیست دقیقه ی پیش منتظرش بودم که آقا یا جلسه، یا کالس، یا بیرون، خالصه . اما نیست
آقا مثل علی بی غم شاد و خوشحال سالنه سالنه راه میرفتن انگار نه انگار که من بدبخت از . تشریف بیارن

صبح تا حاال مثل سگ پا سوخته وایسادم سرپا منتظر ایشون اومدن و بعد کلی منت و چشم و ابرو اومدن 
اگه یکم بیشتر . کفرمو در آورده بود. بعد هم همچین نگاهم کرد انگار واسم کوه کنده. نامه رو امضا کردن

  .تو دفتر میموندم حتماً خفش میکردم
  

یه دفعه به خودم اومدم دیدم استاد بلند بلند و از .  که تموم شد از سر آسودگی یه نفس بلند کشیدمحرفم
با دست محکم جلوی دهنم و . سکته کردم. به کی زدمتازه یادم اومد این حرفا رو . ته دلش داره میخنده

  .گرفتم که چیز اضافه تری نگم و کارو از این خرابتر نکنم
  

وای استاد ببخشید :  اینکه یه جوری قضیه رو ماست مالی کنم به خودم فشار آوردم و به زور گفتمبرای
  . فراموش کنیدتورو خدا هر چی گفتمو. اصالً حواسم نبود که دارم با شما حرف میزنم

  
چی رو فراموش کنم؟ این که می خواستی مهندس علوی رو خفه :  جور که میخندید با بدجنسی گفتهمون
  کنی؟

  
  .وای استاد خواهش میکنم: من

  
 قبض روح میشدم اگه بدجنسی می کرد و میرفت حرفامو به استاد علوی می زد بدبخت بودم ترم داشتم

همکاره رو ول نمی کرد بیاد من دانشجوی بیچاره . ینا همکار بودن هرچی نباشه ا. آخری اخراج می شدم
 می خندید یه همعینی همون جور ک. از ترس داشتم می لرزیدم و مثل گچ سفید شده بودم. رو بچسبه که

  :نگاه بهم کرد و وقتی رنگ و روم و لرزش بدنمو دید با تعجب و دستپاچه و هول گفت
  

باشه باشه من . دختر آروم باش االن سکته می کنی ها. ن شکلی شدیخواهش برای چی؟ چرا ای: استاد
  .اصالً انگار نه انگار که این حرفها رو شنیدم. چیزی به کسی نمی گم

  
   ؟"واقعا: من

  
  .آره بابا نمیگم : استاد

  
  . که خیالم راحت شده بود یه نفس بلند کشیدم و آروم تو جام نشستممن

  
  .خوشم اومد و کلی هم خندیدم. وداما جدی خیلی با حال ب:استاد

  
یه دفعه شروع کرد به . داشتم به استاد نگاه میکردم که داشت از ته دلش می خندید.  راحت شده بودخیلم

با ترس . سرفه اش بند نمیومد. ماشینو یه گوشه پارک کرد. اونقدر سرفه کرد که قرمز شد. سرفه کردن
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کامالً .  می ترسیدم از سرفه ی زیادی خدایی نکرده خفه بشهبهش نگاه میکردم و نمی دونستم چی کار کنم
. یه دفعه دیدم داره از بینی اش خون میاد. به سمت استاد برگشته بودم و با نگرانی نگاهش میکردم

  ...خودش اصالً نفهمید یعنی این سرفه ی لعنتی نمی گذاشت چیزی حالیش بشه 
  

با . م کردم و جعبه ی دستمال کاغذیو روی داشبورت دیدمیه نگاه به دورو بر.  دونستم چی کار کنمنمی
سرفه اش بند اومده بود اما هنوز . یه نگاه به مهران کردم. عجله یه چند تا دستمال از توش ورداشتم

  .داشت سعی میکرد نفس بگیره. دستش جلوی دهنش بود و خم شده بود
  
   میدی؟مهران اجازه:  احتیاط خودمو کشیدم جلو خیلی آروم گفتمبا
  
کمکش کردم تا به صندلی تکیه بده و سرش و با .  چشمای بی رمقش یه نگاهی به من کرد و هیچی نگفتبا

خون . دست باال گرفتم و آروم آروم با دستمالها سعی کردم خون های رو صورتشو پاک کنم اما نمی شد
  .نی میشداگه همین جوری پیش می رفت تمام لباسش هم خو. ریزی هنوز بند نیومده بود

  
یه دو سه . دستمالها از خون پر شده بود.  تا دستمال دیگه برداشتم و گذاشتم روی بینیشو نگه داشتمچند

یه نگاهی به داخل ماشین کردم و یه بطری آب . دقیقه بعد دستمو برداشتم دیدم خونریرزی بند اومده
مثل یه پسر بچه ی حرف گوش کن . درشو باز کردم و به مهران کمک کردم یکم ازش بخوره. معدنی دیدم

  .شایدم جونی براش نمونده بود که مقاومت کنه. به حرفهام گوش میکرد
  
وقتی تو اون حال .  چند تا دستمال که با آب خیسشون کرده بودم شروع کردم به پاک کردن صورتشبا

همون . تونستمخیلی سعی کردم خودمو مقاوم و قوی نشون بدم اما دیگه نمی . دیدمش دلم ریش ریش شد
  .جور که صورتشو پاک میکردم ریز ریز اشکام سرازیر میشد

  
به خودم اومدم دیدم مهران دستشو گذاشته روی دستمو و با .  با چشمهای ناراحت بهم نگاه میکردمهران

  .دست دیگش اشکامو پاک می کنه
  
 نمی خواست ناراحتت هیچ وقت دلم. گریه نکن. خواهش میکنم. گریه نکن سوگند:  صدای ضعیفی گفتبا

  .اما همیشه باعث میشم اشکت در بیاد. کنم
  

. اون مهران بود. بعد این همه مدت داشت قبول میکرد که من راست میگم.  داشت اعتراف میکردخدایا
تو چشماش نگاه کردم تا شاید بفهمم . با اینکه خیلی سعی کرده بود اما نتونسته بود گولم بزنه. مهران من

  : پنهان کاری چیه؟ اما وقتی چیزی دستگیرم نشد با بغض گفتمعلت این همه
  
چرا مهران؟ چرا؟ چرا هیچی نگفتی؟ چرا با اینکه پیشم بودی سعی میکردی خودتو ازم دور کنی؟ چرا "

  "سعی میکردی بهم بقبولونی که اشتباه میکنم و حسم غلطه؟ چرا؟
  

فقط با چشمای اشکی بهش خیره .  این ادامه بدم که گلومو فشار می داد دیگه اجازه نداد بیشتر ازبغضی
  .همون جور آروم بهم نگاه میکرد وصورتمو ناز میکرد. شده بودم
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اما خودم نتونستم . بهت گفته بودم فراموشم کن. نمی خواستم اذیت بشی. به خاطر خودت: مهران
 اونجام نتونستن برام دکتر های. وقتی از آلمان برگشتم می دونستم وقت زیادی ندارم. فراموشت کنم

اما هیچ وقت صدات و نگاهتو از یادم نمی . نمی خواستم برگردم و دوباره باعث رنجت بشم. کاری بکنن
واسه همین اومدم اینجا تا کنارت باشم و . تنها دلیلی که می تونست سرپا نگهم داره تو بودی سوگند. رفت

بهت سخت . اومدم و شدم استادت. ای برسیمی خواستم کمکت کنم تا به چیزایی که می خو. مراقبت
 بری سراغش واسه همین تامی دونستم که باید حس درس خوندنت بیاد . میگرفتم تا بیشتر درس بخونی

دعوات میکردم و می خواستم با جری کردنت باعث شم درس . سعی کردم با سخت گیری هام مجبورت کنم
حاال احساس میکنم . می دونم همه ی تالشتو کردی. تو عالی بودی سوگند. فکرم کنم موفق شدم. بخونی

با اینکه همه ی تالشمو .  و انگیزه نبودهدلیلبی استفاده نبودم و زنده موندنم حتی برای یه مدت کوتاه بی 
وقتی بار اول تو دفترم منو . کردم که تو منو نشناسی اما تو زرنگ تر از اون چیزی بودی که فکرشو میکردم

آره عزیزم منم . آره«می خواستم خودمو لو بدم و با صدای بلند بگم . ی خشکم زدبه اسم صدا کرد
اما خدارو شکر به موقع اومد و .  سر می رسد حتماً خودمو لو میدادمتراگه خانم محمدی یکم دیر» مهران

ر این که نزدیکت باشم ولی از دور نگاهت کنم خیلی زجر آو. نمی خواستم عذابت بدم. منم دهنمو بستم
نمی خواستم عذاب . فقط می خواستم نزدیکت باشم. بود ولی به خاطر تو تحمل کردنش شیرین میشد

  ". نداشتم تو رو تو دردام سهیم کنمومن این حق. بکشی
  

. نمی خواسم چیزی بگم. دلم می خواست فقط نگاهش کنم.  هر جفتمون از اشک خیس شده بودصورت
هوا تاریک شده بود . ونم چقدر طول کشید تا به خودمون اومدیمنمی د. همین که کنارش بودم آروم بودم
  .و ما نزدیک شهر کنار جاده بودیم

  
فکر کنم دیگه : یه لبخند شیرین بهم زد و گفت.  انرژیشو بدست آورده بود و حالش بهتر شده بودمهران

  .ساعت از هشت ونیم گذشته. باید بریم حتماً مامانت کلی نگرانت شده
  
. نمی دونستم چه جوری زمان به این سرعت گذشته.  نگاه به ساعت کردم و دیدم راست میگه تعجب یهبا

  :یه دستمالم سمت من گرفت و گفت. مهران با دستمال صورتشو تمیز کرد و خون و اشکها رو پاک کرد
  

  .صورتتو پاک کن سوگند نمی دونی چقدر خنده دار شدی. بگیربیا
  
  .از حرفش نفهمیدم تعجب بهش نگاه کردم و چیزی با
  

به خاطر گریه هایی که کرده بودم تمام .  نگاه به آینه ی ماشین کردم و از چیزی که می دیدم ترسیدمیه
. پای چشمم سیاه شده بود و بس که دماغمو باال کشیده بودم دماغم قرمز شده بود. آرایشم بهم ریخته بود

اه راه سیاه شده با یه لب رنگ پریده چه قیافه ای حاال تصور کنید دو تا چشم و یه دماغ قرمز یه صورت ر
  .میشه

  
  . تند صورتمو تا جایی که میشد پاک کردم و زیر لب همش غر میزدمتند

  
آقا مهران شما که منو نگاه میکردین یه لطفی میکردین یه ندا میدادین . وای خدا چرا این شکلی شدم: من

آخه من که نمی تونستم خودمو ببینم بفهمم چه ریختی . من صورتمو پاک میکردم االن مثل اژدها نمی شدم
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 راه قرمز مشکی رو نگاه راهاصالً من نمی دونم تو دوساعته به من خیره شدی و داری این قیافه ی . شدم
  .میکنی

  
اتفاقاً خیلی جالب بود تا حاال تورو شکل اژدها و پاندا ندیده :  یه خنده ای از ته دلش کرد و گفتمهران

  .اگه زودتر میگفتم مزش میرفت.  االن دیدمبودم که
  

من این صورت :  جور که من حرص میخوردم مهران سرشو آورد نزدیک گوشمو خیلی آروم گفتهمون
  .اژدهایی رو هم دوست دارم

  
مهران هم . سعی کردم خودمو بزنم به نشنیدن.می دونستم لپام گل انداخته. داغ شد و صورتم گُر گرفتتنم

کارم که تموم شد و یکم قیافه ام .  واسه همین حرفی نزد و فقط با لبخند بهم نگاه می کردمتوجه شده بود
  .بریم سوگند خانم: مثل آدمیزاد شد مهران گفت

  
  .بفرمائید استاد:  طبق عادت گفتممنم

  
  . یادم اومد که الزم نیست الن بهش بگم استاد یه نگاه بهش کردم و دوتایی زدیم زیر خندهیهو

  
استاد فقط مال دانشگاه و . اینجا بهم بگو مهران. مهران: ور که مهران ماشین رو روشن میکرد گفت جهمون

  .جلوی بچه هاست
  

درو . ازش تشکر کردم و پیاده شدم. مهران منو تا سر کوچه امون رسوند.  چشم بلند گفتم و راه افتادمیه
  .خانم مهندس:مهران شیشه رو پائین کشید و گفت. که بستم

  
  بله؟:  خم کردم تا درست ببینمش و گفتموسرم

  
  میشه موبایلتون رو ببینم؟: مهران

  
  .بله... موبایل؟ :  گیجی گفتمبا
  

یه نگاه به گوشیم کرد و یه شماره گرفت و گوشی و .  از توی کیفم در آوردم و دادم دستشموبایلمو
  .گذاشت دم گوشش دیدم یه صدای زنگی از تو ماشین میاد

  
بعد هم موبایل منو بهم پس داد و . ش و از جیبش در آورد و یه الو گفت و گوشی و قطع کرد موبایلمهران

  .مواظب خودت باش سوگند: با لبخند گفت
  

  .بهت زنگ میزنم:  جوری که دنده رو عوض میکرد گوشیشو تو هوا یه تکون داد و گفتهمون
  

شد تازه فهمیدم منظورش چی بود و یه  مات مونده بودم و رفتنش رو نگاه میکردم وقتی حسابی دور منم
مامانم خیلی . بعد با عجله و بادو خودمو رسوندم به خونه. ذوقی کردم و گوشی مو به خودم چسبوندم

  . پیدا کنمیمنم گفتم کارم طول کشید و مجبور شدم تا کلی وایستم تا یه تاکس. نگرانم شده بود
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  . قضیه رو یه جوری ماست مالی کردم رفتخالصه

  
 ساعت بعد بابام اومد خونه و همه با هم شام خوردیم و من زودی کارامو کردم و اومدم تو اتاقم بس هی

همون جور که تو فکر بودم دیدم گوشیم زنگ می خوره با عجله گوشی و . نشستم و زل زدم به گوشیم
  ...الو، سالم: برداشتم و گفتم 

  
  جمله اتو عوض کنی؟بابا تو نمی خوای . باز رفت رو پیغام گیر: مهران

  
  .نه نمی خوام همین جمله باعث شد کشفت کنم آقا:  بدجنسی گفتمبا
  

  منو کشف کنی؟: مهران
  

همون جا که فهمیدم جناب استاد . آره همون روز که با مهسا تو دفترت بودم و موبایلم زنگ خورد: من
  .ام گیرآخه اون روزم گفتی رفتم رو پیغ. معینی محترم همون مهران جونی خودمه

  
  .یه خنده از ته دلش. خندید

  
  .واسه همینه که میگم جمله اتو عوض کن که خودم و لو نرم: مهران

  
  .خب چی بگم: من

  
  ».الو سالم عزیزم« .بگو: مهران

  
  . بلند خندیدخودش

  
 اومدیدم و» الو سالم عزیزم؟«یعنی هر کسی زنگ زد بدون اینکه ببینم کیه بگم :  از رو بدجنسی گفتممنم

  یه آدم ناشناس غریبه بود؟ اونوقت چی؟
  

  ».سالم عزیزم«نمی خواد تو همون جمله ی خودتو بگو فقط به من بگو :  ساکت شد و بعد گفتیکم
  

  . خندیدم و یه چشم بلند گفتمبلند
  

به زور چشمامو بستم اما به خاطر گریه .  یه ساعتی با هم حرف زدیم و بعد قطع کردیم که بگیریم بخوابیمیه
  .ی که کرده بودم چشمام خسته بود و زود خوابم برد و یه کله تا صبح خوابیدما

  
وقتی به روز قبل فکر می کردم ناخواسته لبخند روی لبهام .  با انرژی و هیجان از خواب بیدار شدمصبح

هیچی نمی . خیلی سر حال از جام بلند شدم و حاضر و آماده و صبحانه خورده منتظر بقیه شدم. میومد
  . نه حتی دعوای معمول بابام. نه دیر کردن داداشام. ونست حال خوبمو خراب کنهت
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مریم معموالً دیر میرسید به سرویس و مجبور می شد .  سرویس که رسیدم دیدم مهسا و روجا وایسادندم
ا سعی میکردم آروم باشم ام. خوشحال جلو رفتم و با لبخند بهشون سالم کردم. تاکسی بگیره تا دانشگاه

اگه .  بهشون نگمچیزیبا این رازی که تو دلم بود چه جوری می تونستم خودمو کنترول کنم که . نمی شد
به خاطر قولی که به مهران داده بودم نبود همون دیروز زنگ می زدم و همه چی رو براشون تعریف 

فعلنه به کسی چیزی اما مهران که از فضولی ذاتی من خبر داشت به زور ازم قول گرفته بود که . میکردم
  . به خاطر من میگفتترالبته بیش. دوست نداشت تو محیط دانشگاه انگش نما بشیم. نگم

  
فکر اینکه یه راز دارم که کسی چیزی ازش نمی دونه و نباید بدونه .  زورکی جلوی خودمو گرفته بودممنم

د تعریف میکردم که فکر راز واسه همین تند تند حرف میزدم و هر چی به ذهنم می یوم. داشت خفم میکرد
  .و این حرفها رو از خودم دور کنم

  
  . بعد ده دقیقه اومد و ماها سوار شدیم یه بیست دقیقه بعد رسیدیم دانشگاهسرویس

  
همون . در دانشگاه پیاده شدیم و سالنه سالنه وارد دانشگاه شدیم و به سمت ساختمون ها حرکت کردیمدم

یکی دوتا از استاد ها و کارمند . که دیدم از پشت سرمون ماشین داره میادجور در حین حرکت راه میرفتیم 
سر راهشون مثل .  دانشجوی پیادهههای دانشگاه با هم وارد شده بودن البته با ماشین منتها با وجود اون هم

دلم تاپ تاپ میکرد و . بین اون ماشین ها ماشین مشکی مهران هم دیده میشد. مورچه حرکت میکردن
  .فکر کردم االنه که با رفتارم تابلو کنم که یه خبری هست. اس سرخی تو صورتم میکردماحس

  
چشمم به مهران بود که احساس کردم با .  ی بچه ها سرک میکشیدند و به ماشین ها نگاه میکردنهمه

 محو به نشانه ی سالم سرمو یکم خم کردم و اونم یه لبخند. چشماش از زیر عینک دودیش به من خیره شده
  .زد و سرش و کمی خم کرد تا زیاد تابلو نشه

  
 نمی دونم این مهسای فضول تر از من از کجا متوجه ی مهران شد که یه دفعه با هیجان و کنجکاوی اما

انگاری استاد . اگه اشتباه نکنم سالم هم کرد. استاد معینی به ما نگاه میکرد... دیدید بچه ها : گفت
  .اخالقش بهتر شده

  
  .جدی به ما سالم کرد؟ تو چه چشمی داری دختر من که چیزی ندیدم: دمو زدم به اون راه و گفتم خومنم

  
تا به در .  یکم پشت سر مهران غیبت کردیم یعنی من بیشتر شنونده بودم و بچه ها غیبتشو میکردنخالصه

م و هر کس سرش همه ی بچه ها تو کارگاه جمع بودی. اون روز ساعت اول کارگاه داشتیم. کالس رسیدیم
 صدا به صدا ارگاههم همه ای بود تو ک. به کار خودش بود در واقع هر کی هر کاری دوست داشت میکرد

یعنی بچه های جلوی در ساکت شدن و این سکوت مثل موج . یه دفعه همه ساکت و آروم شدن. نمی رسید
نمی دونستیم چرا ساکت شدیم فقط به ما که اون ته های کارگاه بودیم اصالً . پیش رفت تا به ته کالس رسید
  . اونجا بود که فهمیدیم موضوع از چه قرارهرمثل بقیه هم زل زدیم به د. تبعیت از بقیه این کارو کردیم

  
 استاد کارگاهمون آقای اسدی بود اما ظاهراً اون روز مشکلی براش پیش اومده بود و از استاد معموالً

  .السمعینی خواسته بود به جاش بیاد سر ک
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با اینکه استاد و همه دوست داشتن اما دلشون نمی خواست که .  ها وقتی استاد و دیدن همه دمق شدنبچه
هر کسی هر کاری دوست داشت . چون کالسهای کارگاه بیشتر یه جور تفریح بود. مسئول کارگاه باشه

بقیه ی ساعت همه واسه کل کاری که باید انجام میدادیم توی یک ربع، نیم ساعت تموم میشد و . میکرد
اما با شناختی که از استاد معینی داشتن فکر نمی کردن بتونن یه همچین کاری و با . خودشون خوش بودن

  .واسه همین حال همه گرفته شده بود. در واقع تفریح بی تفریح. اون انجام بدن
  

باشن و هر کس با هر چی خب همه می تونن آزاد :  در کمال تعجب دیدیم استاد شاد و با لبخند گفتاما
  .خواست میتونه کار کنه

  
 واقع این حرف یه جور حال دادن عظیم به بچه ها بود همه یه هورایی کشیدن و هر کس مشغول کار در

  .استاد همون جا وایساد و مثل یه مبصر به همه نگاه میکردو واسه خودش اون وسط قدم میزد. خودش شد
  

. حاال خیلی بیشتر دوستش دارم. خیلی مهربون و خوش اخالق شده. دهبچه ها استاد انگار عوض ش: مهسا
  .اما االن یخش آب شده. اون اوال ازش میترسیدم خیلی جدی بود

  
 با ذوق اینا رو میگفت و لبخند میزد که داشتم میترکیدم از خنده آخه قیافه اش خیلی با مزه شده همچین

  .حال میکردتازه مهران اگه این ها رو میشنید چقدر . بود
  

 معمول همیشه تو کارگاه من و مریم و مهسا و روجا با هم توی یک گروه جمع میشدیم و به جای کار طبق
  .من از همه شون شیطون تر بودم. کردن یکریز حرف میزدیم این بار هم همین کارو کردیم

  
کرد نقش خانم ها رو روجا هم همیشه سعی می.  کالً دختر آرومی بود و عکس العملش خیلی کند بودمریم

اگه . با این که همیشه مثل دختر خوبها بود اما همیشه هم پایه بود. اما مهسا باهام میومد. بازی کنه
  .میخواستم کاری بکنم باهام بود و نه تو کار نمی آورد

  
ردم بدون اینکه کسی بفهمه موبایلمو در آوردم و شروع ک.  هم جمع شدیم و یه نیم دایره تشکیل دادیمدور

یه عده هم رو حالت سکوت . یکسری که موبایلشونو خاموش کرده بودن. یکی یکی به بچه ها تک زنگ زدن
  .اما نه همه. و توی کیفشون گذاشته بودن

  
 که موبایلشون رو زنگ بود یه دفعه میدیدن موبایلشون شروع کرده به زنگ زدن سریع میرفتن اونایی

مین که پیداش میکردن قبل از اینکه بالیی سر موبایل بیارن من سراغ موبایلشون تا خفه اش کنن اما ه
 و نگرانی به من نداونام عصبانی یه نگاه به شماره میکردن و یه چشم غره با لبخ. تماس و قطع میکردم

  .میرفتن
  

 همه می دونستن که مهران در واقع استاد معینی خیلی به زنگ وموبایل سر کالس حساسه اما نمی آخه
اما ظاهراً که مهران خودشو زده بود به نشنیدن و به روی خودش نمی آورد . تو کارگاه چه جوریهدونستن 

  .که چیزی فهمیده 
  
بچه ها سرتونو به کار گرم کنید :  حال خودمون بودیم و زیرزیرکی میخندیدیم که یه دفعه روجا گفتتو

  .معینی داره میاد
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تا روجا اینو . و پیشوند و فقط با اسم فامیلی صدا میکردن تو جمع خودشون استاد ها رو بدون پسوند همه

گفت یهو هر چهار نفرمون پراکنده شدیم و از هم فاصله گرفتیم و خودمونو به کاری مشغول کردیم که یعنی 
  .ما کاره ای نیستیم و از اول سرمون تو الک خودمون بود

  
یکی دو ثانیه کنار هر نفر وامیستاد و نگاه  هم قدم زنان و نرم نرمک اومد کنار ماها و سر راهش مهران

همون جور اومد باالی سر مهسا و روجا و مریم و یه نگاهی بهشون کرد و بدون . میکرد که چی کار میکنه
  . و مثالً باهاش ور میرفتمارحرف ازشون گذشت و اومد ته کارگاه که من بودم و کلمو کرده بودم تو یه مد

  
داری آتیش :  همون جور که به بچه ها نگاه میکرد خیلی آروم گفت آروم کنارم واستاد واومدو

بچه ها سرشون به کارخودشون بود و . میسوزونی؟ سرمو بلند کردم و یه نگاهی به پشت سرم کردم
  .من؟ من دارم کارمو انجام میدم استاد: منم تو جوابش همون جور آروم گفتم. حواسشون به ما نبود

  
  . یکم کشیدم و همچین با منظوراستاد

  
به خاطر همینه که همه بهت چپ چپ نگاه می کنن و زیر لبی غر می :  دوباره به من نگاه کرد و گفتمهران

  .زنن
  

  .نمی دونم استاد:  به طرفش چرخیدم و گفتمیکم
  

  .سر کالس من شیطونی نکن مجبور میشم توبیخت کنم: مهران
  
هیچی نگفتم فقط با لبخند و عشق تو چشماش نگاه . دشیطنت و خنده از توش میباری.  چشماش نگاه کردمتو

اون نگاهتم : نگاه شیطونش رنگ محبت گرفت اما نمی خواست کم بیاره واسه همین تندی گفت. کردم
  .نظرمنو عوض نمی کنه

  
یه نگاه به بچه ها . دلم غش رفت براش. خنده ام گرفته بود.  روش رو برگردوند و ازم دور شدوبالفاصله

  .»خیلی ماهی« : آروم موبایلمو آوردم و یه پیام بهش دادم.  کار خودشون بودنکردم غرق
  

گوشیش رو سکوت بود چون هیچ صدای زنگی .  فرستادم و کامل برگشتم تا ببینم عکس العملش چیهاینو
یه نگاهی بهش کرد و یه لبخند خیلی قشنگ رو . اما دستش سمت جیبش رفت و گوشیشو درآورد. بلند نشد

اما از ترس اینکه یکی ببینه زودی . منم تو جوابش لبخند زدم. با همون لبخند بهم نگاه کرد. ومدلبش ا
  .سرمو انداختم پائین و مشغول کارم شدم

  
کالس ها یکی یکی تموم میشد اما ماها کماکان به دانشگاه رفتنمون ادامه . ترم داشت تموم میشددیگه

اون قدر چیزای جورواجور واسه انجام دادن .رست درس بخونممن که شخصاً تو خونه نمی تونم د.میدادیم
 از هر یک ساعت ینکهبا ا.اما دانشگاه وقتی با دوستامم بهتره.هست که اصالً سمت کتاب و جزوه نمی رم

  .فقط نیم ساعت درس میخونیم ولی بازم بهتر از هیچیه
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تا پروژه ها رو راست وریست کنیم  دور هم می نشستیم ودرس میخوندیم و به هم کمک میکردیم چهارنفری
  .و برای تحویل دادن به استاد آمادش کنیم

  
گوشیمو برداشتم و .گوشیم رفت رو ویبره. بچه ها توی سالن مطالعه نشسته بودیم و مشغول درس خوندنبا

  کجایی؟چی کار میکنی؟:برام پیام اومده بود مهران بود گفته بود.یه نگاه کردم
  

  .لعه، تقریباً درس میخونمدانشگاهم،سالن مطا:من
  

  تقریباً یعنی چی؟:مهران
  

  .دیگه چیزی تو کلم نمیره.اما حسش رفته و مخم هنگیده.یعنی درس میخونم: من
  

  دوست داری بیام دنبالت ببرمت یکم هوا بخوری؟:مهران
  
  .کجا می بریم.آره:  ذوق گفتمبا
  

  نمی دونم دوست داری کجا بری؟:مهران
  

  .دوست دارم تو بگی کجا بریم:وشتم فکر کردم وبعد نیکم
  

  .پس آماده باش تا یه ربع دیگه روبه روی دانشگاه منتظرتم:مهران
  

  خب کجا میریم؟: ذوق کردمکلی
  

  .سورپرایزه: مهران
  

  .میمیرم تا بفهمم: من
  

  .زودی میفهمی: مهران
  

  .پس منتظرم: من
  

  .میبینمت: مهران
  

  .کردم و نیشم تا بنا گوش باز شده بود جور گوشی تو دستم بود و بهش نگاه میهمون
  

  چته؟ذوق مرگ شدی؟: روجا
  

  تو فضولی؟:  جور که دندونامو بهش نشون می دادم گفتمهمون
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خانم کجا میرن؟ : مهسا با اعتراض گفت. براش زبون درآوردم و شروع کردم به جمع کردن وسایلمبعد
  .هنوز دو ساعت مونده تا آخرین سرویس

  
می خوام برم .حوصله ندارم: تو دلم آب میکردن و قلبم تاالپ تلوپ میزد از هیجان گفتم جور که قند همون

  .خونه یکم بخوابم حالم جابیاد
  

تو با این ذوقزدگی می خوای بری خونه؟ ما خودمون این کاره ایم .ماهام گوشامون درازه دیگه: مریم
  کجا می خوای جیم شی؟. سوگند خانم

  
بله خانم شما : برای اینکه خودمو لو ندم رو به مریم گفتم.ب بهم نگاه میکردن و روجا مات و با تعجمهسا

  .بابا دارم میرم خونه. گرگ باروندیده اید اما ما گرگچه نیستیم
  

  جدی می خوای بری خونه سوگند؟.گرگچه نه و بچه گرگ:روجا
  
ه عزیزم حاال چرا بغض آر: این که دوست نداشتم دروغ بگم اما به خاطر قولم به مهران مجبور بودمبا

  ...زودی میام پیشت عزیزم . کردی میدونم دوستم داری و طاقت دوریمم نداری
  

برو بابا بهتر همش حرف میزدی و نمی زاشتی ماهام درس . چه خودتم تحویل میگیری. لوس... اه : روجا
  .برو بای بای. بخونیم

  
  .سعی کن با خطی ها بری. ماشین میگیری؟ مواظب باش: مهسا

  
  .بای بای. بوس بوس. کاری ندارید. چشم مامان جون: من

  
با قدمهای تند خودمو به در دانشگاه .  جور که عقب عقبکی میرفتم براشون ماچ تو هوا میفرستادمهمون

تندی . دیدم مهران یکم جلوتر منتظرم نشسته. از رو پل هوایی رد شدم و رفتم اون طرف خیابون. رسوندم
 نفس میزدم همون جور فسبس که تند تند اومده بودم ن. درو باز کردم و نشستم. ندمخودمو به ماشین رسو

  خیلی معطل شدی؟. سالم خوبی: بریده بریده گفتم
  

  .ببین نفست گرفت. چرا عجله کردی. سالم تو خوبی؟ نه زیاد: مهران
  

  .خب نمی خواستم منتظر بمونی: من
  

  .موندم چی میشد؟ وظیفم بود عزیزمحاال دو دقیقه منتظر می:  با لبخند گفتمهران
  
  راستی مهران کجا میریم؟: بعد یه دفعه یاد یه چیزی افتادم.  لبخند بهش نگاه کردمبا
  

  .می خوام بدزدمت:  جور که ماشین رو روشن میکرد با یه لبخند شیطانی گفتهمون
  

  .وای خدا ترسیدم:  زدم زیر خنده و گفتمپقی
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  واقعاً نمی ترسی بدزدمت؟:  گفت با تعجب بهم نگاه کرد ومهران

  
  .این که همش حرفه. اگه عرضشو داشتی هم خوب بود: من

  
یعنی دوست داری بدزدمت؟ منظورت چی بود؟ فکر میکنی عرضه اشو :  با یه لبخند شوخ گفتمهران

  ندارم؟
  

 یادت رفته شما ببو نه جونم نداری مثل اینکه:  لبخند پت و پهن زدم و ابرومو چند بار باال انداختم و گفتمیه
... اسمش چی بود؟ ... ام ... تو اگه از این کارها بلد بودی که خواهر دوستت . گالبی هستی عزیز دلم

تو هم . به خواسته ی قلبش می رسید. یادم نمی یاد ولش کن که همون دختره اون بال رو سرت نمی آورد
  .حاال دیدی من مهران خودمو می شناسم. االن پیش اونا بودی

  
  تو هیچی رو فراموش نمی کنی نه؟ حاال گالبی دوست داری؟:  صدای بلند خندیدو گفتبا
  

  . تند سرمو به نشونه ی آره تکون دادمتند
  

  ببو گالبی چی؟: مهران
  

  .خیلی دوست دارم: من
  

  منو چی؟ مهران گالبی؟:  با بدجنسی گفتمهران
  

  .االن نمی دونم. خب اونو باید فکر کنم: فتم ام عمیق تر شد و چشمامو ریز کردم و با شیطنت گخنده
  

  .تو چقدر زبون داری دختر:  با صدا خندید و دستشو جلو آورد و آروم لپمو کشید و گفتدوباره
  

  .ماهه. استادم خوبه:  خندیدم و گفتممنم
  

  .خب بال خانم رسیدیم. دختره ی بال:مهران
  
یه نگاه . دن بودم که اصالً متوجه ی مسیر نشدماون قدر غرق حرف ز.  تعجب به دورو برم نگاه کردمبا

منو آوردی دریا؟ از کجا فهمیدی که دلم لک زده . وای مهران: ذوق زده گفتم. انداختم و دهنم باز موند
  .بود واسه دیدن دریا

  
  .خب من شما رو نشناسم کی باید بشناسه خانم خانما:  لبخند گفتبا
  
  .و فهمید و با یه لبخند عمیق بهم جواب داد. کرمو از نگاهم بفهمه عشق نگاهش کردم به این امید که تشبا
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تو اون ساعت روز غیر از چند تا مغازه دار کس دیگه .  ذوق از ماشین پیاده شدم و به سمت دریا دوییدمبا
تا . رفتم کنار آب و سعی کردم کف کفشمو به آب برسونم اما موجها اجازه نمی دادن. ای اونجا نبود

 منو میدید فکر کیجوری شده بود که اگه ی. ب میشدم یک موج بزرگ باعث عقب نشینیم میشدنزدیک آ
  .مثل بچه ها بازی میکنی: مهران کنارم اومد و با خنده گفت. میکرد دارم دنبال آب میدوام

  
  .بازی نمی کنم می خوام آبو حس کنم اما نمیشه: من

  
  این جوری؟:  صدای پر از خنده گفتبا
  

  پس چه جوری؟ مگه چیه؟: ا تعجب به خودم کردم و گفتم نگاه بیه
  

  .آخه کی با کفش آبو حس میکنه. دختر بگو چش نیست: مهران
  

  خب چیکار کنم؟: من
  

به زور خودمو رو . داشتم تعادلم رو از دست میدادم. خم شد و پای راستمو بلند کرد.  جوابمو ندادمهران
مهران : تعادلم دستهامو تو هوا تکون میدادم با اعتراض گفتمهمون جور که برای حفظ . یه پا نگه داشتم

  .دیوونه االن با مغز میام پائین. چی کار میکنی؟ دارم میوفتم
  

  .یه دقیقه آروم بگیر ببین چی میشه: مهران
  

همون جور آروم پامو گذاشت روی زمین و اون .  پامو بلند کرد و کفشمو بعد جورابمو از پام درآوردمهران
خب خانم جیغ : بلند شد و گفت. امو بلند کرد و کفش و جورابمو درآورد و وقتی کارش تموم شدیکی پ

  .جیغو حاال می تونید برید آبو حس کنید
  

  .تنهایی نمی رم:  چپ چپ نگاهش کردم و گفتمیه
  
 و بعد دوباره خم شد و کفش خودشو هم درآورد. خب حاال قهر نکن بیا با هم بریم:  صدا خندید و گفتبا

  .بعد از تموم شدن کارش رفت وسط آب وایساد و دستاشو باز کرد
  

  .مدتها بود که اینقدر دریا رو دوست نداشتم.  خدا چه حسی دارهوای
  

یه جیغی کشیدم و چشمامو بستم اما کار از کار گذشته .  دویید طرف من و دستمو کشید و برد تو آببعد
مهران کنارم . چشمامو باز کردم و خودمو وسط آب دیدمآروم، . بود احساس میکردم تا زانو خیس شدم

 به آب کردم و برای ییه نگاه. هم خنده ام گرفته بود و هم لجم در اومده بود. ایستاده بود و می خندید
  .تالفی با پا به سمتش آب پاشیدم

  
م و فرار می جیغ می زد.  قدمی عقب رفت و بعد اونم به جبران کارم شروع کرد به آب پاشیدن به منچند

برای مقابله با اون ایستادم و با پا و دست و هر جوری که میشد آب . کردم اما مهران دست بردار نبود
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 آروم میومد روممهران دستش و جلوی صورتش گرفته بود و آ. بیشتری پخش کرد آب پاشیدم به سمتش
  .نکن سوگند به خدا تالفی میکنم بد می بینی ها: سمتم و مدام میگفت 

  
یه هو با یه حرکت خودش و رسوند به من و دستامو محکم . با ذوق بهش آب می پاشیدم .  کو گوش شنوااما

 پرت شدم تو سینه "چون بی هوا این کار و کرد تعادلم و از دست دادم و تقریبا. گرفت و کشیدم تو بغلش
  .یه جیغ کوتاه از ترس کشیدم و چشمام و بستم. اش

  
یه . نفسای داغش به صورت خیسم می خورد و مور مورم میکرد.  میشنیدم  نفس نفس زدن مهرانصدای

وقتی من و به سمت خودش کشید از ترس اینکه نکنه . تازه یادم افتاد تو بغل مهرانم. حس عجیبی داشتم
تازه حواسم جمع شده . بیفتم تو آب و کل بدنم خیس بشه دستم وبه کمر مهرا گرفتم که تعادلمو حفظ کنم

مهرانم یه دستش دور کمر من بود و یه دستش دور شونه هام . م هنوز دور کمر مهران حلقه بودبود دست
مدتها بود که آرزوم بود . قند تو دلم آب می کردن. پیچیده شده بود و من و محکم بخ خودش فشار میداد

ا نفس های عمیق ب.  و رو سینه اش بودرمس. حس فوقالعاده ای بود. یه بارم شده بتونم مهران و بغل کنم
 "چه بی آبرو شدم من انگار نه انگار که اینجا مثال. وای خدا چرا این جوری شده بودم . بوش می کردم 

دریاست و یه مکان عمومی و هر آن ممکنه یکی از راه برسه و ماها رو ببینه و بعدش خر بیار و باقالی بار 
  . و یکم از هم جدا شدیم که به خودمون اومدیمدمنمی دونم چقدر تو بغلش بو. کن

  
حس خوبی که این بغل بهم داده بود بیشتر خجالتمو .  کوچولو خجالت می کشیدم اما فقط یه کوچولویه

سرمو انداختم پایین و آروم فاصله ام و از مهران بیشتر . اما خوب یکم حجب و حیام بد نبود. رفع کرده بود
با گنگی .  دستم و میکشهرانبرگشتم دیدم مه. شیده شدهکردم و اومدم از آب بیام بیرون که دیدم دستم ک

اومد کنارم و دستم و محکم تو دستش . چشماش و صورتش می خندید. و تعجب به چشماش نگاه کردم
  .گرفت و آروم به سمت ساحل حرکت کرد

  
 نه خوب.  یعنی دلش نمیومد یه لحظه ام ازم جدا بشه؟ بسه سوگند چقدر خودت و تحویل می گیریوای

  پس این کارش یعنی چی؟
  

هر دو خیس از آب بودیم و آب از . قیافه هامون حسابی دیدنی شده بود.  از آب بیرون اومدیمآروم
  .سرورومون می چکید

  
  استاد معینی نمی ترسید یکی از شاگرداتون شما رو به این شکل و شمایل ببینه؟: من

  
دشم من می تونم توبیخشون کنم که االن نزدیک بع. نه، مگه من آدم نیستم؟ منم آب دوست دارم: مهران

  امتحاناست به جای درس خوندن اینجا چی کار می کنن؟
  

  .تو روت خیلی زیاده: من
  
رفتم جلوی دریا . یکم نشستیم تا خشک بشیم و بعد مهران رفت تا دوتا آبمیوه بگیره.  شیطنت بهم خندیدبا

 دریا و افکارم بودم که اصالً متوجه ی اومدن مهران اون قدر محو. ایستادم و زل زدم به آبی بی انتها
  .نشدم
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  به چی اینقدر دقیق نگاه میکنی؟: مهران
  
  ...به خاطره ها، به آرزوها، رویاها و :  صدای مهران یه تکونی خوردم و برگشتم بهش لبخند زدم و گفتمبا
  

  . با گنگی سرشو تکون دادمهران
  

بیام اینجا؟ با تو به دریا نگاه کنم؟ تموم اون شبا و روزایی که می دونی چقدر آرزو داشتم با تو : من
میومدی اینجا دوست داشتم کنارت باشم، که بگم همیشه باهاتم که تنهات نمی زارم که دریا اونقدر ها هم 

   آدما رو بگیره؟جونفکر میکنی دریا دوست داره . شاید غم اون بیشتر از ماها باشه. بد نیست
  

  .منو که نخواست... م نمی دون: مهران
  

  .یه غمی تو صورتش نشسته بود. تو خاطره هاش غرق بود و چشم دوخته بود به دریا.  نگاه کردمبهش
  

  .من که ازش ممنونم: من
  

  از دریا؟ چرا؟:  با تعجب برگشت و بهم نگاه کرد و همون جور با گیجی گفتمهران
  

چون اجازه داد باشی و . چون تو رو به من داد:  نزدیک شدم و درست تو چشماش نگاه کردم و گفتمبهش
  .چون االن پیش منی. من پیدات کنم

  
چشمای عجیبی داشت همه ی احساسات با هم و کنار هم تو .  چشماش محبت و غم و شادی با هم بودتو

همون جور که بهم نگاه میکرد خیلی آروم . دستشو دراز کرد و دستمو گرفت. چشمای اون جمع بودن
   بزنیم؟قدم: گفت

  
شاید اون روز . دستم هنوز تو دستش بود.  لبخند جواب مثبت دادم و دوتایی با هم کنار ساحل قدم زدیمبا

  .یکی از قشنگترین روزای زندگیم بود که برای همیشه برام موند
  

   )12فصل ( 
  

  . با بیاد آوردن اون روز تنم گرم میشه و خون تو رگهام جریان پیدا میکنههنوزم
  

آخرین امتحانایی که توی این .  تعطیل شده بود و همه در تب و تاب آخرین امتحانای ترم بودنکالسها
دیگه داشت تموم میشد و تا یک ماه دیگه تمام چهار سال عمری که توی دانشگاه گذروندیم .دانشگاه داشتیم

منم به . بیارن باالنوهمه تالش میکردن حسابی درس بخونن و این ترم آخر معدلشو.به خاطره ها پیوست
اگه کاری .برام برنامه ریخته بود و مجبورم میکرد که از برنامه اش پیروی کنم.زور مهران یه کله میخوندم

رو که گفته بودم انجام نمی دادم کلی ناراحت میشد و حسابی دعوام میکرد و من از ترس دعوا کردنش 
هام حرف میزد و منو میخندوند و بهم  باکلیبهم زنگ میزد و .وقتهای بیکاریم.حسابی درس میخوندم

  .انرژی میداد تا برای ادامه ی درس خوندن آماده بشم
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 لطف مهران برای اولین بار تو تمام زندگیم تمام درسها مو تو فرجه ها خوندم و برای امتحان آماده به

بود تاآروم شم و قبل از امتحان مهران بهم پیام داده .روز امتحان رسید و من مطمئن سر جلسه رفتم.شدم
  .من کنارتم. بی نگرانی برو سر جلسه.گفته بود برات دعا میکنم

  
این که بدونم کنارمه و نگرانمه .  چیز به اندازه ی دیدن مهران سر جلسه امتحان بهم آرامش نمی دادهیچ

نی امتحان با یه لبخند شیرین دعوت به آرامشم میکرد و من با اعتماد به نفس و بی نگرا. خیلی معرکه بود
  .رو برگزار می کردم

  
.  یکی یکی برگزار میشد و من برخالف ترم های قبل شاد و خندان از سر جلسه بیرون میومدمامتحانا

لبخند امید بخش مهران و دعاهاش و برنامه ی فوق العادش جواب داده بود و من از همه ی امتحانا راضی 
عشق و . ممنون بودمانبا تمام وجود از مهر.نتیجه نبودبودم و نمره ها هم نشون می داد که تالش ما بی 

و من به خاطر این . محبت زیادش که هر لحظه با تمام سلولهام حسش می کردم زندگیمو رویایی کرده بود
  .همه شادی از خدا ممنون بودم

  
بودیم هر روز چند ساعت با هم حرف میزدیم و اگه دانشگاه . با بودن مهران شیرین تر شده بودروزهام

اما .دوست نداشتم اون لحظه ها ی خوب هیچ وقت تموم بشه.سعی میکردیم از دور هم که شده همو ببینیم
 دیده بودمش هنسبت به بار اولی ک.وضیعت جسمی مهران خوب نبود.می دونستم که وقت زیادی نداریم

حشتناکی میکرد خون دماغ شدنش هم بیشتر و شدیدتر شده بود و سرفه های و.خیلی الغرتر شده بود
  .جوری که حس میکردم هرآن ممکنه حنجرش پار هبشه

  
هر بار که جلوی من خون دماغ میشد خیلی سریع روشو ازم . دوست نداشت من مریضیش رو ببینممهران

از این کارش دلم میگرفت دوست نداشتم .برمیگردوند و سعی میکرد تنهایی جلوی خونریزی رو بگیره
 می ماا.بگم خدا بزرگه.اشتم کنارش باشم و بهش دلداری بدم و آرومش کنمدوست د.تنهایی زجر بکشه

همیشه میگفت از این که عمرم .دونستم آدمی تو شرایط اون به هیچ کدوم از این حرفها اعتقادی نداره
می دونم به .ولی عذاب میکشم که تورو ناراحت میکنم.داره تموم میشه خوشحالم چون میرم پیش خانوادم

اما نمی .  کنیراموشمحاضر بودم هرچی دارم بدم تا تو یه جوری ف.خیلی اذیت شدی و میشیخاطر من 
  .خودت نمی خوای و این تنها دلیل عذاب وجدان داشتن منه. دونم چرا نمی شه

  
طاقت .خیلی دل نازک شده بودم. بغض میکردم و اشکم در می اومد. این حرفهاش به دلم آتیش میزدبا

حاضر بودم واسه همیشه عذاب .شتم اما طاقت دوری و بی خبری رو هم نداشتمعذاب کشیدنش رو ندا
  .مهران شده بود همه ی دنیای من و خودش اینو نفهمیده بود. بکشم اما یک لحظه ازش بی خبر نباشم

  
سوگند هنوزم دیر نشده بیا و همه چیز رو فراموش کن فراموش کن که :  هر چند وقت یکبار بهم میگفتبازم

  .ی بودهمهران
  

   با سماجت و بغضی که تو گلوم گیر کرده بود و داشت خفم میکردمنم
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چه طور فراموشت کنم؟ چه طور مهران، استاد معینی و تمام خاطره ها ولحظه هامو . نه، نه، نه:  گفتممی
فراموش کنم؟ اگه تموم دانشجوهایی که باهات بودن تونستن خاطره ی استاد معینی رو فراموش کنن منم 

  .می تونم مهران معینی رو فراموش کنم
  

 داشتم جیغ بکشم و مهران و وادار کنم که دیگه در مورد این موضوع حرف نزنه اما چند وقت بعد دوست
  .که دوباره جلوی من حالش بد میشد بازم این بحث مسخره رو پیش میکشید

  
» ای خدا مهرانم رو شفا بده«بگم .کنمنمی دونستم چه دعایی باید ب.  تو تاریکی اتاقم براش دعا میکردمشبا

مدتها بود که امید به زندگی درش مرده بود و امیدی به بهبودیش .می دونستم که خودش نمی خواد
 برای یکی رومن کوپنم : خودش همیشه به شوخی میگفت.نداشت فقط معجزه می تونست شفابخش باشه

  .خدا دیگه بهم کوپن شفا نمی ده.دیگه خرج کردم
  
  .تنها امیدش رفتن و رسیدن به خانوادش بود.خودش با صدای بلند می خندید بعد و
  

  »خدایا بهش آرامش بده«  می تونستم دعا کنمفقط
  

برای خودم . می خواست گریه کنم زار بزنم برای مهران،برای خانوادش، برای جونیش،برای دل خودمدلم
ونستم آخر این ماجرا اونی که همه چیزش می د.که می دونستم وارد چه بازی شدم و بازم پیش می رفتم

  .من می مونم و کلی خاطره که هیچ وقت پاک نمیشه.و می بازه منم
  

دل کندن از دانشگاه و مخصوصاً بچه هایی . تموم شد و یه دوره ی خیلی مهم زندگیم به آخر رسیددانشگاه
م گرفتن برای به یاد ماندنی برای همین بچه ها تصمی.که چهار سال هر روز با هم بودیم خیلی سخت بود

 استادام هم دعوت کرده زکردن دوره ی دانشگاهمون یه سفر دو روزه با همکالسی ها بریم و از چند تا ا
  .مهران هم جزویی از اونها بود.بودن که همراهمون بیان

  
م خیلی دفعه ی اولی که موضوع رو بهش گفت. کالً با اردوی دانشجویی راحت نبود و خوشش نمی یادپدرم

  .نه : جدی گفت
  
  . بعد بدون اینکه اجازه بده من چیزی بگم گذاشت و رفتو
  

این وسط . دوروز تموم گریه کردم و به هرکس که می تونستم متوسل شدم که بابا رو راضی کنهیادمه
  .ازش ناراحت نباش.حق داره نگرانت میشه.خب پدرته: مهران دلداریم می داد و میگفت

  
 نمی خواست این آخرین لحظات بودن تو جمع دانشجویی رو از دست بدم خالصه بعد از  من اصالً دلماما

اما حتی صبح روز حرکتم خون . زاری بابا با کلی نارضایتی و اوقات تلخی رضایت داد. دو روز اشک و آه 
و و این جوری ماها ر.اما خودت خودسر شدی و می خوای بری.من راضی نیستم تو بری«به جیگرم کرد که

  ».اذیت میکنی
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 اشکی که تو چشمام جمع شده بود سوار اتوبوس شدم و کنار مهسا نشستم و مهسا با دیدن حالم دلداریم با
یه ساعتی بعد همه چیزو فراموش کرده بودم و تو .می داد و بغلم میکرد و سعی در آروم کردنم داشت

  .جمع بچه ها شاد می خندیدم
  

یکی از بچه ها که خودش اهل نور بود راهنمامون شد و آدرس .یم به نور ساعتی تو راه بودیم تا رسیدچند
داد اتوبوس بچه ها و ماشین استادها همه گوش بفرمان همون پسر که اسمش اردالن احمدی بود داده 

  .بودند و دنبال اون راه افتاده بودن
  

ناهای آقای احمدی بود و گویا ویالی یکی از آش. از یک ربع رسیدیم به یه ویالی بزرگ کنار جنگلبعد
  .ایشون زحمت کشیده بودن و دو روز ازشون ویال رو اجاره کردن

  
 ها یکی یکی با شور وهیجان وسروصدا از اتوبوس پیاده می شدند و با دیدن مناظر اطراف ذوق زده بچه

  .هر کدوم به سمتی می رفتن
  
زی جنگل به هیجان می یومدم جو بچه ها  اینکه خودم یچه ی جنگل و دریا بودم اما باز هم با دیدن سببا

واقعاً دو روز اشک ریخن به بودن تو یه همچین .هم مزید بر علت شده بود که از ته دلم احساس شادی کنم
  .جایی می ارزید

  
  .خوش میگذره: مهران

  
  . جام یه متر پریدم هوا و با حالت شوک زده برگشتم دیدم مهران داره بهم می خندهاز
  

  .خیلی،حیف بود نمی اومدم اینجا: تم و گفخندیدم
  

  . زدم و رفتم وسایلمو از ماشین بیرون بیارمچشمکی
  

 دو طبقه بود و طبقه ی دوم دوتا راه ورودی داشت یه راه از بیرون ساختمون که پله می خورد و ویال
  .میرفت به طبقه ی دوم و یکی از داخلی سالن ویال

  
و روزه رو قبول کرده بود بچه ها رو تقسیم بندی کرد و قرار شد  لرستانی که مسئولیت این لردوی دآقای

جلوی ورودی سالن هم یک پرده زده بودیم که دو تا .که خانم ها طبقه ی باال باشن وآقایون طبقه ی پائین
  .طبقه کامالً از هم جدا بشن

  
 روجا و مریم و هنگامه و من و مهسا و. سروصدا وسایلمونو بردیم تو ویال و توی سه تا اتاق تقسیم شدیم با

  .الناز با هم توی یه اتاق جا گرفتیم
  

دوربین رو برداشته بودیم . وسایلمونو یه گوشه ای گذاشتیم و اومدیم یرون تا یه قدمی تو جنگل بزنیمسریع
یکم بعد دیدم بقیه ی بچه ها از دختر و .و تند تند در مدلها و ژست های مختلف از خودمون عکس میگرفتیم

 کدوم از یه طرف وارد جنگل هرگرفته تا استادا از ویال بیرون اومدن و دسته دسته تقسیم شدن و پسر 
وقتی می خواستیم با مهران و .به زور و خواهش قبل رفتنشون نگهشون داشتیم تا چند تا عکس بگیریم.شدن
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زیرزیرکی . وایستااستاد حمیدی و استاد امیری عکس بگیریم مهران اشاره ای بهم کرد که یعنی کنار من
یه چند نفر این . رفتم و کنار مهران خودمو جا کردمومبهش خندیدم و وقتی همه جمع شدن دور استادا آر

پسری که پشت .طرف و اون طرف سه تا استادا ایستادن و چند نفرم خم شدن ونشستن تا عکس بگیریم
 اما هر بار یکی از بچه ها می " میگیرم بچه ها بخندید و آماده باشید االن عکس":دوربین بود مدام میگفت

همه .خالصه یه دو دقیقه طول کشید تا بتونیم عکس بگیریم. و مرتب میکردودشبعد خ.نه، نه صبر کن:گفت
  .آماده چشمون به دوربین بود و لبخند رو لبام بو که یه حسی مثل جریان الکتریسیته به بدنم وصل شد

  
قتی دیده بود همه چشمشون به دوربینه دستشو انداخته بود دور  از فرصت استفاده کرده بود و ومهران

  .کمرم و منو به خودش نزدیکتر کرده بود
  
عکسو که . اما از ترس چیزی نگفتم.  خجالت و ترس اینکه یکی ماها رو ببینه صورتم سرخ شده بوداز

لحظه که بقیه حواسشون تو یه .گرفتیم همه خندیدن و از استادا تشکر کردن منم سریع خودمو کشیدم کنار
 جلوی این همه نمشیطونیت گرفته؟ دم آخری می خوای تابلو بشیم او: نبود خیلی آروم به مهران گفتم

  آدم؟
  

مهسا اومد و دستمو کشید و من و با .دیگه هیچی نتونستم بگم. خندید و نگاه شیطونشو بهم دوختفقط
  .مهرانم رفت پیش استادای دیگه.خودش برد

  
دیدیم یکی دوتا از .وقتی حسابی گشنمون شد برگشتیم سمت ویال.ر راه رفتیم و عکس گرفتیم تا ظهخالصه

پسرها با یکی از استادا رفتن برامون ناهار گرفتن همه با خوشحالی یه هورا براشون کشیدیم و رفتیم توی 
  .ساختمون و بساط ناهار رو پهن کردیم

  
  .بقه و اتاق خودشون تا یکم استراحت کنن ناهار خانم ها وآقایون هر کدوم رفتن تو طبعد

  
همه خوابیده بودن اما من از زور شیطونی و انرژی زیاد خوابم نمی . ساعتی بود که تو اتاق بودمنیم
تنها دراز .خیلی سعی کرده بودم با اذیت کردن مهسا و ورجا و مریم نگذارم اونام بخوابن اما نشد.برد

 گوشی و یه نگاه روسریع خوابیدم .ه احساس کردم گوشیم لرزیدهکشیده بودم و به سقف نگاه میکردم ک
بیداری؟ من دلم می خواد تو جنگل قدم بزنم اگه تو هم میای تا پنج : کردم دیدم مهران پیام داده که

  .دقیقه ی دیگه کنار اتوبوس می بینمت
  

با کمترین صدایی که می  کردم و سریع پاشدم و لباس پوشیدم و یواش یواش از بین بچه ها گذشتم و ذوقی
تندی از پله ها پائین اومدم و رفتم سمت اتوبوس دیدم مهران یه تیپ .تونستم درو باز کردم و اومدم بیرون

تیپ جدیدش برام .  بودمشیدهبس که مرتب و با کت و شلوار د. اسپرت قشنگ زده و ایستاده کنار اتوبوس
حاال بیا . ماهی از خودتون خانم:خندید و گفت.استادچه ماه شدید : یه سوتی کشیدم و گفتم.تازگی داشت

بعد همون جور لبخند زنان دو تایی رفتیم تو .زودتر بریم توجنگل تا کسی ما دو تا رو با هم ندید
  . همون جور که می رفتیم جلو باهم حرف می زدیم.جنگل

  
خیلی وقت بود که توی : ت خوشحال بود که تونسته بود با دانشجوهاش بیاد مسافرت دو روزه می گفمهران

  .یه جمع شاد و صمیمی نبوده
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 جور داشتیم راه میرفتیم و حرف می زدیم که یه دفعه دیدم مهران خم شد و شروع کرد به سرفه همون
تنها چیزی بود که . با اینکه بار اولی نبود که سرفه کردنش رو میدیدم اما بازم مثل همیشه ترسیدم. کردن

  .کنمنمی تونستم بهش عادت 
  

 پشتشو مالیدم تا سرفه اش کمتر بشه اصالً نمی دونستم چی کار کنم حتی نمی دونستم کاری که می آروم
دستی که جلوی . با نگرانی بهش نگاه کردم که دیدم در حین سرفه کردن اخم کرده. کنم تأثیر داره یا نه

 سرش و باال گرفت دوباره خون دهنش بود سریع رفت باال و جلوی بینیش رو گرفت یه دفعه صاف ایستاد و
دست بردم تو جیبم و چند تا دستمالی که توش بود و . هر بار شدیدتر از دفعه ی قبل بود. دماغ شده بود

زودی بند . بیا اینجا کنار این درخت بشین: بازوش و گرفتم و گفتم. درآوردم و گذاشتم رو بینی مهران
  .میاد

  
مهران و بردم سمت یه . فقط گفتم تا حرفی زده باشم. یمان نداشتم این که خودمم به حرفی که میزدم ابا

مهران چشماشو . خودم هم جلوش زانو زدم وسرشو باال گرفتم تا خون ریزیش بند بیاد. درخت و نشوندمش
  .بسته بود

  
یه دفعه . با دستمالهای تمیز باقی مونده تو جیبم صورتشو پاک کردم.  که گذشت خونریرزی بند اومدیکم

با نگاهی که توش ناراحتی موج میزد . هران دستمو که رو صورتش بود و گرفت و آروم چشماشو باز کردم
 خسته ام دیگه توسوگند تا کی می خوای این کارو بکنی؟ خسته نشدی؟ من به جای : بهم زل زد وگفت
ر که این جوری هر با. دیگه طاقت عذاب کشیدنو ندارم سوگند. خدایا زودتر تمومش کن. تحملم تموم شده

سوگند دلم نمی خواد منو این . خدایا کاش به حرفم گوش می دادی. میشم می فهمم که چه زجری میکشی
  .بیا تمومش کنیم. جوری ببینی

  
هر بار .  تفاوت دستمو از تو دستش بیرون کشیدم و دوباره مشغول پاک کردن خونها روی صورتش شدمبی

آروم . بی اختیار بغض میکردم و اشک تو چشمام جمع می شد که این حرفو میزد دلم آتیش میگرفت و
 حرف از نکه همیشه این موقع ها یادم میومد وقتی مهرا. آروم شروع کردم به زمزمه کردن یه شعری

  .جدایی می زد
  

   بودن با تو،تو دلم کاشته جوونهعطش
  

   من مرگ دلم رو از تو چشم تو خوندهچشم
  

  ون بگیره از من،من و از تو اگه آسمترو
  

   دشت خشک سینم عشق پاک نمیمیرهتوی
  

   تا برای غم جایی نباشهبیا
  

   امروز بره فردایی نباشهشاید
  

   تا برای غم جایی نباشهبیا
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   امروز بره فردایی نباشهشاید

  
   و تشنه مردن رسم این دنیا همینهالتهاب

  
   بجنبی جای قلبت خالی مونده توی سینهتا
  

  که نداره گلدون طاقت و تاقی گلی نداره
  

  . آرزوی آدم آخ چه آسون میشه ویرونآخه
  

   تا برای غم جایی نباشهبیا
  

   امروز بره فردایی نباشهشاید
  
  .خواهش می کنم. مهران شاید دیگه فردایی نباشه:  بغض رو به مهران گفتمبا
  

مهران .  گونه هامقطره قطره اومده بود روی. کنترولی روی اشکام نداشتم.  اشکم داشت در می اومددیگه
دستشو دراز کرد و اشکامو یکی یکی پاک کرد و بعد چیزی و گفت که با تمام وجود می خواستم از دهنش 

  .بشنوم
  

سوگند من . مهم نیست که چقدر سعی کردم جلوش و بگیرم و ازت دور باشم اما نشد. دوستت دارم: مهران
 اولی که دور میدون با دوستت دیدمت عاشقت اعتراف می کنم از همون روز. جسارت کردم و عاشقت شدم

. شدم و قتی داشتی دورو برت و نگاه می کردی و دنبال ماشینی که قرار بود کادو هاتو بیاری می گشتی
نمی دونی اون موقع چه . همون موقع که کادو به دست بی تفاوت از کنارم رد شدی و سوار تاکسی شدی

دوست داشتم همون موقع بیام و بگم . ه جلو نیام و خودمو نشندمچقدر خودمو کنترل کردم ک. حالی داشتم
شاید .  تموم شدم بر می گشتندگیدوست داشتم بغلت کنم سفت فشارت بدم شاید ز. سوگندم من مهرانم

تو هیچی از من نمی دونستی تو باید می فهمیدی که . اما نمی تونستم. خدا به خاطر ما از من می گذشت
نباید تو رو .  زمانش و ندارم"ن یه مسافرم که لیاقت با تو بودن و ندارم یعنی اصالم. من موندنی نیستم

 ی امیدم این بود که تو بعد خوندن نامه ام دیگه جوابمو ههم. وارد زندگی پر از عذاب خودم می کردم
ندی دیگه نخوای حتی صدامو بشنوی اما وقتی زنگ زدی وقتی گفتی می خوای امیدم بشی وقتی می 

ای کنارم باشی تا با هم بجنگیم انگار دنیا رو بهم دادن اما وقتی یادم اومد که فقط باعث عذابتم خو
. خواستم خودم تموم کنمو اما نشد خواستم به خاطر تو درمان شم اما نشد دیگه راهی برای با تو بودن نبود

استم کنارت باشم حتی اگه می خو. اما من می خواستم تو رو ببینم حتی اگه تو هیچ وقت من و نمی دیدی
می خواستم تو موفقیتت سهمی داشته باشم حتی اگه شده به عنوان یه استاد . تو هیچ وقت نمی فهمیدی

اما تو، بازم تو سوگند با این دقتت با این چشمات و با این حافطت من و شناختی اونم وقتی که تمام . یجد
فعه ی اول که تو دانشگاه پشتت به من بود و داشتی واسه د. سعیم و می کردم که کنارت باشم اما دور از تو

تو تنها کسی بودی . ناختمتاز دور ش. از حرف زدنت. انتخاب واحد با دوستات بحث می کردی شناختمت
می تونستم . که من حتی از فاصله ی هزار متری حتی از پشت بدون اینکه مستقیم ببینمت می شناختمت

ه شک زده با نگاه متعجبت ماتت برده بود و حتی نفهمیدی چی ازت وای اون لحظه ای ک. حست کنم
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اونقدر دلتنگت بودم که هیچی برام . پرسیدم دوست داشتم بپرم و ماچت کنم بس که خواستنی شده بودی
مهم نبود نه اینکه تو هنوز من و نمیشناختی نه اینکه اینجا دانشگاهه نه اینکه سه تا دوستت دارن باتعجب 

بماند که . چقدر سخت بود که راحت از کنارت رد شم و نگاهت و پشت سر خودم حس کنم. کنننگاهم می 
 تا االن دووم آوردم فقط و فقط به امید تو بود به خاطر گهسوگندم ا. سر کالسا چه عذابی می کشیدم

  .حضور تو به خاطر با تو بودن
  

زبونم بند اومده . هران این همه اعترافاتشنیدن این حرفها از م.  گرم شده بود صورتم داغ کرده بودتنم
و من تمام این مدت . یه جرقه تو ذهنم اومد، مهران من و دیده بود مدتها قبل، بدون اینکه من بفهمم. بود

مهران :  کردم و با ناراحتی گفتمهبا دلخوری به مهران نگا. با یه صدا زندگی می کردم بدون تجسم یه آدم
  ...خیلی بدی ... و من و دیدی اما من ت... خیلی بی انصافی خیلی

  
 ناراحتی و یکمم عصبانیت مشتهای گره کردمو به سینه ی مهران می کوبیدم تا شاید این بی انصافی یکم با

مهران : جبران بشه اما وقتی لبخند خوشحال مهران و دیدم عصبانیتم دوبرابر شد به صدای جیغی گفتم
  ... من ...من ... خیلی ... خیلی بی انصافی 

  
 یه کلمه ی مناسب برای توصیف این بی عدالتی می گشتم که یهو مهران باهمون لبخندش دستام و که دنبال

  ...به سینش مشت می کوبیدم و گرفت و با یه حرکت من و به سمت خودش کشید و 
  

یه . دخدایا این چه حس لذت بخشی بو.  تونستم چشمامو ببندم و داغی لبهاش و رو لبهام حس کنمفقط
نگرانی برای از دستدادن مهران برای اینکه ممکنه این اولین و . حس شیرین همراه با یه ترس و نگرانی

با این فکر ناخوداگاه دستام باال اومد و رو صورت مهران قرار گرفت دستم و تو . آخرین بوسه ی ما باشه
 حس و داشت چون اونم با یه انگار مهرانم همین فکر و. موهاش بردم و دلم نمی خواست ازش جدا شم

نمی دونم چقدر طول کشید فقط می دونم که دیگه . حرکت کمرمو گرفت و بیشتر به سمت خودش کشید
سرمو انداخته بودم پایین . نمخجالت می کشیدم بهش نگاه ک. آروم از هم جدا شدیم. نفس کم آوردیم 

  . باال آوردمهران آروم چونه امو گرفت و سرمو. هنوز تو بغل مهران بودم
  

  .سوگندم به من نگاه کن: مهران
  
  .یه نگاه مهربون با کلی محبت و عشق.  چشماش نگاه کردمتو
  

  . بالبخند عمیقی تو چشمام زل زده بودمهران
  

دیگه بوسیدن و بغل کردنت برام تبدیل شده . تو من و به تنها آرزوم رسوندی. سوگندم ازت ممنونم: مهران
  .و، حتی اگه همین االنم خدا جونم و بخواد با تمام وجود تقدیمش می کنمبود به یه رویا یه آرز

  
خدایا بنده ی ناشکری بودم اما االن میفهمم که من و یادت نرفته بود، :  و به سمت آسمون برد و گفتسرش

  .ممنونم خداجون. با همه ی لج کردنای من تو لج نکردی و آرزومو براورده کردی
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مهران آروم منو جلو کشید و سرم و گذاشت رو سینه اش و .جالت سرخ شده بود از خوشحالی و خصورتم
جام . دوست داشتم تا همیشه تو همین حالت بمونم. هیچ چیزی نمی خواستم. همون جور سرمو ناز کرد

  .خوب بود و گرمای محبت و عشق و حس میکردم
  

 تا کسی نفهمه ما با هم بودیم به ویال  یک ساعتی تو جنگل موندیم و بعد هر کدوم جدا رفتیم سمت ویالیه
سعی میکردم . که رسیدم سریع از پله ها رفتم باال و پاورچین پاورچین رفتم تو اتاق و لباسمو عوض کردم

 کشیدم و چشمام و بستم و به زرفتم کنار مهسا درا. هیچ گونه صدایی ایجاد نکنم که بچه ها بیدار نشن
خیلی خسته بودم واسه همین توجه .  کردم یکی داره تکونم میدهنیم ساعت بعد حس. مهران فکر کردم

  .نکردم
  

تو عالم خواب و بیداری . مجبوری چشمامو باز کردم.  تکون ها نه تنها قطع نشد بلکه شدیدتر هم شداما
  .فکر میکردم خونه ی خودمونم و داداشم داره تکونم میده.زمان و مکان رو گم کرده بودم 

  
نیت چشمامو باز کردم که سرش یه داد بکشم اما با دیدن مهسا که باال سرم نشسته و تکونم  زور و با عصبابه

  .متعجب تو جام نشستم و دورو برم و نگاه کردم بعد سی ثانیه یادم اومد کجام. میده تعجب کردم
  

  .چته تو؟ چقدر می خوابی؟ زود باش پاشو ببینم پاشو کارت دارم: مهسا
  

تو خوبی؟ چی :با گیجی به مهسا نگاه کردم و گفتم. دم تا خواب و از خودم دور کنم با دستهام مالیچشمامو
  .داری میگی واسه خودت؟ آخه چی کارم داری؟ من خوابم می آد

  
بله دیگه منم همه رو خواب کنم و جیم بزنم و بعد دو ساعت برگردم خسته و کوفته می شم و دلم نمی : مهسا

  .خواد از جام پاشم
  

  الً باید بفهمم چی میگی؟چی؟ مث: من
  

اومدم از خودت بپرسم کجا . نزاشتم روجا و مریم بفهمن. تو خیلی مشکوکی. زود باش پاشو ببینم: مهسا
  .رفته بودی

  
  .مهسا جون قربونت برم االن خسته ام بزار برم صورتمو بشورم بعد حرف میزنم: من

  
وقتی دوباره اومدم .  رفتم صورتمو بشورم راضی کردن مهسا یه ماچی از لپش کردم وسریع پا شدمبرای

کجا میرید؟ چرا لباس : با تعجب نگاهشون کردم و گفتم. توی اتاق دیدم همه در حال حاضر شدن هستن
  پوشیدید؟

  
  .زود باش لباستو بپوش قراره بریم دریا: مریم

  
 رو جمع کرد و یکی از بچه ها که مسئول شده بود همه.  دوییدم سمت لباسامو زودی حاضر شدمخوشحال

  .یه ده دقیقه بعدش رسیدیم به ساحل و پیاده شدیم. سوار اتوبوس کرد و مواظب بود کسی جا نمونه
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 زده تا پامو از اتوبوس بیرون گذاشتم شروع کردم به عکس گرفتن از همه جا و همه کس عکس ذوق
ردم و عکسای دسته جمعی و بچه ها رو جمع ک. باید تمام این لحظات این سفر رو ثبت می کردم. میگرفتم

  .تکی گرفتیم
  

یه سری از بچه ها با چوب روی ماسه ها شکلک میکشیدن و .  کنار آب و گوش ماهی جمع کردیمرفتیم
  .بعضی هام پاهاشون و برده بودن توی آب

  
 بازم آبی دریا جذبم کرده بود جوری که.  کلی ورجه وورجه رفتم یه گوشه و ایستادمو زل زدم به دریابعد

  .نمی تونستم چشم ازش بردارم
  
  .به چی این قدر عمیق نگاه میکنی: _
  

خانم : با تعجب بهم نگاه کرد و گفت.  عادت کرده بودم با لبخند برگشتم و مهرانو کنار خودم دیدمدیگه
  .گفتم االن نیم متر میپری تو هوا. کوچولوی ما شجاع شده

  
ابروهاش و باال . و بترسونیم واسه همین دیگه نمی ترسمعادت کردم که ت. دیگه حنات رنگی نداره آقا: من

  جداً؟ می خوای ثابت کنم که راست نمی گی؟: انداخت و گفت
  

  .می تونی ثابت کن:  طلبانه گفتممبارزه
  

مهران بدون توجه به اطرافش دست دراز . یه دفعه داغ شدم.  لبخند شیطانی زد و زوم کرد تو چشمامیه
  .وای اگه یکی میدید چی میشد؟ بازار شایعه راه می افتاد. رس رنگم پریداز ت. کرد و دستمو گرفت

  
همون . داشتم سکته می کردم.  دستمو عقب کشیدم اما مهران دستمو محکم گرفته بود و ول نمی کردسریع

  .مهران دستمو ول کن االن یکی میبینه: جور با ترس گفتم
  
  .نمی ترسیتو که گفتی . خب ببینه:  بدجنسی خندید و گفتبا
  

  ...نمی ترسم ولی : من
  

  .تا اعتراف نکنی ترسیدی ولت نمی کنم:  مهران باال رفت و گوشه ی لبش پائین اومدابروهای
  

  ...نه اصالً نمی ترس :  خواستم کم بیارم واسه همین سعی کردم با بی تفاوتی بگمنمی
  

رنگ . رن از پشت مهران سمت ما میان تا خواستم جمله ام رو تموم کنم دیدم مهسا و روجا و مریم دااما
  .صورتم که پریده بود بدتر شد

  
  .مهران جون میترسم دستمو ول کن زود خواهش میکنم:  گفتمسریع
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چه زود ... اااااا :  که حسابی خندش گرفته بود با خنده ای که روی صداشم تأثیر گذاشته بود گفتمهران
  .تغیر عقیده دادی

  
  .ن ول کن ترو خدا االن مهسا اینا می رسن بهمون میبیننمونمهران قربونت برم اال: من

  
از رو دستپاچگی ناخودآگاه دستامو .  مهران با خنده بهم نگاه کرد و بعد خیلی آروم دستمو ول کرددوباره

  .دیگه مهران به زور جلو خنده اش رو گرفته بود. پشت سرم قایم کردم
  

  .حاال چرا دستاتو قایم میکنی: مهران
  
  چی؟: یجی چشم از مهسا اینا برداشتم و به مهران نگاه کردم و گفتم گبا
  
خدایا اصالً نفهمیدم کی این . یه نگاه کردم دیدم دستامو پشتم قایم کردم.  ابرو به دستام اشاره کردبا

  ...دستامو چرا پشتم قایم کردم؟ .... نمی دونم : کاروکردم و چرا؟ همون جور گیج گفتم
  

وقتی گیج می شی خیلی بامزه : ت خودشو کنترول کنه و با صدای بلند خندید و گفت دیگه نتونسمهران
  .مثل دختر بچه های ناز و خوردنی و یکمی خنگ. میشی

  
بس که نگران برداشت دوستام بودم که حاال دیگه به ما .  نمی دونستم چه عکس العملی نشون بدماصالً

روجا با اشاره ازم .  کردن که با صدای بلند می خندیدرسیده بودن بودم که با تعجب به مهران نگاه می
وقتی سالم . رداما مهسا طاقت نیاو. پرسید چی شده که من خودمو زدم به نفهمی و جوابشو ندادم

استاد معینی به چی این جوری می خندید؟ راستش اونقدر جالب می : کردنشون تموم شد سریع گفت
  .یعنی از خنده ی شما خندش میگیره. خندهخندید که آدم دلش می خواد همین جوری ب

  
  .خانم آریا یه جوک خیلی بامزه تعریف کردن منم خندم گرفت:  یه نگاهی به من کرد و گفتمهران

  
  .جدی؟ سوگند تعریف کن ما هم بخندیدم باید خیلی جالب باشه:  این بار به من نگاه کرد و گفتمهسا

  
م نمی اومد اونایی هم که یادم می اومد عمراً برای مهران هیچ چیز جالبی یاد.  بودم که چی بگممونده

مهران دوباره با . یادم رفته چی تعریف کردم: از رو ناچاری گفتم. تعریف میکردم که این جوری بخنده
 موندیم و وقتی هوا لدو ساعتی تو ساح. این بار منم از خندیدنش خندم گرفته بود. صدای بلند خندید

ار ساحل آتیش روشن کردیم و چند تا از بچه ها رفتن شام گرفتن و همون جا کنار تاریک شد همون جا کن
حدود ساعت یازده بود که برگشتیم ویال و اونقدر خسته بودیم که تا رسیدیم توی اتاق . ساحل شام خوردیم

  . از کسی در نمی اومدافقط تونستیم لباسامونو عوض کنیم و پنج دقیقه بعد صد
  

   )13فصل ( 
  

همه تند و تند با سرو صدا دست و صورتشونو شستن و همه ی دخترا .  شیپور بیدار باش و زدن7ساعت  صبح
  .رفتیم طبقه ی پائین که بساط صبحونه پهن بود و مهمون آقایون صبحونه خوردیم
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یه سری رفتن تو جنگل یه سری .  صبحانه همه تو حیاط جمع شدیم همه دسته دسته مشغول کاری شدنبعد

یکی از پسرام بایه توپ . یه سری هم دور هم نشسته بودن و حرف میزدن. فوتبال بازی میکردنرفتن 
به زور . خانم ها وآقایون هر کی می خواد بازی کنه بیاد جلو باید یه تیم تشکیل بدیم: والیبال اومد و گفت

  .بچه ها رو بلند کردم و رفتیم که والیبال بازی کنیم
  

  .ن و مهران و استاد حمیدی هم گفتن که بازی میکنن از پسرهام بلند شدچندتا
  

دسته بندی کردیم و هر کس رفت جای .  شد که دخترها توی یه تیم و آقایون تو تیم بعدی باشنقرار
تیم آقایون قد شون بلند تر . به جای تورم یه طناب به دو تا درخت بستم و بازی شروع شد. خودش ایستاد

 برابر بود و هیچ تیمی ا دقیقه بازی هنوز امتیاز ه20ام کم نمی آوردیم بعد و بازیشون بهتر بود اما ماه
نمی تونست بیشتر از دو دقیقه امتیاز باالرو داشته باشه چون تیم مقابل بالفاصله تو کمتر از دو دقیقه امتیاز 

  .میگرفت
  

رفت که سرویس و بزنه مهران .  یکی از بچه ها بیرون رفت و تیم آقایون بازی رو باید شروع میکردنتوپ
چشمم به مهران بود مهران توپو که زد همه ی حواسا رفت سمت توپ یه لحظه نگاه کردم دیدم مهران هنوز 

همه ی حواسم به  . کردمبدون توجه به بازی به مهران نگاه می . یه حس عجیبی داشتم. سر جاش ایستاده
 تونست روی پاهاش وایسته و تعادلش و حفظ کنه نمی. مهران بود که دیدم حالش عجیبه و انگار گیج میزنه
تنم یخ کرده . اما مهران هیچ تالشی برای مهارش نکرد. یه دفعه دیدم خون از دماغش مثل رود پائین اومد

 مبهوت من مهران با زانو خورد زمین و نقش زمین شماییه دفعه جلوی چ. بود و قلبم اومده بود توی دهنم
  .و با صدای بلند اسمشو صدا کنمفقط تونستم جیغ بکشم . شد

  
  ...مهراننننننننننننننننننننن ننننننننن : من

  
اما . با جیغ من همه دست از بازی کشیدن و با تعجب به من نگاه کردن.  نمی فهمیدم چی کار میکنماصالً

ش دویدم سمت مهران و سعی کردم بر. من بی توجه به اطراف و اون همه چشمی که به من نگاه میکردن
 هنوز موضوع رو رسرش رو پاهام بود و صورتش غرق خون بود همه مات مونده بودن به من انگا. گردونم

: یه دفعه انگاری متوجه ماجرا شده باشن همه اومدن دورم و شروع کردن به پرسیدن. درک نکرده بودن
  چی شده؟

  
  چرا صورت استاد خونیه؟_
  
  چی شد که افتاد؟: _
  
  اده؟چه اتفاقی براش افت: _
  
... مهران . چشماتو باز کن... مهران ... مهران :  پهنای صورتم اشک می ریختم و مهران و صدا میکردمبه

  ...پاشو 
  



                                                                                  "   SMS " کی    
 

goldjar@  

 

 

170

با چشمای خیس به بچه ها که دورم . حال مهران خراب تر از چیزی بود که فکر میکردم.  فایده نداشتاما
اون میون چشمم به استاد احمدی افتاد که . هدنبال بزرگتری میگشتم که کمکم کن. کرده بودن نگاه کردم

مهران .  ببریمش بیمارستانباید. یه کاری کنید. استاد ترو خدا: با التماس گفتم. کنار مهران زانو زده بود
  .حالش خوب نیست

  
خودمو به استاد .  با سر حرفمو تأیید کرد و با کمک چند تا از بچه ها مهران و سوار ماشین کردناستاد

  .منم میام: و گفتمرسوندم
  

  .حالتون خوب نیست. بهتره شما اینجا بمونید:  که حال خراب منو دیده بود با نگرانی گفتاستاد
  
  .من میدونم مهران چشه. من اینجا نمی مونم. نه منم باید بیام:  شدت سرمو تکون دادمو گفتمبا
  

 چه طوری من از حال استاد معینی همه متعجب از حال و روز من و اینکه.  همه ای بین بچه ها افتادهم
  .خبر دارم و مهمتر از همه چرا من استاد و به اسم کوچیک صدا میکنم

  
  . جلو اومد و سعی کرد مانعم بشه اما من بی توجه به اون بازم به استاد حمیدی التماس کردممهسا

  
شمام بیاید ایشون : مهسا گفتبعد رو به . باشه بیاید:  که حال زار منو دید دیگه مقاومت نکرد و گفتاستاد

  ..حالشون خوب نیست
  

من پشت پیش جسم بی هوش مهران نشستم و مهسا .  با سر چشمی گفت و رفتیم تو ماشین استاد نشستیممهسا
گویا چند تا از پسرهای همکالسی هم تو ماشین استاد امیری نشستن و دنبال ما به سمت . هم صندلی جلو

  .بیمارستان حرکت کردن
  
مهرانو روی تخت گذاشتن و بردنش توی . یمارستان که رسیدیم سریع چند تا پرستار خبر کردیم ببه

  دکتر کشیک اومد ازمون پرسید مریضیتون سابقه ی بیماری خاصی ندارن؟. بیمارستان
  

  ...ما . ما بی اطالعیم آقای دکتر:  امیریاستاد
  

ه مهسا زیر بغلمو گرفته بود تا نیوفتم خودمو به  که تا اون لحظه تو بغل مهسا گریه میکردم همون جور کمن
  .آقای دکتر مهران سرطان خون داره: دکتر رسوندم و گفتم

  
 همه ی کسانی که با ما به بیمارستان اومده بودن منجمله خود دکتر با چشمای گشاد از تعجب به من تقریباً

  .شاید تو سالمت عقل من شک داشتن. نگاه کردن
  

  .ما مطمئنید خانمش:  مشکوک گفتدکتر
  

  .بله مطمئنم: من
  

  چند وقته این بیماری رو دارن؟: دکتر
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حسابی ضعیف شده بود و مدام خون دماغ . خیلی وقته آقای دکتر این اواخر حالش مدام بد میشد: من

  .میشد
  

دکتر سری تکون داد و ازم تشکر کرد و رفت سمت .  با تعجب و گیجی به توضیحات من گوش میدادنهمه
  .اقی که مهران و توش برده بودنات
  

 به بازوی مهسا آویزون بودم اما حس میکردم اونم به خاطر شوکی که بهش وارد شده توانش و از من
  .دست داده، بهم کمک کرد و بردم رو یک صندلی نشوند

  
 خوب میدونستم که خیلی.  حمیدی و بقیه دور من حلقه زده بودن و با تعجب بهم نگاه می کردناستاد

  .سؤاال دارن که می خواستن من جوابشونو بدم
  

  خانم آریا شما از کجا می دونید که مهران چه مریضی داره؟ شما مطمئن هستید؟:  حمیدیاستاد
  
  .تو دلم آرزو میکردم کاش مهران این بیماری رو نداشت.  زور به استاد نگاه کردمبه
  

  ...و سالی میشه که بیمارن حدود د... ایشون فکر کنم . بله استاد مطمئن هستم: من
  

  اصالً امروز چه اتفاقی افتاد؟:  امیریاستاد
  

بعد از اینکه سرویس و زد . وقتی داشتیم والیبال بازی میکردیم که دیدم مهران حالش خوب نیست: من
  .خون دماغ شد و بعد بیهوش افتاد رو زمین

  
 رو یعنی در مورد بیماری مهران از کجا می خانم آریا، ببخشید ولی میتونم بپرسم شما اینا:  حمیدیاستاد

  دونید؟
  

کاش میزاشتن به حال خودم باشم و برای مهران گریه . کاش سؤال کردنو تموم میکردن.  درد میکردسرم
  .با دست سرمو فشار دادم تا از دردش کم کنم. کنم

  
. ستاد دانشگاهمون بشهقبل از اینکه ا. از یک سال پیش... من از قبل مهرانو می شناختم ... من : من

  ....من ... فکر کنم خیلی پیشرفت کرده . خودش موضوع بیماریش رو بهم گفت... خودش 
  

ظاهراً قیافم کامالً از حال خرابم خبر می داد چون دیگه کسی چیزی ازم .  نمی تونستم ادامه بدمدیگه
  .نپرسید و از دورم پراکنده شدن

  
همون مهرانه؟ استاد معینی مهرانه سوگند؟ چرا ... استاد ... اون .. .تو راست میگفتی؟ ... سوگند : مهسا

  بهم نگفتی؟ چند وقته که می دونی؟
  

  ...گفتنش چه فایده ای داشت؟ تو باور نمی کردی : من
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مهسا با چشمای خیس بهم نگاه کرد و بعد محکم بغلم کرد و سرمو رو سینه اش .  گلومو گرفته بودبغض

چقدر دلم می خواست در باز میشد و مهران سر حال و سر پا می . امش احتیاج داشتمچقدر به آر. فشارداد
  چرا ترسیدی؟. من خوبم: بهم می خندید و میگفت. یومد جلوم

  
باید : یکی بهم میگفت. انگار یکی بهم میگفت چه خیاالت دست نیافتنی. خیلی بد.  حس بدی داشتماما

دلم می خواست چشمام و ببندم و ببینم همه ... قدر داغون بودم چ... چقدر خسته بودم .... باید . بترسم
  .چی یخ خواب بوده 

  
  .مدام یه آهنگ تو سرم می پیچید.  بودم و نگران حال مهرانمنگ

  
  ))شاید امروز بره فردایی نباشه (( 

  
  . خواستم بهش فکر کنمنمی

  
نه من بهش احتیاج .  نگرانیم می خندهبازم تو چشمام نگاه میکنه و به این همه. مهران خوب میشه ... نه

  ....نه .... نه . دارم اون نمی تونه تنهام بزاره
  

چه کابوسایی . اونقدر گریه کردم تا همون جا روی صندلی بیمارستان خوابم برد.  چه مدت گذشتهنمیدونم
دارشدی عزیزم؟ بی: یه لبخند کمرنگ بهم زد و گفت. دیدم ممسا کنارم نشسته. چشمامو که باز کردم. دیدم

  .فکر کنم بیهوش بودی. سه ساعته که خوابی
  

  . کردم بخندم اما نشدسعی
  

  مهسا چی شده؟ مهران چه طوره؟: من
  

استاد حمیدی یه تماس گرفت و دو ساعت بعد به آقایی اومد که انگار وکیل . زیاد حالش خوب نیست: مهسا
  ...سوگند فکر کنم . مدارک پزشکیش رو آورد. مهران بود

  
  . دهنش زل زده بودم و سعی میکردم حرفاشو بفهمم اما چیزی درک نمی کردمبه
  

دکترا گفتن رفته تو کما و عالئم حیاتیش هم ... راستش . سوگند فکر کنم حال مهران اصالً خوب نیست: مهسا
....  

  
شی من این قدر یعنی عمر خو. دستامو گذاشتم رو گوشام تا چیزی نشنوم. نمی خواستم بشنوم... نه  .... نه

  خدایا چرا؟ چرا؟. کوتاه بود
  
   بیا تا برای غم جایی نباشه«
  

  » امروز بره فردایی نباشهشاید
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خدایا االن . می دونم برای هر کاری که میکنی دلیل داری. می دونم بزرگی. مهرانمو ازم نگیر...خدایا

  .االن نبرش... خیلی زوده 
  
خیلی . اون هنوزوقت داره. اون طوریش نمی شه. ران خوب میشهمه:  زاری به مهسا نگاه کردم و گفتمبا

  .باید خوب بشه. اون خوب میشه. هنوز یه سالش مونده. دکترا گفتن سه سال. وقت داره
  

محکم بغلم کرد . اشکای مهسا سرازیر شده بود.  دیوونه ها واسه خودم حرف میزدم و دلیل می آوردممثل
  .و منو به خودش فشار داد

  
  .هر چی خدا بخواد همون میشه. عزیزم آروم باش. آروم باش سوگند جون: مهسا

  
االن چرا به این حال افتاد؟ . مهران، مهران من، اون که تا دیروز حالش خوب بود و سرپا.  نمی شدباورم

یعنی زندگی این قدر کوتاهه؟ واقعاً این که میگن زندگی به مویی بسته . چرا همه ازش قطع امید کردن
  .است میگناست ر

  
می مونم من پیش : با اصرار و زور گفتم.  هر چی استاد حمیدی اصرار کرد که برگردم ویال قبول نکردمشب

  .استاد حمیدی و وکیل مهران هم بودن. مهسا هم به خاطر من موند. مهران می مونم
  

ردو تحمل کرده بود نمی دونم چه جوری این همه مدت د. فکر نمی کنم تا صبح دووم بیاره:  گفته بوددکتر
  .اما انگار دیگه طاقت درد کشیدن نداره

  
چشمامو که . چشمام تار شد و دیگه چیزی نفهمیدم.  شنیدن این حرف حس کردم روح از بدنم جدا شدهبا

. مهسا کنارم ایستاده بود و نگران نگاهم میکرد. باز کردم روی تخت بیمارستان بودم و تو دستم سرم بود
با یاد . خدایا نه،نه چه جوری باید تحمل کنم.  میکردم؟ من باید کنار مهران می بودممن اینجا چی کار

مهران حسابی . خدایا چه طور توجه نکرده بودم. آوری مهران غم عالم تو دلم نشست یاد این اواخر افتادم
  .کشهچرا زودتر نفهمیدم که چه عذابی می. الغر و رنگ پریده شده بود اما همش میگفت حالش خوبه

  
. حتماً خیلی منتظرش بودن. می دونم خوشحاله که داره میره پیش خانوادش. مهسا مهران خوشحاله: من

. حتماً شاده که بعد مدتها تو آغوش خانواده اش جا میگیره. می دونم که دلش برای همه اشون تنگ شده
 همین طاقت هواس. هدوست داشت زودتر بر. مهران همینو می خواست. مادرش باالخره پسرشو میبینه

  .نیاورد یکسال دیگه صبر کنه
  

حاال من موندم و عروسکهاش و مهر . به چیزی که می خواست رسید.  با خدا لج کرد و زودتر رفتباالخره
  .مشهدش و یه عالمه خاطره

  
  . آهنگی افتادم که گاهی براش می خوندمیاد

  
  . اگه حتی بین ما فاصه یک نفسه، نفس منو بگیر«
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  .کی شدن،اگه مرگ من بسه،نفس منو بگیر یبرای
  

   تو هم سقف عزیز،ای تو هم گریه ی منای
  

   هم فاصله بود،گریه آخرماگریه
  

  . بازی عشق ختم این قافله بودآخر
  

   گر گرفتن عشق،در تنور هر نفسترس
  

  . نه اما کم که نیست،هم شب تازه ی توغم
  

   خودتیر عشق،سنگ سنگر هم که نیستترکش
  

  ز و هنوز طرحی از من برصلیب روی تن پوشت بدوز دیروخوبه
  

   عریانی عشق با همین طرح حقیر در حریق تن بسوزوقت
  

   تو فاصله ی،دست کاغذوغزل من وعاشقانه بودپلک
  

  . از پیله ی خاک،ای کلید قفل شعر خواب شاعرانه بودرفتی
  
  . اگه حتی بین ما فاصه یک نفسه، نفس منو بگیر«
  

  .مرگ من بسه، نفس منو بگیر یکی شدن،اگه برای
  
   ته جام سکوت تا بلندای صداتاز
  

   ما بودی عزیز در تمام طول راهیار
  
   من عاشق ترین هم صدا بودی عزیزبا
  

   سه رو گردان شدن از من و همراه ماهر
  

   بی یاوری روز انکار نفر روز میالد تو بودباور
  

   این خوش باوری خوب دیروزو هنوزمرگ
  
  .ن ما فاصه یک نفسه، نفس منو بگیر اگه حتی بی«
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  ». یکی شدن،اگه مرگ من بسه، نفس منو بگیربرای
  

  . تا صبح دووم نیاوردمهران
  

  .رفت
  

  . همیشه تنهام گذاشتبرای
  

   و به آغوش خانوادش پیوسترفت
  
ها یکسری تصاویر محو، همه غمگین، همه ناراحت، همه ناباور خیلی .  اون روزا چیز زیادی یادم نیستاز

  .کسی باورش نمی شد. گریه میکردن
  

مهسا که گریه میکرد . قیافه های ناراحت.  چیزهایی که یادمه مثل قطعه های فیلم بریده بریده بودهمه
آمبوالنسی که برای حمل جسد مهران عزیز اومده . روجا که بغلم میکرد و دلداریم میداد استادا ناراحت

ا بهم گفت وقتی فهمیدم مهران مرده تو یه حالتی از شوک و بعدها مهس. خیلی چیزا یادم نیست. بود
  .حتی یادم نمیاد چه جوری به خونه برگشتم . بیهوشی بودم

  
. نباید میزاشتم بره: مامانم گریه میکرد و بابام مدام میگفت.  با دیدن حال من رو به موت بودنخانوادم

اما بعداً . ار شوک شدم و به این حال افتادماولش همه فکر میکردن که من به خاطر دیدن مرگ استادم دچ
حدود دو ماه از زندگیم .  بودتادماجرا چه جوری بوده که مهران برام بیشتر از یه اس: مهسا به مادرم گفت

  .دچار افسردگی شدید شده بودم. بعد از مهران به بی خبری گذشت
  

هران گالبی رو بغل میکردم و باهاش عروسک م. داشتم تو اتاق تاریکم بمونم و به مهران فکر کنمدوست
پدرمو می دیدم که از . مادرم رو می دیدم که با محبت بهم نگاه میکنه و باهام حرف میزنه. حرف میزدم

برادرامو می دیدم که به خاطر من سعی میکردن هیچ سروصدایی نکنن با نگرانی بهم . غصه ی من پیر شده
  .نگاه میکردن و لبخند میزدن

  
وقتی . وقتی میگه کانون گرم خانواده یعنی چی. وزها بود که می فهمیدم مهران چی میگه اون رشاید

  .مطمئن باش که آرومت میکنن. اگه همه ی دنیا بهت سخت گرفت برو پیش خانوادت: میگفت
  

تو اون شرایط اگه به خاطرخانواده و دوستام نبود شاید هیچ وقت به زندگی بر نمی .  راست میگفتواقعاً
با این که بیشتر حرفاشو نمی شنیدم اما . مهسا تقریباً هر روز بهم سر میزد و کلی باهام حرف میزد. گشتم

یاد قولی که به مهران . ومدمبعد دو ماه کم کم به خودم ا. حضورش تأثیر زیادی تو بهبودی حالم داشت
  .داده بودم افتادم

  
نگذار بعد مرگم به خاطر زندگی تو عذاب . سوگند قول بده که بعد من به زندگیت ادامه می دی: مهران

  .بکشم و تو آتیش جهنم بسوزم
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به کمک مهسا سعی کردم به روال عادی .  بازم این مهران و یاد اون بود که منو به زندگی برگردوندو
  .روزها یه ادم معمولی بودم و شبها توی خلوت اتاقم با مهران و خاطره هاش سر میکردم. زندگیم برگردم

  
  .مهسا با ذوق اومد خونمون و از دم در به همه تبریک گفت.  که جواب کنکور اومد رو یادمهیروز

  
  .مبارکه؛ مبارکه، مبارکه:  اتاق من که شد پرید و گونه هامو بوسید و یه ریز گفتوارد

  
  چی مبارکه؟:  تعجب بهش نگاه کردمبا
  
  می خوای ازدواج کنی؟:  یه فکری چشمام گرد شد و گفتم با
  
  ازدواج من چه ربطی به تو داره که بگم مبارکه؟:  مهسا بسته شد و پشت چشمی برام نازک کرد و گفتیشن

  
  پس چی مبارکه؟:  باال انداختم و گفتمشونه

  
  .اول مشتولوق:  دوباره ذوقی کرد و با هیجان گفتمهسا

  
  .خبرو بده بد بهت یه چیزی میدم: من

  
  .طاقت ندارمولی خوب خودم دیگه . خیلی گدایی: مهسا

  
  .تو ارشد قبول شدی. سوگند قبول شدی:  جیغ بلندی کشید و گفتبعد

  
وقتی فهمیدم با ناباوری .  دقیقه ای طول کشید تا حرفشو تو مغزم تجزیه و تحلیل کنم و بفهمم چی میگهیک

ند بل. اشک تو چشمام جمع شد. بهش نگاه کردم و وقتی مطمئن شدم که جدی میگه و شوخی در کار نیست
  .شدم و سفت مهسا رو بغل کردم

  
اینم آخرین یادگاری . می دونستم قبولیم به خاطر لطف خدا و تالشهای مهرانه. خدا شکرت. شکرتخدایا

اما وقتی تنها شدم از ته دل . به زور خودمو نگه داشتم تا خانوادم اشکامو نبینن. که مهران بهم داده بود
  . باشهاددم کاش خدایا مهران پیش خانوادش شگریه کردم و از مهران تشکر و آرزو کر

  
  . تو زندگیم یه رویای شیرین بود که زود تموم شدمهران

  
مامانم همش با یه غصه . نمی خواستم همه با نگرانی و دلسوزی بهم نگاه کنن.  خواستم این جوری باشمنمی

ده و اصالً دوستم نداره، تا به خونه که دل آدمو آب میکرد بهم نگاه میکرد و بابام با اینکه فکر میکردم مستب
  به؟حالت خو: می اومد سریع میومد دم اتاقم و با لبخند ازم میپرسید

  
جواب تمام محبتهاشون و ازشون معذرت بخوام به خاطر تمام رفتارایی که .  داشتم جوابشونو بدمدوست

واقعاً . م تنها باشم بدون اونهاکردم به خاطر تمام فکرایی که در موردشون داشتم به خاطر اینکه می خواست
اما خانوادم . نیستونیمی دونستم تحمل کردنم تو اون حالت عصبی و افسردگی کار آس.شرمندشون بودم
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بدون هیچ حرفی تحملم میکردن حتی خواهرزاده ی نازوشیرینم با اون چشمای قشنگش بهم نگاه میکرد و 
د با اون دستای نازو کوچیکش اشکامو پاک خاله مریضی؟ و وقتی چشمام دوباره اشکی میش:میگفت
 نگاه می کردم خودمو نمی هدیگه وقتی تو آین.محکم بغلش میکردم و به خودم فشار میدادم.میکرد
چند کیلو الغر شده بودم و بی حال و .گونه های برجسته ام آب رفته بود و چشمام گود افتاده بود.دیدم

  .بی انرژی و نامرتب بودم
  

. ره بشم همون سوگند قدیمی ولی برای برگشتن به خودم الزم بود واقعیتها رو قبول کنم خواستم دوبامی
هنوزم .این که من فقط می تونم خاطراتشو حفظ کنم.این که مهران دیگه نیست و هیچ وقت برنمی گرده

  .ممی تونستم برای مهران و خانوادش دعا کنم و فاتحه بخون.چهارشنبه ها مال من بود
  

میکردم که مهران خیلی وقت بود که می خواست با خانوادش باشه و حاال بهش رسیده بود من  قبول باید
من اونو کنار خودم . یه شب نشستم تا صبح با مهران حرف زدم.نباید با این کارهام روحشو عذاب میدادم

 شب بهش ونهم.کلی اشک ریختم.میدیدم و براش حرف می زدم و از دردام میگفتم از دلتنگیهام
. کمکم کن که بتونم خودم باشم.مهران کمکم کن کمکم کن که بتونم دوریتو واسه ی همیشه تحمل کنم:گفتم

  .که یاد تو فقط واسه خودم،تو ذهنم واسه همیشه نگه دارم
  

 روز بعد که بیدار شدم انگار نیروی تازه ای تو وجودم پیدا شده بود که بهم انرژی میداد تا همه ی صبح
  .و فراموش کنمدردام و غم هام

  
خانوادم با تعجب به تغیر . بیدار شدم و رفتم دست و صورتمو شستم و رفتم سر میز صبحونه نشستمصبح

خوشحالی تو صورت همشون دیده می شد اما جلوی خودشونو گرفته بودن که چیزی .رفتارم نگاه میکردن
  .نگن

  
یه حس شیرین که . یبی بهم می داد مدتها نشستن کنارخانوادم و غذا خوردن دست جمعی یه حس عجبعد

  .انگار از مدتها قبل فراموشش کرده بودم
  

بهش کمک کردم که خونه رو جمع و جور کنه و غذا .  صبحانه به مادرم کمک کردم که میزو جمع کنهبعد
تو : مادرم طفلی از شوق و خوشحالی یکسره تشکر می کرد و دم به دقیقه میگفت.رو واسه ناهار آماده کنه

  .نمی خواد کمک کنی. کارای خودت برس من همه کارا رو میکنمبه
  

بعد ناهار رفتم تو اتاقم یه نگاه به دورو بر انداختم نیاز . گوشم به این حرفها نبود و کار خودمو میکردماما
دو تاکارتن گرفتم و تمام .دست به کار شدم وشروع کردم.به یه گردگیری و خونه تکونی حسابی داشت

با یه دستمال خیس .وات درسی و کتابهای غیردرسی رو ریختم توش و بردم گذاشتم تو انباریکتابها وجز
وسایل روی میز توالت و مرتب . آینه ام که قد یه سال غبار روش نشسته بود.همه جارو دستمال کشیدم

بعد از دو ساعت که کارم تموم .جای تخت و میزم رو عوض کردم ویه دکور جدید چیدم.وتمیز چیدم
مثل .این اتاقی که جلوم بود اتاق دو ساعت قبل نبود.شدایستادم و با رضایت به کاری که کردم نگاه کردم

صاحبش که زمین تا آسمون با شب قبل تغیر کرده ود اونم عوض شده بود انگار یه روح تازه توش دمیده 
م و رفتم یه دوش گرفتم و خسته از کار حوله ام رو برداشت.اتاق به آدم نیرو و شادی تزریق میکرد.بودن

نمی دونم کی خوابم برد ولی بد مدتها با آرامش .کلی سبک شدم و اومدم همون جور روی تخت ولو شدم
داشتم تو جنگل راه میرفتم اما انگار ناراحت . توی خواب یه جنگل خیلی قشنگو دیدم.خوابیدم 
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دم تا خستگیم دربره یه دفعه یه صدایی به یه درخت پیر تکیه دا.دیگه توان نداشتم.پریشون و خسته.بودم
 کشیدم یهو دیدم درخت پیر با یه صدای بلند از تنه ترک خورد و شکست و با یه رشنیدم سریع خودمو کنا

همون جور که می دوییدم گریه می کردم .جیغ بلندی کشیدم و دوییدم.صدای ناجور افتاد روی زمین
یدم اما وقتی ایستادم دیگه توی جنگل نبودم وسط یه نمی دونم چقدر دوی.انگار درد زیادی میکشیدم

یه حس خوب و شیرین تو وجودم رخنه .  از گل بودم که سبزی و زیبایش چشممو خیره کرده بودرچمنزار پ
واقعاً .مثل کارتن ها ی بچه گیام بود.بی اختیار لبخند زدم و با ولع و هیجان به اطراف نگاه میکردم.کرد

 سایه بلندش رفتم یه درخت جوون و سبز دیدم که قد کشیده بودو شاخه های یکم که جلو.رویاییبود
خسته از دویدن و بی توان از درد کشیدن رفتم و زیر سایه ی درخت نشستم و تکیه دادم به .انداخته بودن

آروم .یه دفعه انگار حسی از قدرت یه حس گرم و قوی یه حس آرامش و امنیت تو بدنم پیچید.تنش
  . آروم که کم کم چشمام سنگین شد و خوابم برداونقدر.شدم

  
فکر میکردم االن که چشم باز کنم هنوزم تو همون چمنزار .هنوز گیج خواب بودم. چشمامو باز کردمآروم

پیدا بود که از تغیرات .رویایی هستم اما دیدم توی اتاق خودمم و مامان دم در ایستاده و به اتاق نگاه میکنه
 کردی؟ صبح که اتاقت این شکلی نتو کی اتاقو کنفیکو: یه نگاه به من کرد وگفت.هاتاق خیلی خوشش اومد

خب دیگه من جادوگرم یه وردی خوندم و اسباب :نبود؟همون جور که از جام بلند میشدم خندیدم و گفتم
  .اثاثیه اتاق فرتی تغیر مکان دادن

  
ی خوندیو آشپز خونه هم مثل دسته ی کاش یه وردی م:  خندید و در حال بیرون رفتن از اتاق گفتمامان

  .گل تروتمیز میشد
  

***  
  

قبولی تو کنکور بهترین فرصت بود چون . باید یه شروع جدید داشته باشم.  خواستم زندگیمو تغییر بدممی
  .یه دانشگاه جدید، یه شهر جدید با آدمهای جدید و یه زندگی جدید بهم میداد

  
همش داشتم ورودم و به این دانشگاه با . تا برای دانشگاه ثبت نام کنیم شهریور با بابام رفتیم تهران آخرای

اما دفعه ی اول الاقل . هر دو بار حس غریبی داشتم. بار اولی که رفتم دانشگاه خودمون مقایسه میکردم
  . اینکه کسی رو بشناسمناما اینجا تک و تنها بودم بدو. دلم خوش بود که توی شهر خودم هستم

  
کاش بازم با هم همکالسی . کاش با هم می یومدیم دانشگاه. لم می خواست مهسا پیشم بود چقدر دوای

  .بودیم
  

عصری با بابام رفتیم دنبال یه خونه .  تو دانشگاه تا ظهر طول کشید بعدش رفتیم خونه ی خاله ایناکارمون
ه ی کوچیک و خب واسه خالصه بعد دو روز گشتن یه خون. اما نمیدونستیم کجا رو باید بگردیم. ی مناسب

.  اما چاره ای نبودبگیرمبابا دلش نمی خواست تنها خونه . ی زندگی کردن یه دختر تنها پیدا کردیم
دانشگاه خوابگاه نداشت و منم کسیو نمی شناختم که باهاش خونه بگیرم این شد که بابا راضی به انجام این 

ن تنها و مستقل شدن همون چیزی بود که زندگی کرد. هم خوشحال بودم هم استرس داشتم. کار شد
تقریباً همه چیزای .  یک زندگی آماده بشهاسهحدود یک هفته طول کشید تا خونه و. همیشه آرزوشو داشتم

از یخچال و بخاری و گاز و تخت و ظرف و خالصه چیزای ضروری رو . الزم واسه یه شروع جدید و داشتم
دیمی که مدتها توی خونه خاک میخوردن و تمیز کرده بود و برام حتی بابا مبلهای ق. از خونه آورده بودم
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 مبلهای کهنه منو یاد خاطرات قشنگی مینداخت یاد سالهای دور که اون. خیلی خوشحال بودم. آورده بود
شبها یواشکی تا صبح روی اونها دراز میکشیدم و کتاب می خوندم و از ترس بابا با هر صدایی یک متر از 

این خواب شبه که به آدم انرژی و :  چون بابا دوست نداشت شبها بیدار باشیم و می گفتجام می پریدم
  .هنیرو مید

  
  .می تونستم تا صبح یکسره و بدون خستگی درس بخونم.  من سکوت شبو دوست داشتماما

  
  . بعد سه، چهار، روز که از وضیعت زندگی من خیالش راحت شد بعد کلی سفارش رفت خونهپدرم

  
ی ذوق و هیجان داشتم برای شروع زندگی مستقلم شاد و خوشحال بودم حتی از تنهایی و شب هم  کلمنم

انگار . بعد یک هفته همه چیز برام عادی شد. البته خیره تر از اینها بودم که از تنهایی بترسم. نمی ترسیدم
کر میکردم چه جوری  فتعجببه سکوت اونجا عادت کرده بودم و با . سالها بود که تنها زندگی می کردم

  .برای خودمم عجیب بود. این همه مدت توی اون همه شلوغی و سروصدا زندگی کردم
  

تو آرامش صبحانه خوردم و زودتر از خونه اومدم .  روز تشکیل کالسها صبح زود از خواب بیدار شدماولین
برگه کردم و شماره کالسو به یه نگاه به . برگه ی انتخاب واحد دستم بود. بیرون تا به موقع به کالس برسم

  . کجاست17 شماره ی ستوی حیاط دانشگاه از یکی از دختر ها پرسیدم ببخشید کال. خاطر سپردم
  

.  راهنماییم کرد و بعد از تشکر از اون به طرف یه ساختمون چند طبقه که کلی کالس داشت رفتمدختر
. وارد کالس شدم.  رفتم و کالسو پیدا کردماز پله ها باال.  تو طبقه ی دوم بود17کالس شماره ی هفده 

منم رفتم و تو . ودنچند تا دختر و پسر دیگه هم بودن که زودتر اومدن و روی چند تا صندلی نشسته ب
  .ردیف دوم روی یک صندلی ها نشستم

  
دن بعد از دو دقیقه هر دو برگشتن و به من نگاه کردن و لبخند ز.  دو تا دختر کنار هم نشسته بودنجلوم

  .من بیتام اینم که کنارم نشسته درناست. سالم: یکی شون لب باز کرد و گفت
  
درنا برام دست تکون داد و سالم کرد درنا .  دست به دختر نسبتاً تپلی که کنارش نشسته بود اشاره کردبا

ما خیلی زیبا نبود ا. موقع حرف زدن لپاش قرمز می شد و همین بامزه اش کرده بود بیتا یه دختر شیک بود
  .جذاب بود

  
  .خوش بختم من سوگندم. سالم:  زدم و گفتملبخند

  
  اهل کجایی؟: بیتا

  
  .شمالیم: من

  
  .منم کرمانیم این بیتام تهرانیه. ای ول دختر شمالی: درنا
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من دیدم چهار . قبالً کرمان درس می خوندیم. راستش من و درنا چهار ساله با هم همکالسی هستیم: بیتا
مون بودم، گفتم درنام بیاد اینجا دو سال مهمون ما باشه تا بهش یاد بدم چه جوری از مهمون سال اونجا مه

  .پذیرایی می کنن
  

تو این چهار . می خوام غریب کوشون راه بندازم تا دیگه هی نگه شهر من شهر من:  چشمکی زد و گفتبعد
  .سال منو کشت با این شهرشون

  
اونوقت کلی . ای کاش یکیشون پیشم بود. دلم هوای دوستامو کرد. بچه های جالبی بودن.  گرفته بودخندم

  .بهمون خوش میگذشت
  
 اومدن استاد همه صاف نشستن و به استاد خیره شدن استاد بعد معرفی خودش یه حضور غیاب کرد و بعد با

ی اول چون جلسه . در مورد درس و نمره و دانشگاه و کتاب و جزوه یه توضیحاتی داد و درسو شروع کرد
  . کرد و رفتوفقیتخیلی زود کالس و تموم کرد و برامون آرزوی م. بود قد دو صفحه بیشتر درس نداد

  
همیشه نشستن توی کالس برام عذاب آور . خیلی خسته شده بودم.  از رفتن استاد یه نفس تازه کشیدمبعد
  .بود

  
همون . داشتن غرغر میکردن. یومدنبیتا و درنام خسته به نظر م.  ظاهراً فقط من خسته نشده بودمالبته

حاال خوبه می خواست زود درسو تموم . وای که چقدرم حرف زد: جور که وسایلشونو جمع میکردن میگفتن
  .کنه و اینقدر حرف می زد اگه می خواست درست و حسابی درس بده چیکار میکرد

  
  .مغزمون ترکید... آره وا: درنا

  
تا کالس بعدی نیم ساعت وقت داریم میای بریم بوفه یه : من کرد و گفتبیتا یه نگاهی به .  گرفته بودخندم

  .چایی بخوریم
  

  .البته که میام: من
  

تو همون چند ساعت به اندازه ی کافی با هم صمیمی و راحت شده .  و درنا دختر های جالبی بودنبیتا
بیتا می . فتن خوش خندهبه من می گ. اونا مدام سربه سر هم میذاشتن و باعث خندیدنم میشدن. بودیم

  .گفت تا بهت پقی میکنم میزنی زیر خنده
  

  . روز تا عصری کالس داشتیم و بعد از تموم شدن کالسها خسته و کوفته رفتم خونهاون
  

***  
  

روزا بیکار تو خونه مینشستم و سعی میکردم خودمو با درس .  سه هفته ای از شروع ترم گذشته بوددو
از بیکاری خسته شده . اما آخه چقدر می تونستم فیلم ببینم و کتاب بخونم.  کنمخوندن و فیلم دیدن سرگرم

 بی کار بودم و تو خونه فتهفقط آخر هفته ها کالس داشتم و بقیه ی ه. موندن تو خونه کالفم میکرد. بودم
  .تنهایی وقتی که آدم کاری برای انجام دادن نداره اصالً خوب نیست. در و دیوار و نگاه می کردم
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زنگ زدم به بابامو کلی درد و دل کردم که اینجا بیکار افتادم و دارم .  حسابی از تنهایی خسته شدموقتی

  .دیوونه می شم یکم که سبک شدم خداحافظی کردم
  

 روز بعد بابام اومد زنگ زد و یه خبر خوش برای من داشت ظاهراً بعد از اینکه من زنگ زدم به بابام و سه
دم از بیکاری، بابامم یه فکری میکنه و زنگ میزنه به یکی از دوستاش که تو تهران زندگی کلی آه و ناله کر

. میکنه و در مورد من و وضعیتم باهاش حرف میزنه و ازش می خواد اگه کاری سراغ داره بهش معرفی کنه
سازی اون دوستشم فرداش زنگ می زنه به بابام خبر میده که یکی از دوستاش که یه شرکت ساختمون 

بابام زنگ زد تا بهم خبر بده . داره نیاز به یه منشی نیمه وقت دارن و باهاشون در مورد من صحبت کردن
  .که من میتونم اونجا کار کنم و فردا باید برای معرفی خودم یه سری به اونجا بزنم

  
و خودمو معرفی فرداش رفتم به آدرسی که پدرم داده بود . از هیجان شب به زور خوابیدم.  شاد شدمکلی

کار من از . انگار دوست پدرم شرایط منو کامل براشون توضیح داده بود و اونها هم پذیرفته بودن. کردم
اون .  و استراحت وقت داشتمر عصر بود البته یکی، دو ساعتی هم برای ناها7 صبح تا 9شنبه تا سه شنبه از 

 می اومد که اونم دانشجو منتهی انگاری منشی جور که بعداً فهمیدم دو روز آخر هفته هم یه منشی دیگه
  .آخر هفته از آشنا های رئیس شرکت بوده

  
بهم گفته . سر ساعت تو شرکت بودم. اما به خودم امیدواری دادم.  روز کاریم خیلی استرس داشتماولین

یک نام و اون روز اولین بار بود که خانم ن. بودن یک خانمی به اسم نیک نام کارامو برام توضیح میده
تو کارش جدی بود اما . میدیدم یه خانم حدوداً سی ساله با یه چهره ی مهربون و قشنگ و خواهرانه

روز اول دونه به دونه کارامو بهم توضیح داد و تو کل روزم . اونقدر به آدم اعتماد به نفس می داد که نگو
اونقدر .  خدارو شکر خرابکاری نکردمبا اینکه دفعه ی اولم بود اما. حواسش به من بود که اشتباه نکنم

 اول گند نزنم که آخر روز مخم از تمرکز زیاد داشت وزتمرکز کردم و حواسمو به کار دادم تا یه وقت تو ر
. اما خوشحال از اینکه کارمو خوب انجام دادم رفتم از خانم نیک نام تشکرو خداحافظی کردم. میترکید

  . رسمی در بیایم و همدیگرو به اسم کوچیک صدا کنیمموقع خداحافظی ازم خواست که از حالت
  

چون همین جوری در حالت عادی حرف زدنم همه ی کلمه ها و اسمها رو مخفف .  من که از خدام بودوای
 بار باید صدا میکردم و مدام 20میکردم واقعاً واسم سخت بود که یه فامیلی، که در طول روز شاید بیش از 

  .با پسوند و پیشوند بگم
  
  .صداش کنم بعداً فهمیدم رعنا دختر خاله ی رئیسه» رعنا جون« خوشحالی قبول کردم و قرار شد با
  

 اول کاریم اونقدر خسته شدم که وقتی به خونه رسیدم فقط لباسامو عوض کردم و بدون اینکه شام روز
  .بخورم خوابیدم

  
   )14فصل ( 

  
جالب اینجا بود که من منشی . ی دونستم چی کار باید بکنم از یک هفته کامالً کارمو یاد گرفته بودم و مبعد

از بقیه شنیدم که . رئیس شرکت شده بودم اما نه تنها تو اون یک هفته بلکه تا دو هفته بعدم ایشونو ندیدم
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 باید دائماً برای انجام کارهای اون گهظاهراً شرکت یه پروژه تو شمال داره که رئیس و چند تا مهندس دی
و برگردن و تو این چند هفته رئیس فقط آخر هفته ها تونسته بیاد شرکت و به کارا رسیدگی کنه برن شمال 

  .و دوباره اول هفته برگشته شمال
  

هر کس که کامپیوترش .  تو اون شرکت عالوه بر کارهای منشی گری کارهای کامپوتری هم می کردممن
ه خب رشته ام همین بود خوشحال بودم که می عیب و ایرادی پیدا میکرد دست به دامن من میشد و منم ک

  .تونستم کمکی بکنم
  

یه پسر حدوداً بیست وهشت، نه ساله بود .  خوبی بود بعد یکی دو هفته با همه ی کارمندها آشنا شدمشرکت
دفعه ی اولی که دیدمش وقتی بود که با سروصدا و شلوغ کاری با دو سه تا از . به اسم مانی شهبازی

به خاطر سرو صدایی که راه انداخته بود . اون حرف میزد و بقیه می خندیدن. د شرکت شدکارمندها وار
با تعجب زل زل بهشون . داشتم با رعنا حرف میزدم که آقایون وارد شدن. ناخودآگاه توجه م جلب شد

  .اینا چه شادن: زیر لب گفتم. نگاه میکردم
  

 جور که لبخند روی لبش اومده بود تو جاش ایستاد همون.  جون مسیر نگاهمو گرفت و به در خیره شدرعنا
  .و سالم کرد

  
اما پسر که تازه .  ها به رعنا جون سالم کردن و با پسر جوون دست دادن و رفتن سرکار خودشونکارمند

چشمش به من افتاده بود همون جور با لبخند جواب سالم رعنا جون و منو که به تبعیت از رعنا سالم کرده 
  . و لبخند زنان اومد جلوبودم و داد

  
 شیطونی داشت و یه صورت بامزه، قدبلند و چهارشونه و در کل خیلی خوش تیپ و خوش قیافه بود چشمای

  .و چون همش لبخند می زد ناخودآگاه به سمتش کشیده می شدی
  

  : جور دقیق بهم نگاه کرد و گفتهمون
  
  شما منشی جدید هستید؟: _
  

  .بله: من
  
  ...چه خانمی، چه متین؛ چه زیبا، چه باوقار، چه . ..به،به ماشاا: _
  

. رعنا چرا می خنده. این یارو کیه. من مات مونده بودم که چه خبره.  یه دفعه پقی زد زیر خندهرعنا
  .همون جوری گیج نگاهشون میکردم

  
  . اه، خانم نیک نام چرا می خندید االن خانم چی فکر میکنن"پسر

  
  .ببین دختره چه گیج شده. فی کن بعد شروع کن به چاپلوسیبابا اول خودتو معر: رعنا
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معاون شرکت و البته خواهر زاده ی . عزیزم ایشون آقای مانی شهبازی هستن:  رو به من کرد و گفتبعد
. این آقا بسیار شاد و سرزنده هستن و با همه شوخی میکنن براشم فرق نمیکنه طرف کی باشه. آقای رئیس

  .کن چون سعی میکنه تورت کنهدر ضمن ازشون دوری 
  
  . حرفهای رعنا بیشتر گیج شده بودم شهبازی اعتراض کرداز
  

اصالً شما کار . اه خانم نیک نام همین اول کار پته ی آدم و میریزی روی آب خوب ضایع میشیم: شعبازی
  ندارید اینجا وایستادید زیرآب منو میزنید؟

  
  شما خودتونو معرفی نمی کنید؟: رد و گفتشهبازی به من نگاه ک.  بلند می خندیدرعنا

  
شما نمی : رعنا دهن باز کرد که منو معرفی کنه که شهبازی دستشو باال آورد و گفت.  به خودم اومدمتازه

  خواد چیزی بگید بابا مگه شما منشی جدیدین؟ خوب بزار خودش حرف بزنه ببینم صداش چه جوریه؟
  

  . دوباره خندیدرعنا
  

  .ا هستم از امروز اینجا کار میکنممن سوگند آری: من
  

  .خوشبختم:  خندید و دستشو آورد جلو که دست بده و همون جور گفتمانی
  

بچه تو هنوز :  لحظه مات مونده بودم چی کار کنم که رعنا به دادم رسید و زد رو دست شهبازی و گفتیه
  .آدم نشدی؟ هزار بار گفتم تو شرکت از این کارا نکن

  
  .سم بیرون شرکت به خانم آریا دست بدمیعنی وای: مانی

  
  .پاشو برو سر کارت. دیوونه تو آدم نمی شی:رعنا

  
شهبازی هم سرش و برگردوند و همون جور که می رفت چشمکی به من .  همون جور هلش داد که برهبعد

  .وقتی که نیک نام رفت. بعداً می بینمتون: زد و گفت
  

. خنگا فقط نگاهشون میکردم و اصالً سر از کارشون در نمی آوردممنم مثل بچه .  دوباره بلند خندیدرعنا
بچه ی راحت و ساده ای . این مانی پسر خوبیه فقط یکم شیطونه: شهبازی که رفت رعنا برگشت و بهم گفت

  .داشت باهات شوخی میکرد. کاراشو جدی نگیر. تو شرکت با همه دوسته همه هم دوستش دارن. هم هست
  

وقتای استراحت همه دورش جمع . یدم رعنا راست میگه واقعاً شهبازی آدم شادی بود روز بعدش فهمچند
چون من تازه وارد بودم تا کارش . با همه رابطه ی خوبی داشت. میشدن و از حرفهاش می مردن از خنده

شم و اوالا سعی میکردم سنگین با. تموم میشد زودی میومد باال سر من و چهار تا چیز جالب میگفت و میرفت
بعد سه چهار بار که خودمو . نخندم اما بعد دیدم نه دیگه بس که خندمو قورت دادم دل درد گرفتم

اونم برای اینکه من احساس راحتی . کنترول کردم دیدم نمی شه خودمو ول داده بودم و می خندیدم
  .بیشتری کنم و زیاد سخت نگیرم هی میومد و سر به سرم میزاشت
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یه سری همکالسی . کت از قبل از اینکه بیان تو شرکت با هم دوست و فامیل بودن از مهندسای شرخیلی

مثالً همین رعنا دختر خاله ی مامان شهبازی بود . های شهبازی بودن و یه سر یا فامیالی رئیس و شهبازی
  هم کرده بود یهواجخانواده هاشون بهم نزدیک بودن و اونا هم صمیمی و راحت بودن و چون رعنا ازد

  .جورایی مثل خواهر بزرگتر بهش نگاه میکردن
  

هیچ کدومشون .  از حق نگذریم تمام کارمند ها حرفه ای بودن و از جون واسه کارشون مایع میزاشتناما
صرفاٌ به خاطر نسبت فامیلی یا آشنائیت اونجا استخدام نشده بودن بلکه همه علم و توانایی کارو داشتن و 

 که تو شرکت می افتاد قیهر اتفا. قای شهبازی منبع خبرها و شایعات بوددر ضمن آ. خوب کار میکردن
شهبازی ازش خبر داشت و برای اینکه من از اوضاع شرکت بی خبر نباشم میومد و کامل خبرها رو بهم 

  .میداد
  

 وقتی از یکی شنیده بودم که میگفت منشی ها منبع خبرها هستن ولی من خودم خبرها رو از یکی دیگه یه
  .یگرفتم تو شرکت ما باید میگفتی آقای شهبازی منبع خبرهاستم
  

  .همه با هم دوست و صمیمی بودن.  بعد دو هفته دیگه شرکت شده بود مثل خونه ی خودمخالصه
  

***  
  

صمیمیت بچه های اونجا بیشتر .  جدید جای خوبی بود اما نه به خوبی دانشگاه دوره ی لیسانسمدانشگاه
بیشتر روزهای هفته دانشگاه بودیم و همه مثل یه خانواده ی . ن جذابیت بیشتری داشتبود و دانشگاه برامو

 بعد از یکماه و نیم اون زاما هنو. همکالسی های دختر و پسر مثل خواهر برادرامون بودن. بزرگ بودیم
 بودیم، بچه ها خوب بودن اما چون مدت زمان کمتری با هم. حسی که باید و به این دانشگاه جدید نداشتم

البته من با درنا و بیتا صمیمی شده . فقط دو روز آخر هفته به خاطر همین اونقدرها که باید صمیمی نبودیم
  .بودم اونا دختر های خوبی بودن

  
یکی از پسرهای کالسمون حس خوشمزگی .  پسرهای همکالسی و فقط در حد سالم و علیک می شناختماما

اصالً از رفتارش . داخت و به شدت سعی میکرد با بچه ها صمیمی بشهداشت و سر کالسها مدام تیکه می ان
  .خوشم نمی یومد مخصوصاً اون اوایل

  
صبر کردم تا دور استاد یکم خلوت شه بعد . دور استاد شلوغ بود.  بار بعد کالس از استاد سؤال داشتمیه

د و استاد برگشت ببینه چی قبل از اینکه استاد جوابمو بده یکی استاد و صدا کر. سؤالمو مطرح کردم
 زیادی داره بدون لیاین آقای مهدوی هم که حس فضو. صبر کردم تا کار استاد تموم بشه. کارش دارن

  .اینکه کسی ازش سؤالی بپرسه شروع کرد جواب سؤالمودادن
  

ش چون اصالً نمی شناختم. در ضمن نمی خواستم اول کاری بهش رو بدم.  از این کارش خوشم نیومداصالً
. واسه همین فقط برگشتم و یه چپ چپ بهش نگاه کردم که حساب کار دستش اومد و خودش ساکت شد

 برخورد طرمطمئناً به خا» بد اخالق« بعداً درنا بهم گفت که این آقای مهدوی و دوستاش بهم می گن 
  .اصالً برام اهمیتی نداشت که اونام چی صدام میکنن. همون روزم بود
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  .فرصت خاله زنک بازی نداشتم. وی درس و کارم تمرکز کنم داشتم فقط رقصد
  
دستورای کارمو یا از . مدام مسافرت کاری بود.  این مدتی که توی شرکت بودم رئیس و ندیده بودمتو

  .مهندس شهبازی میگرفتم یا از خانم نیک نام
  
فته بود و من نمی مهندس شهبازی از شرکت بیرون ر.  خاطر یک مسئله ی کاری نیاز به کمک داشتمبه

اما به زور از جام بلند شدم و رفتم دم دفتر خانم . حس بلند شدن از جامو نداشتم. دونستم کی برمیگرده
صبر کردم تلفنش تموم بشه بعد . رعنا جون داشت با تلفن حرف میزد. در زدم و وارد اتاق شدم. نیک نام

: اد و یه سری دستورات کاری بهم داد و بعد گفترفتم جلو و مشکلمو گفتم زیاد مطمئن نبود اما جوابمو د
  .برای اطمینان به مهندس شهبازی زنگ بزنم و دستورات دقیق و از ایشون بگیرم

  
. بدون اینکه بشینم از همین طرف میز تلفنو گرفتم و زنگ زدم.  اتاق بیرون اومدم و رفتم سر میز خودماز

ن جور بود باید یه چهار پنچ باری زنگ می زدی تا همیشه همی. چند تا بوق خورد اما کسی جواب نداد
  .مهندس جواب تلفنشو بده

  
حاال رفتی الاقل . این پسره اصالً معلوم نیست کجا میره:  زیر لب پیش خودم غرغر میکردم و میگفتمداشتم

  .روشبه تلفن یه نگاهی بنداز شاید یکی آتیش گرفته باشه زنگ زده باشه به تو بیای یه لیوان آب بپاشی 
  

  . جوری غرغر میکردم و با پرونده ای که دستم بود خودمو باد میزدمهمون
  
  شما منشی جدید هستید؟_
  

صدایی که هیچ وقت فراموش نمی . یه صدا سر حال و قوی و فوق العاده آشنا.  از پشت سرم میومدصدا
روموبرگردوندم و یه . ای کیهبا ترس و ناباوری برگشتم ببینم این صدای آشنا بر. قلبم داشت وامیستاد. کنم

 و ادکلن زده بود قد یدهخیلی شیک و تر تمیز و کت و شلوار پوش. پسر هم سن مهندس شهبازی جلوم دیدم
فکر کنم . بلند و خوش استیل، صورت صاف و پوست خوش رنگ با دو چشم قهوه ای باهوش و متعجب

  .حسابی رنگم پریده بود که پسر از دیدنم تعجب کرده بود
  
تو یه آن حس کردم صدای مهران و شنیدم اما با دیدن این .  لحظه خنده ام گرفت چه تصوراتی داشتمهی

  .مرد جوون جلوی خودم که هیچ شباهتی با مهران نداشت فهمیدم اشتباه کردم
  
  شما کاری داشتید؟... شما :  گیجی گفتمبا
  
  پرسیدم شما منشی جدید هستید؟: _
  

خدایا درست . همون جوری مات مونده بودم. ده با برگه هاش ریختن زمین دفعه دستم شل شد و پرونیه
صدای مهران اما این صدا متعلق به یه آدم دیگه بود که با چشمای گرد . صدا همون صدا بود. میشنیدم

  .البد قیافه ام خیلی عجیب بود. شده از تعجب به من نگاه می کرد حتماً فکر می کرد دیوونه ام
  
  بله، شما کی هستید؟: ه زور در می اومد گفتم صدایی که ببا
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  من بابک شایان مدیر این شرکتم و شما؟:  یه لبخندی زد و گفتسریع

  
من سوگند : با بغض گفتم.  شنیدن دوباره ی صداش اشک تو چشمام جمع شد همون جور آروم و مبهوت با

  .از مالقاتتون خوشبختم... از . آریا هستم
  

به تک تک اجزای صورتش دقیق شده . ل زده بودم به رئیس اصالً حواسم نبود توجه به اطرافم زبدون
چند تا از موهای مشکیش با سماجت توی صورتش افتاده بود و کنار نمی رفت لب و دهنش خوش . بودم

 نگاش رفرم و بینی متناسب، صورت جذابی داشت اما اون چیزی نبود که من دنبالش بودم هر چی بیشت
ایوس می شد این پسری که جلوم بود زمین تا آسمون با کسی که تو ذهنم بود و همه جا میکردم بیشتر م

  .یه دفعه با صدای خانم نیک نام به خودم اومدم. دنبالش بودم فرق داشت
  

  .سوگند جون زنگ زدی به مهندس شهبازی؟ اه، سلم جناب رئیس رسیدن به خیر خوش اومدید:  نامنیک
  

  شما خوب هستید؟. ممنون. سالم خانم:  نیک نام کرد و گفت با لبخند رو به خانمرئیس
  

می بینم که بعد دو هفته باالخره با منشی :  نیک نام به من اشاره کرد و همون جور که می خندید گفتخانم
  .جدید آشنا شدید

  
  .تاهاینا چرا رو زمین اف:  دفعه چشم نیک نام به پرونده و برگه های پخش شده افتاد و با تعجب گفتیه
  

:  که از فرصت استفاده کرده بودم و خیره خیره به رئیس نگاه میکردم به خودم اومدم و سریع گفتممن
  .ببخشید از دستم افتاد

  
بی اختیار قطره اشکی که تو چشمام جمع شده بود روی گونه ام .  نشستم تا برگه ها رو جمع کنمتندی
  .چکید

  
رئیس هم یه نگاه به برگه ها کرد و دلش . سمت اتاقش رفت نیک نام حرفش با رئیس تموم شد و به خانم

  .کنارم نشست و کمک کرد تا برگه ها رو جمع کنم. برام سوخت
  

. آقای شایان برگه هایی رو که جمع کرده بود سمتم دراز کرد.  از اینکه تموم برگه ها رو جمع کردیمبعد
شایان با تعجب به . مو بلند کردم که تشکر کنمسعی کردم بهش نگاه نکنم اما وقتی برگه ها رو بهم داد سر

  شما حالتون خوبه؟:صورتم و اشک روگونه ام نگاه کرد و گفت
  

بله جناب :  از جام بلند شدم و یه دستی به گونه ام کشیدم که اشکم پاک شه بعد با یه لبخند کج گفتمسریع
  .رئیس ممنون

  
ببخشید آقای : هو یاد کارم افتادم تندی گفتم تفاوت شونه اش و باال انداخت و رفت سمت اتاقش یبی

  .رئیس
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  بله؟:  برگشت و بهم نگاه کرد و گفترئیس
  

از خانم نیک نام پرسیدم . ببخشید یه سری مدارک هستن که من نمی دونم باید باهاشون چی کار کنم: من
  ...خب ... دقیقاً نمی دونستن گفتن زنگ بزنم به آقای شهبازی اما ایشون 

  
  .ه کلمه ی مناسب برای پیچونده شدن می گشتم اما پیدا نمی کردم یدنبال

  
  گوشیشو بر نمی داره نه؟:  لبخندی زد و گفتیه
  
بیار تو دفترم ببینم چی کارشون باید کرد مدارکو برداشتم و پشت مهندس :  سر جواب مثبت دادم گفتبا

. این پسر همیشه همین جوریه: توارد دفتر شدم مهندس همون جور که کتش رو در می آورد با خنده گف
  . دارهیاجبه گوشیش یه نگاه نمی کنه نمی گه یه وقت آدم در حال آتیش گرفتنه و به کمکش احت

  
بعد از .  دونستم غرغرهای منو شنیده بود یا از خودش داشت میگفت در هر حال خودمو زدم به نفهمینمی

اصالً . رفتم سر جام پشت میز نشستم و فکر کردم. اینکه مدارکو دید دستورات دقیق و داد و مرخصم کرد
  . نداشتنممدام فکرای مختلف تو ذهنم می اومد که بعضی هاش ربطی به ه. یادم نیست به چی

  
. از کارای این پسر خنده ام میگرفت.  جور که فکر میکردم دیدم مهندس شهبازی داره میاد طرفمهمون

ذاشت میرفت بیرون و هیچ کسم پیداش نمی کرد و هر هر وقت دوست داشت بدون هیچ توضیحی یهو می 
 نمی کیاما همیشه کارای شرکت و درست انجام می داد واسه همین هیچ . وقت عشقش کشید بر می گشت

  .تونست ازش گله کنه
  
  به چی می خندیدی؟: تا بهم رسید زودی گفت. داشت از فضولی میمرد.  دور لبخند منو دیداز
  

تا . انکار بی فایده است از اون دور که میومدم دیدمت: دم که متوجه شد و گفت بگم نه نمی خندیامدم
  خوشحال شدی منو دیدی؟. چشمت بهم افتاد گل از گلت شگفت

  
البته که خوشحال شدم شمارو که اصالً نمی شه پیدا کرد پس حتماً شانس باهام :  عمیق تر شد و گفتمخندم

   یه خواهشی ازتون بکنم؟در ضمن میشه عاجزانه. بوده که دیدمتون
  
  چه خواهشی؟:  لبخند گفتبا
  

خواهشاً به اون گوشیتون یه نگاهی بندازید به خدا انگشتام سر شد از بس روزی هزار بار شماره ی : من
  .شما رو میگیرم و جواب نمی دید

  
 میرم یه دقیقه تا من. حاال که عاجزانه خواهش کردی بهت یه ارفاقی میکنم و جواب تلفوناتو میدم: شهبازی

از شرکت میرم بیرون هی دم به دقیقه از شرکت بهم زنگ میزنن واسه اینه که وقتی شماره ی شرکتو میبینم 
آهان فهمیدم شماره ی موبایلتو بده به من هر وقت . اما چون شمایید یه کاریش می کنم. جواب نمی دم

  .ه توییکار مهمی داشتی یه تک زنگ با موبایلت بنداز تا من بفهمم ک
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  حاال واجبه این جوری رمزی کار کنید؟: گفتم.  ام گرفته بودخنده
  

  .آره خب این بچه های شرکت حسودن تا میرم بیرون موی دماغم میشن: شهبازی
  

  .یه تک زنگ بهم زد تا شماره اشو بگیرم.  و شماره امو بهش دادم خندیدم
  

  خب خانم منشی خبرای جدید چیه؟: شهبازی
  

  شما خبر ندارید؟ دارید از من می پرسید؟:  تعجب باال رفت و گفتم ابروم ازیه
  

با . با اینکه هزار تا چشم و گوش دارم اما هنوز وقت نکردم بهشون سر بزنم پس از شما می پرسم: شهبازی
  .دست به اتاق رئیس اشاره کردم

  
  به به پس این دائی جان ما باالخره تشریف فرما شدن؟: شهبازی

  
  .بچه امو دیدی؟ چقدر شیرینه؟ مادر به فداش دلم براش یه زره شده بود: ائین آورد و گفت صداشو پبعد

  
 نازک و زنونه کرده بود و همون جور که قربون صدقه ی مهندس شایان میرفت، رفت سمت در صداشو

  .اتاقش و داخل شد
  

ی همه همین جوری بهش یعن. مثل داداشم دوستش داشتم. خیلی بانمک بود.  بودم از دستش از خندهمرده
  .نگاه میکردن مثل یه برادر بزرگ تر و دوست داشتنی

  
اوایل وقتی حرف میزد فکر میکردم که باید مهران و .  از چند روز به صدای مهندس شایان عادت کردمبعد

  .خیلی عجیب بود قبول صدای مهران با یه قیافه ی جدید. جلوم ببینم
  

از . ر دفتر رئیس باز شد و مهندس شایان با اخمای درهم اومد بیرون روز پشت میزم نشسته بودم که دیه
  .جام بلند شدم

  
خانم آریا به یکی بگید یه نگاهی به کامپیوترم بکنه ببینه چه :  عصبی اومد جلوی میزم و گفتمهندس

  .مرگشه که باز اذیت میکنه
  

م تا جایی که می شد نگاهش با چش.  گفت و همون جور عصبانی رفت سمت در و از شرکت خارج شداینو
کردم بعد از جام بلند شدم و همون جور که با خودم زیر لبی حرف میزدم رفتم تو دفترش سراغ 

  .کامپیوترش ببینم چشه
  
. یعنی اینقدر اعصاب خوردی واسه ی یه کامپیوتر بود؟ چه میدونم. این مردام معلوم نیست چشونه: _

  .می کنه اعصابش خورد شدشایدم کار مهمی باهاش داشت دید کار ن
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 نگاه به کامپیوتر کردم یه سری مشکل داشت که تونستم درستش کنم بعد در کیس و برداشتم و یه نگاه به یه
توش پر گرد و . ببینم فنش درسته؟ آخه هی هنگ می کرد و از فن یه صدای ناجوری میومد. داخلش کردم

معموالً با یه جارو . رد بدبخت به زور تکون می خوفن. خاک بود واسه همین کامپیوتر خوب کار نمی کرد
از روی میز چند تا دستمال برداشتم و مشغول تمیز . برقی توشو تمیز میکردم ولی اونجا جارو نداشتیم

سرگرم کار خودم بود و با کله رفته بودم تو . کردن شدم یه یه ساعتی از رفتن آقای مهندس گذشته بود
فقط وقتی به خودم اومدم که صداش و .  اتاق شددباز شد و مهندس شایان واراصالً نفهمیدم کی در . کیس

  چی کار دارید میکنید؟: شنیدم که می گفت
  

اومدم صاف وایسم که سرم .  تو سکوت و تنهایی کار میکردم یهو از حضورش جا خوردم و ترسیدمچون
سرم خورده بود به تیزی لبه اش و . محکم خورد به در کیس که بعد از بازکردنش گذاشته بودم باالی کیس

دستمو . اونقدر شدید بود که احساس کردم سرم سوراخ شده و در کیسم با صدای مهیبی افتاد رو زمین
  .گرفته بودم روی سرم و می مالیدم تا از دردش کم بشه و آروم آخ و واخ میکردم

  
  .گاهم میکرد شایانم که اصالً فکرشم نمی کرد این قدر بترسم با شرمندگی نمهندس

  
. ببخشید اصالً نمی خواستم بترسونمتون. خانم آریا حالتون خوبه؟ فکر نمی کردم این قدر بترسید: مهندس

  .فکر کردم متوجه ی ورودم شدید
  

  .نه، خواهش میکنم من باید حواسمو بیشتر جمع میکردم:  جور با آه و ناله گفتمهمون
  

کیس باز شده انداخت و گفت شما داشتین چی کار می  یه نگاه متعجب به من و به نگاهم به مهندس
  کردین؟

  
  داشتین می رفتین گفتین کامپیوترتون خرابه اومدم ببینم مشکلش چیه؟: من

  
  .شما؟ گفتم به یکی بگید بیاد درستش کنه: شایان

  
تون رشته ام کامپیوتره دارم ازشد می کیرم خیالتون راحت از دیگه کامپیوتر. خوب من درستش کردم: من

  .مشکلی نداره
  

  .ممنونم از زحمتتون: مهندس
  

 سرم که یکم آروم شد در کیس و که مهندس از روی زمین برداشته بود و گرفتم و گذاشتم سر جاش درد
مهندس . بعد میزو که بهم ریخته بودم مرتب کردم و از پشتش اومدم این ور و روبه روی رئیس ایستادم

  .خانم آریا سرتون:  گفتشایان داشت به سرم نگاه می کرد و
  

  چی؟ چی شده؟... سرم؟ : من
  

  .سرتون کثیف شده: مهندس
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  ...سرم؟ چرا؟ :من
  

 دفعه یه نگاه به دستام کردم و دیدم حسابی خاکی شده و من دستمو به مقنعه ام مالیده بودم پس باید یه
  .گند زده باشم به مقنعه ام

  
  .ا من کاری ندارید من برمجناب رئیس اگه ب:  یه لبخند زدم و گفتمزورکی

  
  .نه خام کاری نیست بفرمائید:  شایانمهندس

  
 جوری که تشکر می کردم چشمم بهش بود و یه وری هم راه میرفتم که یهو گرومپی خوردم به همون

  .صندلی و اگه دستمو به لبه اش نگرفته بودم با مغز می اومدم زمین
  

ه و دستاشو آورده باال انگار از دور می خواست مانع  صاف ایستادم و دیدم مهندس چشماش و بستسریع
  .افتادنم بشه

  
درو که بستم یه نفس راحت .  اینکه بیشتر ضایع نشم سریع یه ببخشید گفتم و از اتاق دوئیدم بیرونبرای

با دست میزدم تو سر خودمو به خودم بدو بیراه می گفتم و دعوا می . کشیدم اما حسابی شرمنده شده بودم
  .کردم

  
اون از روز اول فکر . دیدی گند زدی. راه صافم نمی تونی بری. دختره ی دیونه ی دست و پا چلفتی: _

ای خدا سوگند یه کارو . میکرد عقب موندم اینم از االن که با خودش میگه دست و پا چلفتی هم هستم
  .درست نمی تونی انجام بدی

  
  . جور غرغر میکردمهمین

  
  لی چرا خود درگیری داری و خودتو میزنی؟دست و پا چلفتی هستی و: _
  

رو میزم خم شده بود و کله اشو آورده بود جلو و با . مهندس مانی شهبازی جلوم بود.  یکیو کم داشتمهمین
  .کنجکاوی نگاه میکرد

  
  .هیچی همین جوری:  خودمو عقب کشیدم و گفتمتندی

  
  ون چیزی بهت گفته؟بچه خر میکنی؟ دایی جان ناپلئ:  تردید نگاهم کرد و گفتبا
  

  اگه بهتون بگم به کسی نمی گید؟:  جلو آوردم و آروم گفتمسرمو
  

مگه من خبر چینم؟ اصالً کی شنیدی که من حرفی به کسی :  قیافه ی جدی به خودش گرفت و گفتهمچین
  زده باشم؟

  
  .خب همیشه: من
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  .دم تو دنیا پیدا نمی شه جدی ناراحت شد که یکی نمی دونست فکر میکرد رازدارتر از این آهمچین

  
دیدم خیلی . بشکنه این دست که نمک نداره. دستتون درد نکنه، دیگه ما شدیم فضول و خبر چین: شهبازی

  .نمی خواید بگید چی شده خوب نگین چرا تهمت می زنید به من شریف. ناراحتید گفتم کمکتون کنم
  

  .چه ژستی هم گرفته برا من ام گرفته بود این داشت می مرد از فضولی ولی ببین خنده
  

  یعنی واقعاً نمی خواید بدونید چی شده؟: گفتم
  

  .ترو خدا بگو. من اگه نفهمم می میرم:  سرشو آورد جلو و گفتسریع
  

  .میگم به شرطی که خدایی واسه دائیتون جاسوس نشید: خنده ام که تموم شد گفتم.  زدم زیر خندهپقی
  
  . سر گفت باشهبا
  
  .خنگ بازی درآوردم و فکر کنم دائیتون فکر میکنن من یه چیزیم میشهخب امروز همش : _
  

  یعنی مشکل داری؟: مانی
  

  .آره: من
  

  .یعنی دست و پاچلفتی: مانی
  

  .آره: من
  

  .یعنی عقب مونده ای :مانی
  

  .اصالً پاشو برو سر کارت دیگه یک کلمه هم چیزی نمی گم. یعنی چی. چی؟ نه. آره: من
  

  .اگه االن نفهمم چی شده شب خوابم نمی گیره. دیگه چیزی نمی گم. غلط کردمنه ترو خدا : مانی
  

  .می خوای مسخره بازی در بیاری. نه نمی گم: من
  

  .اگه بهت رشوه بدم چی: مانی
  

  رشوه؟ چی میدی؟:  تیز شد و چشمم برق زدگوشام
  

  برات بستنی می خرم خوبه؟. چه خوششم اومد: مانی
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  .کاکائویی باشه...  گن رشوه ولی خوب با اینکه به این نمی: من
  

  .حاال زود، تند؛ سریع تعریف کن چی شده. پس معامله انجام شد. قبوله: مانی
  

پس بگو این قیافه چرا این ریختی :  کل ماجرا رو براش تعریف کردم و اونم بعد کلی خندیدن گفتمنم
  .ن قدر خاکی وکثیف شدیلحظه ی اول که دیدمت فکرکردم از سر ساختمون اومدی که ای. شده

  
یکم فکر کردم، یه جیغ کوتاه کشیدم و دوئیدم تو . متوجه ی منظورش نشده بودم.  با صدا خندیددوباره

آخه اینا کی . لباس کثیف. مقنعه ی کثیف. صورت خاکی و کثیف. وای خدا تو آینه چی می بینم. دستشویی
 کثیف و به کل هیکلم تایامو هنوز نشستم و اون دستازه اون موقع یادم اومد که دست. این جوری شده بودن

این مانی شهبازی خیر ندیدم گذاشت گذاشت حسابی که به سرو شکلم خندید و کیف کرد بهم . مالیدم
اههههههههه من کی با این پسره ، پسر خاله شدم که هی بهش میگم تو ؟؟؟ بیخیال مگه اون من شما . گفت

  .بیخیال بابا.  هم فکر بدی نمیکنهاصال بابا اون با همه راحته صدا میکنه؟ نکنه فکر بد کنه؟ نه
  

بعد یه ربع دیدم آقا . بیرون که اومدم مانی نبود.  ربعی طول کشید که سرو صورت و لباسامو تمیز کردمیه
هر چی . جوابشو خیلی کوتاه و رسمی دادم. حسابی از دستش کفری بودم. از تو اتاق رئیس بیرون اومدن

  .بودمخالصه یکی دو ساعتی باهاش سرسنگین . به روی خودم نیاوردم»  شده چی« گفت 
  

خودمو عقب کشیدم و دیدم یه بستنی .  تو پرونده ها بود و مشغول کار که دیدم یه چیزی اومد جلومسرم
سرمو بلند کردم ببینم این از کجا اومده دیدم مانی جلومه و . شکالتی بزرگ توی جام با یه قاشق جلومه

  .تنی رو با احترام گرفته جلو رومبس
  

جناب سرکار خانم سوگند آریا، اینجانب مهندس مانی شهبازی دو ساعتی می باشد که متوجه ی بی : مانی
  .وبسیار ناراحت می باشم. محلی شما شده ام

  
 چرا یکم فکر کردم ببینم:بعد یهو تغیر زبان داد و گفت. خنده ام گرفته بود.  رسمی وکتابی میگفتاینارو

گفتم چاره ای نیست جز اینکه بیام . این ریختی شدی کشف کردم سر موضوع کثیف کاری و اینا ناراحتی
 دردسر کشیدم یلیباور کن خ. جون من قبولش کن و بی خیال شو. منت کشی اونم با بستنی رشوه ای

ه بستنی رو با براش مجبور شدم کلی منت صاحب بستنی فروشی رو بکشم و پول اضافه ترم بدم تا بزار
ببین چقدر دردسر . تازه اشم قول دادم به مدت دو هفته هر روز اونجا بستنی بخورم. ظرف خارج کنم

  .حاال مارو عفع بفرمایید لطفاً. کشیدم
  
  چرا باید عفعت کنه؟: _
  

نمی دونم . برگشتیم دیدم مهندس شایان از دفترش اومده بیرون و کنار میز ایستاده.  ترسیدیمهردومون
  .همش فکر میکردم نکنه االن برداشت بدی بکنه. چقدر از حرفامونو شنیده ولی تا بناگوش سرخ شده بودم

  
  .آقا دائی جان شما دو ثانیه صبر کنید بزارید من رأی بخشش بگیرم براتون میگم چی شده: مانی

  
  چی شد بخشیده شدم یا هنوز باید مجازات بشم؟:  رو کرد به من و گفتبعد
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اصالً مسئله ای نبود که نیاز به بخشیده شدن : همون جوری گفتم.  نمی تونستم سرمو بیارم باال خجالتاز

  .باشه
  

اگه چیزی نبود دو . از این دائی ناپلئون ترسیدی؟ بی خیالش:  سرش رو آورد جلو و دم گوشم گفتمانی
  .حاال بستنی رو قبول کن و منو راحت کن. ساعت کم محلی نمی کردی

  
  .انگارمهندس شایان تازه چشمش به بستنی افتاده باشه. نی رو برداشتم بستناچاری

  
مانی پس چرا برای من نگرفتی تو که می دونی . اه این بستنی از کجا اومد؟ منم می خوام:  شایانمهندس

  .من عاشق بستنی شکالتی ام
  

همین یکی هم با . بدمبابک جون می خواید شمام قهر کنید من رشوه بهتون بستنی . هستی که هستی: مانی
حاال اینجا وایسادی که چی دختر طفلی . کلی گانگستر بازی آوردم تا اینجا که نکنه یه وقت کسی ببینتش

  .بستنی کوفتش میشه بیا بریم تو دفترت
  

بستنیش . تنهایی از گلوم پائین نمی رفت. دلم برای بابک سوخت.  دستشو کشید و به زور بردش تو دفتربعد
اد بود بلند شدم رفتم دو تا کاسه و دو تا قاشق تو سینی گذاشتم و آوردم وبستنیم رو به سه هم خیلی زی

رفتم دم دفتر و در زدم و . تمقسمت تقسیم کردم و ریختم توی کاسه ها و یه تیکه هم برای خودم نگه داش
خید و وقتی بابک و مانی با صدای در سراشون به طرفم چر. وقتی اجازه گرفتم سینی بدست وارد شدم

همچین به بستنی . بیا دلت خنک شد: سینی بستنی رو تو دستم دیدن مانی رو به مهندس شایان کردو گفت
  .رئیس اینقدر شکمو نوبره.  راحت بخوریالبیا حاال با خ. زل زدی که دختره از گلوش پائین نرفت

  
شتی کنون یه مزه ی دیگه خب خوردن بستنی آ:  شایان که از دیدن بستنی خوشحال شده بود گفتمهندش

  .حیف بود که این بستنی از دستم در میرفت. داره
  

. این دائی و خواهر زاده هم موجودات جالبی بودن.  بود که مانی همه چیزو براش تعریف کردهپیدا
  .جونشون واسه هم در می رفت و آب می خوردن به هم میگفتن

  
  . بستنی ها رو گذاشتم و اومدم بیرونخالصه

  
   )15ل فص( 

  
 بود و کلی کار رو سرم ریخته بود و از صبح سرپا بودم و فرصت نکردم حتی یه استراحت درست و دوشنبه

چون من کارم بسته به کار رئیسه بعضی وقتها که مهندس شایان نیاز به کمکم داره مجبور . حسابی کنم
 روزهای پرکار همون یکی از اون روزم. میشم حتی بیشتر از ساعت اداری بمونم و به کارا رسیدگی کنم

کارای منم تقریباً تموم شده . ساعت هشت بود و همه ی کارمندا به جز من و مهندس شایان رفته بودن. بود
پرونده ها رو مرتب کردم و هر چیزی رو سر جاش گذاشتم و وقتی مطمئن شدم وسایلمو جمع کردم و . بود
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تاق رئیس باید بهش اطالع میدادم که کارم تموم شده و از جام بلند شدم و رفتم در ا. گذاشتم توی کیفم
  .می خوام برم

  
چند قدم بیشتر از ساختمون شرکت فاصله .  رئیس گفتم و خداحافظی کردم و از شرکت خارج شدمبه

ناچاراً دوباره مسیرو برگشتم تا برم و از شرکت موبایلمو . نگرفته بودم که یهو یادم اومد موبایلمو برنداشتم
  .مبردار

  
رسیدم دم شرکت و دستگیره رو پائین کشید اما .  میکردم که مهندس شایان هنوز تو شرکت باشهخداخدا

این بار با . در باز نشد فکر اینکه مهندس رفته باشه و من کلی راه رو بی خودی برگشتم عصبیم میکرد
 شد و متعاقب اون زم بایه دفعه در محک. نیروی بیشتری دستگیره رو پائین کشیدم و درو محکم هل دادم

پشت در مهندس شایان ایستاده بود و . سریع رفتم تو شرکت و درو بستم. صدای شخصی و از داخل شنیدم
مهندس آخی . در که محکم باز شده بود با شدت به صورت مهندس خورده بود. با دست صورتشو گرفته بود

  .گفت و زانو هاش خم شد و همون جا کنار دیوار نشست
  
  .زانو زدم کنارش و گفتم. رانی و اضطراب به مهندس نگاه میکردم نگبا
  
  .حالتو خوبه؟ چی شده؟ در خورد به صورتتون؟ طوریتون شده؟ دستتون رو بردارید تا ببینم چی شده: _
  

جلو .  نمی دونستم دارم چی کار میکنم" ترسیده بودم که نکنه بالیی سرش آورده باشم که اصالاونقدر
دستش که کنار رفت دیدم صورتش خونی شده ضربه به . دم دستشو از روی صورتش بردارمرفتم و سعی کر

  .بینی اش خورده بود و خون بود که از بینی اش جاری شده بود
  

  . مهندس و تو اون حال و صورت خونی دیدم حسابی ترسیدموقتی
  

ی مهران نشستم و مهران خودمو میدیدم که جلو. بعد زمان برام به عقب برگشت.  یه قدم عقب رفتماول
صورتم . انگار تو عالم دیگه ای بودم. زمان و مکان رو از دست داده م. خون دماغ شده و صورتش پر خونه

  .از اشکی که بی اختیار از چشمام پائین میچکید خیس شد
  

ا جعبه سریع رفتم دستمال و ب. یه نگاه به دورو بر کردم و یه جعبه دستمال کاغذی روی میز دیدمدستپاچه
سرش و به سمت باال گرفتم و . رفتم جلوی بابک و زانو زدم. اش آوردم و چند تا از توش بیرون کشیدم

  .دستمالها رو روی بینیش گذاشتم
  

بعد از یکی، . بی اختیار مدام زیر لب اسم مهران رو می گفتم.  جور که کار میکردم اشکم می ریختمهمون
. دستمالهای کثیف رو پائین گذاشتم و رفتم تندی یه لیوان آب آوردم. دو دقیقه دیدم خونریزی بند اومده

 تمیز کردم و خونها آرومچند تا دستمال دیگه آوردم و با آب خیس کردمشون بعد صورت بابک رو آروم 
  .رو پاک کردم

  
 من تو اون لحظه بابک و نمی دیدم بلکه مهران و میدیدم و به. اشک می ریختم.  دست خودم نبوداصالً

  .عادت قدیم که مهران خون دماغ میشد این کارها رو میکردم برای بابکم همون کارها رو انجام دادم
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با چشمای متعجب به .  هم مثل یه بچه آروم نشسته بود و اجازه داده بود من تمام کارها رو انجام بدمبابک
  .ت آرومم کنهمی خواس. نگران شده بود و مضطرب. من که هنوز اشک می ریختم نگاه می کرد

  
 خودشو جلو کشید و مستقیم بهم نگاه کرد بعد دستامو که هنوز دستمال توشون بود و از اضطراب یکم

. خوبی آروم باش چیزی نشده.... سوگند ... خانم آریا ... خانم آریا : میلرزید و تو دستش گرفت و گفت
  ....سوگند ... سوگند . من حالم خوبه فقط خون دماغ شده بودم

  
بابک جلوم نشسته بود و دستامو تو دستش گرفته بود و با .  دفعه تکونی خوردم و به زمان حال برگشتمهی

  .چشمهای نگران بهم خیره شده بود و مدام منو به اسم صدا میکرد
  

  بله؟:  گفتمآروم
  

  .حالتون خوبه؟ انگار صدامو نمی شنیدی: بابک
  

  .ودم که صدام میکرد من صداشو نمی شنیدم من مهران رو دیده بدرسته
  

 دفعه به خودم اومدم تندی دستمو ازتو دستش بیرون کشیدم و یه دستی به صورتم کشیدم و اشکامو پاک یه
ده تا پله رو . کیفمو برداشتم و بدون اینکه به بابک نگاه کنم درو باز کردم و خودمو انداختم بیرون. کردم

مجبوری رو اولین پله .  شدهیام نیرو و انرژیم خالتند تند اومدم پائین که یه دفعه احساس کردم تم
با . سرمو گذاشتم رو زانوم و زدم زیر گریه. نمی تونستم خودمو کنترول کنم. نمی تونستم راه برم. نشستم

مدام صحنه ی خون دماغ شدن . نفسم به زور باال میومد. به هق هق رسیده بودم. صدا ی بلند گریه میکردم
به مهران بیهوش توی بیمارستان .  بهش فکر نکرده بودمبودمدتها . د جلوی چشمامو افتادن مهران میوم

همون جور هق هق میکردم که احساس کردم یه دستی . به مرگ مهران فکر نکرده بودم. فکر نکرده بودم
گیج سرمو بلند کردم و دیدم بابک کنارم نشسته و دستشو گذاشته رو شونه ام و سعی . اومد رو شونه هام

  .اره آرومم کنهد
  

چی شده؟ آخه چی باعث میشه یه آدم این جوری گریه کنه؟ فکر نمی کنم که به خاطر خون دماغ : بابک
  شدن من یا احساس عذاب وجدان این جوری گریه کرده باشی پس آخه چرا؟ چرا اینقدر بی تابی میکنی؟

  
  .یچ کاری نمی تونستم بکنمانرژیم تموم شده بود و ه.  می خواستم نه می تونستم جوابشو بدمنه
  

  .نباید اینجا بشینی پاشو من میرسونمت خونه:  با نگرانی گفتبابک
  

هر بار که سعی میکردم بلند شم زانوهام توان .  کردم از جام بلند شم اما انرژی برام نمونده بودسعی
  .نگهداری وزنمو نداشت و دوباره میوفتادم سر جام

  
  . و زیر بغلمو گرفت و کمکم کرد از پله ها پائین برمخم شد.  نگاهی بهم انداختبابک

  
اونقدر عجله داشتی که حتی صبر نکردی . صدای گریه اتو شنیدم و فهمیدم با پله ها اومدی پائین: بابک

  .آسانسور بیاد
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هنوز قدرتمو بدست .  تو پارکینگ و بابک بردم دم ماشین و درو باز کرد و بعد کمک کرد سوارش شمرفتیم

  .سرمو تکیه دادم به صندلی و بی صدا اشک ریختم. رده بودمنیاو
  

  .نمی تونستم جلوی اشک ریختنم و بگیرم.  مدتها یاد مهران انگار داغ دلمو تازه کرده بودبعد
  

  . انگار با خودش حرف بزنهبابک
  

. دیدختر با چه سرعتی خون های صورتمو پاک کر. اصالً نمی فهمم چرا یه دفعه اونجوری شدی: بابک
از روز اول که . تو دختر عجیبی هستی. عجیبه ولی احساس میکنم دفعه ی اولت نبود که این کارو میکردی

  .دیدمت یه جورایی مرموز بودی یه حسی بهم میگه یه راز بزرگ داری که به کسی نگفتی
  

مچین سوگند تو کی هستی؟ چرا باعث میشی یه ه:  نیم نگاهی بهم کرد و دوباره با خودش گفتبعده
یه وقتایی فکر می کنم هیچ غمی . نگاه غریبی داری. احساسی داشته باشم؟ انگار سالهاست که میشناسمت

  .تو زندگیت نداری اما یه زمانی هست که چشمات خیس میشه انگار یه غم بزرگ رو با خودت حمل میکنی
  

منو رسوند دم .  بهش گفتمیکم بعد آدرس خونه امو پرسید و منم.  نفس عمیق کشید و دیگه هیچی نگفتیه
نیاز به دکتر : دم در آپارتمان دو سه بار ازم پرسید. بهم کمک کرد پیاده بشم و زیر بغلمو گرفت: خونه

  دارم یا نه؟ حالم بهتر؟
  
  . وقتی بهش اطمینان دادم که حالم خوبه رفتو
  

یادم اومد که آخرش  خونه شدم از خستگی و بی حالی خودمو روی تخت پرت کردم و چشمامو بستم وارد
  .موبایلمو برنداشتم

  
 با سردرد به زور از خواب بیدار شدم دیرم شده بود زودی دست و صورتمو شستم و یه لیوان شیر و یه صبح

  .قرص مسکن خوردم و رفتم شرکت
  
یه . رفتم سر جام نشستم و مشغول کار کردن شدم. مهندس شایان هنوز نیومده بود.  موقع رسیده بودمبه

  .به احترامش از جا بلند شدم. از دور منو دید و اومد جلو.  بعد بابکم اومدربع
  

  ...با حال دیشبتون . خانم آریا خوب هستید؟ فکر نمی کردم امروز بیاید: بابک
  

. به خاطر کمک و محبت دیشبتون تشکر می کنم. سالم آقای مهندس خوب هستید؟ االن حالم بهتره: من
  .نم بازم ممنونمدیشب یادم رفت که تشکر ک

  
خوب خدا رو شکر . الزم به تشکر نیست خودم می خواستم کمکتون کنم. علیک سالم. پاک یادم رفت: بابک

  .ولی اگه نظرتون عوض شد و خواستید امروز مرخصی بگیرید من مانعی نمی بینم. که حالتون بهتره
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بابک رفت تو دفترش و منم . یرماگه احساس بیماری کردم حتماً مرخصی میگ:  تشکر کردم و گفتمبازم
  .حواسمو دادم به کارم

  
سرمو بلند . صدای تق تق کفشش منو متوجه ی ورودش کرد.  بود که یه خانمی اومد11_10:5 ساعت حدود

  .کردم ببینم کی اومده که یه خانم سانتی مانتال و شیک جلوی خودم دیدم
  

پوشیده بود با شلوار جین تنگ و یه کفش پاشنه یه مانتوی کوتاه و خوش رنگ .  خانم خوش تیپ و شیکیه
شال سرشم همین جوری یه وری آزاد انداخته بود، عینک . دار بلند که قدش رو حسابی بلند کرده بود

 موبایلم تو دست هیه کیف دستی کوچک و خوشگل تو یکی از دستاش و ی. آفتابیشم باالی سرش گذاشته بود
اونقدر محو چشمها و آرایشش .  بود که خیلی خوشگلش کرده بودیه آرایش غلیظم کرده. دیگه اش بود

  .شده بودم که اصالً یادم رفت باید چی کار کنم
  

  شما کی هستید؟:  یه نگاهی به من کرد و با عشوه گفتدختر
  

  .من؟ هیچکی:  که هم تعجب کرده بودم هم جاخورده بودم هول هولکی گفتممن
  

خانم هیچکی اینجا چی کار می کنی؟ حتماً یه کاری داری که :  خنده ای کرد و با ناز و ادا گفتیه
  .اینجایی

  
  اما شما؟. آهان بله من منشی ام: من

  
خب در هر حال من اومدم بابک رو . تا حاال ندیده بودمتون عجیبه. اه حتماً منشی جدید شمایید: خانم
  کسی پیششه؟. شما می تونید به کارتون برسید. ببینم

  
  ...اجازه بدید . نه آقای مهندس تنها هستن:  گیجی گفتمبا
  

 قبل از اینکه بتونم به بابک اطالع بدم که یه خانمی اومده دیدنش، دیدم خانمه سرش رو انداخت پائین اما
  .بعدم در رو باز کرد و رفت تو.نمی خواد خبرش کنی: و همون جور که داشت میرفت تو دفتر گفت

  
مثل . بابک این منشی عتیقه رو از کجا آوردی:  دختره داشت می گفت از اینکه در بسته شه شنیدم کهقبل

  .منگوالست
  

عصبی زیر . اما همین قدر کافی بود تا خونمو به جوش بیاره.  در بسته شد و بقیه ی حرفاشونو نشنیدمدیگه
 فکرکرده اونهمه رنگ بریزه تو. چه از خود راضی. به من میگه عتیقه؟ به چه جرأتی: لب غرغر کردم

  . خورد کردمواه؛لعنتی اعصاب. صورتش خیلی خاص میشه؟ دختره ی پر روی افاده ای، آب زیرکاه
  
  کی اعصابتو خورد کرد؟: _
  

دستمو گذاشتم رو قلبمو برگشت دیدم مانی پشتم . قلبم تلپ تلپ میکرد.  متری از ترس از جام پریدمیه
  .وایساده و با کنجکاوی نگاه میکنه
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  .ینجوری میای؟ آخرش از دستت سنکوپ میکنم و جوون مرگ میشم منآخه چرا هربار ا: من

  
حاال چرا این قدر اعصابت : مانی هم یه صندلی کشید کنار میزم و گفت.  عصبی رو صندلیم نشستمبعد

  .خورده؟ چی شده
  

واسه همین تند تند بدون اینکه .  خودمو خالی نمی کردم و به کسی چیزی نمی گفتم منفجر میشدماگه
  .مم نمی دونم کی همه چیزو برای مانی تعریف کردم و آخرشم چهار تا بد و بیراه نثار دختره کردمبفه

  
.  صورت خندون مانی رو دیدم تازه فهمیدم که مثل همیشه کنترولمو از دست دادم و دری وری گفتموقتی

ندس شایان که این حرفامون بین خودمون میمونه مگه نه؟ به مه: یکم خجالت کشیدم واسه همین گفتم
  چیزی نمی گید؟

  
بد وبیراهایی که به دختره . یعنی نگم؟ خب کجاشو نگم:  تا بناگوش باز شده بود و با بدجنسی گفتنیشش

  دادی رو نگم؟
  

. من نمی دونم این خانم اصالً کی هستن. مهندس من بهتون اعتماد کردم و باهاتون درد و دل کردم: من
  .م ساخته است با این حرفهایی که پشت سرش زدماگه نامزد دائیتون باشن خب کار

  
این دختره هم نامزد بابک نیست هر چند خودش خیلی . نترس به کسی چیزی نمی گم:  و گفتخندید

ولی خودمونیم شانس آوردی . دوست داره به بابک بچسبه واسه همین دم به دقیقه می آد شرکت دیدنش
 گیجی، کمپیش خودش میگه عمراً بابک به دختر ساده و ی. هاالن خیالش راحت. دختره فکر کرده عتیقه ای

واسه . البته ببخشیدها اینا تصورات اونه نه من، چی میگفتم؟ آهان دختر ساده و گیجی مثل تو توجه کنه
  .من که میگم شانس آوردی. همین هم به تو به چشم یه دشمن نگاه نمی کنه

  
  چه طور؟:  که حسابی گیج شده بودم گفتممن

  
همچین موی . خب اگه نسبت بهت احساس خطر میکرد:  برای تفهیم من شمرده شمرده و آروم گفتنیما

بابک به حرفاش گوش نمی کنه پس . دماغت میشد و رو اعصابت میرفت تا خودت مجبورشی از شرکت بری
 که هحتاما انگاری تو رو جدی نگرفته پس خیالت را. اون سعی میکنه با عصبی کردنت مجبورت کنه بری

  .اذیتت نمی کنه
  

  .البته فکر کنم اشتباه کرده:  یه فکری کرد و گفتبعد
  

  چه طور؟:  گیج و کنجکاو گفتمدوباره
  

یلدا فکر میکنه بابک از دختر هایی تیتیش مامانی که خودشون . خب یلدا، یلدا اسم این دختره است: مانی
بابک خیلی . داقت و بیشتر دوست دارهاما برعکس بابک سادگی و ص. و مثل عروسک می کنن خوشش میاد

  .مشکل پسنده اما من نه
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  چه طور؟:  گفتمدوباره
  

کافیه یک ساعت کنارشون بشینم همچین . خب من میونم با خانم ها خوبه و راحت باهاشون کنار میام:مانی
منم سعی خب خودتم میدونی خانم ها متفاوتن و هر کدومشون یه جواهرن خب . عاشقم میشن که بیا و ببین

  .اما بابک خنگ این جوری نیست. میکنم جواهرای بیشتری داشته باشم
  

  چه طور؟: من
  

میگه آدم . خب نظراتش خاصه... خب بابک با همه خوبه اما با خانم ها صمیمی نمی شه معموالً چون : مانی
 کسی که آدم و .یه آدم که بدونه می تونه از ته دلش دوستش داشته باشه. باید کیس مناسبشو پیدا کنه

 ساده ی بی شیله پیله دختریه . فقط به خاطر خودش بخواد نه به خاطر موقعیت و پول و از این جور چیزا
  .یه ذره قدیمیه. کسی که قلبش و حرفش یکی باشه

  
  چه طور؟: من

  
یعنی چی من هر چی میگم تو میگی چه طور بابا قرص چه طور قورت دادی ....... چه طور و : مانی

میگم مانی گل میگه چه .  دیگه بلد نیستی بگی؟ گذاشتنش رو نوار پخش و مدام میگه چطور، چطورهیچی
پاشم، پاشم . مبا همین یک جمله زیر و بم زندگیمون رو درآوردی تو ه. میگم بابک خل میگه چه طور. طور

و نکرده ام تعریف برم سرکارم تا تو دوباره یه چه طور دیگه نگفتی و من ننشستم از تموم کارای کرده 
  .دو دقیقه ی دیگه بمونم پته امو کامل میریزم رو آب. نکردم

  
منم از پشت نگاهش میکردم و .  همون جور که زیر لب با خودش حرف میزد بلند شد و رفت بیرونبعد

  .میخندیدم
  

چسبیده به  از رعنا جون شنیدم که این دختره یلدا یکی از فامیلهای بابک و مانیه و ظاهراً همش بعداً
بابکم به خاطر اینکه دختره ناراحت نشه بهش چیزی نمی گه اما فکر خاصی در مورد یلدا نداره و . بابک

  .فقط یلداست که خودش رو صاحب بابک می دونه
  

هر چی باشه با یلدا خوب رفتار میکنه که .  هر حال اینایی که من دیدم نمی شه گفت که بابک بی میلهدر
هر دفعه هم . از اون روز به بعد کم کم هفته ای دو بار تو شرکت پالس بود. میومد شرکتاونم دم به دقیقه 

با یه عشوه ای به من نگاه می کرد و همچین باهام حرف میزد که اگه پسر بودم تا حاال عاشق این قر و 
میومد تو . ابکمانگار نه انگار که من منشی ب. اما پیدا بود که من و پشه هم حساب نمیکنه. قمضش شده بودم

مدام صدای خنده ی این دوتام . شرکت و با ناز و خرامان خرامان از کنارم رد میشد میرفت تو دفتر بابک
نکنه من عیب و .  و عشوه ای بود به مونث بودن خودم شک کردمختراونقده که این یلدا زیادی د. بلند بود

ول خود یلدا مثل منگال محوش می شدم که یکی به ق. ایراد و مشکلی دارم که مثل این ناز و عشوه ندارم
هر . اما یه حسی داشتم. بابا به من چه خوش باشن با مهندس ما که بخیل نیستیم. باید میومد منو جمع منه

چه .  می کردم صدای مهران قربون صدقه ی این دختره میره یه حس بدی پیدا می کردمکروقت که ف
نبود یه آدم دیگه است نمی تونم بهش بگم چون صدات عین صدای بابک که مهران . انتظاراتی داشتم من

 بودمدیگه به حضور مداوم یلدا عادت کرده . دارم کم کم خل میشم . مهرانه منه پس دهنتو ببند حرف نزن
مانی هم تا این دختره میومد تو شرکت انگار موش و آتیش میزدن میومد دم در اتاق بابک گوشش و . 
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وقتی ازش میپرسیدم چی کار میکنی؟ میگفت . سعی میکرد صداهای داخل اتاق و بشنوهمیچسبوند به در و 
 و از راه به درش میزنهاین دایی من ساده است این دختره گولش . من باید حواسم به این بابک باشه : 

  .میکنه
  

  . من که سر از کار این خانواده در نیاوردمخالصه
  

اسه همین مجبور بودم چند تااز کتابها و جزوه هامو با خودم ببرم  دانشگاه یکم سنگین شده بود ودرسهای
  .شرکت و اونجا تو وقتهای بیکاری یه نگاهی بهشون بکنم

  
 شایان آدم دقیقی بود ولی یکم گیج و کم حواس بود اونم به خاطر مشغله ی زیاد کاری و فکری مهندس

 بهم میداد و تا میومدم از کنار میزش بیام و معموالً صدام میکرد توی دفترش و یه دستوری. بود که داشت
 خنده ام میگرفت منو کارشاوایل از این . برسم به در ده دفعه صدام میکرد و یه کار جدید اضافه میکرد

وقتایی که باهم تلفنی حرف میزدیم میومدیم خداحافظی . اونم همین طور بود. یاد مهران می انداخت
دوباره خداحافظی می کردیم و تا گوشیو قطع کنم . یومد و میگفتکنیم که یه دفعه یه چیزی یادش م

بعضی وقتها از اولین خداحافظی مون . شددوباره صدام میکرد و یه چیزی میگفت این کار مدام تکرار می
. ده دقیقه میگذشت اما هنوز قطع نشده بود بس که مهران آخر کاری یکی یکی چیزا یادش میومد

اونوقت بود که مهران میخندید و مجبوری » مهران«حرص و عصبانیت داد بزنم سرآخرم مجبور میشدم با 
  .ول میکرد و من گوشی رو قطع میکردم

  
از یه هفته قبل جزوه هامو آورده بودم تو شرکت و .  شنبه بود و من فرداش امتحان میان ترم داشتمسه

هر وقتی که گیر میاوردم جزوه امو اونجا وقتی که بی کار می شدم یا وقتی که بابک کارم نداشت خالصه 
 اولین امتحانی بود که ونشاید برای بار چهارم بود که جزوه رو می خوندم اما چ. باز میکردم و میخوندم

. تو مقطع فوق لیسانس می دادم واسه همین استرس گرفته بودتمو همش حس میکردم چیزی بلد نیستم
یه . ک با تلفن صدام کرد که برم پیشش که کارم دارهسرم تو جزوه بود و داشتم درس می خوندم که باب

  .نگاه سریع به جزوه ام کردم و بلند شدم رفتم ببینم چی کارم داره
  

  با من امری داشتین؟: رفتم کنار میزش ایستادم و گفتم.  زدم و وارد شدمدر
  

دارک الزمو داشته لطف کنید این پرونده رو بررسی کنید و ببینید م:  پوشه رو به طرفم گرفت و گفتیه
  .اگه کامل بود بفرستید آدرسی که توش نوشته. باشن

  
خانم آریا : یه قدم که برداشتم دوباره صدام کرد و گفت.  گفتم و برگشتم که از اتاق برم بیرونچشمی

  مدارک شرکت سهند رو آماده کردید؟
  

  .بله همش آمادست: من
  

  نقشه هاشم دقیقه؟: بابک
  

  .بازی چکشون کرده کامل بودنبله دادم مهندس شه: من
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  .خوبه، بفرمائید: بابک
  

خانم لطف کنید به مهندس اخوان بگید نامه ای که :  دو قدم که رفتم طرف در صدام کرد و گفتدوباره
  .بهشون گفتم رو تا ساعت دو حاضر کنن

  
 برگشتم یه دو دوباره صدام کرد و یه چیزی گفت بازم گفتم چشم و.  چشمی گفتم و برگشتم که برمدوباره

بار آخر که صدام کرد حسابی عصبی شدم و استرس . دفعه دیگه ام صدام کرد و یه کار دیگه بهم داد
  "نننننننننننمهرانننننن": امتحانم مزید بر علت شد و باعث شد بی هوا و با تحکم و اعتراض بگم

  
منتها من از . دازه گشاد شده بودچشمای من و بابک به یه ان.  این اسمو بلند گفتم خودمم تعجب کردموقتی

: سریع دستمو گذاشتم جلوی دهنم و گفتم. ترس و تعجب به این روز افتادم و بابک از کنجکاوی و تعجب
  .ببخشید جناب رئیس از دهنم در رفت

  
رفتم سمت دست شویی و یه .  اینکه اجازه بدم بابک حرف یا سؤالی بپرسه دوویدم اومدم بیرونبدون

سوگند تو کی می : به تصویر خودم توآینه نگاه کردم وآروم گفتم. م به صورتم تا آروم بشممشت آب پاشید
  .خوای مهران رو فراموش کنی

  
  .مهران فراموش شدنی نیست.هیچ وقت:  خودم به تصویرم جواب دادمو
  

  .اون فقط یه صداست.  بابک مهران نیستاما
  

  .یه صدا بودمهرانم اولش :  تو جواب خودم به آینه گفتمدوباره
  
  .مهران یکی بود و برای همیشه رفته این و یادت باشه.  دست خودم عصبانی بودماز
  
اما آتیشی که تو دلم بعد .  حرص و عصبانیت یه مشت آب به تصویر خودم تو آینه پاشیدم بلکم آروم شم با

  .مهران روشن شده بود خاموش شدنی نبود
  

   )16فصل ( 
  

اینکه بهتر درس بخونم چند روز مرخصی گرفتم و نشستم تو خونه حسابی درس برای .  ترم رسیدامتحانات
تو زندگی هر آدمی ممکنه آدمهای زیادی وجود داشته باشن اما فقط یه دوست فوق العاده و . خوندم

تو تمام .  بودتبرای منم مهسا همون دوس. فقط یکی که حاضره تو تمام شرایط پیشت باشه. همیشگی داری
چه اون موقع که به خاطر مرگ مهران افسرده کنج خونه افتاده بودم چه االن که . هام بودلحظاتم با

همه . تقریباً یه روز در میون بهم زنگ میزد و تو جریان کامل کارام بود. کیلومتر ها باهاش فاصله داشتم
  چیزو براش تعریف میکردم

  
نمی دونم یه حسی داشتم که . با مهران بود چیزی که ازش پنهان کرده بودم شباهت زیاد صدای بابک تنها

  .دلم می خواست این و مثل راز پیش خودم نگه دارم و به هیچپی نگم
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تو می :  دوره ی امتحانات هم که سرم سوت میکشید از درس خوندن زیاد بهم دلداری می داد و میگفتتو

  .تا حاال هر کاری که خواستی رو انجام دادی اینم خوب پیش میره. تونی
  

بعد حدود دو هفته .  با تالش خودم و تشویقای مهسا حسابی درس خوندم و امتحانا رو عالی دادمخالصه
از وقتی اومده بودم . برای رفع خستگی گفتم یه دو روزی برم خونه امون و یه سری به مامانم اینا بزنم

 بود رفتم ندهموچون سه روز از مرخصیم . تهران به خاطر کارم اصالً وقت نمی کردم برم خونه
مدام . مامانم کلی خوشحال بود. خانوادم از دیدنم خیلی خوشحال شدن و حسابی تحویلم گرفتن.خونه

روز . برام غذاهایی که دوست داشتم می پخت پسرهام کلی تحویلم میگرفتن باهام خوب رفتار می کردن
با .  با هم ناهار بریم بیرونهمهد قرار ش. بعد زنگ زدم به دوستامو یه قرار گذاشتم که باهم بریم بیرون

  .اینکه همه توی یک شهر نبودیم اما شهرهامون بهم نزدیک بود مشکلی نبود
  

  .چهل و پنج طول میکشید تا برسه45 و مریم که از یه شهر با هم می یومدن و روجا یه مهسا
  

 همدیگر رو دیدیم دلم  ظهر همه با هم تو کافی شاپ مهتاب که پاتوق همیشگیمون بود12 سر ساعت خالصه
حال . تا نشستیم شروع کردیم به حرف زدن. بغلشون کردم؛ کلی ذوق داشتم. خیلی براشون تنگ شده بود

مریم داشت درس می . واحوال و اینکه چی کار میکردن و تو این مدت چه اتفاقاتی افتاد و از این حرفها
عقل اومده بود و بی خیال یه سری کارا شده ظاهراً سر . خوند و خودش رو برای کنکور آماده کرده بود

  .هنوزم کم حرف بود. بود
  

یکی از .  هم دنبال کار میگشت چند جا به عنوان منشی رفته بود اما از محیطش خوشش نیومده بودمهسا
االنم مهسا منتظر بود تا اون آشناشون خبرش . آشناهاش قول یه کار مناسب رشته اش رو بهش داده بود

  .کنه
  

  تو چی کار کردی؟. خوب همه گفتن چی کار کردن و می خوان چی کار کنن غیر روجا: من
  

خیلی عجیب . با شک به تک تکشون نگاه کردم.  با لبخند به من نگاه می کردن اما کسی حرفی نمی زدهمه
  .رفتار میکردن

  
ن اداها رو می دونید من فضولمو بازم ای. چیه؟ چی شده؟ چرا مشکوک میزنید؟ اه چقدر لوسید: من

  درمیارید؟
  

  .واه چرا حرف نمی زنید؟ مهسا چی شده؟ چرا می خندی؟ مریم؟ روجا تو بگو: من
  

  .خب روجا هنوز کار زیادی نکرده ولی قراره بکنه: مهسا
  

  .چی؟ چی کار کنه: من
  

  .از جمع خارج شه: مریم
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  خارج شه؟ مگه کجا می ره؟ می خواین خونه تون رو عوض کنید؟: من
  

  .جایی نمی خوام برم اینا خودشونو لوس کردن. نه بابا: روجا
  

  ما خودمونو لوس کردیم یا توی آب زیرکاه؟: مهسا
  

  .تو رو خدا یکی درست حرف بزنه ببینم چی شده. سردر نمیارم چی میگید: من
  

  .یعنی پروندنش. هیچی روجا خانم پرید: مهسا
  
  . چشمای گرد به روجا نگاه کردمبا
  

  وجا؟ کی؟ با کی؟ چه طور؟ چرا یهو؟ بی خبر؟راست میگه ر: من
  

  .بی معرفت خانم گذاشتن همه چیز که تموم شد بهمون گفتن. همچینم یهو و بی خبر نیست: مهسا
  

  یعنی چی همه چیز تموم شد؟ یعنی اگه من نمی اومدم هیچکی هیچی بهم نمی گفت؟ واقعاً که؟: من
  

  . نیوفتادهنه به خدا چی چی تموم شد؟ هنوز اتفاقی: روجا
  
  .زود باش از اول برام بگو چی شده زود:  بی صبری گفتمبا
  

  . با خجالت سرش رو انداخت پائین و شروع کرد به تعریف کردنروجا
  

دوست بابام یه چند باری گفت تا اینکه باالخره بابام . راستش پسر یکی از آشناهای دوست بابامه: روجا
قرار بود فقط دو طرف همو ببینن اما بعد که اومدن دیدیم با . ببینیمرضایت داد یه روز بیان تا همدیگر رو 

من که از همه جا بی خبر بودم فکر می کردم قراره دوست بابام بیاد واسه . دسته گل و شیرینی اومدن
  .گفتم حوصله ندارم بیرون نمی یام. خودم داشتم فیلم میدیدم که یهو مامانم اومد گفت حاضر شو

  
اومدن خواستگاری بعد تو از اتاق بیرون نیای مگه . وای خاک بر سرم:  صورتش و گفت دستی زد تودو

  .میشه
  

ماتم برده بود اگه مامان کمکم نمی کرد تا حاضر شم فکرکنم تو .  ریخت وقتی مامان گفت خواستگاریقلبم
  شوک

  
پسر جوون و یه دختر دیدم دوست بابام با زنش و یه . خالصه حاضر شدم و دستپاچه رفتم بیرون. موندممی

رفتم شربت آوردم و نشستم کنارشون شباهتی به جلسه ی .یه خانمی هم همراهشونه.جوون اومدن
 یه دبع.منم زل زل پسره رو نگاه میکردم.خواستگاری نداشت چون هر حرفی زدن غیر از خواستگاری

همه چیز خیلی .ده بودماتم بر. ساعت بدون مقدمه دوست بابام گفت دختر و پسر برن با هم حرف بزنن
  .سریع اتفاق افتاد
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یکم با پسره . دوست بابام همه چیزو برنامه ریزی کرده بود و هم ما و هم اونا غافل گیر شده بودیمظاهراً

اسمش سامان،پدرش چند .مثل منم مدام می خندید.مثل خودم بود شاد و شوخ.پسر خوبی بود.حرف زدم
 سحر با هم توی شسامان و خواهر. ه و با شوهرش زندگی میکنهسال پیش مرده و مادرش هم ازدواج کرد

اون دو تای دیگه ازدواج . سالشه و چهار تا بچه ان دو تا پسر،دو تا دختر27.خونه ی پدریش زندگی میکنن
بعد چند بار که اومدن و بیشتر آشنا شدیم ازش .خودش تو بانک کار میکنه و خونه و ماشینم داره.کردن

روجا اولش که شروع به . بگیریمامزدیحاال قراره تو عید مراسم ن.واب مثبت دادمخوشم اومدبهش ج
چشماش برق می زد و .تعریف کردن کرد صداش آروم و خجل بود کم کم صداش بلند تر و هیجانی تر شد

با هیجان جزئیات رو تعریف میکرد حتی حرفایی که موقع خواستگاری با سامان گفته هم مو به مو برامون 
 اومده وآماده است که تا یه ماه دیگه شایدم کمتر خوششکامالً پیدا بود که حسابی از طرف .یف کردتعر

مبارکه،یه بارکی می ذاشتی بچه دار می : اما با دلخوری گفتم. براش خیلی خوشحال بودم. عاشق بشه
الم پیداست اما جدی خیلی برات خوشح.شدی بعد بهم خبر می دادی اون جوری بیشتر سورپرایز می شدم

  . ازش حرف می زنی که نگوذوقکه خیلی دوستش داری همچین با 
  

دیدن دوباره ی دوستام بعد .روز خیلی خوبی بود. یک ربعی با بچه ها سر به سرش گذاشتیم و خندیدیمیه
مدتها هیجان زیادی داشت مخصوصاً که می دیدم دارن زندگی جدیدی رو با یه هدف تازه شروع 

دم و کارم و دانشگاهم گفتم و بعد سه ساعت از هم خداحافظی کردیم و هرکس رفت منم از خو.میکنن
  .خونه و شهر خودش

  
من به . از قدیم گفتن دوری و دوستی واقعاً راست گفتن.  روز مثل برق و باد گذشت و وقت برگشتن بوددو

ی خوب رفتار کنن و وضوح می دیدم که دوری من باعث شده که برادرام در نظر اول که منو میبینن خیل
دوباره دعواها شروع .  نوزهر کاری بخوام برام بکنن اما یکم که بیشتر بمونی دوباره روز از نو و روزی ا

  .میشه
  

شب زود خوابیدم که صبح .  بعد دو روز برگشتم خونه ی خودم دلم واسه ی خونه ام تنگ شده بودخالصه
  .تم شرکتزود پاشم چون مرخصیم تموم شده بود و باید میرف

  
غیر از چند تا از بچه ها هنوز کسی نیومده .  زود بیدار شدمو صبحونه خوردم و راهی شرکت شدمصبح
وای که چقدر . با بچه ها سالم و احوال پرسی کردم و رفتم سر میز خودم نشستم. زود رسیده بودم. بود

م ساعت بعد در باز شد و یکی نی. حسابی به شرکت عادت کرده بودم. دلم برای میز و کارم تنگ شده بود
چه عجب ما شما رو . به به خانم آریا: سوتی زد و گفت. سرمو بلند کردم دیدم مانی. سوت زنان وارد شد

اما نه انگار بهتون ساخته رنگ و روتون باز شده . فکر کردیم تعطیالت خوش گذشته موندگار شدید. دیدیم
  .بزنم به تخته خوشگل تر شدید

  
  :یهو مانی یه قیافه ی ناراحت به خودش گرفت و گفت. ی خندیدم تشکر کردم جور که مهمون

  
خیلی بی معرفتی، درسته که مرخصی داشتی، درس و امتحان داشتی، . اما جدی خیلی ازتون ناراحتم: _

جای برادری حق دارم . بابا دلمون تنگید براتون. نمی گم به ما یه سر می زدی ما به یه تلفنم راضی بودیم
  ه کنم یا نه؟گل
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  .بله حق با شماست کوتاهی از من بود حاضرم هر جور که بخواید جبران کنم:  و شرمنده گفتمخندیدم
  

خب االن برای جبران . یادته بهت بستنی رشوه دادم. باشه قبوله جبران کن:  یه فکری کرد و گفتمانی
  .باید منو ببری و بهم بستنی بدی

  
  .ما هم بستنی می خوایم:_
  

سالم علیکی . اصالً نفهمیده بودم کی اومدن.  و رعنا پشت مانی بودن و با لبخند به ما نگاه می کردنبابک
  .کردیم و رعنا رو بغل کردم

  
  .دائی جون زشته، آدم خودشو دعوت نمی کنه: مانی

  
  من خودمو دعوت نکردم، خانم آریا دعوتم کردن مگه نه خانم آریا؟: بابک

  
  .قدم شما هام سرچشمم. رأت دارم وقتی رئیسم می خواد دعوتش نکنممگه من ج:  و گفتمخندیدم

  
  حسود خان دیدی؟:  شکلکی برای مانی در آورد و گفتبابک

  
بابا تو هنوز مثل بچه ها تا می فهمی یه جا . فقط چون رئیسی ازت ترسید و گرنه دعوتت نمی کرد: مانی

  .کی می خوای عاقل شی. بستنی میدن می دویی میری
  

این دل و شکمم که عاشق بستنیه حاال حرف . به دل بستگی داره. این موضوع ربطی به عقل نداره: بابک
  .نزن دیگه می گم تو رو نبریم ها می دونی که من رئیسم و رو حرفم حرف نمی زنند

  
  .بس که پر رویی تو: مانی

  
 خالصه قرار شد ظهر موقع . و رعنا فقط وایساده بودیم و به این دو تا نگاه میکردیم و می خندیدیممن

  .استراحت بریم کافی شاپ جلوی شرکت و بستنی بخوریم
  

چرا نمی ریم؟ بیا دو تایی بریم اینا رو « مانی اومد و بس نشست کنار من و هی غر زد که 12 ساعت ظهر
  »...من بستنی بدنم کم شده و. اصالً چرا خودشونو دعوت کردن. قال بزاریم

  
  .من گرمم بستنی می خوام: یه بارم گفت. ن به همه چیز غرمیزد یه پسر بچه ی شیطومثل

  
حواست هست که االن بهمن و وسط زمستون؟ تو این سرما چه :  جور که می خندیدم از دستش گفتمهمون

  .جوری گرمت شده
  

  .نیم ساعت بعد بابک و رعنا جونم اومدن.  نداد فقط روشو کرد اون طرف و به یه چیزدیگه گیر دادجوابمو
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چقدرم . مانی تو، تو این شرکت کارم میکنی؟ نیم ساعته که داری غر میزنی سرمو از تو اتاق بردی: بابک
  .صدات بلنده کل ساختمون فهمیدن می خوای یه بستنی بخوری

  
  .به تو چه دوست دارم همه بدونن: مانی

  
موزیک . ای تمیز و زیبا بودیه ج.  با کل کل این دو تا بلند شدیم و رفتیم کافی شاپ روبروی شرکتخالصه

. یه میز یه گوشه ی دنج پیدا کردیم و رفتیم نشستیم. مالیمی هم گذاشته بودن که به آدم آرامش میداد
تشکر . اومدم صندلی رو بکشم و بنشینم که بابک قبل من صندلی رو برام عقب کشید و تعارف کرد بنشینم

یه پسر جوونی اومد تا .  رو به رومون پشت میز نشستنمن و رعنا کنار هم و مانی و بابک. کردم و نشستم
  .سفارش بگیره

  
  .من بستنی میوه ای می خوام:  با ذوق گفتمانی

  
  .بستنی سنتی: رعنا

  
  .شکالتی:  و بابک با هم گفتیممن

  
  . نگاه کردیم و به خاطر تفاهممون بهم لبخند زدیمبهم

  
  مانی چته؟ روی جوجه تیغی نشستی؟: رعنا

  
یدم مانی هی از جایی که نشسته یکم خودشو میکشه باال و از باالی سر من و رعنا سرک میکشه و  دبرگشتیم

. با تعجب به کاراش نگاه میکردیم که بابک زد پس کله ی مانی . مدام این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه
  .حشی تو؟ وچتهدیوونه ای؟ : مانی آخی گفت و دستشو گذاشت پس کله اش و با عصبانیت گفت

  
  .مانی تو آدم بشو نیستی: بابک

  
  .یکم مراعات کن. خجالت بکش:  با ابرو به من و رعنا اشاره کرد و گفتبعد

  
  . دیدم رعنا به مانی چشم غره میرهبرگشتم

  
  .با دوتا خانم اومدی بیرون و بازم چشمت دنبال بقیه است. واقعاً که مانی خیلی بی ادبی: رعنا

  
  .ن بقیه هم جای خودشونخب شما جای خودتو: مانی

  
  .مردشورتو ببرن که اینقدر هیزی: رعنا

  
دیگه این حرفو نزن که خیلی . هیچ ربطی به هیزی نداره:  دفعه مانی صاف نشست و خیلی جدی گفتیه

ببین عزیزم اومدیمو دختر رویاهای من همین االن تو این کافی شاپ بود باید یه نگاهی . ناراحت شدم
  .ی تونه باشه یا نه بندازم ببینم کی م
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خدا چه هنری داره این همه دختر خوشگل و خانم رو :  دوباره به پشت سر ما نگاه کرد و به بابک گفتبعد

  .ماها باید یه بهره ای ببریم دیگه. آفرید
  

هه چه خیاالتی، سوگند و دیدی ... دختر رویاها . آره جون خودت تو گفتی و من هم باور کردم: رعنا
هنوزم دله است . آقا به تعداد موهای سرشون دوست دختر دارن. یز بگی گند کاریتو بپوشونهاومدی یه چ

  .و بیشتر می خواد
  

بعد دو دقیقه مانی . شیطونی این پسر هم خیلی عجیب بود. زیر زیرکی خندیدم.  فهمیدم موضوع چیهتازه
  .من برم یه لیوان آب بیارم: گفت

  
این مانی هم معلوم نیست کی می خواد : ا با چشم تعقیبش کرد و گفترعن.  سریع از جاش بلند شد و رفتو

  .سر عقل بیاد و دست از شیطونی برداره
  

محال یکی . آخر معرفت و مرامه. شیطون هست اما تو دلش هیچی نیست. مانی خیلی پسر خوبیه: بابک
  .من که خیلی دوسش دارم. بهش احتیاج داشته باشه و مانی نره کمکش

  
. من مثل خواهرشم، دلم می خواد مانی یه دختر خوب پیدا کنه و سروسامون بگیره.  دوسش دارممنم: رعنا

  .می دونم هیچ کدوم از این دختر ها رو واقعاً دوست نداره
  

مانی هر وقت دختری رو که بخواد پیدا کنه دست از این کاراش بر میداره و عاقل . نگران نباش: بابک
  .تونه عاشقش بشه پیدا نکردهفقط هنوز کسی رو که ب. میشه

  
  از کجا معلوم که بعد از پیدا کردن از دستش ندی؟:  به حرفاشون گوش میدادم و با خودم گفتمداشتم

  
  .بحث به اینجا کشید بزار بپرسم بابک خان شما دقیقاً با یلدا چه سروسری داری: رعنا

  
  .سروسر چی؟ من اصالً با یلدا کاری ندارم: بابک

  
  نداری و این دختره هر روز تو شرکت پالسه؟کاری : رعنا

  
دم به . نمی دونم باهاش چی کار کنم. به خدا خسته شدم رعنا:  کالفه دستی به موهاش کشید و گفتبابک

  .حرف آدمم که نمی فهمه. دیگه از دستش دارم دیوونه میشم. دقیقه می آد سراغم یا شرکت یا خونه
  

بابک بهت می گم که اصالً خوب . نی؟ چرا به خودش نمی گیاگه نمی خوایش چرا کاری نمی ک: رعنا
  .همین االنشم کلی حرف پشت سرتونه. نیست که این دختره مدام میاد شرکت

  
فکر کردی خودم نمی دونم؟ آخه چی کار کنم؟ تا بهش میگم دیگه نیا شرکت همچین میره رو : بابک

ه جوریاست که همه ی منشی ها یکی یکی استعفا فکر کردی نفهمیدم چ. اعصابم که دیگه نمی تونم کار کنم
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 دختره خودش در همیدن ومیرن؟ تا یه دختری نزدیکم میبینه همچین با حرفها و کاراش رو اعصابش میره ک
  .به خاطر رفت و آمد خانوادگیمونم نمی تونم چیزی بگم. میره

  
  ؟پس می خوای چی کارکنی؟ ببینم نظر خاله اینا چیه راجع به یلدا: رعنا

  
انتخاب رو گذاشتن به عهده ی . مامان اینا اصالً تو کارا و مسائل خصوصی من دخالت نمی کنن: بابک

این دختره اگه یکم شعور داشت می فهمید که اصالً از اون . هر چی باشه زندگی و آینده ی منه. خودم
  .تیپ دختر هایی نیست که من خوشم بیاد

  
خوشگل و خوش تیپ بود و خانواده ی خوبی هم . مچینم بد نیست فکر کردم دیدم به نظر من یلدا ههرچی
چرا؟ مگه چشه؟ به نظر : با کنجکاوی گفتم. از رفتارش با خودم که می گذشتم همچین هم بد نبود. داشت

  .من که خوشگله
  

من یکی و می . مهم اخالق آدمه. همه چیز که خوشگلی نیست:  درست تو چشمام نگاه کرد و گفتبابک
من باید یه .  من و به خاطر خودم بخواد به خاطر شخصیتم نه به خاطر پول و موقعیت خانواده امخوام که

  .کسی رو پیدا کنم که دوستش داشته باشم و مطمئن باشم که اونم منو از ته دلش دوست داره
  

چیزو اما اگه بابک چنین نظری داشت باید به یلدا همه . خب منم این جوری بودم.  درک میکردمکامالً
  .باید درست و حسابی باهاش حرف میزد. میگفت نباید اونو سر می دواند

  
ببخشید که فضولی میکنم اما فکر نمی کنید بهتره که اول تکلیفتون رو با . من کامالً باهاتون موافقم: من

در یلدا خانم روشن کنید؟ من میدونم که ایشون شما رو نامزدش میدونه چون به منم گفته نامزد شماست 
به خاطر همین هم در برابر دختر های دورو برتون که بهش احساس خطر . صورتی که شما تأیید نمی کنید

شما . میدن موضع میگیره و سعی میکنه که اونا رو هر طور که شده ازتون درو کنه تا نکنه ازچنگش برید
نم شما زیادم از اینکه یه جوری حس میک. باید بهش توضیح بدید که چه حسی دارید اینو بهش بدهکارید

  .یلدا دورو برتون باشه ناراضی نیستید
  

  .چه طور می تونی یه همچین حرفی بزنی؟ همین االن گفتم که حسی بهش ندارم:  با اعتراض گفتبابک
  

من که فکر می کنم . شما به ما گفتید که چی می خواید نه به یلدا. ولی کاراتون یه چیز دیگه رو میگه: من
  . گذاشتید تو آب نمک تا اگه اونی که می خواید رو پیدا نکردید برید سراغ یلداشما یلدا رو

  
من فقط نمی تونم . من نمی خوام کسی رو تو آب نمک بزارم. نه اصالً این جور نیست:  معترض گفتبابک

  ...ام .... چون خب ... بهش بگم نمی خوامش چون 
  

اون دختری که . ه که کوتاهی از خودتون بوده نه از یلدااین نشون مید. دیدید دلیلی ندارید که بگید: من
. من دیدم فکر نمی کنم وقتی بفهمه شما نمی خوایدش بازم دنبالتون بیاد و بخواد زورکی باهاتون باشه

  .اون به غرورش احترام میزاره
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ا سوگند من ب:  که تا این لحظه ساکت نشسته بود و به حرفهام گوش می داد سری تکون داد و گفترعنا
اون با دخترهایی که نزدیکتن بد رفتار میکنه . تو خودت اجازه دادی که یلدا تا اینجا ها پیش بره. موافقم

 واسه همین پاچه ی میدونهانگار که دوشمنشن کامالً پیداست که حرف سوگند درسته و اون تو رو شوهرش 
  .همه ی دخترها رو میگیره

  
  .اون با تو و سوگند خانم کاری نداره. جور رفتار نمی کنهنه با همه این:  با اعتراض گفتبابک

  
در مورد منم؛ کی به یه عتیقه ی منگل . خب بله چون رعنا شوهر داره و دیگه خطری محسوب نمی شه: من

  .توجه میکنه
  

  چی داری می گی ؟ عتیقه ی منگل یعنی چی؟:  با دهنی باز گفترعنا
  

وای : دستمو تو هوا تکون دادم و با اعتراض گفتم. عجب نگاه میکنه نگاه به بابک کردم که دیدم اونم متیه
. بی خیال چرا یه جوری رفتار می کنید که انگار بار اولتونه که این حرف رو شنیدید، چون باور نمی کنم

فکرم نمی کنم .  آوردی شنیدمجاخودم وقتی یلدا داشت بهتون میگفت که این منشی عتیقه و منگل رو از ک
  .ین حرف چندان بدتون اومده باشه چون نشنیدم که اعتراضی بکنیدکه از ا

  
  . تند تند شروع کرد به حرف زدن که یه جورایی قضیه رو درست کنهبابک

  
من اصالً خوشم نیومد که بهتون گفت عتیقه و منگل بعداً اعتراض کردم و گفتم حق . نه این چه حرفیه: بابک

  .نداره به بقیه توهین کنه
  

  .سرمو انداختم پائین. مون حس عصبانیت و نارضایتی اون روز و داشتم هدوباره
  

  ...وای . اون دختره چه طور جرأت کرده؟ وای که حسابی کفریم میکنه: رعنا
  

باور کن خودمم ناراحت :  خم شد جلو و دستش رو گذاشت رو میز و اومد طرفم و با ناراحتی گفتبابک
  .نمی خوام ناراحت شی.  احترامی کردماصالً نمی خوام فکر کنی بهت بی. شدم

  
سرمو بلند کردم که مانی و ببینم که دیدم بابک با چشمای .  همین لحظه مانی با سروصدا اومد نشستتو

بابک خیلی آروم . رعنا داشت با مانی دعوا میکرد که کجا مارو قال گذاشته و رفته. ناراحت بهم نگاه میکنه
.  قصدی نداشتمهمچیناصالً . ه ناراحتت کردم معذرت می خواماگ: جوری که فقط خودم بشنوم گفت

  منو میبخشی؟: سرش رو خم کرد یه طرف و یه مدل عجیب نگام کرد و آروم گفت
  
   وا این چرا همچین می کرد؟ منظورش چیه نمی خواد ناراحت بشم؟اه
  

دوست . که ناراحته دونم چرا ولی یه حس عجیب داشتم دلم یه جوری شده بود کامالً حس میکردم نمی
نداشتم حس بدی داشته باشه همون جور که تو چشماش خیره شده بودم و داشتم فکرمیکردم که چرا تا 

  .مهم نیست: گفتم. حاال متوجه ی سیاهی چشماش نشدم
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  .چرا مهمه می خوام که منو ببخشی و اون حرف رو فراموش کنی: بابک
  

  .باشه، من چیزی نشنیدم: من
  

به خودم اومدم و دیدم دو دقیقه است دارم زل زل تو چشماش نگاه .زد و ازم تشکر کرد لبخند قشنگ یه
  .میکنم اونم بدون اعتراض و با لبخند نشسته بود و به چشمام نگاه میکرد

  
گویا مانی آخر کار خودش رو کرده و .  رومو برگردوندم سمت رعنا و مانی که داشتن دعوا میکردنسریع

رعنا هم داشت باهاش دعوا . ا میز جلوتر نشسته حرف زده و شماره اش و گرفته ت2رفته با دختری که 
 تا 2 خاطر همراه بودن همیکرد که چرا وقتی ما اونجا بودیم این کارو کرده باید بهمون احترام میزاشت و ب

  .خانم آروم می نشست سر جاش
  

  .خب اگه االن نمی رفتم سراغ دختره دیگه پیداش نمی کردم: مانی
  
باالخره با رسیدن بستنی .  رعنا اعتراض میکرد و مانی سعی میکرد با زبون چربش اونو نرم کنهالصهخ

موقع خوردن بستنی تا سرمو بلند میکردم دو تا چشم سیاه می دیدم که . هامون این دو تا آتش بس دادن
این پسره .  بودمهدنمی فهمیدم چرا این جوری نگام میکنه راستش یه جورایی معذب ش. بهم نگاه میکنن

  چرا امروز این جوری می کرد؟
  

 بستنی اون روز حسابی چسبید موقع حساب کردن که شد رفتم حساب کنم که گفتن یه آقایی قبالً خالصه
  کی؟: حساب کرده با تعجب گفتم

  
  .شما بفرمائید من حساب میکنم:  بابک اومده کنارم و گفتدیدم

  
  .اما ظاهراً یکی قبالً حساب کرده: من

  
  جدی؟ کی این کارو کرده؟: بابک

  
  .نمی دونم انگار یه آقایی بوده: من

  
. همون آقایی که همراتونه همون اول اومدن حساب کردن:  فروشنده گفتم کی حساب کرده اونم گفتبه

  .من تعجب کرده بودم و بابک می خندید
  

  .د که بیاد زودتر حساب کنهجونور من فکر کردم رفته دختره رو تور کنه نگو دختره بهانه بو: بابک
  

  .اصالً اومدیم که مهمون من باشین. آخه چرا؟ قرار بود من حساب کنم:  با تعجب گفتممن
  

اینو . درسته که به اسم تو اومدیم ولی خوب نیست تا آقایون هستن خانمها دست تو جیبشون کنن: بابک
  .مانی هم بستنی رو بهانه کرد تا دور هم باشیم. یادت باشه
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  . گیج شده بودم و سر از کار این دائی و خواهرزاده درنمی آوردمسابیح
  

.  وقتی بود که تو شرکت همه همه بود پیش هر کی می رفتی در مورد قرار داد جدید میشنیدیچند
 قرار بود که یه شهرک ساحلی تو شمال ساخته شه که یه پروژه ی بزگ و سود آور بود همه در تکاپو "ظاهرا

همه شبانه روز کار .  به نحو احسنت پیش بره و نظر مشتری جلب شه که قرار داد و به ما بدنبودن که کار
یادم نمیره روزی که مانی و بابک خوشحال و سرمست وارد شرکت شدن و خبر . می کردن و مشغول بودن 

ی همه م. صدای سوت و دست بود که کل شرکت و پر کرده بود. بستن قرار داد بزرگ و اعالم کردن
 صدای بلند شروع کرد به ساکت اتو این هاگیر واگیر یه دفعه مانی ب. خندیدن و به هم تبریک می گفتن

وقتی همه ساکت شدن یه نگاه به اطراف کرد و یه . کردن بچه ها و گفت همه ساکت می خوام یه چیزی بگم
مات شبانه روزی همه تون بچه ها ممنون از زح: صندلی ورداشت رفت باالش ایستاد و بلند رو به همه گفت

 بستن این قرار داد یعنی کار بیشتر و خستگی و سفرهای هبا اینک. و تبریک به خاطر این قرار داد بزرگ
کاری بیشتر اما برای اینکه هم خستگی این چند وقته از تنتون در بره هم برای گرفتن نیرو و انرژی برای 

همه ی همکارا جمعه شب منزل . و خونه اشون دعوت میکنهادامه ی کار بابک همه تون و به مهمونی بزرگ ت
  .تیدمهندس شایان دعو

  
بابک بیچاره هم که انگاری غافلگیر شده .  هو صدای هورای بچه ها از همه جا بلند شد و همه دست زدنیه

  .بود در جواب دست دادن و تشکر همکارا با بهت لبخند می زد و سر تکون می داد
  

برگشتن سر کار خودشون و بابک و رعنا و مانی هم با هم به سمت دفتر بابک حرکت  چند دقیقه همه بعد
کردن من که نزدیک میزم ایستاده بودم میدیدم که بابک با اخم داره یه چیزی به مانی میگه و رعنا هم با 

  .لبخند نگاهشون میکنه
  

 میکنی؟ هزار بار بهت گفتم دفعه ی چندمته که از این کارا. آخه پسر تو کی می خوای آدم بشی: بابک
  .قبلش یه هماهنگی با من بکن

  
  .چی شده مگه. حاال که دعوتشون کردم. خوب حاال دایی جان ناپلئون ناراحت فرمودن: مانی

  
آخه چی بگم به تو؟ مگه تو نمی دونی :  که حرص می خورد یه هو تو جاش ایستاد و رو به مانی گفتبابک

  . کل فامیل و دعوت کردهکه مامان جمعه مهمونی گرفته و
  

  .خوب :  خیلی خونسرد رو به بابک گفتمانی
  

  .من همکارارو کجا ببرم واسه جشن؟ خونه که غرق مامانه. خوب و زهر مار : بابک
  

واسه این داری خودکشان راه می ندازی؟ خدا بزاره مامان فریماه و کم که نمیزاره تو مهمونیهاش : مانی
می تونی دو تا جشن و با هم بگیری اگه بد میگم بگو بد . لی براش ایجاد نمیکنه نفر اضافه تر مشک30 ، 20

  .میگی
  

  .مهمونی که آماده است فقط تعداد مهمونا بیشتر میشه. آره مانی راست میگه این جوری خیلی بهتره: رعنا
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  .باید به مامان بگم ببینم موافقه یا نه:  که تو فکر فرو رفته بود آروم گفتبابک
  

در . خوشحال و شاد بابک و تا دفترش با چشماشون بدرقه کردن.  رعنا و مانی تا بنا گوش باز شده بودنیش
  تو هم که میای؟: دفتر که بسته شد مانی رو به من گفت

  
  بیام؟..... نمی دونم ... من ... من : من

  
  ."س باید بیای حتمادختر مگه تو جزو کارمندای شرکت نیستی؟ پ. نه پس نیا:  یه اخمی کرد و گفتمانی

  
  .باید بیای. یعنی چی نمیدونم: رعنا

  
 خودم میام دنبالت به تو اعتباری نیست میزاری لحظه ی آخر جا میزنی "اصال:  یه فکری کرد و گفتمانی

  .نمیای
  

فقط و فقط برای .  قصد داشتم همین کارو بکنم که بگم میرم اما نرم" دهنم باز مونده بود چون دقیقامن
  .خالصه مانی به زور آدرس خونه مو گرفت که جمعه بیاد دنبالم. هن مانی و رعنابستن د

  
داشتم .  اینجا باشه7:30قرار شده بود .  بود و من حاضر و آماده منتظر مانی که بیاد دنبالم7:30 ساعت

  .رفتم گوشی و برداشتم. فکر میکردم شاید دیر بیاد که صدای زنگ آیفون بلند شد
  

  کیه؟: من
  
  خانم آریا؟: -
  

  .بله: من
  
  .از آژانش مزاحم میشم یه آقایی زنگ زدن آدرس دادن گفتن ماشین می خواین: -
  

  .اما نه فامیل من و گفت. شاید اشتباه اومده باشه. من که زنگ نزده بودم آژانس.  کردمتعجب
  

  ببخشید اون آقا که زنگ زدن اسمشون و نگفتن؟: من
  
  .آقای شهبازی: -
  
  نیه نکنه اون نتونسته بیاد دنبالم زنگ زده آژانس برام خوب پس چرا به خودم زنگ نزد بگه؟ این که مااه
  

  .صبر کنید االن میام پایین:  گفتمگیج
  

از در بیرون رفتم و با چشم دنبال آژانس .  رو سرم گذاشتم و کلید خونه رو برداشتم و اومدم پایینشالمو
  .می گشتم اما هیچ ماشین آزانسی نمیدیدم
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  این چرا یهو غیب شد؟.  ثانیه ام طول نکشید تا بیام پایین20وا این ماشینه کجا رفت؟ : -
  

برگشتم و با کما تعجب مانی و خیلی شیک .  زیز لبی غرغر میکردم که صدای یه صوت بلند شنیدمداشتم
  .جلوی خودم دیدم

  
. کت اسپرت سفیدم روش پوشیده بودیه شلوار لی روشن با یه بلوز سفید و یه . اوا این چه خوشتیب شده: -

  .چه خوشکل شدی: مات داشتم نگاهش می کردم که گفت. چه هیکل خوبی داری پسر ایول داری
  
  . خودم اومدم و گیج یه نگاه به خودم کردمبه
  

نه که همش من و مقنعه به سر و سیاه پوش . یکم آرایش کردم.  خوشگل شدم؟ من که کاری نکرده بودممن
رنگ دیده حاال این خط چشم و سایه نصفه ی دودی و رژ گونه و رژ مالیم صورتی خیلی چشمش با یه رژ کم

  .و گرفته
  

  تو اینجا چی کار میکنی؟. مرسی: من
  

  .خوب اومدم دنبالت: مانی
  

  ...ام مگه زنگ نزدی آژانس؟ االن یه آقای  : من
  
 گفته آژانسه که دیدم مانی با نیش  دقیقه ی قبل یه آقایی زنگ زده2 گیجی داشتم توضیح میدادم که با

  .خانم دیر کردین رفت: باز با لحجه راننده آژانسه گفت
  

  . که"واقعا. تو بودی؟ ای خدا بگم چی کارت بکنه که من و دست انداختی: من
  

  حاال خانم افتخار میدن تشریف بیارن؟ من راننده شون بشم؟:  با نیش بسیار گشودهمانی
  

ر یه آزارای مشکی و در جلو رو با احترام باز کرد و با دست من و دعوت به نشستن  با احترام رفت کنابعد
با اون کفشای پاشنه بلند تق تق کنون و آروم رفتم سمت ماشین و . خنده ام گرفته بود از کاراش. کرد

ینا  در خونه ی بابک ارسیممانی در و بست و خودشم رفت پشت فرمون نشست و راه افتاد تا ب. نشستم توش
اونقدم به خودم فشار میاوردم . این مانی کلی چیز میز خنده دار تعریف کرد که من روده بر شدم از خنده

که اشکم از زور خنده در نیاد که نکنه این ریملم برزه پاییش و نرسیده به مهمونی مجبور شم برگردم 
س کنید دارم میمیرم بس  هر کی دوست دارید بونمهندس ج: آخرش دیگه طاقت نیاوردم و گفتم. خونه

بابا من برای این صورت وقت گداشتم که این شکلی شه یکم دیگه حرف بزنید اشکم در میاد و . که خندیدم
  .کل آرایشم بهم میریزه اونوقت نمیام مهمونیا

  
  .به یه شرط بس میکنم:  با یه لبخند بدجنس گفتمانی

  
  چه شرطی؟: من
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ی خندونمت که آرایشت بهم برزه و از اونجا که زورم زیاده همون باید قبول کنی وگرنه اونقدر م: مانی

  اوکی؟. شکلی میبرمت مهمونی
  

  خوب آخه چه شرطی؟: من
  

  .تو بگو باشه بهت میگم: مانی
  

  .خوب باشه: من
  

اسم به این قشنگی و راحتی . من اسم دارم اسمم هم مانی. دیگه به من نگو مهندس و آقای شهبازی: مانی
  .مونه تو دهن میپیچه خوب اسممو صدا کنمثل فرنی می

  
  .آخه: من

  
  باشه؟. ببین قول دادی آخه و اگه نداره : مانی

  
خوب منم .  که برام فرقی نمی کرد اما خداییش صدا کردن اسمش راحتتر از فامیلیش و مهندس بودمن

  .مهندس بودم اما همه من و خانم آریا صدا می کردن
  

  .باشه هر جور راحتید: من
  
  .خوبه منم سوکند صدات میکنم: نیما
  

  . یه لبخندی زد و دیگه تا خونه ی بابک آروم نشستبعد
  

   )17فصل ( 
  

هی من نگاه کردم . ماشین و جلوش که نگه داشت دره خودش باز شد.  یه در بزگ آهنی نگه داشتدم
دره از این خودکارای بعد من خنگ فهمیدم . اما دریغ از آدم. ببینم آدم میبینم که در و باز کرده باشه

  .در که باز شد دهن منم یه متر باز شدو چشام از کاسه اش داشت میزد بیرون. خود به خودیه
  

یه راهروی بزرگ ماشین رو که دو طرفش درخت کاشته شده بودن و .  خدا اینجا کجاست چه خوشگلهوای
نی فقط ساختمونش چهار برابر کل یع.  چهار برابر خونه ی خودمون"انتهای راهرو یه خونه ی بزرگ تقریبا

چقدرم خوشگل بود جلوی ساختمونم یه میدونک گرد بود که وسطش یه فواره . خونه ی ما با حیاطش بود
منم که عاشق سبزی و درخت و . خالصه اینکه یه خونه وسط یه باغ بود. ی خوشگل بود که هی آب میپاشید

چه بویی بوی سبزه ی آب خورده به . فش عمیق کشیدمچشمام و بستم و یه ن. آب، یاد وطن افتاده بودم 
کلید ماشینم داد یکی پارک .  کردازمانی ماشین و نگه داشت و اومد در سمت من و ب. آدم روح می داد

  .کنه
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  .بفرمایید سوگند خانم خوش اومدید: مانی

  
لو و پالتو شالمو ازم از در که وارد شدیم یه آقایی اومد ج.  کنار مانی راه افتادم برم تو ساختمونمن

  .گرفت
  

به زور پالتو و شالمو دادم به آقاهه یعنی در واقع آقاهه .  من روم نمیشد جلوی مانی شالمو در بیارمحاال
موهامو که تا آرنجم بود . یه نگاه به خودم کردم. شالمو یه جورایی کشید از دستم چون ولش نمی کردم

 که تو یه خط صاف وایسه و مدم و با یه گیره جمع کرده بودکج آورده بودم رو شونه ی راستم ریخته بو
  .پخش نشه

  
 پیراهن کوتاه مشکی تا دو انگشت باالی زانو پوشیده بودم که از دو طرف با کش جمع میشد و رو لباس یه

یه جوراب شلواری پوشیده بودم که پاهام لخت نباشه لباس آستین حلقه . خط چین های ریز می انداخت
  .روش یه کت کوتاه داشتای بود و 

  
ولی . حاال نه که خیلی مومن باشم نه.  تا جایی که میتونستم حجاب اسالمی رو رعایت کرده بودمخالصه

  .اینجا با حضور همکارا حسابی معذب بودم
  

 دوتایی وارد شدیم و از همون دم در مانی یکی یکی با همه سالم علیک می کرد و منم که همراهش خالصه
  .یه معرفی میکردبودم به بق

  
  .خانم آریا از همکارای شرکت: مانی

  
حاال خوب بود کفش پاشنه بلندامو .  که تو پررویی لنگه نداشتم دیگه کم کم داشتم خجالت میکشیدممن

نه که من قد کوتاه . پوشیده بودم و گرنه اگه اسپرت و بی پاشنه بود که همه میگفتن مانی با بچه اش اومده
 آروم با کفشا راه می رفتم از مآرو. در این حالت یه سر و گردن بلند تر بود. بلند بودباشم مانی زیادی 

  .ترس اینکه نکنه کله پا شم و با مخ بیام زمین آخه به این کفشا عادت نداشتم
  

  خاله سوسکه کمک نمی خوای؟:  که دید من مثل مورچه راه میرم یه نگاه کرد و گفتمانی
  

  .نه ممنون خودم میام: من
  

می خوام تو رو به مامانم و مامان بزرگم آشنا کنم اما این جوری که تو میای . می دونم خودت میای: مانی
  .فکر کنم فردا هم بهشون نرسیم

  
  .خوب مانی هولم نکن می خورم زمین آبروت میره ها: من

  
  .فقط سالم بیا. خوب خاله سوسکه آروم بیا: مانی
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 و من دوتا خانم و جلوم دیدم که از شباهتشون پیدا بود که با هم نسبت  رسیدیم پیش خانواده مانیباالخره
مامان مانی یه زن چهل پنجاه ساله ی خوش پوش بود و مامان بابکم دست کمی نداشت شصت هفتاد . دارن

 جون تر از سن واقعیشون لساله بود به گمانم اما یکی میدید فکر می کرد این دو تا خانم کم کم ده سا
  .یه حس خوبی به آدم می دادن که نگو. هر دو خیلی مهربون و خنده رو بودن. باشن 

  
 به مامانا معرفی شدم و بعد چند تا تعارف تیکه پاره کردن یه با اجازه ای گفتیم و رفتیم سمت یه میز خالصه

  .که بشینیم
  

  .نیستنمیدونم این بابک کجاست که پیداش . بیا بریم اونجا پیش رعنا اینا بشینیم: مانی
  
رعنا با دیدن من لبخندی زد و .  مانی سمت میزی که رعنا با یه پسر و یه دختر جوون نشسته بودیم رفتیمبا

  .از جاش بلند شد و بغلم کرد
  

  .بیا که می خوام تو رو به بچه ها معرفی کنم. خوش اومدی. وای عزیزم چه خوشگل شدی: رعنا
  

این آقا خوش تیپه شوهر بنده : بودن اشاره کرد و گفت من و گرفت و به دختر و پسری که کنارش دست
  .خدارو شکر اصالً به مانی نرفته و خیلی ماهه. این خانم خوشگل هم خواهر مانی، مهناز. پیمان

  
  . لبخند اعالم خوشبختی کردم و با تعارف رعنا کنارشون نشستمبا
  

  .عنای گودزیال خوردتتگفتم تا حاال این ر. چه طوری پیمان؟ تو که هنوز زنده ای: مانی
  

  .مانی هم آخی گفت و با دستش کله اش و گرفت.  محکم زد پس کله ی مانیرعنا
  

  .چته رم کردی دوباره: مانی
  

  .درست صحبت کن مانی وگرنه من می دونم و تو: رعنا
  

  .خوب همین کارا رو میکنی که بهت میگم گودزیال دیگه: مانی
  

بعدم یکی صداش .  کله ی مانی که مانی از جاش پرید و در رفت خیز برداشت که دوباره بزنه پسرعنا
  .ما دیگه مرده بودیم از خنده. کرد و رفت ببینه چی کارش دارن

  
 آهنگ و موزیک کل ساختمون و برداشته بود کلی دختر و پسر جوونم وسط سالن مشغول رقص صدای
  .یه پسره اومد و دست مهناز و گرفت و بردش وسط. بودن

  
  سوگند جون تو نمی رقصی؟:  به من گفت رورعنا

  
نه عزیزم شما : لبخندی زدم و گفتم.  همین یک کارم مونده بود که با این کفشا بیام مثل غازم برقصموای

  .بفرما ممنون
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  . هم وقتی بعد کلی اصرار دید من برقص نیستم دست پیمان و گرفت و رفتن وسطرعنا

  
  .یه صدایی از پشتم سالم کرد رقص مهمونا رو نگاه می کردم که داشتم

  
  .سالم خوش اومدین: -
  

  . و با دیدن بابک خشکم زدبرگشتم
  

یه شلوار لی تیره با یه پیراهن مردونه ی سرمه ای . خیلی خوشتیپ شده بود.  کم آورده بودمنفس
. بودآستیناشم تا کرده بود تا آرنج بر عکس مانی کروات نزده بود و دوتا دکمه ی باالی پیراهنش باز 

  .عضالت برجسته ی بازو و سینه اش از رو لباسم پیدا بود
  

اونم مات خیره شده بود به من که یه دفعه صدای مانی ما رو به .  جور مات داشتم نگاهش می کردمهمین
  .نفسم برگشت و ریه هام باالخره هوا پیدا کردن. خودمون آورد

  
  . سوگند و آوردم به زور.اه بابک تو اینجایی یه ساعت دنبالت می گردم: مانی

  
  . ابروی بابک با شنیدن اسمم از دهن مانی باال رفتیه
  

  .وای اینجا چقدر گزمه پختم. اگه نمی رفتم دنبالش می خواست جیم بزنه: مانی
  

  .بیا بریم برقصیم: مانی رو به من گفت. بابک اخم کرده بود. کتش و در آورد و گذاشت پشت صندلیمانی
  
یاد این تام و جری .  پرت شدم وسط جمعیت" کنم دیدم دستم کشیده شد و من تقریبا خواستم مخالفتتا

افتادم که یه هو دست تام کشیده میشه و دو متر میره جلو اما بدنش سر جاشه بعد با سرعت نور بدنش پرت 
  .منم همون شکلی بودم. میشه میرسه به دستش

  
مانی با آهنگ می خوند و خیلی هم قشنگ می . رقصیدم زور خودم و رو اون کفشا نگه داشتم و با مانی به

یه لحظه چشمم افتاد به کنارم دیدم بابک . رقصید من ضایع هم بیشتر درجا می زدم و دستمو تکون میدادم
 دست انداخته بود دور چینیلدا هم نامردی نمی کرد هم. داره با یلدا میرقصه اما حواسش به یلدا نیست

ر حرکتش خودش و می چسبوند به بابک که من جای بابک میخ رقص و حرکات گردن و کمر بابک و با ه
  .ماری یلدا شدم

  
تا خواست مخالفت کنه یکی صداش زد و مانی هم .  دور که رقصیدیم به مانی گفتم بسه من میرم بشینمیه

  .دیگه چیزی نگفت
  

 که عادت به این کفشا نداشتم پام درد گرفته بود نه.  خوشحال و شاد و خندون رفتم رو صندلیم نشستممنم
سرمو بلند کردم . داشتم با دست زانوهامو ماساژ می دادم که حس کردم یکی کنارم نشسته. اذیتم می کرد

  . ببینم کیه که دیدم بابک اومده نشسته کنارم و با اخم زل زل نگام میکنه
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 اختیار از جام بلند شدم و دستپاچه و بی.  هول شدم که نگو هم از اخمش هم از جذبه ی نگاهشاونقدر

  .سالم مهندس شایان: گفتم
  

  این چرا امروز انقده بد اخم شده؟.  عمیق تر شداخمش
  

  چرا ایستادین؟. خوش اومدین. علیک سالم: بابک
  

  بشینم؟... همین جوری : من
  

اثیر اما انگار خنگ بازی من ت.  خدا من چقدر خنگ شدم نمی دونم اینا چه دری وریه که من میگموای
حاال که وایسادین : از جاش بلند شد و جلوم ایستاد و گفت. داشت بابک اخمش کم شد و یه نیمچه لبخند زد

  افتخار یه دور رقص و بهم می دین؟
  

  چرا؟؟؟... رقص .... من :  عین گیجامن
  

  .خدا جون قربونت باز این بد اخم نشه.  دختر چرا هم شد سوال؟ برای اینکه دور هم باشیم خوبای
  

  .برای اینکه برقصیم:  یه ابروش و داد باال و گفتبابک
  

  .برای مجلس گرم کنی:  با یه لبخند گفتبعد
  
بابک داره شوخی میکنه؟ گوشام درست شنیده؟ چشام درست دیده؟ نکنه یکی دیگه باشه خودش و  ... وا

 باورم نمیشد " مانیه اصال جدیه و اونی که شوخی میکنه"آخه نه که بابک معموال. جای بابک جا زده باشه 
  .که بابکم بتونه شوخی کنه

  
راستش انقدر .  که دید من مبهوتم خودش دستم و گرفت و بردم وسط منم مثل یه بره دنبالش رفتمبابک

 "عالوه بر اون از شوخی کردنش تعجب کرده بودم که اصال. بابک چشمم و گرفته بود با اون تیپش که نگو
  . می کنمنمی دونستم دارم چی کار

  
 آن به خودم اومدم دیدم بابک دستهاش و انداخته دور کمرم و دستهای منم گذاشته رو شونه اش و یه

  .آروم آروم من و خودش و به چپ و راست تکون میده
  
   این چرا همچین میکنه چرا پس نمیرقصیم؟وا
  

.  دارن همین مدلی میرقصن نگاه به دور و برم کردم دیدم همه جا پره از دختر پسرایی که زوج شدن ویه
تازه دوزاری قابلمه ی من . مانی هم دست یه دختره رو گرفته بود داشت میرقصید. رعنا و پیمان هم بودن

  .افتاد که داریم تانگو می رقصیم
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 چه غلطا از کی تا حاال من با مهندس بابک شایان این جوری صمیمی شدم که بیام تو بغلش این مدلی واه
  برقصم؟

  
خجالت کشیدم خواستم خودم و از بین دستای بابک عقب بکشم و برم سر جام بشینم . ظه سختم شد لحیه

اما تا یه تکون خوردم انگاری بابک فهمید می خوام چی کار بکنم که دستش و دور کمرم محکم تر کرد و 
  خسته شدی؟. کجا رقصمون هنوز تموم نشده: آروم دم گوشم گفت

  
  .آره خسته شدم: صی از دستش اینه که تایید کنم خسته شدم واسه همینم گفتم بهترین راه برای خالدیدم

  
سرمو بلند کردم به صورتش .  کردم عضله هاش منقبض شدن و دستش که دور کمرم بود مشت شدهحس

چطور با مانی که میرقصی خسته نمیشی؟ یعنی من : نگاه کنم دیدم با اخم داره نگاهم میکنه آروم گفت
  نندم برات؟انقدر خسته ک

  
  ...مهندس شایان این چه حرفیه ؟ مانی :  ماتمن

  
مهندس شایان؟ چرا من مهندس شایانم اما مانی همون مانی؟ مگه من اسم ندارم سوگند؟ مگه بابک : بابک

  چشه ؟
  

خدایی یکی .  امشب از دنیا غافل بودم"منم که کال.  خدا به دادم برس این پسره چرا همچین می کردای
اما نمی دونم وقتی این . شناخت فکر می کرد سکته ایم که با دهن باز مدام زل می زنم به بابکمن و نمی

حتی دیگه از این که دارم این جوری می رقصم هم . انگار خوشم میومد. حرفا رو می زد چرا گرم میشدم
  .خجالت نمیکشیدم

  
 اما نمی دونم چرا وقتی میبینم .من آدم حسودی نیستم اونم حسودی به مانی که خیلی دوسش دارم: بابک

میتونی منم به اسم کوچیک صدا کنی؟ . اون با تو اینقدر راحته و نزدیک و من انقدر ازت دورم کفری میشم
  می تونم سوگند صدات کنم؟

  
  . این حرفا رو میزد که دلم نمیومد بگم نه ولی آخه چطور میشد؟ اون رئیس بود و من کارمندشهمچین

  
  . درست نیست"سمین این اصالآخه شما رئی: من

  
باشه تو :  چشماش و بست و یه نفس کشید و آروم چشماش و باز کرد و تو چشمام نگاه کرد و گفتبابک

  شرکت مهندس شایام صدام کن اما پامون و که از شرکت بیرون گذاشتیم من میشم بابک باشه؟
  
دوست داشتم . کرد گوش میدادم چشماش نگاه می کردم و به صدایی که به همه ی وجودم رخنه میتو

  .میشد و اون هیچ وقت حرف زدن و تموم نمیکرد و من میتونستم همیشه و همیشه به صداش گوش بدم
  

یهو اخمای عمیق بابک باز شد و جاش و به یه لبخد خیلی .  تونسته ام یه کله تکون بدم که یعنی باشهفقط
  .داشتم زل زل بهش نگاه میکردم. قشنگ داد
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   من نمیتونم به این آدم نه بگم؟ چرا نمیتونم در برابر صداش مقاومت کنم؟ چراآخه
  

نمی خواستم انقدر .  حلقه ی دستاش و دورم تنگ تر کرد و من و بیشتر به سمت خودش کشوندبابک
سرم و . نزدیکش باشم امشب به اندازه ی کافی سه کرده بودم همش مثل مه و ماتا بهش نگاه میکردم

.  ساختهچی. ایول عضله. ه به چشماش که میخندید نگاه نکنم، چشمم افتاد تو یقه ی بازشآوردم پایین ک
  .همین جور میخ سر و سینه ی بابک شده بودم که آهنگ تموم شد

  
برای فرار از دست بابک و این حس کنه ای که تو وجودم بود و .  جون شکرت به موقع بود حسابیخدا
تا اومدم تو جام جا به جا بشم دیدم . رین سرعت رفتم سر جام نشستم نمی دونستم چیه سریع با آخ"اصال

  .که بابکم اومده کنارم نشسته
  
 این کی اومد من تند تند اومدم این چه جوری به من رسید؟ چه حرفی میزنم منا معلومه که این بابک با اه

ل بلند تر از مانی بود اما قدش یه چند سانت ناقاب. این لنگای درازش ده قدم من و با دو قدم طی میکنه
  .زیاد پیدا نبود

  
  . رو شکر اومد کنارمو بدون حرف به رقص مهمونای وسط سالن نگاه کردخدا

  
 به رقص مهمونا نگاه می کردم که یلدا از بین جمعیت اومد و یه نگاه تحقیر آمیز به من انداخت و با داشتم

  .یزم چرا نشستی بیا بریم برقصیم با همبابک جون عز: عشوه و ناز دست بابک گرفت کشید و گفت
  

  .نه تو برو من خسته ام می خوام یکم بشینم: بابک
  

  .اه بابک خودت و لوس نکن پاشو دیگه: یلدا
  

 این یلدا با تمام زورش دست بابک و می کشید اما دریغ از اینکه بابک یه میلیمتر از جاش تکون هی
با یه . صداش و یکم پایین آورد اما نه اونقدری که من نشنومیلدا که دید زورش به بابک نمی رسه . بخوره

   بیای؟خوایبه خاطر این منشیه عتیقه نمی : نگاه بد به من اشاره کرد و رو به بابک گفت
  

یلدا بسه دیگه گفتم نمی خوام برقصم تو :  عصبانی یه چشم غره به یلدا رفت و با حرص به یلدا گفتبابک
  .هم ادامه اش نده و برو

  
یلدا هم که ناراحت شد بود .  بابک محکم این حرف و زد که من جای یلدا خودمو جمع و جور کردماونقدر

  .یه چشم غره به من رفت و راش و گشید رفت وسط جمعیت
  

  . از ترسم آروم سر جام نشسته بودم و هیچی نمیگفتممنم
  

موزیکش . ورجه وورجه افتادن دور دیگه ی رقص تموم شد و یه آهنگ دیگه زدن که همه دوباره به یه
هم زمان با خوندن خواننده بابکم زیر لبی شروع به زمزمه ی . خیلی قشنگ بود محو آهنگ شده بودم

  .خیلی قشنگ میخوند. آهنگ با همون ریتم خواننده کرد
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   پرسه ی خاطراتمهم
  

   مثل قدیم پابه پاتممن
  

   داره باز این دل تنهاهواتو
  

  ه لحظه ها خالی از مناین
  

   پرسی چرا عاری از منهمی
  

   ارزشی بی تو این دنیااااااااااااااانداره
  

   تو همه رویامچشمای
  

   پیش من بی تو تنهامنباشی
  

   از دست بره توی غم این مااااااااااااااااااانزار
  

   تونی که بگیری دستای عاشقمو تا بگذره از چشام رد غمومی
  

   بیااااااااااااااادوباره
  

   بتابی، رو تن این شب سرد ، رد بشیم از این پاییز خسته و زرد تونی کهمی
  
   اوج بهاررررررررررتا
  
   من بمون تا همیشهبا
  

   ویرون بشم مثل شیشهنزار
  

   قصه رو به دلت بسپارتمام
  
   گرد از این غم ممتد،بر
  

   بگن عاشقش دیگه جا زد،نذار
  

   بشه خاطره آخرین دیدارررررررررررنذار
  

  گیری دستای عاشقم و تا بگذره از چشام رد غمو تونی که بمی
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   بیااااااااااااااااادوباره
  

   تونی که بتابی، رو تن این شب سرد، رد بشیم از این پاییز خسته و زردمی
  
   اوج بهارررررررررررررررررتا
  

   تونی که بتابی، رو تن این شب سرد، رد بشیم از این پاییز خسته و سردمی
  

  ررررررررررررررر تا اوج بهارربریم
  

نمی دونم کی اشکام در اومد نمی دونم از کی به صورت بابک نگاه می .  با آدم حرف می زدآهنگش
مثل یه . اما اون لحظه بابک و نمی دیدم صدای مهران و میشنیدم که این آهنگ و زمزمه میکنه. کردم

.  سالن بود و متوجه ی من نبودبابک روش به سمت. نمی دونم چقدر گریه کردم. پیغام بود یه دل نوشته
نفس کم آوردم ریه هام اکسیژن می خواست برای پیدا کردن اکسیژن چند تا نفس عمیق و صدا دار کشیدم 

تا برگشت من و با اون حال دید دست پاچه شد و تندی نزدیکم شد و با نگرانی . که بابک و متوجه من کرد
   که خوب بودی؟و، یه دفعه چی شد تسوگند، سوگند چی شده؟ نفس بکش، نفس بکش: گفت

  
بیا بریم :  زیر بغلم و گرفت و بلندم کرد و همون جوری که من و از سالن بیرون می برد آروم گفتبابک

  .اینجا هواش خفه است. بیرون تو هوای تازه شاید بهتر نفس بکشی
  

بابک چی : بک کرد و گفتبا نگرانی رو به با.  به در سالن بودیم که مانی خودش و به ما رسوندنرسیده
  شده؟ سوگند چته؟ حالت خوب نیست؟

  
  . افتاد به صورت اشکی منچشمش

  
  بابک این دختره چرا گریه میکنه؟ باز تو چیزی گفتی؟ کاری کردی؟: مانی

  
  .نه بابا من کاری نکردم داشتم آهنگ می خوندم که دیدم زل زده بهم و گریه میکنه: بابک

  
ابک من برد سمت میز و صندلی که رو تراس بود نشوند و خودشم کنارم نشست و  سالن بیرون اومدیم و باز

  .مانی برو براش یه لیوان آب بیار: رو به مانی گفت
  

  . هم تندی رفت که آب بیارهمانی
  

. کاش دلیل غم تو نگاهتو بهم میگفتی. سوگند چی تو رو انقدر ناراحت کرده ؟ کاش به من میگفتی: بابک
  .م اعتماد داشتی که باهام درددل کنیکاش سر سوزن به

  
اومد نزدیکم و با دست پشتم و ماساژ داد .  کالفه بود و تند تند حرف میزد و دست تو موهاش میکشیدبابک

  .تا نفس کشیدنم بهتر بشه
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تو خاطرات و رویاهام غرق بودم زمان و مکان و یادم .  بابک و نمی دیدم" که تو عالم خودم بودم اصالمن
وقتی بابک اون حرفا رو زد بهش نگاه کردم اما بابک و ندیدم جلوم مهران نشسته بود که با . بودرفته 

 تنگ شده بود به تعداد شدلم برا. چشمای نگران ازم سوال میپرسید و می خواست علت ناراحتیمو بدونه
دم به تعداد تمام تمام شبایی که تنهایی اشک ریخته بودم به تعداد تمام روزایی که بی اون سر کرده بو

طاقتم تموم شده بود این دوری و . دلتنگیام و حرفهای نگفته که تو خودم دفن کرده بودم دلتنگش بودم
  . قورت بدمحرفامونمی خواستم . نمی خواستم تنها بمونم . نمی خواستم

  
چرا تنهام . نییعنی تو نمیدونی؟ تو که بهتر از همه باید بدو:  بغض و چشمای گریون رو به مهران گفتمبا

گذاشتی؟ چرا رفتی؟ چرا روز آخر به خدا گفتی دیگه عمری نمی خوام؟ تو که هم پرسه ی خاطراتم بودی 
دیگه تنهای تنهام دیگه . ئهکجایی که هوامو داشته باشی؟ همه ی این روزا و لحظه ها بدون تو و حضور تو

  .ه همیشه برگریزونه برامرویایی ندارم دیگه آرزویی نمونده همه ی روزام سرد و پاییزی
  

چرا رفتی؟ چرا نموندی؟ چرا تحمل نکردی؟ چرا جا زدی و تنهام گذاشتی؟ بهترین خاطره .  شدم داغون
می خواستی کاری کنی که همیشه یادت باشم؟ که بی تو نتونم زندگی . ی عمرم آخرین دیدارمون بود

 باهام روچرا این کا. سوگندی نموندهکنم؟ به من نگاه کن دیگه چیزی ازم نمونده همش تویی دیگه 
  کردی؟ چرا؟

  
   مشت کردم و به خیالم به سینه ی مهران میکوبیدم و مدام میگفتم چرا؟ چرا؟دستامو

  
 به هق هق افتادمو دیگه جونی برای مشت زدن نداشتم آروم سرمو رو سینه ی مهران گذاشتم و سعی وقتی

  .کردم عطر تنش و حس کنم
  

ی من و متاثر از حرفا و حال زار من مات مونده بود و هیچی نمیگفت حتی وقتی با  متعجب از کارابابک
سرمو که گذاشتم رو . مشت به سینه اش می کوبیدم هم فقط با چشمای ناراحت و نگران بهم نگاه می کرد

 پری داری لچه د: موهام و نازکرد و آروم دم گوشم گفت. سینه اش آروم دستاش و دورم انداخت
  کی این بال رو سرت آورده؟ آخه کی دلش اومد تنهات بزاره و بره؟. سوگند

  
صدای مانی و . نمی دونم چقدر تو بغلش بودم.  آروم آروم حرف میزد و سعی میکرد آرومم کنهبابک

  .آروم تر شده: شنیدم که از بابک می پرسید حالم چه طوره؟ بابکم گفت
  

یلدا از پشت مانی به سمتمون میومد و . ن خشک شدیم دفعه با یه صدای جیغی هر سه تامون تو جامویه
من و بگو که . چشمم روشن سرتون این بیرون گرم منشی جونتونه: عصبانی و ناراحت داد می زد و میگفت

 اومدی این ذاشتیبابک خان خجالت بگش من و تو سالن تنها گ.  ساعته کل ساختمون و دنبال شما گشتم2
ت؟ این دختره رو بگو که چه خوب خودش و مزلوم و خنگ نشون داده بود بیرون دنبال عشق و حال اضافی

  . فکر نمیکردم انقدر زرنگ باشه که بتونه دو تاتون و تو تور بندازه"اصال
  
از اینکه . از یلدا و عصبانیتش ترسیدم. تازه فهمیدم تو بغل بابکم.  چیغ چیغای یلدا یکم به خودم اومدمبا

اومدم خودمو بکشم بیرون از تو بغلش که بابک کمرمو سفت تر گرفت و . کشیدمتو بغل بابکم بودم خجالت 
 و می شنیدم که تند تند بشصدای قل. من و به سمت خودش کشید و سرمم با دستش تو سینه اش فرو کرد

  .یعنی قلبش به خاطر نگرانی برای من تند میزد یا اونم از جیغای یلدا ترسیده بود. میزد
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: بابک خیلی جدی و سرد گفت.  ی اساسی به یلدا رفت که یلدا صداش در جا ساکت شد یه چشم غرهبابک

پس تا . کارای من و مانی و سوگندم به تو هیچ ربزی نداره. یلدا برو تو سالن لزومی نمیبینم تو اینجا باشی
گرد تو چیزی نگفتم و کاری نکردم که از اومدن به مهمونی پشیمون بشی بی سر و صدا و حرف اضافه بر

  .سالن
  

. انگار با یه سوزن باد یلدا رو خالی کرده باشن.  که چقدر دلم خنک شد وقتی بابک این حرف و زدآخ
  .پاشو کوبید به زمین و با قر روش و برگردوند و به حالت قهر رفت تو سالن

  
  .ادسوگند جان پاشو آب بخور یکم حالت جابی:  آروم سرمو از رو سینه اش بلند کرد و گفتبابک

  
نمی خواستم . حالم یکم بهتر شد و آروم شدم.  و به لبام نزدیک کرد و کمکم کرد یکم آب بخورملیوان

دوست داشتم . از بابک و مانی هم خجالت می کشیدم که من و تو اون حال دیدن. برگردم توی سالن
 ریخته و صورتم مآرایش تمام "از طرفی هم مطمئن بودم با این همه گریه حتما. برگردم خونه و تنها باشم

. مانی تو برو تو حواست به مامان اینا باشه: رو به مانی کرد و گفت. بابک انگار فکرمو خوند. افتضاح شده
  .با این حالش بره خونه و استراحت کنه بهتره. منم سوگند و میرسونم خونه اش

  
تو حالت خوبه؟ :  به من گفت رو.  یه نگاه به من انداخت که با سر حرفای بابک و تایید می کردممانی

  مطمئن؟
  

  .آره االن خوبم ببخشید ناراحتتون کردم: من
  

  .تو شرکت می بینمت. پس برو خونه و حسابی استراحت کن. نه بابا این چه حرفیه: مانی
  
 مانی خدا حافظی کردم و بابک رفت تو سالن و لباسا و کیفمو برام آورد و سوار ماشینش شدیم و با

در تمام طول راه حس می کردم که دلش می خواد یه چیزی بگه و یه سوالی بپرسه اما . رسوندم خونه
خودش و کنترل کرده که نکنه من دباره حالم بد بشه و من چقدر به خاطر این کارش ممنون بودم چون 

دم در خونه با کلی . آخرین کاری که اون شب دلم می خواست انجام بدم توضیح در مورد رفتارم بود
وارد خوه که شدم فقط . ارش و نگاه های نگران بدرقه ام کرد که برم تو خونه و بعد خودش رفتسف

  . ساعت یه سره اشک ریختم و نمی دونم کی خوابم برد2لباسام و عوض کردم و تا 
  
مهسا دو روز پیش زنگ زده بود و گفته بود به خاطر .  اول صبح کلی ذوق و شوق داشتم و دل تو دلم نبوداز
می خواست بره خونه ی دائیش و یه سر بیاد منو ببنه اما من گفتم حتماً باید یک .  کاری باید بیاد تهرانیه

بعد کلی اصرار باالخره قبول کرد که تو این دو روزی که میاد تهران یه . اما راضی نمیشد. شب پیشم بمونه
  ...شب بیاد خونه ی من و یه شبم بره خونه ی دائیش 

  
تو که ماشین : دنبالش اما گفت. بهش گفتم میام ترمینال. معه حرکت کنه و تا ظهر میرسید صبح جقراربود

آدرس دقیق خونه رو بهش دادم . نداری برای چی باید بیای ترمینال می تونم تاکسی بگیرم بیام خونه ات
  .رفتم رفتم دوش گعدیه ناهارخوشمزه هم پخته بودم و ب. و از صبح بلند شدم همه جارو تمیز کردم
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. یه آهنگم گذاشته بودم و حسابی خوش به حالم شده بود.  و خوشگل مشگل منتظر بودم تا برسهتروتمیز
یه جیغی . رفتم آیفون و ورداشتم دیدم مهساست. چشمامو بسته بودم و از فضا لذت میبردم که زنگ زدن

با یه صدا که از .  دیدمشهاتو پله تندی رفتم درو باز کردم و منتظربودم تا . کشیدم و با ذوق گفتم بیاد تو
دلم حسابی براش تنگ . هیجان و ذوق جیغ جیغی شده بود سالم کردم و رفتم جلو و سفت بغلش کردم

بعد دو دقیقه که حسابی ذوق مرگ . شده بود مهسا هم خوشحال از دیدنم هی فشارم میداد و میزد پشتم
  .شدیم دعوتش کردم که بیاد تو

  
وای چه خونه ی کوچولو موچولو و جمع و جوری داری چقدرم تمیز، : سوتی زد و گفت وارد شد و یه مهسا

  .از تو بعیده این همه تمیزی
  

ولی . از تو چه پنهون که از صبح تا حاال پدرم دراومد تا اینجا رو تمیز کردم:  چشمکی زدم و گفتمیه
هر دو .  کرده بودم و پیدا کردمخودمونیم ثواب کردی اینجا شده بود بازار شام کلی از وسایلی که گم

اول چایی می :  گفتمومهسا رو بردم و نشوندمش و وسایلش و بردم توی اتاق گذاشتم یه گوشه . خندیدم
  .خوری خستگیت در بره یا یه دفعه ناهار رو بیارم

  
 عوض فقط دستشویی کجاست؟ برم دستامو بشورم و لباسامو. چایی بهتره. نه ناهار زوده گشنم نیست: مهسا
  .کنم

  
یه دقیقه بعدش مهسا لباس عوض کرده بود و اومد .  رو نشونش دادم و خودم رفتم چایی ریختمدستشویی

چه خبر خانم مهندس چی کارا می کنی؟ اوضاع و : همون جوری که چایی رو برمی داشت گفت. پیش من
  درس و شرکت چه طوره؟

  
نه که تو شرکت همه همدیگرو مهندس صدا . نهوای که چقدر دلم تنگ شده بود یکی مهندس صدام ک: من

کم کم از فامیلیم بدم . همه یا بهم میگن خانم منشی یا خانم آریا. میکنن اال منو دیگه عقده ای شده بودم
  .اومد بس که مدام شنیدمش

  
  .دیوونه: مهسا

  
  یاال تعریف کن ببینم چی کارا می کنی؟: مهسا

  
هت ثانیه ای خبر میدم یادت رفته؟ دو سه بارم این مهندس شهبازی چی رو تعریف کنم؟ مثل اینکه من ب: من
...  
  

  مانی؟؟؟: مهسا
  

میومد نمی دونم از کجای حرفامون گوش . آره همون مانی غافلگیرم کرد. چه صمیمی اسمشم میگه: من
  .وایمیستاد و آخرش که تلفن رو قطع میکردم میومد جلو و هر جا رو که نفهمیده بود می پرسید

  
  . ترکیده بود از خندهسامه
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رقیب پیدا کردی این یکی دست تو رو . سوگند رو دستت بلند شده. خوشم اومد. چه آدمیه این پسره: مهسا
  .از پشت بسته تو فضولی

  
فقط بعضی حرفارو اتفاقی . بال به دور من کجام این قد فضوله من اصالً فال گوش وانمی ایستم: من

  .میشنوم
  

یه یک ساعت یک ساعت و نیم بعد رفتم ناهار آوردم و خوردیم و بعد . مهسا میخندید تعریف میکردم و من
مهسا برام از کاراش گفت و اینکه اگه خدا بخواد تا یک هفته ی دیگه میره سر کار و از این یکنواختی 

  .درمیاد
  

 دو بود که قصد ساعت.  حرف داشتیم که بزنیم از هرکسی که می شناختیم گفتیم و گفتیم و گفتیم تاشبکلی
کردیم بخوابیم چون من صبح باید میرفتم شرکت و مهسا هم باید میرفت دنبال کاراش و بعدم خونه ی 

تو جام نیم . دو تا تشک پهن کردم کنار هم و هردو دراز کشیدیم اما هیچ کدوم خوابمون نمی برد. دائیش
  .خیز شدم و به مهسا نگاه کردم

  
  مهسا بیداری؟: من

  
  .بیدارمآره : مهسا

  
  مهسا یه سؤالی ازت بپرسم قول می دی جوابمو بدی؟: من

  
  چی؟:  که کنجکاو شده بود سرش و بلند کرد و بهم گفتمهسا

  
مهسا من از اون اردوی فارغ التحصیلی یعنی از زمانی که مهران رو بردیم بیمارستان دیگه چیزی : من

  .خیلی دلم می خواد بدونم چی شد. یادم نمی یاد
  

انگار داشت خاطراتش رو به عقب به زمانی . روم دراز کشید و طاق باز خوابید و به سقف خیره شد آمهسا
تو اصالً حالت خوب .حق داری یادت نیاد : بعد یه آهی کشید و گفت. که اون اتفاق افتاده بود برمیگردوند

چه روزای بدی . دی فهمیینبود مدام بیهوش میشدی یا اگرم بهوش بودی اونقدر شوکه بودی که چیزی نم
از روجا شنیدم وقتی مهران حالش بد شد و بردیمش بیمارستان تا یک ساعت بعد همه شوکه بودن و . بود

. بعدشم که همه مدام در مورد مهران و تو حرف میزدن و هر کس یه چیزی میگفت. نمی فهمیدن چی شده
اون جور که . بقیه خودتو رسوندی بهش به جهوقتی مهران افتاد تو بدون تو. خب تو، تو حال خودت نبودی

بد . بغلش کرده بودی و صداش میکردی و اشک میریختی همه فکر کردن یه چیزی بین شما دو تا هست
  .روجا و مریم حسابی حال همشون رو گرفتن و اجازه ندادن کسی پشتت صفحه بزاره. برداشت کردن

  
یعنی کسی باورش نمی . جازه نداد حرفی بزنهدیگه هیچ کس به خودش ا.  فرداش که مهران تموم کرداما

مهران خیلی بین . همه غم باد گرفته بودن. شد مهران به فاصله یک شبانه روز از بین بره و دیگه زنده نباشه
 ناراحت بودن و اشک می هاز پسر و دختر گرفته تا استادا هم. بچه ها محبوب بود و همه دوسش داشتن

هیچ کس به . حال همه بدتر شد. که تو رو مثل یه مرده ی متحرک دیدنریختن از همه بدتر وقتی بود 
خودش اجازه نداد در مورد تو فکر بد کنه حال خراب تو نشون میداد که رابطه ی تو و مهران یه رابطه ی 
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و حال بد تو نشون . از طرفی مهران مجرد بود و موردی نداشت که عاشق بشه. سطحی و معمولی نبود
دانشگاه تا دو ماه تو عزا بود و پارچه ی سیاه زده بودن . واقعاً همدیگرو دوست داشتینمیداد که شما 

خدایا دلم نمی . سوگند مهران واسه همه عزیز بود همه به خاطر مرگ ناگهانیش عزادار شدن. خیلی بد بود
خیلی خوشحالم االن .  اینکه تو بعدش امید به زندگیتو از دست دادیمخصوصاً. خواد به اون روزا برگردم

  .می بینم حالت خوبه و شدی همون سوگند شاد قبل
  

نمی . مهسا نمی دونست تو قلبم چی میگذره.  با سر حرفش رو تأیید کردم و تو جام دراز کشیدمفقط
و بدتر از اون من هر روز پام و جایی می . دونست هنوزم مهران تو قلبم زنده است و همیشه همراه منه

  ر میکنم که صداش برام قشنگترین موسیقیهزارم و پیش آدمی کا
  

   )18فصل ( 
  

 روز بعد زودی از خواب بیدار شدم و تا قبل از اینکه مهسا رو بیدار کنم صبحونه رو حاضر کردم و بعد صبح
سوگند فکر نمی کردم : سر صبحانه با لبخند بهم گفت. مهسا رو صدا کردم تا بره دست و صورتش رو بشوره

  .واسه خودت یه کدبانو شدی دختر. ی ببینمتهیچ وقت این جور
  

مهسا . بعد صبحانه هر دوحاضر شدیم و از خونه زدیم بیرون.  از تعریفش نیشم تا بناگوش باز شدخوشحال
چون کیف مهسا خیلی کوچیک بود و اون . یه سری مدارک داشت که داد دست من و منم گذاشتم تو کیفم

 رفت دنبال کاری که مهساتا یه مسیری با هم رفتیم و بعد . له جا کردمدارک رو نمی شد نه تو کیف نه تو کو
  .داشت و منم رفتم شرکت

  
تند تند حرف میزد و مدام به . مهسا بود. گوشی رو برداشتم.  بود که موبایلم زنگ خورد11 ساعت حدود

دارک رو به من یادم رفت که م. نگو صبح هردو مدارک و فراموش کرده بودیم. حواس پرتش گله میکرد
 شد من مدارک رو ارخالصه بعد کلی غرغر کردن قر. مهسا بدم و مهسا هم یادش رفت که اونا رو ازم بگیره

  .یه مرخصی میگیرم و مدارک رو بهت می رسونم و زودی برمیگردم شرکت: گفتم. براش ببرم
  

ل روز یه مرخصی  رو که قطع کردم، استرس گرفتم آخه دفعه ی اولم بود که می خواستم در طوتلفن
یه . غیراز زمان امتحانات دیگه مرخصی نگرفته بودم از طرفی هم مهسا به مدارک احتیاج داشت. بگیرم

 کردم و رفتم ازدرو ب. صداشو شنیدم که گفت بفرمائید. نفس عمیق کشیدم و رفتم دم دفتر رئیس و در زدم
وقتی دید چیزی نمیگم . ود و کار میکردسرش هنوز پائین ب. سالم کردم و رفتم کنار میزش ایستادم. تو

  کاری داشتید؟: سرش رو بلند کرد و با تعجب بهم نگاه کرد و گفت
  
  . ساعت مرخصی بگیرم2راستش می خواستم ... بله :  من من گفتمبا
  

  برای کی؟:  سمت چپش باال رفتابروی
  

  .همین االن: من
  

  چرا یه دفعه؟: بابک
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  . دو ساعت برم بیرون اما برمیگردمکاری برام پیش اومد که باید: من

  
متأسفم نمی تونم بهتون :  جاش صاف نشست و تکیه داد به صندلی و همون جور که بهم نگاه میکرد گفتتو

  .مرخصی بدم
  

  آخه چرا؟:  با ناله گفتممن
  

شما چون . خب به خاطر اینکه من برای یه پروژه باید برم یکی رو ببینم و به حضور شما نیاز دارم: بابک
باید باشید که مدارک رو خودتون تحویل بگیرید و در جریان کارها باشید تا برای مرتب کردن شون دوچار 

  .مشکل نشید
  

 در اومده بود حاال با مهسا باید چی کار می کردم طفلی تو سرما منتظرم بود تا من مدارکش رو براش آهم
خب : یه نگاه به من کرد و یه فکری کرد و بعد گفتفکر کنم قیافه ام خیلی شبیه ناله بود چون بابک . ببرم

کار .  تا از کارتون جا نمونیدیبرمتوناصالً من خودم م. شما می تونید بعد از کارمون برید به کارتون برسید
  .ماهم زیاد طول نمی کشه

  
  .راضی به زحمتتون نیستم دستتون درد نکنه:  از اینکه مشکلم داشت حل میشد گفتمخوشحال

  
  .زحمتی نیست خودم می خوام این کارو بکنم: یه لبخند زد و گفت بابک

  
حاضر باشم که تا دو :  خندیدم و بعد از تشکر حرکت کردم که بیام بیرون از اتاق که صدام کرد و گفتبهش

زودی وسایلمو جمع کردم و حاضر و آماده . چشمی گفتم و اومدم بیرون. دقیقه ی دیگه راه می افتیم
دقیقاً دو دقیقه بعد کیف به دست اومد بیرون و وقتی منو دید که حاضر و آماده سرپا . ممنتظر رئیس شد

  .حاضرید؟ پس بریم: منتظرش ایستادم لبخندی زد و گفت
  

 دقیقه بعد رسیدیم به شرکت سهند و 10یه .  از شرکت بیرون اومدیم و رفتیم سوار ماشین بابک شدیمدوتایی
  .ه کارمون تموم شد و دوباره سوار ماشین شدیم دقیق15تو کمتراز . رفتیم باال

  
  خب خانم من در خدمتم کجا باید بریم؟:  رو به من کرد و گفتبابک

  
 خجالت کشیدم آخه ناسالمتی رئیسم بود و من داشتم ازش به عنوان راننده ی شخصی استفاده می یکم

: تره پررو و سوء استفاده گره گفتمبرای اینکه یه چیزی گفته باشم که بعداً پیش خودش نگه این دخ. کردم
  .من می تونم خودم برم و شما رو تو زحمت نندازم

  
  .شما رحمتید تا باشه از این زحمتها بودن با شما می ارزه به این کار:  لبخندی زد و گفتبابک

  
  .شما لطف دارید: از حرفش یکم سرخ شدم و گفتم.  پسره هم یه چیزیش میشدا این چه حرفی بود زداین
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راستش اصالً حسش .  قبل از اینکه فرصت کنه که پشیمون بشه سریع آدرس رو دادم و اونم راه افتادبعدم
ترجیح میدادم پررویی به خرج بدم اما توی یک ماشین گرم و . نبود تو این سرما با تاکسی و اتوبوس برم

  .راحت برم و سرما رو به خودم نبینم
  

یه دفعه از این که با بابک اومدم . رسیدیم و از دور مهسا رو دیدم جایی که قرار گذاشته بودیم نزدیک
اما کار از کار . کاش تنها اومده بودم االن مهسا واسه خودش یه فکرایی میکنه: تو دلم گفتم. پشیمون شدم

  .گذشته بود و دیگه رسیده بودیم
  

ست همون جایی که گفته بودم؛ چشمی گفت و در. لطفاً اون جلو نگه دارید:  به بابک کردم و بهش گفتمرو
مهسا تا چشمش به من افتاد که از یه . تشکر کردم و سریع پیاده شدم. دقیقاً جلوی پای مهسا ترمز کرد

 با تعجب و رهمون جو. حتی جواب سالمم نداد. همچین ماشین گرونی پیاده شدم چشماش گرد شد
  .کنجکاوی به ماشین نگاه میکرد

  
  ه؟ اون پسره کیه توش نشسته؟سوگند این ماشین کی: مهسا

  
  .رئیسمه. مهسا اون جوری نگاه نکن زشته: من

  
  ...اون چرا اومده؟ نکنه شما :  با چشمای گرد منو نگاه کرد و گفتمهسا

  
  .باید میرفتیم یه جایی بعدش لطف کرد و منو رسوند که بیام مدارکتو بدم. اه ساکت شو توهم: من

  
  . رو میکردیاین همون بابکه که تعریفش: مهسا

  
  .جون مادرت تابلو نکن. آره: دندونهای بهم فشرده گفتمبا
  

 مهسا اصالً به حرفم توجهی نمی کرد همون جور از پشت سر من زل زل زوم کرده بود توی ماشین و اما
  .بابک رو نگاه میکرد آخرم اون قدر نگاه کرد که بابک متوجه شد

  
داره میاد جلو هه چقدر . داره پیاده میشه... اه، اه .  میکنموای سوگند فکر کنم فهمید دارم نگاش: مهسا

  .سوگند، سوگند نگاه کن دیگه بهمون رسید. وای چه رئیس توپی. چه قد بلنده. خوش تیپه
  

بس که مهسا تابلو نگاه کرده بود طفلی پسره از روی .  برگردوندم و دیدم بابک به دو قدمی ما رسیدهرومو
  .خدا خدا می کردم که این کارو نکنه. از همون دور سالم کرد.  سالم کنهادب پیاده شده بود که

  
  سالم حالتون خوبه؟: بابک

  
دیگه از ورجه ورجه و پرحرفی .  دیدم مهسا انگاری بهش برق وصل کرده باشن بی حرکت ایستادهبرگشتم

حتی مژه هم نمی . ردمات و مبهوت وایساده بود و به بابک نگاه می ک.های چند دقیقه قبلش خبری نبود 
   شما خوب هستید؟نونسالم مم... س : زد مجبوری یه سقلمه به پهلوش زدم یه تکونی خورد و با بهت گفت
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ممنون خودم شخصاً اومدم تا بابت تأخیرمون :  که از رفتار مهسا تعجب کرده بود یه لبخند زد و گفتبابک
سوگند خانم احتیاج داشتم این شد که دیر سر یه کار فوری پیش اومد که من به کمک .عذر خواهی کنم
  .قرارشون رسیدن

  
. کامالً درکش میکردم می دونستم چه حسی داره.  چی بابک بیشتر حرف میزد حال مهسا خرابتر می شدهر

اشک تو چشمای مهسا . منم دفعه ی اول که صدای مهران رو با صورت بابک دیم همین حال رو پیدا کردم
  .جمع شد

  
  .شما ببخشید که من تو ساعت اداری مزاحم کارتون شدم. اختیار دارید: فت لکنت گبا
  

 دوباره خندید و چند تا تعاروف دیگه پروند و بعد یه با اجازه گفت و رفت کنار ماشین ایستاد مهسا بابک
وقتی بابک ازمون دور شد مهسا . همون طور مبهوت بهش نگاه میکرد و با چشم حرکاتش رو دنبال می کرد

  ...این ... سوگند این : ا چشمای اشکی بهم نگاه کرد و گفتب
  

  .صدای مهران:  لبخند کم رنگ و ناراحت زدم و تو ادامه ی حرفش گفتمیه
  
انگار زبونش قفل شده بود شایدم چیزی به ذهنش نمی یومد که بگه همون جور که .  سر جواب مثبت دادبا

مطمئناً اگه یکی احساس منو درک . نم بغض کرده بودمم. ناراحتی صورتش بیشتر می شد پرید بغلم کرد
.  و می خواد آرومم کنهنهکنه اون یک نفر مهساست و حاال کامالً پیدا بود که داره با تمام وجود درکم میک

یکم تو . اما من تو این چهار پنج ماه به بابک با صدای مهران عادت کرده بودم اما مهسا هنوز تو شوک بود
. بابک درو برام باز کرد و من رفتم نشستم تو. بعد خداحافظی کردم و رفتم سمت ماشینبغلش موندم و 

از شیشه به مهسا که هنوز گیج بود نگاه کردم و لبخند زدم اونم خندید و . بابکم رفت نشست پشت فرمون
بک منو تو افکارم غرق بودم که صدای با. بابک ماشین رو روشن کرد و حرکت کردیم. برام دست تکون داد

  .به خودم آورد
  

  شما حالت خوبه؟: بابک
  

  .بله ممنون: بغضمو قورت دادم و گفتم.  باال آوردم و بهش نگاه کردمسرمو
  

  فضولی نباشه اما میشه یه سؤالی بکنم؟: بابک
  

  .بفرمائید: من
  

  اتفاقی افتاد؟ دوستت حرفی زده که ناراحتت کرده؟: بابک
  

  .نه چیزی نشده: من
  

  . ناراحت به نظر می آیاما خیلی:بابک
  

  .نه مشکلی نیست:  زدم و گفتملبخندی
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  می تونم یه سؤال دیگه بپرسم؟:  دوباره گفتبابک

  
  .بله بفرمائید: من

  
  قول می دی جواب بدی؟: بابک

  
  .البته: من

  
  از دست من ناراحتید: بابک

  
  چرا این فکر روکردید؟: من

  
. خه احساس میکنم وقتی دوستتون منو دید ناراحت شدآ:  با کالفگی دستی تو موهاش کشید و گفتبابک

قبلش داشتیم حرف میزدین و دوستت می خندید اما تا منو دید ساکت و . داشتم از توی ماشین می دیدمتون
مثل :  گفتارهیکم مکث کرد و بعد دوب... حتی حس کردم اشک تو چشماش جمع شده، مثل . ناراحت شد

نمی دونم چی کار کردم که . خودم اشکاتو دیدم. وز تو هم گریه کردیاون ر. تو که بار اول منو دیدی
  .باعث ناراحتیتون میشه

  
  . فکر نمی کردم بابک متوجه شده باشه نه اشکای روز اول من و نه گریه ی مهسا رواصالً

  
ر  دونستم چی بگم اما باید یه چیزی میگفتم چون بابک بدون اینکه تقصیر داشته باشه خودش رو مقصنمی

یعنی شما کاری . اصالً ربطی به شما نداره: واسه همین گفتم. ناراحتی ما می دونست و ناراحت بود
  .نکردین

  
  .پس چرا وقتی منو میبینید این حال بهتون دست میده: بابک

  
 شده بودم باید بهش میگفتم تا االن خیلی آقایی کرده بود که به خاطر کارهای عجیب و غریبم ازم کالفه

  .لی نکرده بودهیچ سؤا
  

  ...راستش مشکل شما نیستید، بلکه: من
  

  ؟...چی: بابک
  

  .صداتون، اونه که باعث میشه هم من وهم دوستم این جور متأثر بشیم: من
  

  . با گیجی بهم نگاه کرد کامالً پیدا بود که چیزی نفهمیدهبابک
  

  چرا صدام اذیتتون میکنه؟: بابک
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  .یه کسی می ندازهاذیتمون نمی کنه فقط مارو یاد : من
  

  نمی شه بپرسم کی؟: بابک
  

  .استادمون:  گفتمکالفه
  

  . چپ بابک از تعجب باال رفتابروی
  
  .اما چرا صدای استادتون باعث میشه شماها ناراحت بشید: _
  

  . ول کن نبود تا از کل ماجرا خبردار نمی شد ول نمی کردبابک
  

  .دوسش داشتین: بابک
  

  کیو دوست داشتم؟: من
  

استادتون و یا باید خیلی دوستش داشته باشید یا خیلی ازش ناراحت باشید که شنیدن صداش باعث : بابک
من فکر میکنم که دوسش دارید چون یه جور خاصی به من نگاه می کردین هر دو . اشک ریختنتون بشه

  .غمگین بودین... تاتون انگار یه جورایی
  

  .مرده: نم گفتم خالصه برای اینکه از فکر وخیال راحتش کخیلی
  

  کی؟ چی؟:  ناباور گفتبابک
  

  .استادم مرده: من
  

  .اما بازم درک نمی کنم که چرا باید اینقدر ناراحت بشید. متأسفم:  با ناراحتی گفتبابک
  

اون فقط . استادم جوون بود:  با چشمایی که از اشک پر شده بود بهش نگاه کردم و داد زدم و گفتمعصبی
  .نباید. هنوز چیزی از زندگیش نفهمیده بود و اون نباید میمردبیست و هشت سالش بود 

  
نمی تونی تصور کنی . می دونی بدترین قسمتش کجاست؟ این که جلوی ما مرد:  کمی آروم تر گفتمبعد

  .که دیدن مرگ یه آدم جلوی چشمات چقدر وحشتناکه
  

ق هق افتاده بودم و با صدا هوا رو به ه.  طاقت نیاوردم؛ نمی تونستم ادامه بدم نفس کم آورده بودمدیگه
بابک با دیدن من دستپاچه ماشین رو گوشه ی خیابون پارک کرد بعد منو به . به داخل ریه هام میکشیدم

از دکه ی بقل پیاده رو یه بطری آب معدنی گرفت و اومد در سمت . صندلی تکیه داد و از ماشین پیاده شد
  .م دادمنو باز کرد و آروم آروم آب رو به خورد
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با . اما هنوز چشمام از اشک می سوخت. نفس کشیدن آسونتر شد.  که آب خوردم حالم بهتر شدیکم
. طفلی هم ترسیده بود و هم نگران شده بود. چشمایی که به خاطر اشک تار میدید به بابک نگاه می کردم

  ترسیدی؟. نگرانت کردم. ببخشید: با صدایی که به زور در می اومد گفتم
  

  .بخند قشنگ زد که آرومم کرد لیه
  

  .واقعاً شرمنده ام. معذرت می خوام نباید با سؤاالم اذیتت میکردم. اعتراف میکنم که خیلی ترسیدم: بابک
  

ازت . تو این مدت مدام در برابر کارهای عجیبم سکوت کردی. مهم نیست حق داشتی کنجکاو شی: من
  .ممنونم

  
  .نمی خواد برگردی شرکت. تو باید استراحت کنی. ونمت خونهمن میرس. تشکر الزم نیست سوگند: بابک

  
  .تو شرکت آروم ترم. نمی خوام تو خونه تنها باشم. حالم خوبه. نه میام شرکت:  گفتمسریع

  
  .هر جور راحتی:  لبخندی زد و گفتیه
  

 با هم صحبت  استرس و نگرانی داشتیم که اصالً حواسمون نبود که چقدر راحت مثل دو تا دوستداریماونقدر
دیگه ام در مورد مهران . بابک یکم دیگه صبر کرد تا حالم بهتر شد و بعد سوار شد و رفتیم شرکت. می کنیم

  .ازم سؤال نپرسید
  

یه درس داشتیم که . از صبح میرفتم دانشگاه و شب برمیگشتم.  طبق معمول آخر هفته ها برپا بوددانشگاه
 به خاطر همین استادمون به خاطر راحتی ما و برای اینکه پایان .هم سنگین بود و هم مطالب درسیش زیاد

 اون قسمت مطالبی که امتحان بعدترم بتونیم نمره ی خوب بگیریم گفته بود که دو سه تا میان ترم میگیره و 
  .دادیم و حذف میکنه

  
تو . ده بودیمکلی درس خونده بودیم و حسابی آما.  بود و قرار بود اولین میان ارم رو بدیمچهارشنبه

استاد یه . ساعت امتحان با استرس رفتیم سر جلسه نشستیم. دانشگاهم با درنا و بیتا کلی درس خونده بودیم
هر کس هر جا : اومد و گفت. ومدپیرمرده با مزه بود با اینکه قیافه اش جدی بود اما مهربون به نظر می ا

  .من بهتون اطمینا دارم که تقلب نمی کنید. یددلش می خواد بشینه الزم نیست صندلی هاتون رو تکون بد
  

ما . ردیف کناریمون هم آقای مهدوی و موسوی و یه پسر دیگه نشسته بودن.  بیتا و درنا کنار هم نشستیممنو
دو . استاداومد و سؤالها رو داد و امتحان شروع شد. ردیف آخر بودیم و جلومون رو بچه ها گرفته بودن

 مارو به حال خودمون ستادا.  خودش هی میرفت بیرون و پنج دقیقه بعد اومددقیقه بعد استاد واسه ی
  .گذاشته بود

  
سؤال دو جوابش چی میشه؟ سؤال .  تند تند سؤاال رو جواب میدادم که این پسره مهدوی شروع کردداشتم

  .7،سؤال 6
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هم خورده بودم و بس که دم گوشم وزوز میکرد تمرکزم ب.  جور یکی یکی سؤاال رو ازم می پرسیدهمین
  .جوابا یادم میرفت

  
  . چی میشه4خانم آریا، آریا، سوگند، : مهدوی

  
این قدر منو صدا : برگشتم با عصبانیت نگاش کردم و آروم و با حرص گفتم.  کفرم رو درآورده بودحسابی

و اعصاب ر. اجازه بدید من جوابا رو بنویسم بعد شما از روی دستم ببینید. مکنید تمرکزم بهم می خوره
  .نرید لطفاً صمیمی هم نشید

  
دیگه ساکت شده بود اما .  جور عصبانی رومو برگردوندم و دوباره شروع کردم به جواب دادن سؤاالهمون

  .دلم می خواست یه کتک حسابی بهش بزنمش. کامل روی برگه من دراز کشیده بود
  
رگه امو دادم به استاد میترسیدم یکم بیشتر  جوابا رو تموم کردم و کامل نوشتم از حرصم بلند شدم تندی بتا

  .بشینم جدی جدی کنترولمو از دست بدم و این پسره ی پررو رو ناکار کنم
  

  .اول بیتا اومد پشتش مهدوی بعدشم درنا.  و ایستادم دم در کالس منتظر که بیتا و درنا بیان بیروناومدم
  

پرو اومد صاف صاف جلوی من ایستاد و . ر بیوفته دلم نمی خواست دوباره چشمم به این پسره ی رودااصالً
دستتون دردنکنه خانم آریا، اما چرا این قدر زودبلند شدید؟ مجبور شدم بقیه ی سؤاال رو : با نیش باز گفت

  .از روی جزوه بنویسم
  

تحویلش نگرفتم حتی جوابشو ندادم رومو کردم سمت بیتا و با اون حرف .  ی پررو چه گله هم میکردپسره
  .مهدوی هم وقتی دید جوابش رو نمی دم رفت با درنا حرف زد. دمز
  

حالم داره بهم . بیتا ترو خدا زود از اینجا بریم دیگه تحمل این پسره ی مسخره رو ندارم:  به بیتا گفتمآروم
  .میخوره از لوس بازیش

  
  .چرا؟ مگه چی شده:  با خنده و تعجب گفتبیتا

  
  .تعریف میکنماول بریم از اینجا بعد برات : من

  
رفت کنار درنا و مهدوی ویه ببخشید گفت و دست درنا .  یه نگاهی به من کرد و فهمید جدی حالم بدهبیتا

از ساختمون که بیرون اومدیم یه نفس راحت کشیدم و رفتم روی یه صندلی . رو کشید و با خودش آورد
تو با این مهدوی چه .  مردم از فضولیحاال زود بگو چی شده که: بیتا اومد کنارم و نشست و گفت. نشستم

  مشکلی داری؟
  

  .هیچی فقط نمی خوام ببینمش تحملش رو ندارم: من
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منم . بیتا و درنا دلشون رو گرفته بودن و می خندیدن.  مجبور شدم کل داستان رو براشون تعریف کنمبعد
ست منو نشون داد و بیتا با د. حرص می خوردم نمی فهمیدم کجای چیزی که تعریف کردم خنده داره

  . میشیرانگار داری منفج. معرکه است. وای سوگند اگه می تونستی االن قیافه تو ببینی: گفت
  

  .مثل آتشفشان شدی: درنا
  

  یعنی این قدر تابلوئه؟: من
  

االن که داری تعریف میکنی این . خوب شد آوردیمت بیرون وگرنه پسره رو می کشتی جدی. خیلی: بیتا
  .دختر تو چه جوری امتحان دادی. ری پس ببین سر جلسه چه حالی داشتیقدر حرص می خو

  
  . اینکه بیتا و درنا حسابی بهم خندیدن جوری که خودمم خنده ام گرفت رفتیم یه چایی بخوریمبعد

  
 ی بعد درنا اومد نشست کنارمون و با آب وتاب برامون تعریف کرد که بعد امتحان که می خواست بره هفته

ن پسره مهدوی با یکی از همکالسی هامون که یه مرد چهل و پنج شش ساله بود با ماشین مهدوی کرمان، ای
می خواستن برن کرمان گویا مهدوی اونجا کار داشت این آقای رحمتی رو هم با خودش میرسوند 

اد شهرشون؛ انگاری فهمیده بود درنا هم میره کرمان اومد و بهش گفت که من میرسونمتون کرمان نمی خو
  .با اتوبوس برید

  
 یکم تعارف کرد و بعد از خداخواسته سوار ماشین مهدوی شد چون اصالً دوست نداشت سه ساعت درنا

  .وایسه تو ترمینال تا زمان حرکت اتوبوس کرمان بشه
  

 راه هم این آقای رحمتی و مهدوی مدام از درنا در مورد بچه های کالس سؤال میپرسن و این درنا توی
  .ش چفت و بست نداره هر چی راجع به هرکی می دونه میگههم که دهن

  
  این دوستتون خانم بد اخالقه چرا با همه دعوا داره؟:  اینکه مهدوی بر میگرده میگهتا
  

  .با همه دعوا نداره فقط با شما این جوریه:  هم میگهدرنا
  

  .واسه همین این جوریهسوگندو بی خیال اون عاشقه :  هم برای اینکه مهدوی رو ساکت کنه میگهدرنا
  

آخه یکی نبود به این دختر بگه تو چرا بی اجازه در .  که چقدر اون روز از دست درنا حرص خوردموای
از بچه ها شنیده . شاید یکی دوست نداشته باشه پشت سرش شایعه درست کنید. مورد بقیه حرف میزنی

ا اسم گذاشته و این جور که درنا میگفت اسم بودم که این مهدوی برای همه از دختر و پسر گرفته تا استاد
  .بود» بد اخالق«منم 

  
گفتم این پسره .  حسی بهم میگفت برم این مهدوی رو بزنم له و لوردش کنم اما باز جلوی خودمو گرفتمیه

  .ارزش وقت گذاشتن نداره
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مدام . هی بهش نداشتم متوجه بودم که مهدوی زاغ سیامو چوب میزنه تا سر از کارم دربیاره اما توجکامالً
  .سعی میکرد خودش رو بهم نزدیک کنه و سر حرف رو باز کنه اما بهش رو نمی دادم

  
 شنبه بود و دم غروب حدود ساعت پنج اینا بود تقریباً کالسمون تموم شده بود و با بیتا و درنا قدم زنان پنج

  .نجکاوی گوشی رو برداشتمشماره ناآشنا بود با ک. راه میرفتیم که دیدم موبایلم زنگ میخوره
  
  .الو سالم: _
  

کار مهمی داشتم . شماره تون رواز مانی گرفتم. سالم خانم آریا حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم شدم: صدا
  .باهاتون

  
  . بود تعجب کرده بودم که چرا زنگ زده بود و باهام چی کار دارهبابک

  
  .مشکلی نیست. خواهش میکنم، بفرمائید: من

  
دنبال یه پرونده میگردم که سه شنبه بهتون داده بودم امروز بهش . م من به کمکتون نیاز دارمخان: بابک

میشه لطف کنید و . این بود که ناچاراً مزاحم شما شدم. نیاز دارم اما هرچی میگردیم پیداش نمی کنیم
  بیاید شرکت و پرونده رو پیدا کنید؟

  
  بله، حتماً، اما کی؟ االن؟: من

  
می . گه میشه همین امشب، پرونده ی مهمیه؛ امشب باید روش کار کنم فردا صبح باید برم شمالبله ا: بابک

  می تونید بیاید؟. دونستم امروز دانشگاهید
  

  .بله، بله، وقتی این قدر پرونده مهمه حتماً میام: من
  

یاد تو زحمت میام دنبالتون که ز. ممنون میشم من تا پنج دقیقه ی دیگه جلوی در دانشگاهتونم: بابک
  .یه جوری جبران محبتتون رو بکنم. نیوفتید

  
  .ممنون، راضی به زحمتتون نیستم خودم میام شرکت: من

  
  .دیگه دیره نزدیک دانشگاهم، پس فعالً، میبینمتون: بابک

  
  .باشه خداحافظ : من

  
  .بیتا و درنا ایستاده بودن و برو بر بهم نگاه میکردن.  رو قطع کردمگوشی

  
  بود؟ کجا باید بری؟کی : بیتا

  
  کی می خواد بیاد دنبالت؟: درنا
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فردا صبح می خواد بره شمال پرونده رو الزم . باید برم شرکت یه پرونده رو پیدا کنم. رئیسم بود: من

  .داره
  

  جدی؟ کجا می یاد؟ دم دانشگاه؟: بیتا
  

  . دقیقه دیگه می رسه5آره گفت تا : من
  

  . االن دو دقیقه اش گذشتهاه پس چرا وایسادی؟ بریم که: درنا
  

با تعجب به این دو تا که از من بیشتر عجله داشتن نگاه .  دستمو کشید و منو برد سمت ورودی دانشگاهبعد
  .کردم

  
  حاال شما چرا اینقدر عجله دارید؟: من

  
  .می خوایم رئیستو ببینیم. تو هم خنگی دیگه: بیتا

  
  می خواین با من بیاید؟: من

  
  .نگران نباش. دانشگاه وایمیستیم و از دور نگاه میکنیمنه ما دم : درنا

  
  .باشه خوبه: من

  
 دم دانشگاه، یه نگاهی به اطراف کردم و بابک رو دیدم که ایستاده کنار ماشین و تکیه اش رو داده رسیدیم

  .به بیتا اشاره کردم. بود به در ماشینش
  

 دیدم که ایستاده کنار ماشین و تکیه اش رو داده  دم دانشگاه، یه نگاهی به اطراف کردم و بابک رورسیدیم
  .به بیتا اشاره کردم. بود به در ماشینش

  
  .همونیه که کنار ماشین سیاهه ایستاده. اوناهاش اونجاست: _
  

  کدوم، کدوم، وای همون که کت شلواریه؟: بیتا
  

  .عجب تیکه ای چه خوش تیپ و خوشگله: درنا
  

  .یکوفتت بشه رئیس به این خوب: بیتا
  
. همون جور که می خندیدم باهاشون خداحافظی کردم و رفتم سمت بابک.  حرفاشون خنده ام گرفتاز

  .مهدوی کنار ماشینش ایستاده بود ماشینش فاصله ی زیادی تا ماشین بابک نداشت
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  .خانم آریا کجا تشریف می برید؟ می تونم برسونمتون: مهدوی
  

بابک که از دور منو دید یه لبخندی زد و برام دست . ه دادم سرد ازش تشکر کردم و به راهم ادامخیلی
اونم با . این همون لحظه ای بود که از جلوی مهدوی رد شدم. تکون داد منم تو جوابش دست تکون دادم

  . بیاره بابک کیهراز فضولی همون جا ایستاد تا سر د. تعجب مسیر نگاهمو دنبال کرد و بابک رو دید
  

ار بابک و بیش از حد خودمو بهش چسبوندم که مهدوی االغ ببینه ما به هم  از قصد رفتم کنمنم
سالم خوبی؟ کی رسیدی؟ خیلی وقته : با لبخند خیلی صمیمی به بابک گفتم. خیلیییییییییی نزدیکیم

  .منتظری ببخشید دیر کردم
  

  ...ببخشید. نه االن رسیدم:  که یکم گیج شده بود خندید و گفتبابک
  

می دونستم که . و با رسمی حرف زدن بند و آب بده.  حرفش تا یه وقت گند نزنه به نقشه ام پریدم توسریع
می خواستم حاال که داره . مهدوی پشت سرم حرف درآورده که من یکی رو دارم که این جوری سردم

ک و  و قیافه و دپشایعه درست میکنه و منم نمی تونم جلوش رو بگیرم با نشون دادن بابک که از نظر تی
  .پوز صد تا بهتر از مهدوی و نوچه های حرف درآر دروبرشه یه تو دهنی بهش زده باشم

  
خدایش بابک با این تیپ و قیافه و .  حاال که فکر میکنه بابک دوستمه بازم خودشیرینی میکنه یا نهببینم

  .کالس و استیل سنگین با اون ماشین مدل باالش تو دهنی خوبی برای مهدوی بود
  

  .لی خوب بریم دیگهخی: من
  

 لبخندی زد و درو برام باز کرد و بعد از اینکه نشستم و درو بست و رفتم از اون طرف سوار ماشین بابک
دلم خنک .لحظه ی آخر یه نگاه به مهدوی کردم که با دهن باز و متعجب به من و بابک نگاه میکرد. شد

بابک با اون . بوداون جلوی بابک جوجه .مطمئنن دیگه جرأت نمی کرد پشت سرم حرف درآره. شده بود
  . تا مثل مهدوی رو هم زمان حریف بود10قد و هیکل ساخته شده 

  
همون جور که . لبخند رضایت آمیز زدم و برگشتم سمت بابک که داشت به من و لبخند شادم نگاه میکردیه

همین االن یکی و نمی دونم چرا ولی احساس میکنم . خیلی خوشحالید: ماشین و راه می نداخت گفت
  .اون لبخند روی صورتتون لبخند پیروزیه. سرجاش نشوندید

  
قبالً هم چند باری بدون اینکه حرفی بزنم حدسای دقیقی زده .  پسر زرنگی بود و حس قوی داشتخیلی

  .بود از حرفش تعجب نکردم فقط لبخندم عمیق تر و گشاد تر شد
  

اونم .  باهاش صمیمی حرف زدم و خودمو بهش چسبوندم یادم اومد که چه جوری خوشحال واسه خودمبعد
اما خوشحالی تو صدام . یکم خجالت کشیدم و لبخندم رو جمع و جور کردم. آقایی کرد و به روم نیاورد

  .با اینکه سعی کردم خودم رو شرمنده نشون بدم اما نمی شد. پیدا بود
  

  .شرمندتونم: من
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  برای چی؟: بابک
  

اون جوری سالم ... اون جوری... اون موقع که دیدمتون.... می دونید... ش برای چند دقیقه پیمنک
  ...علیک کردم

  
  .سالمت چه جوری بود؟ زیاد پشیمون نشون نمیدی:  با شیطنت خندید و گفتبابک

  
رو صندلیم یکم کج . کامل برگشتم طرفش و بهش نگاه کردم. داشت لذت می برد.  نگاهش کردمزیرچشمی

  .می تونم باهاتون راحت حرف بزنم: بعد گفتم.  به در دادم تا کامل رو به روم باشهشدم و تکیه ام رو
  
  .البته چرا که نه:  لبخند گفتبا
  

هم به خاطر اینکه اجازه دادید راحت حرف بزنم هم به خاطر کمکی . ممنونم:  نفس عمیق کشیدم و گفتمیه
زرگ در حق من کردین که تا عمر دارم ازتون بدون اینکه خودتون بدونید یه لطف ب. که امروز بهم کردین

 گشادش رو میبنده و دهنحاال دیگه . شما کمکم کردید که یه درس حسابی به یه آدم مزخرف بدم. ممنونم
بابت چند . احتیاج داشت که یکی سرجاش بنشوندش. پسره ی دلقک، کودن. برای کسی حرف در نمی آره

ه باهاتون صمیمی حرف زدم ولی الزم بود که یکی فکر کنه ما ببخشید ک. دقیقه ی قبل هم ازتون ممنونم
حاضرم .اصالً قصد نداشتم ازتون سوء استفاده کنم. بهم نزدیکیم تا از شما بترسه و حساب کار دستش بیاد

  .محبتی که به من کردید رو هر جوری که بخواید جبران کنم
  

بدون اینکه بخوام به عادت . بابک نگاه کردم که تموم شد یه نفس راحت کشیدم و آروم نشستم و به حرفم
یه لحظه . قدیمی تند تند و بدون نفس گیری حرف زده بودم و هرچی تو فکرم بود رو به زبون آورده بودم

بابک . که گند نزدمدادنگران شدم که نکنه حرف بدی زده باشم، اما صورت و نگاه خندان بابک نشون می
  .ر این همه حرف رو اینقدر تند گفتید؟ خیلی جالب بودچه طو: همون جور که می خندید گفت

  
  .خب وقتی عصبی میشم حرفها همین جوری از دهنم میاد بیرون:  باال انداختم و گفتمشانه

  
فکر کنم می خواستی به یه پسر درس بدی همون که با چشمهای . خوب در مورد حرفات. آهان خوبه: بابک

خب من میگم کارت خوب بود چون با قیافه ی وارفته ای که من . د ایستاده بو206گرد و دهنی باز کنار 
 من برات کردم باید یدر مورد کاری که گفت. دیدم مطمئناً دیگه کارت نداره و شما می تونی، راحت باشی

  .پس نمی خواد ازم تشکر کنی. بگم که خوشحال میشم اگه بتونم کمکی بهت بکنم
  

یکی درمیون شما . انگار تو هنوز با من راحت نیستی.  حرف زدنتدر مورد مدل:  یه فکری کردو گفتبعد
من خودم آدم . بابا خودتو راحت کن و شما و جمع و بیخییال شو. میگی و فعل ها رو جمع می بندی

راحتی هستم و زیاد رسمی حرف زدن رو دوست ندارم اما تو محیط اداری اونم تو شرکت ما که همه با هم 
البته همه با دل و جون کار . اید یه رسمیتی به کار ببریم تا کارا بهتر پیش برهدوست و فامیل هستن ب

االن اینجا نه . آقا و خانم گفتن فقط تو شرکته، بیرون شرکت دیگه الزم به رسمی حرف زدن نیست.میکنن
اسم  رسمی حرف بزنیم و همدیگر رو با یرمن رئیس ام نه تو منشی پس موردی نداره که بیرون از شرکت غ

  .یادت رفته سوگند تو بهم قول دادی. کوچیک و تو خطاب کنیم
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 اینکه خودمم از این همه آقا و خانم گفتن خسته شده بودم و از خدام بود که یکم حرف زدنم راحت کنم با
اما گفتم اگه همین اول قبول کنم شاید بگه چقدر پرروام و منتظر بودم واسه همینو با اینکه قول داده بودم 

  :گفتم. ا هنوز ازش یکم خجالت می کشیدم خوبام
  
  "... ولی آخه شما رئیس شرکتید و خب این یه ذره"
  

یه ذره چی ؟ وقتی خودم میگم راحت باش تو چرا سختش میکنی؟ من که دیگه رسمی صدات نمی : بابک
  تو هر دفعه باید این بحث و پیش بکشی؟. کنم تو اگه دوست داری رسمی باش

  
یه فکری کردم دیدم عمراً من خودم اند راحتی و . به هه عصبانی شد االنه که پنجول بکشه خدا آق گروای

کوتاه کردنم حتی سر امتحانم واسه استاد تلگرافی و تیتروار می نویسم حاال اینجا بیام این همه پسوند و 
  . وقتهیچپیش وند به حرفام اضافه کنم و حرف دوکلمه ای رو تو دو تا جمله بگم؟ 

  
  .نه،نه قبوله رسمی حرف زدن کنسل:  از ترس اینکه پشیمون بشه و یا بازم قاطی کنه گفتمعسری

  
ببین سوگند بدون تعارف میگم اگه اون پسره بازم دردسر درست کرد . حاال می تونیم راحت باشیم: بابک

  .حتماً بهم بگو یه کاری میکنم که دیگه به فکر اذیت کردن نیفته
  

خودم اصالً تحویلش نمی گیرم واسه همین حسابی سوخته . کنم دیگه جرأت کنهنه بابا فکر نمی : من
  ..امروزم که تو رو دیده با این قدو قواره خب دیگه

  
  . من و بگیره در عرض دو سوت پسر خاله شدمیکی

  
  .پس این قدو قواره یه جا به درد خورد:  خندید و گفتبابک

  
کردم و دادم به بابک می خواستم برم که بابک گفت صبر کنم  رسیدیم شرکت و رفتم پرونده رو پیدا خالصه

منم شاد از این که راحت در خونه میرسم قبول . منو میرسونه خونه هرچی گفتم خودم میرم گوش نکرد
  .منو برد دم خونه رسوند و بازم به خاطر پرونده تشکر کرد و رفت. کردم

  
این راحتی و آرامش رو از . کرد کمترم دم پر من بیاد اون روز به بعد مهدوی دیگه حرفی نزد و سعی میاز

  .بابک داشتم
  

   )19فصل ( 
  

 وقتی بود که وقتی می خواستم به مهران فکر کنم باید خیلی به مغزم فشار می آوردم تا قیافه اش تو چند
 وقتی هم که بعد کلی فکر کردن میومد تو ذهنم انگار که چهره اش توی مه باشه یه. ذهنم می اومد

  .جورایی محو بود
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کلی . برای اون و خانوادش. براش فاتحه می خوندم و دعا میکردم.  چهارشنبه هام مال مهران بودهنوزم
حتی بعضی وقتها میدیدمش که بهم . از اتفاقات روزانه ام براش میگفتم. برای مهران درد ودل میکردم

  .جواب میده
  

یکردم و تو ذهنم صداش رو می شنیدم و خودش رو  که طبق عادت داشتم با مهران دردو دل میکدفعه
بعد کلی حرف و درددل صداش تو سرم . میدیدم که جلوم ایستاده و به حرفم گوش میده و جوابمو می ده

  .پیچید که باهام حرف میزد اما با کمال تعجب چهره ای که می دیدم مهران نبود بلکه بابک بود
  
بعد به خودم جواب . نمی دونستم چرا باید بابک رو ببینم. وردم تصویری که تو ذهنم اومد حسابی جا خاز

اما بار آخری نبود . دادم که چون صدای هردو یکجوره خیلی اتفاقی به جای صورت مهران، بابک رو دیدم
.  ی بابک بهم جواب میدادهبه مرور چهره ی مهران محو میشد و صدای مهران با قیاف. که این اتفاق افتاد

حتی . دم تصویر ذهنمو عوض کنم اما انگار مهران نمی خواست خودش رو نشون بدهخیلی سعی کر
  .صورتش به طور کامل تو ذهنم نمی اومد

  
انگار می . حس میکردم که مهران ازم دور میشه.  بار که این اتفاق می افتاد بعدش گریه میکردمهر

 رو که نتونستم بهش عمل کنم رو داشت کمکم می کرد که قولی. خواست یه کاری بکنه که فراموشش کنم
مهران بارها ازم قول گرفت که وقتی مرد فراموشش کنم اما هیچ وقت سعی در فراموشی اون . انجام بدم

دیدن بابک تو تصوراتم باعث . حاال داشت مانع فکر کردنم می شد و این موضوع ناراحتم میکرد. نکردم
ی دیدمش تصویر تو ذهنم شروع به حرف زدن میکرد و تا م. میشد که تو شرکت راحت باهاش برخورد نکنم

 نه با مهران و نه با تصویر توی یگهبرای اینکه دیگه سردرد نگیرم تصمیم گرفتم که د. باعث سردردم میشد
  .بعد چند روز صداها کم شد و به یه آرامش نسبی رسیدم. ذهنم حرف نزنم

  
***  

  
مسئله این بود که بابک خیلی دقیق بود و . روندن نداشتم صبح کلی کار رو سرم ریخته بود و وقت سر خااز

دوست داشت کارها منظم و بدون اشتباه انجام بشه واسه همین دقت و تمرکز زیادی رو کارها الزم بود و 
 حسابی نخورده وساعت نزدیک شش بود و من حتی صبحونه ی درست . حسابی انرژی آدم رو میگرفت

  .انرژیم ته کشیده بود و به زور سرپا ایستاده بودم. وقت نداشتمبودم واسه ی ناهارم که اصالً 
  

. بابک بود که ازم می خواست چند تا پرونده رو ببرم توی اتاقش.  زنگ زد و گوشی رو برداشتمتلفنم
. یکم صبر کردم تا حالم بهتر شد. یه لحظه چشمام سیاهی رفت. پرونده ها رو برداشتم و از جام بلند شدم

نمی دونم .  رو بدم بهشهادر و بستم و رفتم جلو که پرونده .  در زدم و وارد اتاق بابک شدمبعد رفتم و
چی شد، اونقدر عجله داشتم و خسته بودم این سرگیجه ی لعنتی هم مزید بر علت شد که یه دفعه پام محکم 

م رو از دست دادم و به خاطر برخوردم تعادل. خورد به پایه ی صندلی و آنچنان دردی تو پام پیچید که نگو
  .پرونده ها ریختن زمین و خودم هم افتادم زمین

  
 با صدای ضربه ی پام به صندلی سرش رو بلند کرد و وقتی دید افتادم تندی خودش رو رسوند بهم و بابک

  .زیز بغلم و گرفت و کمک کرد که بنشینم و تکیه بدم به دیوار
  
  . خوبه؟ جایت درد نمی کنه؟ طوریت که نشدچی شد که افتادی؟ حالت:  نگرانی و هول گفتبا
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از درد پا و گشنگی و خستگی تحملم رو .  تونستم حرف بزنم فقط با دستم پامو گرفتم و چشمهام و بستمنمی

  .از دست داده بودم و بی اختیار اشکم دراومد
  

  چی شده؟ کجات درد میکنه؟ چرا گریه می کنی؟:  با دیدن اشک من دستپاچه شد و گفتبابک
  

  . تونستم به زور بگم پامفقط
  

پامو با دستاش گرفت و شروع کرد به ماساژ دادن تا دردش کمتر .  یه نگاهی کرد و متوجه ی پام شدبابک
  .بشه بعد چند دقیقه دردش کمتر شد و آروم تر شدم

  
  .پات بهتر شده یا هنوز درد میکنه: بابک

  
 ازم نشسته بود و " متر ی سانت" بابک به فاصله ی چند . چشمامو که از درد بسته شده بود رو باز کردمآروم

 بیشتر فاصله " متر ی سانت"سرش با صورتم چند . پامو ماساژ می داد و سرش پایین بود وبه پام نگاه می کرد
چشماش نگران و صداش .  شدیممداشتم نگاهش می کردم که یهو سرش و بلند کرد و چشم تو چش. نداشت

  .لرزون بود
  

  .نگران نباشید. ممنون بهترم:  محو زدم و گفتم لبخندیه
  
  .پس این اشکا برای چیه؟ می دونم خیلی درد کشیدی:  چشمام نگاه کرد و گفتتو
  

از تماس انگشتای سردش با صورتم تنم گر .  رو آورد جلو و اشکامو از روی گونه هام پاک کرددستش
به ندرت خجالت می . نستم لپام قرمز شدهاحساس میکردم از صورتم آتیش میزنه بیرون، می دو. گرفت

 روبابک دست یخ کرده از ترسش رو . کشیدم و وقتی هم که خجالت زده میشدم سریع سرخ می شدم
قلبم تاالپ تولوپ . اونقدر بهم نزدیک بود که گرمای نفس هاشو رو صورتم حس میکردم. صورتم کشید

  .دم و سرمو انداختم پائینمتعجب از صدای قلبم نگاهمو از نگاهش جدا کر. میکرد
  

  .سوگند: بابک
  

چرا این مدلی صدام می کرد؟ چقدر قشنگ .  افتاد پائین نمی دونستم این چه حسیه که پیدا کردمقلبم
تحمل . تحمل این همه نزدیکی بهش و نداشتم. دلم می خواست پاشم و از جلوش فرار کنم. میگه سوگند

 که محکم به دیوار دراومدم پاشم که یه دفعه در باز شد از صدای . گرمای نسها و نگاه تو چشماش و نداشتم
  .خورد هردو حسابی ترسیدیم

  
سعی کردم از جام بلند شم اما .  به در بودیم که یلدا رو دیدم که با عصبانیت و نفرت بهم نگاه میکنهمات

  .خودش بلند شد و ایستاد و مستقیم به یلدا نگاه کرد. بابک مانع شد
  

  اینجا چی کار میکنی؟ نمی دونی قبل از وارد شدن باید دربزنی؟ هنوز یاد نگرفتی؟تو : بابک
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تو خجالت نمی کشی پشت من با این دختره ی . چشمم روشن:  با نفرت به بابک نگاه کرد و با داد گفتیلدا
ی یه چه طور تونست. عوضی رو هم ریختی و به من خیانت می کنی؟ واقعاً که آدمی پست تر از تو ندیدم
 تکون نمی خوری ارشدختره ی غربتی منگل رو به من ترجیح بدی؟ تو مهمونی دیدم بغلش کردی و از کن

  .اما دیگه تحمل این کارات و ندارم. گفتم واسه سرگرمیه
  

 یلدا حسابی دوچار سوء تفاهم شده بلند شدم آشی نخورده بودم که االن داشتم جیغ و توهین دیدم
  .بدمخواستم توضیح . میشنیدم

  
  .سوء تفاهم شده موضوع اصالً چیزی نیست که شما فکر می کنید. خانم شما اشتباه می کنید: من

  
فکر کردی من شما . تو دیگه خفه شو دختره ی هرزه:  نفرت و عصبانیت بهم نگاه کرد و سرم جیغ کشیدبا

.  و حسابی تیغش بزنیدآشغاالرو نمی شناسم همه تون دنبال یه پسر ساده ی احمق پولدارید که خرش کنید
  .اگه ادم درستی بودی که با شوهر یکی دیگه رو هم نمی ریختی و نمی دزدیدیش

  
 مثل پتک تو سرم کوبیده می شد بی اختیار اشکام سرازیر شد هیچ تالشی برای مهارش نکردم حرفاش

؟ کی خواستم آخه من کی بابک و اغفال کردم. اونقدر غرورم خورده شده بود که دلم می خواست بمیرم
   من کاری کرده بودم که حاال بخوام این حرفا رو بشنوم؟"بدزدمش؟ اصال

  
چرا هیچی نمی گفت؟ چرا خشکش زده؟ چرا نمیگه چیزی .  با بهت وایساده بود و به یلدا نگاه میکردبابکم

  نبوده؟ چرا جلوی یلدا رو نمی گیره که بیشتر از این با توهیناش خوردم نکنه؟
  
صدای بلند یلدا . از کنارشون دویدم اومدم بیرون. دیگه تحمل اونجا موندن رو نداشتم.  اومد اونم بدماز

  .آره آشغال فرار کن همتون تا گیر میوفتین فرار می کنید: رو میشنیدم
  

تو به چه حقی این حرفها رو می . خفه شو یلدا:  دفعه بابک انگار منفجر شده باشه با صدای بلند داد زدیه
بهت اجازه میده تو مسائل خصوصی من دخالت کنی؟ اصالً تو کی هستی؟ اون دختر هیچ گناهی زنی؟ کی 

  ...نکرده بهتره دهنتو ببندی
  

همون جور که گریه میکردم وسایلمو برداشتم که برم یه دفعه در باز .  خواستم به حرفاشون گوش بدمنمی
 کرد و گفت چی شده؟ اینجا چه خبره؟ تو متعجب به صورت سرخ از گریه ی من نگاه. شد و مانی اومد تو
  چرا گریه می کنی؟

  
  .چیزی نشده. هیچی:  هق هق گفتمبا
  

حرفهای بابک و یلدا توضیح کاملی به سؤالش داده بود از عصبانیت صورتش .  الزم نبود من چیزی بگماما
  .سرخ شده بود

  
  ...دیوونه ها:  دندونای فشرده گفتبا
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اگه با هم مشکلی دارید برید . خفه شید با هردوتونم: ت دفتر بابک و داد زد دفعه با عصبانیت رفت سمیه
شما به چه حقی به خودتون اجازه دادید که با اون دختر . اینجا جای این حرفها نیست. بیرون حلش کنید

  سوگند و اذیت کنی بابخوایبیچاره این جور رفتار کنید؟ یلدا هر کاری کردی هیچی بهت نگفتم اما اگه 
  ....من طرفی فهمیدی

  
منتظر آسانسور نموندم گریه کنون از پله .  بقیه ی حرفاشون و نشنیدم کیفمو برداشتم و دویدم بیروندیگه

آخه به جرم کدوم گناه باید اینقدر توهین . می خواستم تنها باشم. می خواستم برم خونه. ها اومدم پائین
برگشتم دیدم مانی .  داشتم یکی دستمو کشید و نگهبه حالت دو از ساختمون اومدم بیرون که. میشدم

  .دنبالم اومده
  

  .با این حال خرابت تنها نری بهتره بیا سوار شو من می برمت:  گفتآروم
  

 خسته و بی انرژی بودم که توان بحث کردن نداشتم مثل یه بچه ی حرف شنو دنبالش تا کنار اونقدر
نمی دونستم کجا میریم نمی خواستم .  ماشین رو روشن کردماشینش رفتم سوار شدم و مانی هم سوار شد و

  .فقط کافی بود که از شرکت و یلدا دور بشم. هم بدونم
  

بهتری؟ من به جای اونا ازت معذرت می : مانی آروم گفت.  تکیه دادم به صندلی و چشمهام و بستمسرمو
م که وقتی دختره رو نمی خواد یلدا نمی فهمه چی میگه، همش تقصیره بابکه هزار بار بهش گفت. خوام

حتماً باید یه . درست و حسابی جوابش کنه که دل سرد شه اما این پسره ی احمق هی امروز و فردا کرد
  .گندی باال می یومد تا اون یه فکری بکنه

  
  .خواهش میکنم االن در موردش حرف نزنیم:  گفتمآروم

  
  .بعداً صحبت می کنیم. باشه هرجور که راحتی: مانی

  
چشمام بسته بود و قدرت .  خستگی و فشار عصبی و گشنگی فشارم پائین اومده بود و سرم گیج میرفتاز

دستمو دراز کردم و بازوی مانی رو گرفتم و بریده بریده . انجام کاری رو نداشتم احساس تهوع میکردم
  :گفتم

  
  .باید یه چیز شیرین بخورم... آب میوه... ماشین رو نگه دار ... وایسا: _
  

برام یه آب میوه و چند تا .  و به سرعت متوقف کرد و خودش پیاده شد کمتر از یک دقیقه بعد اومدماشین
یکم حالم . اب میوه رو تا ته خوردم و یکی از شکالت ها رو هم گذاشتم دهنم. شکالت آورد و داد به خوردم

 نگران بهم نگاه میکرد چشمایبا به مانی که . بهتر شد الاقل سرگیجه نداشتم اما هنوز ضعف کرده بودم
  .چرا اون جوری نگام میکنی: خندیدم و گفتم

  
  .رنگت مثل گچ دیوار شده دور از جون عین میت شدی: مانی

  
ممنونم که نذاشتی تنها برم نمی دونم اگه تنها بودم چه طور . نترس هنوز زندم و وبالت:  و گفتمخندیدم

  .میشد
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  . کی غذا خوردی؟ حسابی رنگت پریدهسوگند؛ تو. شرمنده ام نکن: مانی

  
  .دیشب:  انداختم پائین و با خجالت گفتمسرمو

  
  یعنی از دیشب تا حاال چیزی نخوردی؟ آخه چرا؟:  چشمای گرد بهم نگاه کرد و گفتبا
  

امروز سرم خیلی شلوغ بود حتی نتونستم یه چایی بخورم یعنی رئیسم چیزی . خب اصالً وقت نکردم: من
  .نخوردن

  
  این بابک می خواد تورو بکشه؟:  زیر لب گفتیمان
  

  . ماشین و روشن کرد و راه افتادبعد
  

  .اول میریم یه جایی یه چیزی می خوری تا فشارت بیاد باال بعد میریم شام مهمون من: مانی
  

  .خجالت میکشم تا االنم خیلی پرویی کردم: من
  

  .یض بشیدیگه این حرف و نزن تو مثل خواهرمی نمی خوام مر: مانی
  
. منم مانی رو مثل برادرم دوست داشتم همون برادری که آرزوش و داشتم.  دلم حس خوبی پیدا کردمته

باهاش . همیشه وقتی عصبانی و ناراحت بودم کنارم ظاهر میشد و با شوخی هاش حالمو بهتر میکرد
 شکالتی کیککالتی با مانی بردم یه کافی شاپ و یه بستنی ش. دیگه چیزی نگفتم. احساس راحتی میکردم

  .برام سفارش داد و برای خودشم بستنی میوه ای
  

  .ب خوری تمام وجودت یخ کنه.تو این یخبندون و هوای سرد بستنی حال میده: مانی
  

  . خندیدمبهش
  

همچین با ولع بستنی . اصالً نمی دونم چه جوری خوردمش.  رو که آوردن یه جورایی افتادم سرشبستنی
هر لقمه ای رو که قورت می دادم . م که انگار تا حاال تو زندگیم همچین چیزایی ندیدمو کیک و می خورد

تازه می . تنم گرمتر میشد و چشمام بازتر کم کم تصاویر اطرافم از توی مه بیرون اومدن و رنگ گرفتن
. ی خورهیهو به خودم اومدم دیدم مانی هم تند تند داره بستنی و کیکش رو م. فهمیدم دنیا چقدر قشنگه

با دهنی پر . مات مونده بودم بهش که متوجه ی من شد. اصالً نمی فهمید تو دهنش میزاره یا تو چشماش
  چرا نمی خوری؟: گفت

  
  .مگه ناهار نخوردی. تو کی غذا خوردی؟ فکر نمی کردم تو هم این قدر گرسنه باشی: من
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اشتهامم تحریک .  شدم گشنه ام شدچرا ناهار خوردم اما خب عصبی:  دست از خوردن کشید و گفتمانی
تو هم یه جوری بستنی و کیکتو می خوردی که فکر کردم مسابقه است و خر کی زود تر تموم کنه . شد

  ..برنده است
  

  .مانی درست مثل یه پسر کوچیک مهربون بود.  ام گرفته بودخنده
  

  .بخور نوش جونت: من
  

  . چسبهتو نمی خوری؟ اگه تو نخوری اصالً بهم نمی: مانی
  

گوشی رو از جیبش درآورد و یه نگاه بهش . تلفن مانی زنگ زد.  و بستنی و کیکم رو تا ته خوردمخندیدم
  .کرد و یه ببخشید گفت و از جاش بلند شد

  
  .به به حال شما می ذاشتید یه سال دیگه زنگ میزدید االن زوده: مانی

  
گرفته بود و صداش رو نمی شنیدم فقط حالت  دونستم مانی داره با کی حرف میزنه چون ازم فاصله نمی

یه چیزایی گفت و بعد . نمی دونم چی میگفت که حسابی عصبانی شد. صورتش بود که مدام عوض می شد
  .ندلیشیه چیزی گفت و تلفن رو قطع کرد و اومد نشست رو ص. یکم بعد آرومتر شده بود. ساکت شد

  
  م شد؟ حالت بهتره؟بستنیت تمو:  نگاهی بهم کرد و با لبخند گفتیه
  
  . لبخند سرمو تکون دادمبا
  

  .خوبه حاال بریم یه جای خوب شام بخوریم: مانی
  

نمی . می دونستم به محض اینکه تنها بشم اتفاقات امروز میاد جلوی چشمم.  نمی خواست برم خونهدلم
ست دقیقه بعد دم یه رفتیم و سوار ماشین شدیم بی. خواستم بهش فکر کنم برای همین با مانی موافقت کردم

  .رستوران ایستادیم
  

باید یکم به خواهرم برسم که دیگه حالش مثل . من تضمین می کنم. اینجا غذاهاش خیلی خوبه: مانی
  .عصری بد نشه

  
. رفتیم ته رستوران یه گوشه دنج پشت یه میز نشستیم.  تشکر لبخندی زدم و هر دو پیاده شدیمبرای

چون مانی آدم . تعجب میکردم. مانی دست دست میکرد یه چیزی بهم بگه. گارسون اومد و سفارش دادیم
 بگی؟ ایمانی چیزی شده؟ چیزی می خو: خواستم کمکش کنم واسه همین ازش پرسیدم . کم رویی نبود

  .آخه خیلی کالفه ای
  
 راستش تو کافی. خوبه خودت فهمیدی مونده بودم چه طور بهت بگم:  خوشحالی بهم نگاه کرد و گفتبا

گفتم وقت مناسبی نیست اما خیلی اصرار کرد که همین امشب . اصرار داشت تو رو ببینه. شاپ بابک زنگ زد
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 ناراحت نشو دستمسوگند از . آخرش مجبور شدم بهش بگم کجا می خوایم شام بخوریم. باهات حرف بزنه
  .تر حل میشهالاقل مشکلتون زود. اما فکر می کنم اگه امشب باهم حرف بزنید بهتر از فرداست

  
. ای کاش میزاشتی برای فردا. آمادگیش و ندارم. نه اصالً دلم نمی خواد امشب ببینمش:  کالفگی گفتمبا

یلدا حرفهای بدی بهم . تو نمی فهمی خیلی بهم برخورده. باید آروم بشم و قضیه رو یه جوری درک کنم
  . بشنومزد چیزایی که هیچ وقت تصورش و نمی کردم که یه روز از دهن یکی

  
نمی تونی . نمی تونی حالمو درک کنی: به مانی نگاه کردم و با بغض گفتم.  تو چشمام جمع شده بوداشک

بفهمی که چقدر دردناکه که کسی تهمت کاری رو که نکردی بهت بزنه از همه بدتر که چیزی هم نمی 
 چون اونم مثل وامینم نمی خنمی خوام دائیتو بب. تونستم بگم چون اصالً اجازه ی حرف زدن بهم نمی داد

  ...یلدا فکرمیکنه چون تو جواب یلدا حرفی نزد
  

یه هو دیدم بابک از پشت مانی داره میاد سمتمون با .  تو گلوم دیگه اجازه ادامه دان رو بهم ندادبغض
. نمبابت کمک امروزت ممنو: کیفم و برداشتم و به مانی گفتم. عصبانیت به بابک و بعد به مانی نگاه کردم

  .نمی خوام با رئیسم رو به روشم من میرم
  

  .حاال که اومده بزار حرفش و بزنه خواهش میکنم: مانی
  

برای اینکه از رستوران بیرون برم باید از کنار بابک که .  اینکه جوابشو بدم از کنارش رد شدم و رفتمبدون
 بابک که از دور منو دید وقتی .سعی کردم نگاهش نکنم و از کنارش رد شم. به سمتم می اومد می گذشتم

  .به دو قدمیم رسید ایستاد
  

  ...یه لحظه وایسا سوگند. چند دقیقه صبر کن باید باهات حرف بزنم. سوگند، سوگند کجا می ری: بابک
  

  . از اینکه از رستوران بیرون بیام بازوم و کشید و متوقفم کردقبل
  
  .ی؟ نمی خوام بقیه دچار سوء تفاهم بشنبه من دست نزن، فهمید:  عصبانیت برگشتم و گفتمبا
  

  .بابک هم دنبالم می یومد و التماس میکرد.  کشیدم عقب واز در رستوران بیرون اومدمبازمو
  

اون عصبانی بود . به خاطر حرفای یلدا متأسفم. باید به حرفهام گوش بدی. سوگند خواهش میکنم: بابک
  .خواهش میکنم ببخشش. نمی فهمید چی داره می گه

  
نمی دونم از چی بیشتر ناراحت .  عصبانی بودم دلم می خواست قدرتش رو داشتم و بابک و می زدمخیلی
از حرفهای یلدا که غرورم و خورد کرد یا از بابک که طرف یلدا رو گرفته بود و اومده بود التماس . بودم

  . ترسید و ایستادهمگااز ن. با عصبانیت و نفرت برگشتم بهش نگاه کردم. میکرد که یلدا رو ببخشم
  
جناب مهندس شایان اگه به خاطر نامزدتون اومدید که من ببخشمش باید بهتون بگم که من به حرفهای : _

برامم فرقی . نه شما و نه نامزدتون برام مهم نیستید. مزخرف دختر احمقی مثل اون اصالً توجهی نمی کنم
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 نمی دم بهم تهمت زهودم مطمئنم و بهتون اجامن به خ. نمی کنه که درباره ی من چه فکری می کنید
  .بزنید

  
به خدا من فکر بدی در موردت . تو اشتباه می کنی سوگند من نیومدم که کار یلدا رو توجیه کنم: بابک

  .من بهت ایمان دارم. نکردم باور کن
  

  جدی به خاطر همین وقتی نامزدتون هر چی از دهنش دراومد و بهم گفت ساکت موندید؟: من
  

وقتی اشکاتو دیدم . قدرت حرکت کردن نداشتم. نه سوگند من ساکت نموندم فقط شوکه شده بودم: بابک
با یلدا دعوا کردم و اونو از شرکت و . تو رفتی ولی خدا شاهده که من ازت دفاع کردم. به خودم اومدم

  ...سوگند. اون دیگه جرأت نداره بهم نزدیک بشه. زندگیم بیرون کردم
  

  .ن اصالً برام مهم نیستحرفاتو: من
  

می خواستم برم یه جایی که بابک نتونه ببندم، باید .  گفتم و دوییدم تو اولین کوچه ای که سر راهم بوداینو
داشتم می دوییدم که . فکر می کردم باید تنها می بودم تا باور کنم که بابک راست میگه تا بتونم ببخشمش

 چی شد بعد محکم به جسم سختی دمتی چرخیدم که اصالً نفهمیبا چنان سرع. دستی از پشت بازومو کشید
. با صدای نفسهای کسی آروم چشمامو باز کردم و سرمو بلند کردم. از ترس چشمامو بستم. برخورد کردم

جسم . رو بروم تو تاریکی شب و اون کوچه، چشمای سیاه بابک بود که با التماس به چشمام نگاه میکرد
با دو دست بازوهامو گرفته بود و بهم اجازه ی تکون . بودم سینه ی بابک بودسختی که بهش برخورده 

برق نگاهش، گرمای نفس هاش و . هم ترسیده بودم هم یه حس عجیب داشتم مثل آرامش. خوردن نمی داد
 "چون یه حسه کامال. گرم شده بودم و این حس برای خودمم عجیب بود. ضربان قلبش آرومم می کرد

  .ی وقتی مهران بغلم می کرد هم یه همچین حسی رو تجربه نکرده بودمحت. جدید بود
  

  .منو ببخش. سوگند نرو خواهش میکنم: بابک
  

اونقدر مبهوت چشماش و حس امنیت و آرامش آغوشش .  پشیمونی و التماس تو صداش موج میزدناراحتی،
  .باشه: شده بودم که نمی دونم کی گفتم

  
: با تمام وجود و از ته دل گفت. جیب بود که حتی چشماشم میخندیدع.  با خوشحالی نگاهم کردبابک

  .ممنونم، ممنونم
  

این چه . من نباید اینجا باشم تو بغل بابک.  دور کمرم انداخت و من و بیشتر تو آغوشش فرو کرددستش
چرا خودم و نمی کشم عقب چرا فرار نمی کنم؟ با یه حرکت کمی . حسی که دست از سرم بر نمی داره

   کاراش چیه؟ینمی خواستم بفهمم معنی ا. خودم و عقب کشیدم سرم و بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم
  

 "با اینکه معنی نگاهش رو نمی فهمیدم اما حس کردم دیگه واقعا.  با یه نگاه خاص تو چشمام زل زدبابک
با . دم و یه قدم عقب رفتمبا فشار خودمو ازش جدا کر. نباید دیگه اینجا می موندم. باید ازش فرار کنم

  .باید برم: عجله و دستپاچه گفتم
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میشه اونو . برامون شام سفارش داده. مانی منتظرمونه. لطفاً نرو:  برگردم که بازومو گرفت و گفتاومدم
  .به عنوان شیرینی آشتی کنون قبول کنی؟ لطفاً

  
  .ادیم سمت رستورانبا سر تأیید کردم و با هم راه افت.  ی مخالفت کردن نداشتمحوصله

  
  .پس آشتی کردین. خوب خدا رو شکر:  که ما رو با هم دید یه لبخند گشاد زد و گفتمانی

  
  چرا زود قبول کردی؟ کادوی آشتی کنون چی داد بهت؟:  چشمکی به من زد و گفتبعد

  
 که تو شامی: بابکم با لبخند گفت. مانی که دید من حرفی نمی زنم از بابک پرسید.  بهش خندیدمفقط

  .حساب میکنی کادوی آشتی کنونه
  

خاک بر سر من که از عصر تا حاال وردل سوگند بودم و :  با دست محکم زد تو سر خودش و گفتمانی
پس بابک به چه دردی می خوره؟ خودم دختر به این خوبی رو قر . کادوی آشتی کنون هم خودم باید بدم

  .میزدم
  

  .و ببند و دری وری نگودهنت:  یکی زد تو سر مانی و گفتبابک
  

با شوخی های بابک و مانی با خنده شام خوردیم و .  با ابرو به من اشاره کرد و مانی دیگه چیزی نگفتبعد
  .خب دیگه شما مرخصید من خودم خانمو می رسونم: بعد شام بابک به مانی گفت

  
شکشو دربیاری خودم به مواظبش باش اگه بازم ا:  یه نگاهی به بابک کرد و بعد خیلی جدی گفتمانی

  .خدمتت میرسم
  

  .اصالً مهم هم نیست رئیسته. اگه اذیتت کرد به من بگو:  رو به من کرد و گفتبعد
  

.  خندیدم و خداحافظی کردیم و مانی رفت سوار ماشین خودش شد و ما هم با ماشین بابک رفتیمبهش
  . ممنون که منو بخشیدیبازم: بابک منو رسوند دم خونه و وقتی داشتم پیاده می شدم گفت

  
  . زدم و خداحافظی کردملبخندی

  
 شب تا نزدیکیهای صبح بیدار بودم و به بابک و اتفاقات اون روز فکر میکردم و نفهمیدم کی خوابم اون
  .برد

  
   )20فصل ( 

  
اما چند روزی بود که .  شنبه بود و صبح زود بیدار شده بودم و طبق معمول به موقع رسیدم شرکتسه

تو این چند ماهی که تو این شهر به این بزرگی تنها . حوصله ام سر رفته بود. ی حالم گرفته بودحساب
.  بیام خونهشمعصری پا. زندگی می کردم همه ی دلخوشیم این بود که صبحها زودی بیدارشم برم شرکت
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دانشگاه و بنشینم سر آخر هفته هام برم . یه چیزی بخورم و بخوابم و دوباره فردا روز از نو روزی هم از نو
نه خودش و نه سرگرمی و نه دوست . کالس و به درس دادن مداوم و تموم نشدنی استادا گوش بدم

صمیمی ببینمش و یکم حرف بزنیم یا بریم بیرون یه هوایی بخوریم، یه خریدی بکنیم و خالصه خوش 
معه کارای خونه ام کمتر بود میرفتم خیلی کار میکردم هر دو هفته یه بار که ج. تنهای تنها بودم. بگذرونیم

همه چیز یکنواخت و کسل کننده بود اگه بیتا و درنا . اما اونم هیجانی نداشت. یه سری به خاله ام میزدم
 کنیم و بخندیدم یا اگه مانی نبود که تو شرکت سربه سرم بزاره و ونینبودن که تو دانشگاه با هم یکم شیط

  .یمردبخندونم دلم از قصه و تنهایی م
  

اما بی حوصله از کارهای مداوم هر روزه که تمومی .  میزم نشسته بودم و با کامپیوتر بازی میکردمپشت
تو این هوای سرد و برفی که من عاشقش بودم چقدر حیف و کسل کننده بود که باید می نشستم یه . نداشت

 زیر چونه ام و با ذاشتمدستمو گ. دست از بازی کردن کشیدم. جا و از پشت پنجره یه آسمون نگاه میکردم
. بازم داشت برف میومد و طبق معمول من از پشت پنجره باید نگاهش میکردم. بغض به بیرون نگاه کردم

برف بازی میکردم و سرمای هوا رو تا . چقدر دلم می خواست می رفتم بیرون زیر بارش برفها راه میرفتم
مدام آه می کشیدم .  روز اخیرم شده بودندکار چ. از ته دل آهی کشیدم. مغز استخونام حس میکردم

داشتم دوباره آه میکشیدم که در باز شد و مانی و رعنا پر سرو صدا . شاید این تنهایی و کسالت ازم دور شه
  .وارد شدن

  
  خانم خانما آه واسه چی ؟: مانی

  
  .واسه همه چی: من

  
  ..مثالً:  رو آورد جلو و تو چشمام نگاه کرد و گفتسرش

  
 هم به تبعیت از مانی اومد جلو و با دست چونه ام و گرفت و صورتمو سمت خودش چرخوند و به رعنا

مثل این فالگیر ها شده بود . چشماش و ریز کرد سعی کرد به صداش یه حس عجیب بده. چشمام نگاه کرد
  .که می خوان پیشونی آدمو بخونن

  
 ناراحتی؟ دلت گرفته؟ دلت تنگ شده؟ مامانتو می از چیزی. این چشما، چشمای یه دختر خسته است: رعنا

  خوای؟
  

تو هر روز مامانتو می . برو بابا این که تابلوئه:  زد رودستش و دستش و از چونه ام جدا کرد و گفتمانی
این طفلی از وقتی اومده اینجا فقط یه بار رفته خونه اشون همشم . بینی و بازم هی مامان مامان میکنی

  .سوگند تو اصالً اینجا دوستی، فامیلی چیزی داریببینم . تنهاست
  

  .نه، فقط یه خاله دارم:  سرمو تکون دادم و گفتمغمگین
  

  :مانی نگاهمو دنبال کرد وگفت.  چشمم به برفها که به پنجره می خوردن و آب میشدن افتاددوباره
  
  برف دوست داری؟: _
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  .آره ؛ عاشق زمستونم: من
  

 انگار چیزی به ذهنش اومده باشه با خوشحالی صاف ایستاد و دستاش و محکم به  یکم نگاه کرد و بعداًمانی
  .فهمیدم چی کار کنیم. فهمیدم: هم کوبید و گفت

  
حاال نمی شد آرومتر می . کوفت و فهمیدم:  که از حرکت ناگهانی مانی حسابی ترسیده بود گفترعنا

  حاال چی فهمیدی؟. فهمیدی؟ ماها رو سکته دادی
  

  .جمعه بریم کوه: شش باز شد و گفت نیمانی
  

  .پیمانم راضیه. من پایه ام. وای چه عالی:  هم سریع گفترعنا
  
 دلم داشتم بهشون حسودی میکردم که می خوان برن کوه و من بدبخت هم باید تو خونه تنهایی سر کنم تو

  .و از صبح پاشم خونه رو بسابم
  

ست دختر جدیدم و بیارم اما گفتم به تو اعتباری نیست البته می خواستم دو. منم مهناز و میارم: مانی
  .میزنی دختره رو ناکار میکنی می گرخه دیگه نگاهمم نمی کنه

  
 بار بهت گفتم این دخترها رو جلوی 100بله که این کارو میکردم پس چی؟ :  دست به کمر شد و گفترعنا

  ...خب. همون خواهرت مهناز و بیاری بهتره. من نیار خوشم نمی یاد
  

  ...خب: مانی
  

با تعجب بهشون نگاه .  نگاهشون میکردم که دیدم یه دفعه هر دو ساکت شدن و به من نگاه میکننداشتم
  ...خب: متعجب گفتم. کردم دیدم با ابرو و چشم بهم اشاره میکنن

  
  وای دختر خنگ بازی چرا درمی آری؟ خب تو چی؟ موافقی؟: رعنا

  
  .اممگه قراره منم بی:  تعجب گفتمبا
  

فکر کردی من بیکارم که پاشم برم کوه اونم . وای که تو منو میکشی:  با دست زد به پیشونیش و گفتمانی
با کی این رعنا؟ اون همه دختر خوشگلو اون بیرون ول کردم بعد بیام با این رعنا که کل هفته مجبورم 

  . که بیای کوه دلت بازشهیکنمحمل مقیافه اش و تحمل کنم برم کوه؟ نذر دارم؟ به خاطر تو دارم رعنا رو ت
  

 داشت شوخی میکرد، یه دفعه رعنا عصبانی یه پرونده رو لوله کرد و دوید دنبال مانی تا بزنتش مدام مانی
  .مانی به نفعته خودت وایسی تا بزنمت اگه خودم بگیرمت میکشمت: میگفت

  
  .ه ی تو آدم پلید گرفتاربشمحاضر نیستم تو تل. مگه عقلم کمه؟ در هر حال تو منو میکشی: مانی
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 گرفته بودم و به این دو تا می خندیدم که در دفتر بابک باز شد و بابک اومد بیرون با تعجب به رعنا و دلمو
  اینجا چه خبره؟: بابک نگاه کرد و بعد به من گفت

  
ی و بکشه رعنا می خواد مان:  جور که سعی میکردم جلوی خودمو بگیرم تا نخندم ایستادم و گفتمهمون
  ...چون

  
 تموم نشده بود که مانی رفت و پشت بابک قایم شد و بابک و مثل سپر جلوی خودش گرفت رعنا هم حرفم

هی پرونده ی لوله شده رو حوالی مانی می داد که چون بابک جلوی مانی بود همه ش قسمت بابک می 
چی شده؟ رعنا . صبر کن: دام میگفتبابکم دستاشو باالآورده بود تا از شدت ضربات رعنا کم کنه و م. شد

  .مانی برو اون ور این منو کشت. داری منو میزنی
  

  .دائی جون این قاتل پلید میخواد خواهرزاده ی عزیزتو بکشه نجاتم بده دائی جون: مانی
  

  حاال تو هیچ وقت منو به دائی بودن قبول نداری وقت کتک خوردن که رسید شدم دائی جون؟: بابک
  

  .میشه دائی جون بودی حاال یه وقتهایی کمتر یه وقتهایی بیشترتو ه: مانی
  

صدای بابک بلند شد و با عصبانیت پرونده رو از تو .  از ضربات رعنا محکم خورد تو فرق سر بابکیکی
پیدا بود که حسابی دردش گرفته چون با چنان عصبانیتی نگاه میکرد که رعنا و . دستای رعنا بیرون کشید

منم به زور . ر دستشون اومد و هر دو آروم اومدن کنار میز من ایستادن و هیچی نگفتنمانی حساب کا
  .دهنم جمع کردم که نخندم

  
  حاال یکی بگه این جا چه خبره؟: بابک

  
اونقدر تند تند و توهم توهم حرف میزدن که من که تو .  و رعنا شروع کردن به تعریف کردن ماجرامانی

. فقط چند تا کلمه اش پیدا بود. ز زیادی نمی فهمیدم چه برسه به بابکجریان همه ی وقایع بودم چی
  ...جمعه، کوه، رعنا، پیمان، سوگند؛ مانی، مهناز، وحشی، پررو

  
  .خودم می پرسم. بسه بسه هردو تا تون ساکت دیگه نمی خواد چیزی بگید: بابک

  
  . ساکت شدنهردو

  
  خب می خواین جمعه برین کوه؟: بابک

  
  . به نشانه ی بله سرشون و تکون دادن و رعنامانی

  
  مانی و رعنا می خوان با هم برن؟: بابک

  
  ...بله:  دوهر
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  رعنا و پیمان و مانی و مهناز؟: بابک
  

  ...بله:  دوهر
  

  رعنا وحشی؟: بابک
  

  بله: مانی
  

  مانی پررو؟: بابک
  

  .بله: رعنا
  

ایی برید چون از بچگی هیچ کس جرأت دیگه کی میاد؟ چون باور نمی کنم که شما دو تا با هم ج: بابک
  .نکرده شما دو تا رو با هم و تنها جایی بفرسته چون همدیگر رو میکشید

  
  .نخیر کی گفته ما با هم خیلی هم خوبیم:  به رگ غیرتشون برخورده بود که هر دو باهم گفتنانگار

  
  .رعنا مثل خواهرمه و من دوسش دارم: مانی

  
  .شم دوسش دارممنم مانی رو مثل دادا: رعنا

  
در این که شما همدیگر رو دوست دارید شکی نیست اما چون هر دو قُد تشریف دارید به صالح نیست : بابک

مانی یه کاری میکنه که رعنا ناراحت میشه، رعنا هم از کوره در میره مانی رو . که تنهایی جایی برید
  حاال بگید با کیا می خواستید برید؟. میکشه

  
  ...ز، پیمان و این خانمبا مهنا: مانی

  
  . و مانی با دست به من اشاره کردنرعنا

  
  .سوگند اینجا تنهاست دلش گرفته گفتیم ببریمش کوه برف بازی یکم شاد شه: رعنا

  
  .هرچی شلوغ تر باشه بیشتر خوش میگذره. چقدر خوب منم میام: بابک

  
  .آره راست میگه پس منم دو تا از دوست دخترامو میارم: مانی

  
مانی غلط میکنه جمع خانوادگی : مانی همون جور که سرش رو می مالید گفت.  محکم زد تو سر مانیعنار

  .البته به جز سوگند که از خودمونه و برگ سبز داره. و ناموسیه غریبه نباید بیاد
  

  مگه نه؟:  به رعنا نگاه کرد و گفتبعد
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  .بتازه داری آدم میشی پسر خو:  لبخند گشادی زد و گفترعنا
  

قرار شد رعنا و پیمان بیان .  قرار شد جمعه صبح ساعت هفت حرکت کینم و بریم پارک جمشیدیهخالصه
  .با یه ماشین میریم. نمی خواد شما ماشین بیارید: دنبالم که مانی گفت

  
  . نمی شه شش نفریم جا نمی شیم توی یه ماشینرعنا

  
ی نمی گیرن، تو و مهناز و سوگندم رو هم بزاریم چرا جا نمی شیم شوهر شما که الغرن و جای زیاد: مانی

  .پس شما چهار تا پشت می شینین. قد یه صندلی جا نمی خواین
  

به شوهرت جای غذا حرص میدی که . خوبه خوشم میاد دختر حسابگری هستی:  آروم به رعنا گفتبعد
  .چاق نشه و بتونی همه جا ببریش

  
  .دوباره میزنمتا: رعنا

  
  .ببخشیدباشه باشه : مانی

  
دلم می خواست چشمامو . طاقت صبر کردن نداشتم.  روز بعدش اونقدر خوشحال بودم که حد نداشتدو

حاال خوب بود که مجبور بودم برم دانشگاه اگه می خواستم تو خونه . ببندم و باز کنم ببینم جمعه است
همیشه . برف و برف بازی بودمبا اینکه تو شهر خودمون برف نمی اومد اما من عاشق . بمونم دیونه می شدم

زمستونها دعا میکردم برف بیاد اما تعداد دفعاتی که من تو زندگیم برف دیدم خیلی کم بود واسه همین 
  .همیشه آرزوی برف داشتم

  
فالسک . همه ی وسایل آماده بود. شب قبلش از ذوق خوابم نمی برد.  هر جون کندنی بود جمعه رسیدبه

همه رو هم ساندویج کرده بودم که حملش . تی که واسه ناهار درست کرده بودمچای و یه بطری آب و کتل
.  ی بیرونوآمادهترجیح میدادم غذای سالم خونه رو بخورم تا ساندویچ های . و خوردنش راحت تر باشه

نه اینکه تو خونه وقتی . دوست نداشتم تو این شرایط تنهایی مریض شم چون هیچ کس نبود ازم مراقبت کنه
اما چون اینجا تنها بودم اگه می خواستم مریض بشم دلتنگی . یض میشدم کسی ازم مواظبت می کرد نهمر

خالصه به زور خوابم برد و .  بدتر میکردلمواین که احساس کنم کسی و ندارم تا حالمو بپرسه حا. میکشدتم
ی لباس گرم پوشیده کل.خیلی زودتر از اونچه که باید حاضر شدم ومنتظر موندم. صبح زود بیدار شدم

شاید دوبار بیشتر . پولیور گرم و پالتوی کلفت و شال گردن و دستکش و خالصه مجهز و آماده بودم. بودم
. آیفون و ورداشتم.  زنگ زدن7سر ساعت . هیچ وقتم تو هوای برفی کوه نرفته بودم. نرفته بودم کوه
  .صدای رعنا بود

  
  سالم سوگند حاضری؟: رعنا

  
  .میام پائینآره االن : من

  
دوباره آیفون و برداشتم و .  آیفون و بزارم که یه دفعه یادم اومد اصالً به رعنا تعارف نکردم بیاد باالاومدم

  .رعنا جون بفرمایید باال: گفتم
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  .دیگه آدرسش و یاد گرفتم. یه روز دیگه میام خونه ات...انشاا. نه عزیزم همه منتظرن تو بیا پائین: رعنا

  
  .االن میام. رجور راحتیدباشه ه: من

  
. بلند سالم کردم. همه از ماشین پیاده شده بودن و باهم حرف میزدن.  امو برداشتم و سریع رفتم پائینکوله

  .بابک و مانی به گرمی جواب سالممو دادن و بقیه هم با لبخند جواب دادن
  

  .اینم از سوگند جون:  اومد جلو و دستش و گذاشت پشت کمرم وگفترعنا
  
  . و دوبار ه به همه سالم کردمندیدمخ
  

  .چاق سالمتی بسه دیگه سوارشید بقیه باشه برای توی ماشین: بابک
  

شما راحتید؟ :بابک برگشت یه نگاهی به ما کرد و گفت. چهار نفری راحت پشت نشستیم.  سوار شدیمسریع
  .جاتون تنگ نیست

  
  . امروز حسابی خوش به حالتون دیگهبابا سه تا خانم مانکن همراهتونه. نه جامون خوبه: رعنا

  
  .بکنش چهار تا پیمان رو حساب نکردی: مانی

  
  . از پشت زد تو سر مانیرعنا

  
بخواد این جوری کنه حواسم پرت میشه میریم تو . اه پیمان جلوی زنتو بگیر دستش حسابی هرز رفته: مانی

  .پیمان فقط می خندید. باقالی ها
  

  .خودتون حلش کنید. تا دخالت نمی کنممن تو مسائل شما دو : پیمان
  

  .خاک بر سر بی غیرت زن زلیلت بکنن: مانی
  

  .و ما همگی به این کارش و مانی که جیغ جیغ میکرد خندیدیم.  دوباره زد تو سر مانیرعنا
  
  . شوخی های بچه ها و کل کل و جدل مانی و رعنا رسیدیم پارک جمشیدیهبا
  

من این پارک رو خیلی دوست داشتم مخصوصاً تو . رد پارک شدیم رو یه جا پارک کردیم و واماشین
  .زمستون که همه جا سفید میشه منظره ی خیلی قشنگی پیدا میکنه

  
رعنا جلوتر از همه می رفت و .  وسایلمون رو برداشتیم و هر کی با یه کوله پشتی رو کولش را افتادهمه

. الی کوه نمی ریم بلکه داریم یه خط و تا آخر میریمیکم که رفتیم متوجه شدیم به سمت با. ماهام دنبالش
  .یاورداما مانی طاقت ن. من که کالً مسیر رو بلد نبودم واسه همین تعجب نکردم
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  میشه یکی بگه ما کجا داریم میریم؟: مانی

  
  .یه جای خوب:  از همون جلو داد زدرعنا

  
و رعنا کوله اش و داد به پیمان و منو مهناز و پیمانم رفت جلو .  بعد رعنا وایساد و پیمان رو صدا کردیکم

  .بچه ها تا مانی متوجه نشده و غرغراش رو شروع نکرد زودی با من بیاید: رفتیم جلو گفت. صدا کرد
  

  کجا می خوای بری؟: مهناز
  

بابا دستشویی دو ساعته خودمو نگه داشتم از دست این مانی اگه بریم باال دیگه تا عصر نمی تونید : رعنا
  .برید

  
  :مانی انگار دزد گرفته باشه تا مارو دید گفت. سه تایی رفتیم دستشویی و برگشتیم.  ام گرفته بودخنده

  
من . دو ساعته مارو معطل خودتون کردید. اگه کاری داشتید باید میگفتید. آهان خائن ها رو پیدا کردم: _

صبحم کلی منتظرخانم شدیم دم . وییمی دونستم با این رعنا نمی شه بیرون رفت با کش بستش به دستش
  . از االن گفته باشم توقفگاه بعدی باالی کوه. خونه تا خانم به کارشون برسن

  
  . گفت و یه ابروش و باال برد و سرش و باال کرد و بدون اینکه به ما نگاه کنه راهشو کشید و رفتاینو

  
  .رهآقا رو باش انگار شاه تشریف دارن چه با ابهتم راه می: رعنا

  
دنبال مانی راه افتادیم یکم که .  و پیمانم که اصالً حرف نمی زدن فقط به کارهای مانی می خندیدنبابک

برای اینکه مردم راحت بتونن از کوه باال برن راه رو پله پله کرده بودن . رفتیم دیدم از مانی خبری نیست
 با تعجب دنبال مانی میگشتیم که دیموایساباالی پله ها که رسیدیم کنار یه درخت . که حرکت راحت تر باشه

بابک و پیمان . رعنا ومهناز با یه جیغ خودشون و کنار کشیدن. یه دفعه دیدیم کلی برف رو سرمون ریخت
نگو این مانی رفته بود پشت یه درخت . هم یه دادی زدن و پیمان هم خودشو از زیر بارون برف کنار کشید

 روی پله ها کشیده شده بود و تا دیده ما داریم میایم درخت و تکون اد و تکه بلند بود و برگهاش پر برف بو
مهناز و رعنا و پیمان چون تو مسیر برفها و . داده و هر چی برف رو شاخه ها بود ریخت روی کله ی ماها

درخت نبودن زیاد برفی نشدن منم نصف تنم برفی شده بود اما بابک بدبخت که درست زیر شاخه ها بود 
رو موهاش پر برف بود انگار . چشماش و بسته بود تا برف توشون نره.  و سفید کرده بودیکلش کل هبرف

شکل و قیافه ی برفی بابک اونقدر جالب و خنده دار بود که همه بدون استثنا شروع . بیست سال پیرتر شده
 خندیدیم و یتیم محدود دو سه دقیقه داش. کردن به خندیدن و هیچکی یادش نبود که به بابک کمک کنه

  .مانی و رعنا قیافه ی بابک و مسخره میکردن و بهش میگفتن آدم برفی و غول برفی
  

 برای بابک سوخت که داره تنهایی برفها رو از رو سر وکله اش پاک میکنه و زیر لب بد و بیراه نثار دلم
 برگشت و با یه نگاه قدر .رفتم جلو و کمکش کردم تا برفها رو از سر و شانه اش پاک کنه. مانی میکنه

  .شناسانه ازم تشکر کرد
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  .کاری نمی کنم هر چی باشه رئیسمی و باید هواتو داشته باشم:  لبخند زدم و گفتمبهش
  

  .پس یادم بنداز آخر ماه بهت تشویقی بدم:  و گفتخندید
  

  .حتماً: من
  

رعنا و پیمان و . خت تر میشدهمون جور که پیش میرفتیم راه س. یکم بعد راه افتادیم.  خندیدیمدوتایی
یه جایی بود که برف آب شده بود و یخ زده . بابک جلو بودن و بعد من و پشت سرم مانی و مهناز میومدن

 افتادم که مانی که میبی هوا پام و گذاشتم روش که سر خوردم و داشتم از پشت . خیلی سرد بود. بود
  .پشتم بود نگهم داشت

  
  .باش باید درست نگاه کنی پاتو کجا می زاریخوبی؟ بیشتر مواظب : مانی

  
  .ممنون که کمکم کردی وگرنه فکر کنم همین جور تا ته پله لیز می خوردم. باشه بیشتر دقت میکنم: من

  
  .قابل نداره: مانی

  
حواست کجا بود مانی این :  که لیز خوردن منو دیده بود خودش و عقب کشید و اومد کنارمون و گفتبابک

رعنا هم اون جلو داشت سر می خورد شانس آورده بود پیمان دستش و .  حواسشون نیستدخترا اصالً
 اما باید مراقبش وهمی دونم که زیاد میاد ک. من مواظب سوگند هستم تو حواست به مهناز باشه. گرفته بود

  .باشی
  

وتر از اون حرکت بابک به من اشاره کرد که جل.  سری تکون داد و رفت پیش مهناز که مواظبش باشهمانی
بعد یکساعت و نیم رسیدیم باالی کوه یه جایی که سطح تقریباً صافی داشت و . کنم و خودش مواظبم بود

  .مانی اعالم کرد که همین جا می شینیم. همه جاش برفی بود
  

  .سعی کن یه چیزی بزاری زیرت تا یخ نکنی: رو برفها نشستم که مانی اومد و گفت.  موافقت کردنهمه
  
.  خودم فکر کردم آخه این باالی کوه من چی پیدا کنم که بزارم واسه همین بی توجه رو برفها ولو شدمبا

اون قسمت از پالتوم که در تماس با برفها بود . بعداً وقتی داشتیم برمی گشتیم متوجه ی منظور مانی شدم
  .کامالً یخ زده بود و وقتی مینشستم احساس میکردم رو یه تیکه یخ نشستم

  
  .خوب االن وقتشه که یه چیزی بخوریم:  رو برفها نشستیم و مهناز گفتخالصه

  
موقع باال اومدن هم . من نمی فهمم یه ذره معده ی تو چقدر جا داره که مدام چیز توش میریزی: مانی

  .مدام چیپس و پفک دستت بود داشتی می خوردی
  

  .چیز جا داشته باشهخب من معده ام رو تقسیم بندی کردم که برای همه : مهناز
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یادم افتاد که چایی .  چند تا بسته چیپس و پفک و تخمه از تو کولش درآورد و بین همه تقسیم کردرعنا
  کسی چایی می خواد؟: فالسک چای و چند تا بسته بیسکوئیت و قند آوردم و گفتم. آوردم

  
چایی برای هر کدومشون ریختم یکی یه دونه لیوان .  دفعه همه افتادن رو سرمو هی چایی چایی کردنیه

همراه های من هم . انصافاً که توی هوای سرد هیچی بیشتر ازیه چایی داغ نمی چسبه. و دادم دستشون
  .همه چایی خور

  
مهنازم از رعنا دفاع میکرد و خوشحال از .  و مانی مدام سربه سر هم میزاشتن و با هم کل کل میکردنرعنا

یه موقع پشت مانی بود و از اون .  پیمان هم نشسته بود و فتنه به پا میکرد.اینکه یکی از پس مانی برمیاد
  . میشدعکسدفاع میکرد و مانی رو در برابر رعنا میشوروند و یه موقع اوضاع بر

  
  . و بابکم نشسته بودیم و به اونا نگاه میکردیم و می خندیدیممن

  
این دو تا رو بگیره برعکس آتیش بیار معرکه پیمان چرا به جای اینکه جلوی :  به بابک کردم و گفتمرو

  شده؟
  

  .تو اصالً به پیمان توجه کردی ببینی چی کار میکنه:  همون جور که می خندید گفتبابک
  

. گیج نگاهش میکردم که یه اشاره بهم کرد که یعنی به پیمان نگاه کن.  ی منظورش نشده بودممتوجه
واسه خودش شاد نشسته جلوشم پر بود از پفک و چیپس و تخمه برگشتم به پیمان نگاه کردم که دیدم پیمان 

حواسشم به پائین کوه بود و اصالً به مانی و رعنا نگاه نمی کرد و همون جور که خوراکی می خورد یه بار 
من که بودم بهم . مانی حرفت خیلی زشت بود رعنا ناراحت میشه: یه بارم میگفت. حق با مانیه: میگفت

  .برمیخورد
  

. پقی زدم زیر خنده.  این اصالً حواسش به بحث این دو تا نیست فقط همین جوری یه چیزی میپرونهدیدم
خندیدنم که تموم . واسه خودش آروم نشسته بود و بقیه رو به جون هم می انداخت. چه آدم خونسردی

هم میکرد که راستش اونقدر باآرامش نگا. شد برگشتم دیدم بابک داره نگاهم میکنه و بهم لبخند میزنه
از نگاهش دستپاچه شدم و پفکی که گذاشته بودم تو دهنم پرید تو . انگار داره یه فیلم زیبا نگاه میکنه

این کارش بیشتر هولم . بابک خودش و بهم نزدیک کرد و آروم با دست زد به پشتم. به سرفه افتادم. گلوم
. دم که صدای مانی و شنیدم که صدام میکرد شپااومدم یه جوری از اونجا برم ، یه ببخشید گفتم و . کرد

صورتمو پاک . تمام تنم یخ کرد. برگشتم ببینم چی کارم داره که یه دفعه یه گلوله برفی خورد تو صورتم
  .کردم که دیدم مانی ایستاده و بهم میخنده

  
 خم شدم و سریع. اه پس بازی شروع شده؟ اما آقا مانی نامردی زدی حواست باشه چون تالفی میکنم: من

مانی جا خالی داد و گلوله برفی خورد به پیمان که . یه گلوله برفی درست کردم و پرت کردم طرف مانی 
  .نشسته بود

  
  داشتیم سوگند خانم؟:  یه نگاهی بهم کرد و گفتپیمان
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پیمان و بی خیال شدم و یه گلوله ی . گلوله ی دوم مانی هم خورد به کتفم.  عذرخواهی کردمشرمنده
گلوله برفیم خورد تو . گه درست کردم و پرت کردم سمت مانی که داشت به مهناز و رعنا برف پرت میکرددی

  .ای ول : ذوق زده پریدم باال و به خودم گفتم. سر مانی
  

گلوله های مانی درست می خورد به هدف اما .  شروع شده بود حتی پیمان هم وارد بازی شده بودبازی
. همه به هم برف میپاشیدن. دیم مانی یا جا خالی میداد یا گلوله نمی خورد بهشماها که گلوله پرت میکر

 مشت برف برداشتم و یه. یه دفعه دلم خواست اذیتش کنم. بابک کنارم بود و به مهناز گلوله پرت میکرد
آروم . تا برگشت برفها رو کوبیدم به صورتش حسابی غافلگیر شده بود. رفتم پشتش و صداش کردم

  .هر چه از دوست رسد نیکوست:  رو باز کرد و با یه لبخند گفتچشماش
  

من نشونه گیریم اصالً . یه جیغ کشیدم و فرار کردم.  به تالفی برفی که تو دستش بود و کوبید به صورتمبعد
خوب نبود و گلوله هام به هدف نمی خورد مثالً اگه رعنا رو هدف میگرفتم احتمال اینکه گلوله ام به مانی 

با دست برف .  خیال پرتاپ برف شدمبی متر با اون فاصله داشت بخوره بیشتر بود تا رعنا واسه همین 4که 
  .بر می داشتم و میرفتم نزدیک طرف و میکوبیدم بهش

  
.  حسابی لجم و درآورده بود همه از دستش عاصی شده بودن بدبختی گلوله هامون بهش نمی خوردمانی

یه دادی کشید و یکم لباسش و تکون داد تا برفها از . ش و ریختم تو یقه اشدستمو پر برف کردم و رفتم پشت
مانی برگشت و . یدمهمون جا وایساده بودم و می خند. تو لباسش خارج شن من که از کارم راضی بودم

 تا گلوله ی برفی بزرگ به سر و بدنم 4و 3 ثانیه 30 یمنو دید و این بار منو هدف گرفت در عرض س
یه لحظه گیر . دم از دست مانی فرار کنم ولی مگه میشد دنبالم کرده بود و برف میپاشید بهماوم. خورد

 بود که وقتی برگشتم دیدم مانی داره با نتنها کاری که تونستم بکنم ای. کردم به برفها و افتادم زمین
  .دستای پر برف میاد طرفم دستامو بزارم جلوی صورتم تا صورتم برفی نشه

  
. فقط جیغ میکشیدم و میگفتم بسه. زانو زده بود و هر چی برف تو دستش میومد می پاشید روم جلوم مانی

بعد دو دقیقه که سر تا پا برفی افتاده بودم و با برف تقریباً خاک شده بودم دیدم مانی دیگه برف نمی 
م چقدر برف پاشید  نمی دوننهچشمامو باز کردم دیدم بابک پشتم ایستاده و به مانی گلوله پرت میک. پاشه

بچه ها که حسابی از مانی لجشون گرفته . به صورت مانی تا تونست مانی و از جاش بلند کنه و فراریش بده
بود به تالفی تمام برفهایی که مانی روشون ریخته بود دنبالش کرده بودن و با تمام قدرت هر چی گلوله 

  .میتونستن به مانی می زدن
  

با سرو صدای بچه ها حواسمون . برف بیرون بیام و وایستم و لباسامو بتکونم کمکم کرد که از زیر بابک
مهناز و رعنا و پیمان دور مانی جمع شده بودن و با صدای بلند حرف میزدن و به مانی یه . بهشون جمع شد
ه  بود به صورت مانی کوبیدهمثل اینکه یه گلوله برفی محکم ک. دقت که کردم رنگم پرید. چیزایی میگفتن

یه دفعه تمام تنم یخ کرد و احساس کردم خون دیگه تو . باعث شده بود خون از دماغ مانی جاری شه
تو زمین و هوا بودم که دو تا دست . سرم گیج رفت و تنم بی حس شد و غش کردم. رگهام جریان نداره

یکی . ه و نشوند کرد و منو برد یه گوشمکمهمون دست ک. قدرتمند کمرم و گرفت و مانع واژگون شدنم شد
دیدم همه نگران دروره ام . چشمام و آروم باز کردم . به زور سعی داشت یه مایعی و به خوردم بده

  با گیجی گفتم چی شده؟. کردن
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حواسمون به مانی بود که یه دفعه دیدیم دویید . هیچی یه گلوله برف خورد به مانی و خون دماغ شد: رعنا
وش شدی شانس آوردی بابک تو هوا گرفتت وگرنه بدجوری می خوردی سمت تو انگار حالت بد شد و بیه

  حاال چرا حالت بد شد؟. زمین
  

وقتی که مانی و با صورت خونی دیدم یه لحظه احساس کردم مهران جلوم .  یادم افتاد چی شدهتازه
رده بودم یاد صحنه ای افتادم که با صورت غرق خون زمین خورد بغض ک. ایستاده و تمام صورتش پر خونه

  .و به سؤاالت بچه ها جواب نمی دادم
  

  چرا حالت بد شد؟: رعنا
  

  سوگند از خون می ترسی؟: مانی
  

  چی میگی مسخره کی از خون میترسه؟: مهناز
  

  .آخه وقتی مانی و اون شکلی دید حالش بد شد: پیمان
  

  .شاید از قیافه ی وحشتناک مانی ترسیده: رعنا
  

  .اشید این جوری حالش و بدتر میکنیدبچه ها، بچه ها آروم ب: بابک
  

اما راه .  داشت خفه ام میکرد و چشمام از اشک می سوخت اما نمی خواستم جلوی اونا گریه کنمبغض
متوجه ی نگاهم شد و فهمید چی می . با التماس به بابک که کنارم نشسته بود نگاه کردم. فراری نداشتم

  . هابلند شد و شروع کرد به هول دادن بچه. خوام
  

آخه چه جوری حالش بهتر شه . خیله خب نظراتتون و واسه خودتون نگه دارید سوگند باید تنها باشه: بابک
  .وقتی شما مدام باالی سرش حرف میزنید

  
  .مارو داری دک می کنی؟ چرا خودت نمی ری: مانی

  
  ...مانی: بابک

  
  .چون دائیمی بهم زور میگی: مانی

  
. مانی برگشت و به من نگاه کرد و سرش و تکون داد. چیزی در گوشش گفت مانی و کنار کشید و یه بابک

. سپاس گزار نگاهش کردم. بعد مانی رفت سمت بچه ها و رفتن اون طرف و بابک هم اومد پیش من نشست
  .با لبخند جوابم و داد

  
امو بگیرم اما رومو برگردوندم که اشکامو نبینه و سعی کردم جلوی اشک.  آروم سر خورد رو گونه اماشکم

. مهران و میدیدم که با صورت خورده زمین و همه جاش خونیه. دست خودم نبود بی اختیار اشک میریختم
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بابک آروم دستش و دور شونه ام انداخت و من و سمت خودش . گریه ی بی صدام تبدیل به هق هق شد
  .کشید و سرمو گذاشت رو سینه اش

  
برای اینکه راحت باشم حرف .  بابک با دست آروم پشتمو میمالید. همون حس امنیت تو تنک پیچیددوباره

آروم صورتموبه سمت خودش باال . یکم که آروم تر شدم و هق هقم کم شد. نمی زد و هیچی نمی پرسید
  .دستش و باال آورد و اشکامو پاک کرد. ناراحتی و غم تو صورتش پیدا بود. برد

  
  .ک شیدوست داری حرف بزنی؟ شاید سب:  گفتآروم

  
چون اون بار که خون دماغ شدم کمکم . می دونم که از خون نمی ترسی: دوباره گفت.  کردمنگاهش

  .اما نمی دونم که چرا با دیدن خون حالت بد میشه. کردی و صورتمو پاک کردی
  

  .خون نیست که ازش می ترسم:  گفتمآروم
  

  پس از چی میترسی؟: بابک
  

  بهم بگی؟نمی خوای : دوباره گفت.  نزدمحرفی
  

خیلی دلم می خواد بدونم که چی این قدر اذیتت میکنه و چی تو رو به : آهی کشید و گفت.  نگفتمچیزی
یه . سوگند تو برام یه معمایی. شاید بتونم کمکت کنم. اما حیف که تو لب باز نمی کنی. این حال انداخته

  ...مسئله ی حل نشده ی شیرین و جذاب که من دارم 
  
سوگند من بهت فکر میکنم خیلی بیشتر از چیزی که تصورش و : ه کرد و از ته دلش گفت چشمام نگاتو

با تمام وجود آرزو داشتم که بهم اعتماد میکردی و بهم میگفتی چی این قدر ناراحتت می . نگرانتم. بکنی
  .کاش حالمو درک میکردی. کنه

  
   )21فصل ( 

درست فهمیده بودم؟ گفت بهم فکر میکنه؟ یعنی . هنمی دونستم درست شنیدم یا ن.  انداختم پائینسرمو
خیلی وقت بود که وقتی . اونم همون جور بهم فکر میکرد. فقط من نبودم که تصویر بابک تو ذهنم بود

  .نمی خواستم باور کنم. نزدیکش بودم احساس آرامش و امنیت می کردم
  

دقیقاً همون . در مورد بابک داشتم همون حسی که یه روزی به مهران داشتم االن با شدت بیشتری ولی
احساس نبود چون احساسم به مهران همراه با یه ترس و دلهره ی همیشگی بود ولی کنار بابک امنیتو 

  .احساس میکردم
  

 کی من به بابک حس پیدا کردم که خودم نفهمیدم؟ اولش فقط به خاطر شباهت صداش با مهران بود "اصال
بعدش یه پسر . یشتر شناختمش، اول با روحیه آروم و ساکتش آشنا شدماما کم کم وقتی ب. که جذبش شدم

 اینکه یکی حسحس حمایت . بعد اون کم کم حس مهربونیش تو وجودم رخنه کرد. بچه ی شیطون و دیدم
تو مهمونی وقتی حالم بد شد و بابک کمکم . به فکرمه نگرانمه کسی که نیازی نیست هر لحطه نگرانش باشم
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مهران اشتباه گرفتمش و همه ی حرفای رو دلمو بهش گفتم و اون آروم نشسته بود تا من به وقتی با . کرد
کسی .  باشم اون قویه و حمایتم میکنهئنیه آدم صبور که می تونم جلوش ضعیف باشم و مطم. آرامش برسم

دن تالش میکنه برای کنارم مون. کسی که از پیشم نمیره. ناراحتیهام و درک میکنه. که به اشتباهام میخنده
با بابک مجبور نبودم نگران این باشم که چقدر زمان . و کلی احساسای دیگه که هیچ وقت با مهران نداشتم

بابک یه آدم بود، .  یه بمب ساعتی نبود ک دقیقه هاش رو به اتمام باشهمثلبرای با هم بودن داریم بابک 
کسی که یه حس عجیبی توم ایجاد می کرد و . کسی که می تونستم بهش تکیه کنم. مقاوم، پا برجا، محکم

  .من و به سمت خودش می کشید بدون اینکه خودم بخوام
  

بابک هیچ چیزی در . نمی تونستم. اما نه، نباید بهش فکر میکردم.  بابک تن یخ کردمو گرم کردحرفهای
تونستم بهش نه نمی . شاید اگه در مورد مهران می دونست احساسش عوض میشد. مورد من نمی دونست

  .فکر کنم
  

سعی . دستامو تو دستاش گرفت و مجبورم کرد که تو چشماش نگاه کنم.  که حال خراب منو دیدبابک
  .بابکم اینو فهمیده بود. میکردم از نگاه کردن به چشماش دوری کنم

  
  .تو چشمام نگاه کن. خواهش میکنم. چرا سرتو انداختی پائین. سوگند بهم نگاه کن: بابک

  
دستش و آورد و .  مصر بودم که بهش نگاه نکنم سرمو انداخته بودم پائین و به برفها نگاه میکردمهنوزم

اما چیزی گفت که دلمو . نمی خواستم نگاهش کنم. چونه امو گرفت و صورتمو به سمت خودش چرخوند
  .لرزوند

  
  .یعنی اینقدر ازم بدت میاد که حتی حاضر نیستی بهم نگاه کنی:  با بغض گفتبابک

  
میترسیدم که از چشمام بفهمه که منم بهش فکر . میترسیدم. من ازش متنفر نبودم.  این حقیقت نداشتنه

چشماشم . بهم خندید. سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم. دلم نمی خواست ناراحت باشه. می کنم
  .می خندید

  
. ی، که تحمل ناراحتیتو ندارمخودت می دونی چقدر بهت فکر میکنم؟ می دونی چقدر برام مهم: بابک

  ....سوگند من واقعاً دوست. نمی تونم ببینم این جوری غمگین باشی
  

  .نه:  تو حرفش و گفتمپریدم
  
  چی نه؟:  تعجب بهم نگاه کرد و گفتبا
  

یعنی ممکنه االن تحت تأثیر شرایط فکر کنی که . ببین این درست نیست:  بودم نمی دونستم چی بگمکالفه
  .یعنی اون چیزی که تو حس کردی نبوده. ی اما بعداً بفهمی که درست نبودهیه حسی دار

  
  .یعنی فکر میکنی اونقدر بچه ام که نمی فهمم چه حسی بهت دارم:  با دلخوری گفتبابک

  
  .نه منظورم این نبود:  گفتمکالفه
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ش جدا کرد و بلند با ناراحتی دستامو ول کرد من و از خود.  بهش برخورده بود حسابی رنجیده بودخیلی

  ...بابک: نفس عمیقی کشیدم و گفتم. باید یه چیزی میگفتم. شد
  

  . و بهم نگاه کردبرگشت
  

  .ولی تو چیزی در مورد من نمی دونی و اصالً منو نمی شناسی. من به احساست احترام میزارم: من
  
  .به قدر کافی میشناسمت:  ناراحتی گفتبا
  

  .ی دونیتو چیزی در مورد گذشته ام نم: من
  

  ...مگه چه اتفاق مهمی افتاده که. نمی خوام بدونم: بابک
  

بعد اگه هنوزم . می خوام که تو در مورد همه چیز بدونی. ولی من می خوام:  حرفش پریدم و گفتموسط
  ...همون حسو بهم داشتی

  
  ؟اگه حسم عوض نشد چی؟ قبولش میکنی سوگند:  جلوی پام زانو زد و دستامو گرفت و گفتسریع

  
نمی دونستم چی . مدام تشکر می کرد. خوشحال از جاش بلند شد.  نگاه کردم و سرمو تکون دادمبهش

از خودم ، . میشه ولی برای سبک شدن خودمم که شده باید با کسی حرف میزدم و همه چیزو براش میگفتم
  ...از همه چی. از مهران، از حسی که بهش داشتم از ترسهام

  
  .چه هابهتره بریم پیش ب: من

  
  .موافقم: بابک

  
وقتی داشتم . تو جام ایستادم و کوله ام و پشتم گرفتم. کمرمو گرفت و بلندم کرد.  کرد که بلند شمکمکم

  ...بابک: راه می افتادم، به بابک که کنارم ایستاده بود گفتم
  

  ...جانم: بابک
  

  .میادنمی تونم ببینم از بینی کسی خون ... نمی... من از خون نمی ترسم: من
  

. متوجه بودم که کلی سؤال داره اما نمی خواستم االن چیزی بگم.  با گیجی و تعجب بهم نگاه کردبابک
چند قدم که رفتم بابک . رومو از بابک برگردوندم و به طرف بچه ها رفتم. باید صبر می کرد به وقتش
  سوگند کی از گذشتت برام میگی؟: خودشو بهم رسوند و گفت

  
  کنجکاوی؟: گفتم خندیدم و بهش
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  .دارم میمیرم از فضول:  گفتجدی
  
  . صدا خندیدمبا
  

  .اگه یه کم هم مانی روم تأثیر گذاشته باشه باید بدونی که چقدر فضولم:  با خنده گفتبابکم
  

  .به وقتش میگم: من
  
  وقتش کیه؟:  بی صبری گفتبا
  

  .باید بریم یه جایی. الم عصر بیا دنب4چهارشنبه ی هفته ی بعد ساعت :  فکری کردم و گفتمیه
  

  کالس نداری؟: بابک
  

  .نگران نباش کالس ندارم، بچه ها تعطیل کردن: من
  
  چه جوری تا چهارشنبه دووم بیارم؟:  ذوق خندید و گفتبا
  

  سوگند بهتر شدی؟:  به بچه ها که مانی اومد و گفترسیدیم
  

  آره ،ممنون تو چی؟ بینیت درد میکنه؟: من
  

  .خاطر تو بود، همچین آه کشیدی که خونم ریخته شدببین همش به : مانی
  

  .دیوونه من کی می خواستم تو اینجوری بشی: من
  

  .ما تالفی برفایی که روی تو ریخت رو درآوردیم: رعنا
  

  .یادش رفته چقدر به ما برف پاشید: مهناز
  

  .مانی جان چیزی که عوض داره گله نداره: پیمان
  

  .اگه دماغم کم بود بیاید سرمم بشکنید که دلتون خنک شهانگار هنوز راضی نشدید، : مانی
  

  .خوبه.آره واهللا: رعنا
  

نه نه تو نه غلط کردم، تو اگه بلند شی تا ضربه مغزیم :  نیم خیز شد که بلند شه که مانی تندی گفتبعد
  .نکنی ول کن نیستی
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 کرده بود، نشستیمو بساط از کوه باال اومدن و بازی کردن همه رو گرسنه.  به حرف مانی خندیدمهمه
آفتاب در اومده بود و برفا .یه ساعت بعدش پا شدیم که برگردیم پائین. ناهاررو پهن کردیم و غذا خوردیم

رو آب کرده بود و حاال سردی هوا اونها رو تبدیل به یخ کرده بود هر قدم که بر می داشتم لیز می خوردم 
پاهام مثل .ه بودن و من نمی تونستم قدم از قدم بردارمسردی و خستگی با یخ،همه دست به دست هم داد
دستتو بده به من، من می : بابک اومد کنارم و گفت. بید می لرزید و مدام روی یخ ها لیز می خوردم

  .برمت پائین
  

 ناز و تعارف نبود، رو در وایسی رو کنار گذاشتم دستمو دادم بهش، محکم دستمو گرفت و بامن هم وقت
با اینکه بابک . یی بود که دست بابک رو سفت چسبیده بودم وگرنه حتماً سقوط می کردمخدا. قدم شد

.  رسوندیم به ماشینوبه هر جون کندنی بود رفتی م پائین و خودمون. مواظبم بود چهار پنج بار لیز خوردم
ها از به من که خیلی خوش گذشت بچه . آخیش چه روز خوبی بود: مانی کشو قوسی به خودش داد و گفت

  .همه تون ممنونم
  

مانی برگشت سمت من و .  حرف مانی رو تأیید کردیم و به خاطر روز خوبی که داشتیم تشکر کردیمهمه
دوست نداشتی . حیف که تموم شد. اما دائی جون انگاری شما زیادی خوش به حالتون بود: بابک و گفت

  روز تموم شه نه؟
  

  .نهآره ، واقعاً حیف که باید بریم خو: بابک
  

  .آره خیلی حیف چون دیگه کسی نیست که تحویلت بگیره و دل به دلت بده :مانی
  

  .دل به دلم بده؟ چی میگی درست حرف بزن:  با تعجببابک
  

  . اشاره ای به بابک کرد و گفت دوست داری ول کنی ؟ کنده شدمانی
  

صورتم سرخ . شیدم بیرونسریع دستمو از تو دستش ک. متوجه شدیم که بابک هنوز دستمو ول نکردهتازه
  .شده بود از خجالت

  
من این دائیم رو می شناسم می دونم چقدر . سوگند جون تو خودتو ناراحت نکن:  اومد کنارم و گفتمانی

  .دائی خجالت بکش. پلیده، حتماً اغفالت کرده
  

  .خفه شو مانی می زنم تو سرتا: بابک
  

همه به حرکت مانی خندیدیمو با .  پرید و در رفت اومد سمت مانی که بزنتش که یهو مانی مثل جتبعد
پیاده شدم و . اول رعنا و پیمان رو رسوندیم و بعد منو بردن دم خونه. شوخی و خنده سوار ماشین شدیم

 خیلی خوبی وزخوش حالم که دیدمت ممنون، امروز ر: مهناز رو بغل کرد و ازش تشکر کردم و گفتم
  .داشتم

  
: آروم جوری که فقط من بشنوم گفت.دم ، همه سوار ماشین شدن غیر بابک بچه ها هم خداحافظی کراز

  .فردا می بینمت، خوب بخوابی، بی صبرانه منتظر چهارشنبه ام
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مانی از تو ماشین بابک رو صدا کرد و بابک به زور سوار ماشین شد و برام .  لبخند زدم و تشکر کردمبهش

  .و تا سر کوچه با چشم تعقیبشون کردممنم ایستادمو دست تکون دادم. دست تکون داد
  

بعد مدت ها حس . حس خیلی خوبی داشتم.  سریع درو باز کردم و از پله ها رفتم باال و رفتم تو خونهبعد
  .عالی داشتم همون موقع زنگ زدم به مهسا و همه چیز رو براش تعریف کردم

  
یه روز همه جمع شدن و با هم قرار . بچه ها تک و توک میومدن دانشگاه.  هفته مونده بود به عیددو

گذاشتن که این دو هفته ی آخر و نیان کالس چون راه خیلی از دانشجوها دور بود و فقط دو روز آخر 
 و رفت وآمد نداشتنهفته به خاطر کالسها می یومدن تهران و با این سرما و برف جاده ها شرایط مناسبی 

  .کرده بودنخطرناک بود به خاطر همین استادها هم قبول 
  

به خاطر کارهای شرکت نمی تونستم برم خونه باید .  رفته بودن خونه هاشون و من مجبور بودم بمونمهمه
 سال برمیگشتن سرکارشون اما بابک بهشون گفته بود که 7همه ی کارمندا روز . تا دو روز قبل عید میموندم

 مرخصی 13 تونن تا بعد از یل شرکت بدن ماگه بتونن کارها ی مهمشون و تو خونه انجام بدن و بعد تحوی
  .به من اجازه داده بود که عید و کامل پیش خانوادم باشم. باشن

  
نمی دونم چه جوری . دلم می خواست هر چه زودتر برم خونه.  برای خونه و مامانم اینا تنگ شده بوددلم

ه که به شرایطم عادت کرده بودم درست. یه زمانی فکر میکردم دور بودن از خانواده ام می تونه خوب باشه
واقعاً یه وقتهایی هست که . و دیگه مثل اوایل اذیت نمی شدم اما هنوز دلم می خواست زود زود ببینمشون

  .هیچ کس و هیچ چیز مثل محیط خانواده بهت آرامش نمی ده
  

اً با حرفهایی که  هر حال این دو هفته رو باید دندون سر جیگر می ذاشتم واقعاً کار سختی بود مخصوصدر
یاد حرفهاش و نگاهش که می افتادم تنم داغ میشد و یه حس شیرین تمام وجودم رو پر . بابک بهم زده بود

 و ذاتن آدم " کالچوناما . حرفاش باعث شده بود که وقتی چشمم بهش میوفتاد خجالت بکشم. میکرد
هر .  بودم و دستپاچه و هول نمیشدمدر کل رو اعصابم مصلت. پررویی بودم خجالت مجالت تو کارم نبود

چند وقتی یاد کوه رفتنمون و آغوش گرم بابک میوفتادم یه حسی پیدا میکردم که یه جورایی دلم می 
تو مهمونی هم بغلم کرده بود .  بغلم می کردهبا اینکه بار دوم بود که تو کو. خواست دوباره تجربه اش کنم

از اینکه بابک بغلم کرده بود حس آرامش می کردم اما چون . شتماما تو مهمونی حسی که االن داشتمو ندا
بابکم . فکر می کردم اون شب به خاطر حال بدم بابک فقط می خواست کمکم کنه حسم نمود پیدا نمی کرد

منم که . هیچ وقت به روی خودش نیاورد که تو مهمونی چه حرفایی بهش زدم و تو بغلش چقدر گریه کردم
ما االن بعد کوه هر بار که بابک من و میدید . وچکترین عکس العملی نشون نمی دادمخدای تسلط بودم ک

این . از خدام بود که تو شرکت به روی خودش نیاره. یه لبخند مهربون می زد که خیلی هولم می کرد
 که اما بابک تا من و می دید لبخند می زد و هر بار یه اشاره به چهار شنبه می کرد. ودمجوری راحتتر ب

واسه همین . خودمو کشته بودم بس که رو کارام تمرکز کرده بودم که گند نزنم. بدتر دلشوره می گرفتم
  .سعی میکردم زیاد نزدیک بابک نشم

  
خیلی از رفتارهای االنم به خاطر خاطراتیه که با .  چهارشنبه استرس داشتم اما تصمیمم و گرفته بودمواسه

نمی تونستم تا آخر .  دیگه ای وارد قلبم بشه باید مهران و می شناختمهران داشتم پس اگه قرار بود کس
دلم .  منو مهران خبر داشتجرایشاید غیر از خودم فقط مهسا از کل ما. عمر این راز و تو دلم نگه دارم
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می خواست یه بار و برای آخرین بار با صدای بلند در مورد مهران حرف بزنم و بگم چه حسی داشتم و چه 
  .ی سختی بودروزها

  
 دو هفته کالس نداشتم قرار شده بود کل هفته رو برم شرکت این جوری می تونستم تا سیزدهم خونه چون
نمی دونم چه جوری روزها میگذشت تمام حواسم به چهارشنبه بود و چیزایی که می خواستم به . بمونم

یکی دو دفعه مانی . اچه ام میکردبابک بگم مخصوصاً که بابکم با نگاه ها و اشارات گاه و بیگاهش دستپ
اونا اسمن دائی و . مطمئن بودم که بابک همه چیز و به مانی میگه. متوجه ی ما شد و یه لبخند خاص زد

  .آب می خوردن اون یکی خبردار میشد. خواهرزاده بودن اما از دو تا دوست و برادر نزدیکتر بودن
  

  .نرهچهارشنبه یادت :  مدام راه میرفت و میگفتبابک
  

یه بار دیگه تأکید کنی بی خیالش میشم و قرار بهم : بار آخر کفری بهش گفتم.  عصبیم کرده بوددیگه
  .میخوره

  
  . ترسید که دیگه حتی اشاره ای هم بهش نکردهمچین

  
خودمو آماده . برام سخت بود که در مورد مهران حرف بزنم.  از صبح بی تاب و بی قرار بودمچهارشنبه

تمرین کرده بودم که چی بگم اما مطمئن بودم که موقع تعریف کردن که برسه همه چی یادم کرده بودم و 
 که از بابک بودماز صبح همه ی سعی خودمو کرده . دلم نمی خواست شرکت برم اما مجبور بودم. میره

یگه دیر شده اما د. فرار کنم و بهش نگاه نکنم تازه به این فکر افتادم که شاید زوده واسه تعریف گذشته ام
سر ساعت چهار عصر حاضر و آماده و شیک اومد کنار میزم و . بود بابک رو نمی تونستم آروم نگه دارم

  .من حاضرم: گفت
  

تو . مجبوری بلند شدم و کیفم رو برداشتم و از شرکت زدیم بیرون.  بلند کردم و ناچاراً نگاهش کردمسرمو
این آهنگ آروم بهم . که فضا رو پر کرده بود گوش میدادمماشین کنارش نشسته بودم و به موزیک مالیمی 

فقط فکرش رو بکن . کردمرکلی تو دلم به خاطر انتخاب اون آهنگ و موزیک از بابک تشک. آرامش میداد
اگه از اون آهنگهای اعصاب خورد کن که هیچی غیر از صدای بلند موزیک و دوف دوفش نمی فهمیدی می 

  .مزاشت احتماالً تشنج می کرد
  

  .خب کجا بریم:  که گذشت بابک یه نگاهی بهم کرد و گفتیکم
  

  .بهشت زهرا:  گفتمآروم
  
داری جدی : شاید فکر میکرد اشتباه شنیده وقتی قیافه ی جدی من رو دید گفت.  تعجب بهم نگاه کردبا

  میگی؟
  

  .آره بریم بهشت زهرا:  جدی و خونسرد گفتمخیلی
  
  .سؤال بزرگ شده بود اما به زور جلوی خودش و گرفت که چیزی نپرسه اینکه قیافه اش شکل یه عالمت با
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  . ساعت بعد رسیدیمیه
  

  .هر جا که جای پارک پیدا کردی پارک کن: گفتم
  

میون . بدون حرف دنبالم راه افتاد. پیاده شدم و رفتم سمت قبرها.  کرد و ماشین و یه جا پارک کردگوش
 کردم یعنی اینایی که اینجا خوابیدن آرومن؟ یعنی مهرانم االن قبرها راه میرفتم و به سنگها نگاه می

  آرومه؟ جاش راحته؟
  

  .بغض کرده بودم.  یه قبر نشستم و تکیه امو دادم به درختی که اونجا بود و زانوهامو گرفتم تو بغلمکنار
  

  صاحب این قبرو می شناسی؟:  اومد کنارم ایستاد و با کنجکاوی گفتبابک
  

  .نه: گفتم
  

  پس چرا اینجا نشستید؟:  پرسیدگیج
  

من هیچ کدوم از این آدمهایی که اینجان و نمی شناسم اما هر وقت که بتونم چهارشنبه . همین جوری: من
  .اینجا بهم آرامش میده. ها میام اینجا

  
  چرا اومدیم اینجا؟: کنارم زانو زد و گفت. اما چیزی نپرسید.  تعجب نگاهم کردبا
  

  نمی شینی؟:  کردم و گفتمنگاهش
  

اومدیم تا از : یه نفس عمیق کشیدم و گفتم. دوباره سؤالش رو تکرار کرد.  نگاهی کرد و روبروم نشستیه
حتماً با خودت میگی جا از اینجا بهتر گیر . می دونم که تعجب کردی و گیج شدی. خودم برات بگم

 تا دلت می خواد نیمی تو.  زنههمه آرومن و هیچکی حرف نمی. نیاوردم؟ اما بهت میگم اینجا خیلی خوبه
حتماً خیلی کنجکاوی که بدونی چی می . حرف بزنی و کسی نیست که وسط حرفت بپره و ساکتت کنه

  .خوام بهت بگم
  
  . سر تأیید کردبا
  

 داری بدونی که چرا وقتی یکی خون دماغ میشه حالم بد میشه؟ حتماً اون شبی که در خورد تو دوست
می . ازم پرسیدی که چرا من و مهسا وقتی تو رو دیدیم اشکمون در اومد. دیصورتت از کارام تعجب کر

  .نمی خوام چیزی رو تو دلم نگه دارم. خوام همه چیزو برات تعریف کنم
  

  .آهی کشیدم و شروع کردم.  نفس گرفتم و بغضمو فرو دادم یه
  
 اشتباه رسیده بود بهم یا  که هنوزم مطمئن نیستم که" SMS " شروع شد یه " SMS "همه چیز از یه : _

  .... بیدار شدم" SMS "نصفه های شب بود که با یه . تو یه شب زمستونی تو اتاقم بود. سرنوشت بود
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از گم شدنم تو بارون و کمک مهران که .  هامون" SMS "از . همه چیزو تعریف کردم.  گفتم و گفتم و گفتمو
از استادی که . سافرتش، از خانواداش از مریضیش از رفتنشاز م. با اینکه توی یه شهر دیگه بود نجاتم داد

از اینکه فهمیدم استاد . از همه چی گفتم. یه دفعه اومد تو دانشگاه از احساس عجیبم از صدای آشناش
یادآوری خاطراتی که همه ی تالشمو کرده . حرف می زدم و اشک می ریختم. معینی مهرانه و هنوز مریضه

. قلبم هنوز درد می گرفت. انگار همین دیروز بود. فراموش کنم خیلی سخت بودبود تا لحظات تلخش و 
به . وقتی از اردوی فارغ التحصیلی گفتم، وقتی از زمین خوردن و بیهوشی مهران گفتم نفسم بند اومده بود

 از مرگ ناگهانی مهران، از. باید تحمل میکردم. خس خس افتاده بودم اما هنوز می خواستم ادامه بدم
از پدر و مادرم که . از مهسا که تنهام نزاشت از خانواده ام که تازه میفهمیدم چقدر خوبن. حال بد خودم

از قبولیم .  شدن اما انگاری همیشه همین جوری بودن منتها من نفهمیده بودموضاحساس میکردم چقدر ع
از اولین باری . ردن توی شرکتاز اومدنم به این شهر و کار ک. تو کنکور که به خاطر تالش مهران میسر شد

  .هق هق میکردم. که بابک و دیدم
  
. ازم پرسیدی منشی جدید منم؟ اون موقع قلبم وایساده بود. روز اولی که دیدمت یادته؟ پشتم بهت بود: _

  یادته برگشتم و با بهت بهت نگاه کردم؟
  

  .یادمه که اشک ریختی:  با صدایی گرفته گفتبابک
  

بهت گفته بودم که صدات . سخت بود که قبول کنم صدای دو نفر این قدر شبیه همه. آره، گریه کردم: من
اون شبی که برگشتم شرکت و در . اما تو بودی. تو لحظه ی اول فکر کردم مهران پشتمه. عین صدای مهرانه

  .خورد بهت و دماغت خون اومد
  

 حالت خیلی بد بود اما کمکم کردی : انگار داشت یه خاطره رو از نزدیک می دید آروم و شمرد گفتبابک
اون شب یه حسی بهم میگفت متوجه نیستی داری چی کار . جلوی خونریزی و بگیرم و صورتمو پاک کنم

  .انگار منو نمی دیدی. می کنی 
  
می . مهران و دیدم که بیهوش افتاده. آره اون شب احساس کردم مهرانه که دوباره خونریزی کرده: _

  قدر سخته که مدام این صحنه بیاد تو ذهنت؟تونی تصور کنی که چ
  

فکر میکنم بعد مرگش می .  مهران زنده بود خیلی تالش کرد کاری کنه که فراموشش کنم اما نتونستوقتی
اما . اوایل صدات بود که برام جالب بود. واسه همین کاری کرد که تو رو ببینم. خواست کارش و تموم کنه

 خواستم باور کنم که غیر ینم. دی مدام تو ذهنم بودی و بهت فکر میکردمبعداً این خودت بودی که مهم ش
با احساسی که به . احساسم برای خودمم عجیب بود. از مهران به کس دیگه ای فکر میکنم اما نمی تونستم

نمی خواستم بهت . حست آرامش دهنده بود فکرت آروم آروم وارد زندگیم شد. مهران داشتم فرق میکرد
فکر میکردم مثل مانی منو .  توجهی داشته باشینچون تو یلدا رو داشتی و باور نمی کردم به مفکر کنم 

احساسمو باور نداشتم تا هفته ی پیش توی . کارهات، نگاهت و حرفهات گیجم میکرد. مثل خواهرت می بینی
 قبل از اینکه از اما نمی خواستم. با تمام وجودم خوشحال بودم. کوه که بهم گفتی تو هم بهم فکر میکنی

  .زندگیم و احساسم تو گذشته بدونی هیچ تصمیمی بگیرم
  
بابک جلو اومد و با دست .  سرما و فشار عصبی تمام بدنم یخ کرده بود اشکامم که مثل رود جاری بوداز

  .دستامو تو دستاش گرفت و تو چشمام نگاه کرد. اشک روی گونه هامو پاک کرد
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من تو رو به خاطر .  بودم که گذشته ات تأثیری روی نظرم نسبت به تو ندارهسوگند، قبالً هم گفته: بابک

از حق نگذریم چشمای غمگین تو برام مثل یه معما شده . خودت به خاطر شخصیتت و وجودت دوست دارم
می تونم تصور کنم . سوگند تو قلب بزرگی داری. خیلی دوست داشتم بدونم چی این قدر آزارت میده. بود

بهم اجازه بده تا . دلم می خواد کمکت کنم تا غمها تو فراموش کنی. رد و رنجی رو تحمل کردیکه چه د
تو با اون دل مهربونت اگه بتونی . من خیلی خوشحالم که تو رو پیدا کردم. کنارت باشم و بهت آرامش بدم

بتونی منو همون سوگند فکر میکنی .  میشمنیاعشق و دوست داشتن منو قبول کنی من خوشبخت ترین آدم د
  .اندازه که مهران و دوست داشتی دوست داشته باشی؟ من همیه تالشم و می کنم که خوشبختت کنم

  
یه لبخندی محوی زدم اما قبل از اینکه بتونم هیچ جوابی بهش بدم بدنم .  آرامش دهنده بودحرفاش

گریه ی زیاد و فشار . انداخته بودسرما تو تمام جونم نفوذ کرده بود و من و به لرزه . شروع کرد به لرزیدن
  .مثل بید میلرزیدم. عصبی هم بدترش کرده بود

  
محکم بغلم کرد تا از لرزشم کم شه اما . نمی دونست چی کار کنه.  نگران و دستپاچه بهم نگاه میکردبابک

اشین و هم تا بخاری م. پالتوش و درآورد و کشید روم. وقتی دید تأثیر نداره بلندم کرد و منو برد تو ماشین
نمی دونستم مانی .  هم زنگ زدیتوی راه به مان. تندی ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد. ته روشن کرد

  .و اونم خودش و برسونه... چی میگه اما بابک بهش گفت که منو میبره به بیمارستان
  

کمکم کرد تا پیاده بابک ماشین و پارک کرد و سریع پیاده شد و .  ساعت بعد جلوی بیمارستان بودیمنیم
از لرزش تنم کم شده بود چون بابک به توصیه ی مانی یه . زیر بغلم و گرفت و بردم توی بیمارستان. شدم

  .اما هنوز بدنم یخ بود و سرم گیج میرفت. شکالت بهم داده بود
  

  .فشارش خیلی پائینه سریع بهش سرم وصل کنید:  معاینه ام کرد و گفتدکتر
  

سرم سرد که وارد رگهام میشد . ا رو بخره وقتی برگشت مانی باهاش بود منم زیرسرم رفت که داروهبابک
بابک از روی تخت بغل یه پتوی اضافه برداشت و . سرمای بدنم بیشتر میشد و دندونام از سرما بهم میخورد

  . کردممبه زور سال. مانی بر خالف همیشه ساکت بود و نگران نگاهم می کرد. کشید روم
  

  سالم بهتری؟:  گفت وخندید
  
: بابک آروم به مانی گفت. پلکامو رو هم گذاشتم یکم بهتر شدم. چشمام تار میدید.  سر جوابش رو دادمبا

  .االن خوابش میبره بیا بریم بیرون. بزار یکم تنها باشه
  

  آخه چی شد یه دفعه؟ اصالً شماها کجا رفتید؟ چی کارش کردی که دختره مثل بید میلرزه؟ : مانی
  

  .من کاری نکردم بریم برات تعریف میکنم. بیا بریم بیرون: بابک
  

صدای بابک . چشمام هنوز بسته بود که بازم در باز شد و یکی وارد شد.  ساعت بعد آروم تر شده بودمنیم
  .و مانی بود که باهم حرف میزدن
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ش وحشتناکه چه دیدن مرگ یه نفر جلوی چشم آدم همین جوری. بیچاره چه دوران سختی داشت: مانی
اما دختر . پس برای همینه که چشماش این قدر غمگینه. برسه به این که یه حسی هم به طرف داشته باشی

همیشه مثل مهناز دوسش داشتم و نگرانش . خیلی خوب خودش و با شرایط وفق داده. مقاوم و صبوریه
  .بودم دلم می خواست خوشحال باشه

  
. خوشحال میشه: صداش و شنیدم که میگفت. فکر میکرد خوابم.  گرفت کنارم اومد و دستمو تو دستشبابک

  .از این به بعد خودم مواظبشم نمی زارم دیگه ناراحتی ببینه
  

  حاال تو از احساست نسبت بهش مطمئنی؟ مطمئنی تحت تأثیر گذشته و غمهای اون قرار نگرفتی؟: مانی
  

ی فکر می کنی آدمیم که بدون مطمئن بودن از تو منو این جوری شناختی؟ یعن:  بابک عصبانی بودصدای
قبل از اینکه درباره . احساسم حرفی بزنم؟ بهش قول دادم که کنارش باشم و تنهاش نزارم و سر قولم هستم

کسی که می تونه . اریهاون آدم فداک. مطمئنم لیاقت عشقو داره. اش بدونم دوستش دارشتم االن عاشقشم
اون الیق اینه که .  به زندگی امیدوار کنه لیاقت خوشبختی و عشق و دارهاز خودش بگدره تا یکی دیگه رو

آرزو میکنم یه روزی مهران رو به خاطره هاش بسپره و عاشق . یکی عاشقش باشه، که براش جونشم بزاره
مانی نمی . من براش هر کاری میکنم.  دارمیازمن به یه همچین دختری با این احساسات پاک ن. من بشه

می . عذاب میبینم. ک کنی که وقتی این جور مریض تو بیمارستان میبینمش چه دردی میکشمتونی در
  .خوام هر کاری در توان دارم انجام بدم تا دیگه غمگین و ناراحت نشه

  
  .اون تنها دختریه که تونسته با نگاهش قلبمو بلرزونه... مانی :  با بغض تو گوشم پیچیدصداش

  
   )22فصل ( 

  آخرین فصل

  
با . بودن بابک کنارم آرامش و امنیت می بخشید.  تنم و گرم میکرد و به دلم شوق و امید میدادهاشحرف

یه دفعه . توی یه جای تاریک بودم هیچ چیزی دیده نمی شد. یه خواب عجیب دیدم. آرامش به خواب رفتم
 بودم از اینکه توی دهرسیخیلی ت. یه مردی اونجا توی نور ایستاده بود. یه نوری دیدم به طرف نور دویدم

سالم و سرحال و . مرد برگشت؛ مهران بود. مردو صدا کردم. اون جای تاریک تنها نیستم خوشحال شدم
  .خوشحال بهم لبخند میزد

  
  .خوبه که تو پیشمی. اینجا کجاست؟ من از تاریکی میترسم:  گفتمبهش

  
بغلم کرد و . ی دستش و رفتم کنارشدستمو گذاشتم تو. دستش رو دراز کرد به طرفم.  بهم خندیددوباره

دیگه از . نترس من پیشتم هیچ وقت تنهات نمی زارم: با صدای آرومی گفت. سرم و گذاشت رو سینه اش
  .تاریکی نمی ترسیدم

  
بابک کنارم .  بلند کردم تا تو چشماش نگاه کنم، اما نگاهم به جای مهران تو چشمای بابک خیره موندسرمو

بهم خندید و دوباره بغلم کرد و من دیگه توی اون تاریکی از .  آرامش رسیده بودمبود و من تو بغلش به
  .هیچ چیز نترسیدم
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بابک . توی بیمارستان بودم و سرم به دستم وصل بود. چشمامو باز کردم.  یه تکون از خواب بیدار شدمبا

لبخند شادی زد و . یدار شدمچشمش به من افتاد که ب. کنار تختم نشسته بود و دستمو تو دستاش گرفته بود
  .ندیبهتری؟ حسابی منو ترسو. سالم عزیزم: با مهر نگام کرد و با مهربونی گفت

  
  .نزدیک بود یه کار بزرگ دست خودت بدی.  خیلی پائین بودفشارت

  
  .از کار و زندگی انداختمت. ببخشید حسابی اذیتت کردم:  صدایی که به زور در میومد گفتمبا
  

  حرفیه؟ اذیت کدومه؟ کار و زندگیم تویی سوگند کجا باشم که بهتر از در کنار تو بودن باشه؟این چه : بابک
  

دختر خجالتی نبودم اما این همه محبت اونم از کسی که تا دو ساعت قبل رئیسم بود خب تو .  سرخ شدلپام
 کنارم و گفتن این این چند وقته عادت کرده بودم که تو ذهنم دوستش داشته باشم اما حاال بودن اون در

  . حرفها که سرتا پام و پر شوق میکرد باعث میشد خون به صورتم هجوم بیاره
  

یعنی خجالت کشیدی؟ از کی از من؟ از حرفهام؟ دیگه باید کم کم به . خانم خوشگل ما سرخ شدن: بابک
  »عزیزم، گلم؛ دوستت دارم« حرفهام عادت کنی چون می خوام روزی هزار بار بگم

  
  .از ذوق به سکسکه افتادم. چه بی مقدمه گفت دوستت دارم. ه نفسم بند اومد لحظیه
  

  . با چشمای گرد بهم نگاه کرد و بعد پقی با صدای بلند زد زیر خندهبابک
  

  از حرفم شوکه شدی؟. وای خدا تو خیلی معرکه ای: بابک
  
 خانواده ام میام خونه اتون خب پس اگه بگم توهمین عید با: با بدجنسی خندید و گفت.  سرتأیید کردمبا

  واسه ی خواستگاری چی میگی؟
  

سکسکه ام هم شدت گرفته بود و نمی تونستم جلوی خودمو .  اونقدر تند میزد که میترسیدم بترکهقلبم
به زور جلوی سکسکه . بابکم که فقط نشسته بود و به من و عکس العمل عجیب و غریبم می خندید. بگیرم

  ؟ چرا این قدر زود؟عید: امو گرفتم و گفتم
  

. من بیست و نه سالمه. همچینم زود نیست:  همون جور که می خندید با قیافه ی حق به جانبی گفتبابک
خانواده ام آرزو دارن منو تو لباس دامادی ببینن باید از هم سن بودن من و مانی فهمیده باشی که پدر و 

 هر چه زودتر دارمدوست . گه طاقت ندارماما من خودم دی. هر چند خوب موندن. مادرم خیلی پیرن
  .من آدم کم طاقتیم. مطمئن شم که تو مال منی و کسی نمی تونه تو رو ازم بدزده

  
  ...سوگند: _
  

  .جانم:  صدام کرد که بی اختیار گفتمهمچین
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  .سوگند می تونم امیدوار باشم که تو هم منو دوست داری. جانت بی بال:  و گفتخندید
  

  واقعاً دوستم داری؟... واقعاً: ا ذوق گفتب.  خندیدمبهش
  

  . می خواد از زبونت بشنومدلم
  

  میشه بهم بگی دوستم داری؟:  با التماس گفتبعد
  

این عشق ابدی . اولین کسی نبود که عاشقش شده بودم اما این عشق کجا و اون کجا.  دوسش داشتم"واقعا
  .دوستت دارم: با لبخند گفتم.  معکوسبدون تایم. بدون نگرانی و دلواپسی. بود و برای خودم

  
  .بالفاصله گفتم. گفتم یکم اذیتش کنم.  ذوق کرد که از جاش پریدهمچین

  
  .دوستت دارم رئیس: _
  

  .با دلخوری برگشت و به صورت خندون من نگاه کرد.  دفعه تو جاش ثابت شدیه
  

مخصوصاً .  بگو عزیزم؛ عزیزم خوبهبهم باید بگی بابک جان؛ نه. رئیس، دیگه نباید رئیس صدام کنی: بابک
  .یه بار شنیدم به رعنا گفتی عزیزم کلی حسودیم شد. وقتی تو بگی عزیزم

  
  .مثل بچه ها بود.  صدا خندیدمبا
  

اون کمکم کرد تا تو مسیری قرار بگیرم که با بابک .  می دونم که بابک هدیه ای بود که مهران بهم دادحاال
  .عشق زندگیم. آشنا شم

  
برعکس اینکه فکر میکردم . به حرفش عمل کرد و روز دوم عید با خانواده اش به خواستگاریم اومد بابک

بابام مخالفت کنه از اینکه خودم یکی رو انتخاب کردم و بهشون معرفی کردم اما با کمال تعجب دیدم که 
  .بابام با روی باز به بابک و خانواده اش خوش آمد گفت

  
مامان بابک خیلی . بابک بچه ی آخر بود ظاهراً دیر بدنیا اومد. اهر و برادرش و پدر و مادرش و خوبابک

خواهر بابکم زود . جوون بود که با پدرش ازدواج کرد و خواهر و برادر بابک خیلی زود بدنیا اومدن
  .زن زیبا و مهربونی بود و پدرش هم مهربون و محترم. زیبایی بابک به مادرش رفته بود. ازدواج کرده بود

  
با اینکه دو تا خانواده دفعه ی اولی بود که .  ی خواستگاری بیشتر شبیه مهمونی خانوادگی بودجلسه

شاید به خاطر شوخی های مانی بود که پدرم رو . همدیگر رو میدیدند اما خیلی زود با هم اخت شدن
 مجرد تو مراسم پسرفت هر چی خواهرش به مانی گ: بابک بعداً بهم گفت. وادار کرده بود بلند بلند بخنده

آخرای مجلس . خواستگاری نباید بیاد گوش نداد و یه جورایی زوری خودش و انداخت وسط خواستگاری
خانواده ها یه نیم نگاهی هم به ما کردن و در مورد اصل قضیه که خواستگاری بود صحبت کردن و خیلی 

دین برگزار کنن و عروسی هم موکول شد زود به توافق رسیدن و قرار شد مراسم عقد و روز دوازدهم فرور
  .به تابستون همون سال
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.  باورم نمی شد به این زودی کارها پیش بره و پدر به این سرعت بابک و به عنوان داماد قبول کنهخودمم

فرداش . آخر شب زنگ زدم به مهسا و همه چیزو براش گفتم. اونقدر هول بودم که نمی تونستم کاری بکنم
  .هر سه خوشحال بودن. و مریم صبح اومدن خونه امونمهسا و روجا 

  
  .دیدی عقد تو زودتر از من شده. ناقال چه زبون سفتی داری اصالً لو ندادی:  به شوخی بهم گفتروجا

  
.  کمک دوستام تونستم به کارهام سرو سامون بدم واقعاً اگه اونها نبودن نمی دونم چی کار میکردمبه

  .زندگیم خیلی زود تغیر کرد
  

.  شد مراسم عقد و شمال بگیریم برای مهمونایی هم که از تهران میومدن ویال گرفتیم که راحت باشنقرار
من معموال تو مراسم عزا و عروسی . برای مراسم یه باغ بزگ کرایه کردیم چون مهمونا خیلی زیاد بودن

 رو ندیدم فقط یادمه که یجای "اونشبم که مهمترین شب زندگیم بود اصال. زیاد حواسم به دور و بر نیست
  .همه چیز خیلی سریع انجام شد و اینکه باغش خیلی سبز بود و حس خوبی بهم میداد

  
  : سفره ی عقد وقتی بله رو گفتم و بابک انگشتر و تو انگشتم گذاشت و با تمام عشقش بهم نگاه کرد گفتسر

  
  .سوگند با تمام وجود دوستت دارم و قول میدم خوشبختت کنم: _
  

  .منم دوستت دارم و قول میدم همیشه کنارت بمونم: من
  

  .کسی که دوستش داشتم کنارم بود و به تمام آرزوهام رسیده بودم.  لحظه بهترین لحظه ی عمرم بوداون
  
 لبخند و عشق به بابک نگاه کردم و تا خواستم چیزی بگم مامان من و مامان بابک سر رسیدن و دیگه با

  .حرفامون نصفه موند
  

 از اینک همه یکی یکی اومدن و تبریک گفتن و هدیه دادن صدای موسیقی بلند شدو مانی اومد و بعد
  .دست من و بابک و کشید و برد وسط و گفت رقص اول و عروس داماد باید شروع کنن

  
یاد .  افتخار ما یه آهنگ مالیم زدن و بابک اومد جلو کمرمو گرفت منم دستم و گداشتم رو شونه اشبه
  بابک با. صیدنمون تو مهمونی افتادم بی اختیار لبخند زدمرق
  

  به چی می خندی؟:  و کنجکاوی آروم پرسیدلبخند
  

 فکر نمی کردم که "اون موقع اصال. به مهمونی خونه ی شما:  بلند گردم و تو چشماش زل زدم و گفتمسرمو
  .ممکنه یه همچین روزی بیاد

  
  . من تمام آرزوم این بود که یه همچین روزی بیاد و من ببینماما اونشب:  با یه لبخند عمیق گفتبابک

  
  . گرد شدچشمام
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  ... یعنی تو از اون موقع "واقعا: من

  
اولین باری که اومدم شرکت و یه دختر ظریف و کوچولو دیدم . نه از خیلی قبل تر از اون موقع بود: بابک

حدس زدم منشی شرکته که من هنوز . که پشتش به منه خیلی کنجکاو شدم بدونم کی می تونه باشه
.  خشکم زدنوقتی روتو برگردوندی و چشمای متعجبتو بهم دوختی انگار صاعقه بهم زده باش. ندیدمش

 "اول فکر کردم شاید قبال.  غربیه"یه جورایی آشنا اما در عین حال کامال. نگاهت خاص بود... نگاهت 
وقتی خودتو معرفی کردی فهمیدم که آشناعیتی در کار دیدمت و می شناسمت که برام انقدر آشنایی اما 

 غم نگاهت چی بود؟ چرا چشمات،اما پس چرا با دیدنم اونقدر متعجب و هول شدی؟ اشگ گوشه ی . نیست
  اینقدر نسبت بهت حس نزدیکی می کردم؟

  
  . رو لباش عمیق تر شدلبخند

  
اون . که مدام به در و دیوار می خوردیه دختر کوچولوی بی حواس .  خنگ بازیات برام جالب بوداوایل

روز که کامپیوترم و درست کردی و بد سرت خورد به در گیس یه لحطه حس کردم سر خودم خورده به 
 لباسات ودمدوست داشتم بیام جلو خ. بعدم که تمام لباسات و کثیف کردی. همون قدر دردم گرفت. کیس

دونم چرا این احساس و داشتم حسم به تو برای خودمم نمی . اما به زور جلوی خودمو گرفتم. و تمیز کنم
  .عجیب بود

  
انگار بی اختیار این کارها رو . کارات عجیب بود.  روز که در و کوبوندی تو صورتم و خون دماغ شدماون

کدوم . نمی دو نستم یاد چی افتادی که انقدر منقلبت کرده و غم چشمات هزار برابر شده. می کردی
  . رفتیفعهخواستم بغلت کنم و آرومت کنم اما یه د. ن چور طوفانی کرده بودخاطره چشماتو ای

  
وقتی به . تو فکر احساسی بودم که نزدیک بودن به تو توم ایجاد می کرد.  شوک رفتارت و رفتنت بودمتو

. وقتی گریه می کردی دلم ریش می شد. خودم اومدم و از شرکت زدم بیرون صدات و از تو پله ها شنیدم
 ببرمت اما به زور نتی ضعف کردی و نمی تونستی بلند بشی از خدام بود که بغلت کنم و تا تو ماشیوق

چرا . دلم می خواست ازت بپرسم. جلوی خودمو گرفتم و فقط به گرفتن و کمک کردن جزئی اکتفا کردم
ت حمایت حس می کردم باید از. این جوری بودی؟ چرا غمگین بودی؟ یه حس مسئولیت نسبت بهت داشتم

  .کنم
  

 دونم از کی احساسم بهت شروع شد، شاید از روز اول بهت حس داشتم با نگاه اول تونسته بودی که ته نمی
  .دلم و خالی کنی

  
 روز که اومدی دفترم پرونده ها رو گرفتی و وقتی داشتی میرفتی بیرون اونقدر صدات کردم که اون

ان دیگه کی بود؟ یعنی کسی تو زندگیت بود؟ چرا مهر. خشکم زد. عصبی شدی و یه دفعه گفتی مهران
  .مدام این اسم و تکرار می کردم شاید برای تردیدام جواب پیدا می شد

  
 یلدام یه مانع بود البته نه از طرف من بلکه می ترسیدم تو برداشت بدی بکنی وگرنه یلدا اصال تو وجود

از . خوریم؟ از حرفای یلدا ناراحت بودیاون روزو یادته که رفتیم بستنی ب. زندگی من نقشی نداشت
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 ی پشیمونیم و تو مهه. ناراحتیت کالفه بودم کاش می تونستم دستت و بگیرم و ازت بخوام من و ببخشی
  .نگاه و صدام جمع کردم و ازت خواستم من و ببخشی و با کمال تعجب تو هم قبول کردی

  
د و باهات صحبت می کردو هر وقت کنار اون  مانی حسودیم میشد اون خیلی راحت بهت نزدیک شده بوبه

  .برعکس وقتایی که پیش من بودی، همش ناراحت و غمگین بودی. بودی می خندیدی و شاد بودی
  

تو این مدت با اینکه هر روز می دیدمت اما انگار فقط .  مهمونی وقتی دیدمت انگار فلج شده بودمشب
ما او روز وقتی تو اون لباسا دیدمت دلم به معنای چشمات جلو روم بود و من عاشق چشمات شده بودم ا

 خوشگل شدی اما درمی خواستم بهت بگم که چق. واقعی لرزید و دل خالیم یه همخونه ی معرکه پیدا کرد
تو . داشتم منفجر میشدم. باز مانی سر رسید و خیلی راحت تو رو به اسم صدا کرد و دستتو کشید و بردت

ده بودی که همدیگرو به اسم کوچیک صدا می کردین؟ نکنه مانی هم تو رو کی با مانی اینقدر صمیمی ش
.  ام به تو خودم و می گشیدم کنارالقهدوست داره؟ اگه میفهمیدم مانی هم تو رو می خواد با همه ی ع

  .عصبی بودم از اینکه تو اینقدر به مانی نزدیکی و از من اینقدر دور. مانی خیلی برام عزیزه
  

باهات رقصیدم دلم نمیومد ازت جدا شم اما انگار تو برعکس من همش دلت می خواست ازم  شب وقتی اون
  .فرار کنی و تا جای ممکن ازم فاصله بگیری

  
با دیدن حال و روزت .  شب درک نمی کردم که چرا وقتی اون آهنگ و شنیدی حالت اونقدر بد شداون

طاقتم تموم شده بود تحمل ناراحتی . ن از سالنبه زور بلندت کردم و بردمت بیرو. داشتم سکته می کردم
.  روزت انداختینچرا یه آهنگ به ا. باید می فهمیدم که چرا همیشه غمگینی. و عذاب کشیدنت و نداشتم

می فهمیدم که منظورت من نیستم اما مهران کی بود؟ . زبون که باز کردی و اون حرفا رو زدی برق گرفتتم
داشتی جلوی چشمای . لوم همه ی زندگیم نشسته بود گریون و شکنندهج. اشکات داشت دیوونم می کرد

  من می شکستی و خورد می شدی و من نمی خواستم این وببینم؟
  

 موقع فهمیدم اسم احساسم بهت چیه؟ بدون اینکه خودم بخوام و بفهمم عاشق یه دخنر با چشمای اون
  .غمگین شده بودم که هیچی ازش نمی دونستم

  
مشتای کوچولوت و گره کرده بودی و می .  بودم که می خواستم خودمو بکشم تا آروم شی نگرانتاونقدر

کوبیدی بهم و مدام می گفتی چرا؟ من جواب چی و باید می دادم؟ خودمم نمی دونستم چرا؟ می خواستم 
ک وقتی سرت و رو سینه ام گذاشتی از شو. آرومت کنم می خواستم بگم که کنارتم و ازت مراقبت می کنم

شاید . در اومدم دستمو دورت حلقه کردم سعی کردم حس آرامشی که ازت می گرفتم و بهت منتقل کنم
دلم نمی خواست هیچ وقت از خودم جدات . وقتی تو بغلم آروم شدی انگار دنیا رو بهم دادن. آروم بشی

تی پیدا می  به زور داشکهکنم حتی وقتی یلدای مزاحم اومد نمی خواستم خوشی من و آرامش تو رو 
با تمام وجود جلوی . مثل ماده شیری بودم که دشمن می خواست بچه اش و اذیت کنه. کردی و بهم بزنه

می خواستم تکیه . می خواستم حامیت باشم. هر کسی که می خواست آسیبی بهت برسونه وای میستادم
  .گاهت باشم

  
و با تمام وجودم حست کنم جوری  خواستی ازم جدا شی سعی کردم بیشتر پیش خودم نگهت دارم وقتی

  .که تا مدتها تو ذهنم بمونه
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تا صبح خوابم نبرد همش تن لرزون و چشمای .  اون شب خودمو کنترل کردم که ازت چیزی نپرسمچقدر
نمی خواستم موذب . با خودم عهد بستم که نذارم هیچ وقت دوباره به این حال بیوفتی. گریونت جلوم بود

تو .  افتادهاتفاقیمهمونی سعی کردم عادی رفتار کنم و به روی خودم نیارم که چه باشی واسه همین بعد 
  . انگار نه انگار"هم بدتر از من اصال

  
 کوه هم وقتی دیدی مانی خونریزی داره و تو ضعف کردی دیگه طاقتم تموم شده باید می فهمیدم که تو

اما وقتی تو گفتی تا وقتی که در مورد . گفتمباید در مورد خودم و احساسم بهت می . چته و ناراحتیت چیه
 برات افتاده که غم اقیگذشته ام ندونی جوابی بهت نمی دم با اینکه داشتم می مردم که بدونم چه اتف

  .مهمون همیشگی چشماته اما از تر ازدست دادنت حاضر بودم بیخیال گذشته بشم
  

نه تنها سرد نشدم بلکه آتیش عشقم بیشترم وقتی همه چیزو فهمیدم .  اش و هم که خودت می دونیبقیه
اگه مهران بود من هیچ وقت تو رو بدست . یه جورایی مدیون مهران بودم که تو رو به من داد. شده بود

  . من نمی کردیهنمیاوردم یا اگه مهران و تشابه صداهامون نبود شاید تو هیچ وقت یه نیم نگاهم ب
  

قول می . می خوام آرامش و امنیت و بهت بدم.  دادی کنارت باشم عاشقتم و ممنونم که بهم اجازهسوگندم
  .دم همیشه کنارت بمونم

  
تنها . بابک حمایتگر من بود.  عاشقش بودم"واقعا. چه دل بزرگی داشت بابک.  منقلبم کرده بودحرفاش

  .تنهام نمی زاشت. کسی که می تونستم بهش تکیه کنم و اون مثل مهران شونه خالی نمی کرد
  
 سانتیمتر فاصله 5صورتش با صورتم شاید . با لبخند بهم نگاه می کرد.  تمام عشقم تو چشماش نگاه کردمبا

  .فوران احساسات و تو وجود جفتمون حس میکردم. داشت
  

یه حستوام با . یه حسی خاص و شیرین داشتم. منم به لبهاش خیره شدم.  از چشمام به لبهام رسیدنگاهش
  .شرم و حیا

  
 نفهمیدیم کی بقیه مهمونا زوج زوج "ه اطراف نبود اونقدر غرق حرف زدن شده بودیم که اصال بحواسمون

  .اومدن وسط و کنارمون می رقصیدن
  
دلم می خواست . تنها چیزی که تو اون لحظه بهش فکر می کردم لبهای بابک بود.  عالم خودمون بودیمتو

از . سرامون بهم نزدیک تر شده بود. ت بودبابکم بی طاق. می خواستم طعم لبهاش و بچشم. حسش کنم
  .هیجان چشمام و بستم

  
  خونه خالی بدم خدمتتون؟: -
  
  خونه خالی بدم خدمتتون؟: -
  

یه هو چشمامو .  از یه کره ی دیگه به زور با یه دست قدرتمند کشیده باشن و پرتم کرده باشن رو زمینانگار
  .رمون سیخ ایستاده بود و زل زل نگامون می کردکنا. باز کردم و مانی و چسبیده به خودمون دیدم
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  تو اینجا چی کار میکنی؟:  با اخمبابک
  

  .می خوام با سوگند برقصم: مانی
  

  .نه با یالغوزی مثل تو. فقطم با شوهرش میرقصه. سوگند دیگه شوهر داره. بیخود: بابک
  

دست بابک و از کمرم جدا کنه  یه چشم غره ای به بابک رفت و همون جور که سعی می کرد به زور مانی
  ...مانیم دیگه . گفتک برو بابا حاال نمی خواد واسه من غیرتی بشیو من از خودتونم

  
همون جور که مانی بابک و هل می داد .  مانی و گشیده بود که من و بابک برده بودیم از خندههمچین

سم آستین باال می زدین و منم از اگه یکم به فکر من بودین وا: عقب و خودش جای بابک و می گرفت گفت
  .یالغوزی در میومدم

  
  . همون جور که عقب می رفت و جاش و به مانی می داد گفت نه انگار داری آدم میشیبابک

  
حاال تو بو با مامانت برقص منم دست به دامن سوگند می شم بلکم همین امشب از یالغوزی در : مانی

  .اومدم
  

یکم از دست مانی . با حسرت به هم نگاه کردیم و بابک با یه لبخند رفت.  و بابک مرده بودیم از خندهمن
  .اوه چه شوهر شوهری هم می کردم. ناراحت بودم که بد موقع مزاحم شده و نزاشته من شوهرم و ببوسم

  
خوب حاال نمی خواد زیاد به بابک فکر کنی اگه کار من و راه بندازی قول می دم خودم جور کنم : مانی

  . که کاره نا تمومتون و تموم کنیدبراتون
  

البته از بی ارزگی بابکه که تا حاال حتی نتونسته یه ماچ خشک و خالیم :  یه چشمک به من زد و گفتبعد
  .ساکت مانی: با خنده یه مشت آروم زدم به شونه ی مانی و گفتم . ازت بگیره

  
  ....ممم زن دائی گلممممممم.... سوگند جوننننننن . خوب من ساکت: مانی

  
  . همچین جون و گلم و کشید که ترکیدم از خندهمانی

  
  چیه مانی؟ چی می خوای که زن دایی صدام میکنی ؟: من

  
  اه فهمیدی چیزی می خوام؟: مانی

  
  .تابلوئه. سالم گرگ بی طمع نیست: من

  
  من گرگم؟؟؟ خدایش خیلی تابلو بود؟؟؟: مانی

  
  ای؟حاال چی ازم می خو. آره خیلی:  با خندهمن
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حاال که تو بابک به سالمتی سر و سامون گرفتین و به هم رسیدین من :  قیافش و مزلوم کرد و گفتمانی

دلتون برام نمی سوزه؟ نمیگید مانی بی سامون مونده؟ نمی خواید منم بیام قاطی . موندم و حوضم تنها
  مرغا؟

  
  .ه پا مرغمانی جان شما بس که قاطی مرغا بودین خودتون شدین ی:  با خندهمن

  
  حاال منظورت از این حرفا چیه؟:  جدی شدم و گفتمبعد

  
سوگندی یه دختره است از سر شب رفته رو مخم هی دلم می خواد برم نزدیک دیدش بزنم اما نمی : مانی

  .دونم چه جوری برم جلو سر صحبت و باهاش باز کنم
  

  . بودم از خندهمرده
  

  کی کم آوردی؟ منظورت اینه نمی تونی مخ بزنی؟مانی چاخان نکن یعنی توی پررو چلو ی: من
  

خیلی خانم . خیلی خوشم اومده ازش. نه جان تو این دختره فرق داره بد جوری چشمم و گرفته: مانی
  .میزنه

  
  حاال کی هست این دختره که با یه نظر دل مانی شیطون و برده؟: من

  
  . قرمزه با سر به یه نقطه اشاره کرد و گفت اونجاست اون لباشمانی

  
  .با دیدن دختر لبخندم عمیقتر شد.  به جایی کهه مانی اشاره میکرد نگاه کردمبرگشتم

  
فقط یادت باشه که اگه فکر پلیدی . دست رو چه کسی هم گذاشتی. بیا مانی بیا بریم معرفیت کنم: من

  .داشته باشی خودم خدمتت میرسم
  

. عاشق و معشوق لیلی و مجنون . شم مثل تو بابکنه به جون خودم این یکی فرق میکنه می خوام ب: مانی
  ...خل و چل

  
سالم بچه ها : سالم کردم و گفتم. دیگه رسیده بودیم به اون دختره.  چشم غره بهش رفتم که ساکت شدیه

  .خیلی خوش اومدین خیلی خوشحالم کردین
  

  . عروسیت نیایمخودتم می کشتی نمیتونستی ماها رو دک کنی ما آویزونت بودیم محال بود: مهسا
  

  .دیر گفتی اما به موقع گفتی: مریم
  

  .عروسی تو اومدن داشت:روجا
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نکنه فکر کردی بعد اون همه کاری که ازمون کشیدی عروسیتم نمیایم؟ یه شام امشب و به ما ببین : مهسا
  .خواهشن

  
اومده بودم پیش تازه یادم افتاد واسه ی چی . می خندیدیم که با سقلمه ی مانی به خودم اومدمداشتیم
  .یه اشاره ای به مانی کردم و گفتم. بچه ها

  
مانی اینام . بچه ها این مانی خواهرزاده ی بابکه البته مثل داداشن باهم منم مثل داداشم دوسش دارم: -

  .دوستای جون جونی من به ترتیب مهسا، روجا اینم مریمه
  

تشریف آوردید قدم رنجه فرمودید منت رو تخم به به خانم ها از دیدنتون خوشحالم زحمت کشیدید : مانی
  ...چشمای ما گذاشتین 

  
خدایی این مانی : مهسا بهم اشاره کرد و آروم دم گوشم گفت.  زدم تو پهلوی مانی که ساکت شدمحکم
  .چه جیگریم هست. بانمکه

  
  .به نظر مانی تو هم جیگری:  آروم دم گوشش گفتممنم

  
  .مانی از تو خوشش اومده: وم به مانی اشاره کردم و گفتم گیج من و نگاه کرد که من آرمهسا

  
  .خنده ام گرفته بود.  یهو سیخ وایساد و یکم سرخ و سفید شد و سر شو انداخت پایینمهسا

  
حواست کجاست مگه نمی خواستی با مهسا حرف :  به مانی گه داشت با روجا و مریم حرف میزد گفتمآروم

  بزنی؟
  

  .ین دو تا حرف میزنماالن که دارم با ا: مانی
  

چشم پهلومو سوراخ نکن االن میرم :  با حرص زدم تو پهلوش که به خاطر ضربه قرمز شد و آروم گفتمجکم
  .حرف میزنم

  
یکم بعد دیدم یه دستی دور بازوم پیچید .  رفت سمت مهسا و منم با روجا و مریم مشغول صحبت شدممانی

  .مو از بچه ها جدا شدم و با بابک رفتیم اون طرف سالنیه نگاه کردم دیدم بابکه یه لبخند بهش زد
  

  مانی چی کارت داشت؟: بابک
  
  .از مهسا خوشش اومده بود منم آشناشون کردم:  لبخندبا
  

  .پس بگو دیدم یهو مانی با بابک اومدن وسط تعجب کردم: بابک
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و مانی آروم اومد کنارمون موقع شام یه. اونقدر رقصیدیم که حسابی پا درد گرفتم.  فوق العاده بودجشن
هر چی من و بابک می پرسیدیم کجا میبری ماها رو جواب . و دستمون و کشید و ماها رو دنبال خودش برد

  .نمی داد فقط میگفت دنبالم بیاید بد نمیبینید
  

دیم یکم که بیشتر رفتیم یهو یه نوری دیدیم جلو که رفتیم دی.  ماها رو برداشت برد اون ته مهای باغخالصه
یه میز شام دو نفره جلومونه که روش پر غذاست و رو میزم شمع گداشتن و به شکل یه دایره اطراف میزم 

فقط یه قسمت این دایره شمع نداشت که بتونیم از اونجا بریم به . رو زمین شمع های خوشگلی چیده بودن
  .تم دیدم اونم تعجب کردهیه نگاه به بابک انداخ. کلی دوغ زده شدم خیلی رمانتیک بود. میز برسیم

  
برای آشنا کردنم با مهساو اگه بونید براتون چه نقشه ای . این برای تشکر و تالفی کار سوکند بود: مانی

می خواستن شماها رو مثل میمونای سیرک بزارن جلوی دوربین غذا . کشیده بودن دعا به جونم می کنید
  .خوب دیگه من برم. بخورین

  
می تونید اون حرکت ناتمومتونم تموم : اره برگشت سمت ما و با یه چشمک گفت قدم برداشت و دوبیه

  .کنید
  

  .مانی برو پروو نشو: بابک
  

  . رفت و ماها با لبخند بدرقه اش کردیممانی
  

خندیدم و سرمو . پسره ی دیوونه درست بشو نیست.  به مسیری که مانی میرفت نگاه میکردمداشتم
یکم اومد . بهش لبخند زدم.  بابک که داشت با عشق و لبخند نگاهم می کردبرگردوندم یهو چشمم افتاد به

باورم نمیشه که تو دیگه مال منی . سوگند هنوز باورم نمیشه که االن اینجام و تو کنارمی: نزدیکتر و گفت
  .برای همیشه و دیگه کسی نمیتونه تور و ازم بگیره

  
سرم تا روی سینه اش می رسید برای . خودش چسبوند و انداخت دور کمرم و با یه فشار من و به دستش

بابک همن جور که تو چشمام نگاه می کرد سرشو آورد . اینکه ببینمش باید کامل سرمو باال می گرفتم
 سرعتش بیشتر رگهامانگار خون تو . چشمام و بستم و تو یه لحظه داغی لبهاش و رو لبهام حس کردم. پایین

ناخودآگاه دستام باال اومد و . همراه با جریان خونم تو کل بدنم پخش شدداغ شدم و یه حس شیرین . شد
حلقه ی دستای بابکم دور کمرم سفت تر شد و . دور گردنش حلقه شدو سرش و بیشتر به سمت خودم کشیدم
هنوز لبهامون از هم جدا نشده بود یه . میزبا یه حرکت من و از زمین بلند کرد و با خودش برد تا کنار 

بابک با یه دستش صندلی پشت میز و عقب کشید و روش .  از هم جدا شدیم که یکم نفس بگیریملحظه
دوباره . پر بود از عشق و محبت، تمنا و خواستن. تو چشماش نگاه کردم . نشست و من و رو پاش نشوند

م می بابکم دستاش رو کمر.  بود و یه دستم تو موهاششیه دستم دور گردن. لبهامون همو پیدا کردن
  .چرخید

  
دیگه از او حس مبهم ترس و تنهایی که موقه بوسیدن مهران بهم .  بوسه ای بود چه حس عجیبی داشت چه

این یه حس شیرین بود حس یکی شدن تا ابدیت حس حمایت، امنیت حس . دست داده بود خبری نبود
  .بدست آوردن و داشتن یه چیزی واسه همیشه
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ت باالخره به خودمون اومدیم و رضایت دادیم که بی خیال شیم االن و  مدتی که نمی دونم چقدر گذشبعد
خواستم از روی پای بابک بلند شم برم رو صندلی بشینم که کمرمو گرفت و نذاشت تکون . شام بخوریم

  کجا؟: با یه اخم کوچیک بهم نگاه کرد و گفت. بخورم
  

  .خوب می خوام برم جام بشینم شام بخوریم: من
  

  .ن جات همین جاستاز اال: بابک
  
با لبخند و یه کوچولو خجالت بهش نگاه کردمو آروم سرمو رو گودی گردنش .  دست پاش و نشون دادبا

  .گذاشتم
  

دو تا لقمه بیشتر نخورده بودیم که با شنیدن صدای پایی از جامون .  رضایت دادیم که شام بخوریمباالخره
به تاریکی چشم دوختیم که دیدیم مانی از بین درختا . تبابک بلند شد و من و هم رو زمین گذاش. پریدیم 

  .داره میاد سمتمون
  

  پسر تو کار و زندگی نداری مدام دنبال ما راه افتادی؟. بر خر مگس معرکه لعنت:  با حرص گفت بابک
  

  .دتقصیر منه که اومدم خبرتون کنم تا غافلگیر نشی. بیا و خوبی کن:  چشم غره ای به بابک رفت و گفتمانی
  

  خبر چی؟: بابک
  

هیچی لو رفتین فهمیدن که شما جیم شدین دارن در به در دنبالتون می گردن اومدم خبر بدم که : مانی
  .خودتون سنگین و رنگین برگردید اونجا تا نیومدن کت بسته نبردنتون

  
یدن کلی دعوامون و تا فیلمبردار و مامان اینا ماها رو د.  با خنده و شوخی دنبال مانی راه افتادیمخالصه

کردن که بی خبر کجا رفتیم و بعدم فیلم بردار مثل اینکه دزد گرفته باشه ماها رو برد سمت میز برگ شام و 
آخرشم اون شب . به قول مانی مجبورمون کرد مثل میمونای سیرک ادا در بیاریم موقع غذا خوردن

  .ام رمانتیکنتونستیم دو تا لقمه غذای درست و حسابی بخوریم چه برسه به ش
  

 شب مانی و مهسا حسابی به هم نزدیک شدن و من خوشحال و امیدوار از اینکه شاید یه اتفاقی بینشون اون
  .بیوفته و من بتونم دینم و به این دوتا عزیز ادا کنم

  
 شب بهترین شب زندگیم بود چون بعد مدتها دربه دری روحی به جا و کسی رسیده بودم که تکیه گاهم اون

  .مش بخشم بودو آرا
  

***  
  

و من . مانی و مهسا هم تابستون همون سال با هم ازدواج کردن.  چهار سال از اون روزا میگذرهاالن
  .خوشحال از شادی دو تا عزیزی که خیلی تو زندگیم نقش داشتن و برام مهم بودن
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و دعا میکنم که خدا با تمام وجود از مهران ممنونم .  می فهمم که خدا چه هدیه ی بزرگی بهم داداالن
من االن عشق تمام زندگیم و شریک شادی ها و غم هام . روحش و در کنار خانوادش غرین رحمت قرار بده

  .و دارم کسی که نفس هاش امید بخشمه
  

دیگه به گذشته نگاه نمی کنم بلکه .  مهران جزویی از خاطرات گذشتمه که خیلی برام عزیز و محترمهاالن
ت آینده ای که می خوام در کنار همسر عزیزم بابک و پسر شیرینم که به یاد مهران و نگاهم به آینده اس

 و لطف خدا روشن ودموناولین اسمی که بهش گفتم و دوسش داشت ، اسمش و گذاشتیم سپند ، با تالش خ
  .بسازیمش

  
  . در کنار بابک و پسر یکساله ام که همه ی هستی من و پدرشه خوشبختممن

  
  راتم پرسه ی خاطهم

  
   مثل قدیم پابه پاتممن

  
   داره باز این دل تنهاهواتو

  
   لحظه ها خالی از منهاین

  
   پرسی چرا عاری از منهمی

  
   ارزشی بی تو این دنیااااااااااااااانداره

  
   تو همه رویامچشمای

  
   پیش من بی تو تنهامنباشی

  
   از دست بره توی غم این مااااااااااااااااااانزار

  
  گیری دستای عاشقمو تا بگذره از چشام رد غمو تونی که بمی

  
   بیااااااااااااااادوباره

  
   تونی که بتابی، رو تن این شب سرد ، رد بشیم از این پاییز خسته و زردمی

  
   اوج بهاررررررررررتا

  
   من بمون تا همیشهبا

  
   ویرون بشم مثل شیشهنزار
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   قصه رو به دلت بسپارتمام

  
   گرد از این غم ممتد،بر

  
   بگن عاشقش دیگه جا زد،نذار

  
   بشه خاطره آخرین دیدارررررررررررنذار

  
   تونی که بگیری دستای عاشقم و تا بگذره از چشام رد غمومی

  
   بیااااااااااااااااادوباره

  
   تونی که بتابی، رو تن این شب سرد، رد بشیم از این پاییز خسته و زردمی

  
   اوج بهارررررررررررررررررتا

  
   که بتابی، رو تن این شب سرد، رد بشیم از این پاییز خسته و سرد تونیمی

  
   تا اوج بهاررررررررررررررررربریم

  

   )*انیپا*( 
  

  یی رضاآرام

6/5/89  
aram – anid  

  
  

  کانال کتاب تلگرام ما
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  :وب سایت 

  

ir.blog.Goldjar 
com.blogfa.2Goldjar  

 

  موفق باشید


