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 يک پرستنده آتش: ترسا

 آوردم ویرون پتو بير شد. دستم رو از زی بلند شد. سرم داشت منفجر می آهنگ آنشرلیصدا

 شد و من لحظه به لحظهی. صدا لحظه به لحظه داشت بلند تر میدم کنار تخت کشی عسلیرو

 ازيکی پتو. ير زیدمش. چنگش زدم وکشیم شدم. بالخره دستم خورد به گوشی تر میعصب

 روی دونم چرا آهنگی و دکمه قطع صدا رو زدم. صدا خفه شد. نمردمچشمامو به زور باز ک

 شد.ی آهنگ متنفر مين داشتم از ايگه. دیم آلرم گوشی دوست داشتم گذاشته بودم براينقدرکه ا

 کردم و تازهی تا صبح داشتم چت ميشب ديومد ی! خوابم میساعت چند بود؟ هفت صبح. لعنت

 بود که من با دوستام گذاشته بودم؟ی چه قرار کوفتين. ادم بویدهدو سه ساعت بود که خواب

يوار به بدنم دادم. نگاهم به در و دیانگار مرض داشتم! با غر غر از جا بلند شدم و کش و قوس
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 داد. دری شده بود و بهم آرامش میده بنفش پوشيواری با کاغذ ديوارهابنفش اتاق افتاد. همه د

 کف اتاق پخش شده بود و حاليشب که از ديی هایپس چرده کردم تا خوی می لی که لیحال

 صورتمی جدا شود کنار پنجره رفتم و با ضرب گشودمش. باد سرد تويم بود به پایدهچسب

 جدا کردم و غر غر کردم:يم ها را از پایپسخورد و لرزم گرفت. با خشم خم شدم و چ

!ی- لعنت

 برگ بود. لب تخت نشستم وی ديس از کريمی آهنگ ملينبار بلند شد. ایم زنگ گوشصدای

ی صفحه چشمک می بلنفشه روی بالش چپونده بودم در آوردم. صورت دلقکير رو که زیگوش

 را در گوشم گذاشتم و گفتم:یزد گوش

- بنال ...

 اعصابت مثل چلغوز شد؟ی- اه باز تو صبح زود پاشد

 باشم بهتر از توام که ...ی- هر چ

 هان؟ی- من که چ

 و گفتم:خنديدم

 چلغوزه!یه ات شبیافه- ق

 بلند شد:یغويش جیغ جصدای

یلی خی؟ نکبتتو عوض نکردی گوشی! تو هنوز اون عکس رویشعووووووووووور- ب

 خرچسونه.ی توی شه تو دستای عکس اتو مين دونستم ای من ميییییییخر

 تخت و گفتم:ی روخوابیدم

یرون. تازه حال از اتاق که برم بیرون بیام- بنفشه جون سگ بابات حال ندارم از خونه ب

 دودر کنم.ین ماشيد بای شه چون با بدختی می مرغیزاعصابمم چ

 به روزنامه اشه!یجانش! هی خریلی- ترسا خ

- آخه کثافت ...

 مانع از ادامه حرفم شد. بنفشه گفت:ی بوق پشت خطصدای

- صدات قطع شد.

 دارم.ی- خف بابا پشت خط

 انتظارو و جواب شبنمو دادم:یست رو گذاشتم تو لبنفشه

- هان؟
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- هان و درد تو گور خواهر جوون مرگت!

ی؟ کار داری با خواهر من چی- وا خاک تو سرت کنم اله

 حاليه بگو جوووووونم ... تا منم ی داری بر میو گوشی! اول صبحی شعوری- بسکه تو ب

 ناناز تو ...ی بکنم با اون صدایاساس

 بابات ... استغفرال!ی شبنمااااا ... برو با صدای شدی عوضیلی- خ

 و گفت:يد غش خندغش

ی؟ کاره ای- چ

يه ام بزنم. بعدم یشی صورت جين آب تو ايه من بلند شم ين- وال اگه شما دو تا نکبت اجازه بد

.یام کوفت کنم و بیزیچ

 رسه.ی لشه روزنامه هم بهمون نميگه- اووه اون وقت د

 کنن. ل گور کنمی می زندگیبیلو کوچک خانوم سیرزا- نرسه به درک! انگار دارن تو عهد م

 برو کاراتو بکن بذار منم به کارام برسم.یر. خفه مرگ بگیشما رو اله

.یست خب بدو که دل تو دلم نیلی- خ

 لب گفتم:زير

 ...ی نداری- تو که غم

ی؟- چ

.ی ... بایچی- ه

.ی- با

 بنفشه بلند شد:ی صدادوباره

 بود؟ی چه خری- اوووووووووووو

- همزادت بود.

- درد !

.ی نبود که تو بار من نکنی فحشی- ولم کن تو رو خدا صبح اول صبح

 و گفتم:خنديدم

 که من صپا اخل خ ندالم ...ی عشخ من ... مودونید- ببخش

 بود؟ی- ک
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 تو؟ی ادم حرف بزنم! فضولین باهات عی نداریاقت فحشت بدم ليد فقط باین بود؟ ببی- دردو ک

 بود؟ی داره که کیبه تو چه ربط

 بود؟ی چه خری گفتی کلمه ميه خو ی فک زدينقدر- ا

- شبنم بود ...

 گفت؟ی می- چ

يس تو نشسته منتظر سروین- ع

 مردومو معطل نذار زشته.ينقدر زود باش ايزم- خب پس عز

:یدم کشجیغ

- بنفشههههههههههههه ....

 تونه با تو طرف شه؟ی می- ک

 و گفتم:خنديدم

.يام ی- گمشو کاراتو بکن الن م

.ی- منتظرم عشق من با

.ی- با

 کردم و بای پام. نق نقی رفته بود ليداسم قطع کردم و از جا بلند شدم. شلوارک کوتاه آدگوشیو

!یت مین زدم. شده بودم عيد و خودمو ديستادم ايشم آرایز مينه آی. جلویرون بیدمشدست کش

يه رنگ بود. چشمامم ی و بید از حد سفياد. گوستم زیدم ترسی خودم میافه وقتا از قیبعض

 بنفشه و شبنم چشمینم همی زد. برای میدی روشن که به سفیلی خیلی بود. سبز خخاصیرنگ 

 خون آشامین بودن کنار صورتم. عيخته حال ری رنگ و بی کردن. موهام بی صدام میدسف

يی بلندمو که تا وسط وسط کمرم بود با کش بستم. دمپایشده بودم. کش مومو برداشتم و موها

یش طبقه دوم ساختمون بود و خوبی. اتاق من تویرون هامو پام کردم و با غر غر رفتم بیابر

 و درو بستم. بدجور ذهنم مشغوليی و حمام مجزا داشت. رفتم تو دستشويی بود که دستشوينا

 که قبول شده باشم.ینه به همیدم که تنها امی دونی خدا می اگه ... ای؟ شدم چیبود. اگه قبول نم

 قبول شده باشم؟ی شد پزشکی مگه م3000 بود با رتبه ی الکیدم امه دونستم کی خودمم میول

ی نشستم رویدم پله ها که رسی. بالیرون و رفتم بیدم هم توص صورتم پاشیمسواک زدم و آب

:يین خوردم تا پایزنرده و ل

- هورااااااااااااااااا...
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 نگاهش خنده اميدن کرد. با دی گشاد نگام می پله ها بود و داشت با چشمايین جون پاعزيز

 گفتم:یدم بوسی رو مینش باد کرده و پر چی که لپایگرفت و در حال

!یر جونم بخيز- صبح عز

- نه نه حالت خوبه؟

 شم؟ی بهتر نمين- آره نه نه جونم از ا

 داد گفت:ی که خودشو به چپ و راست تکان می لب پله و در حالنشست

ی شه؟ فکر کردی من خاک به سرم می افتی می گی مادر نمی کار کنم؟ ای- من از دست تو چ

 وی شی می ضربه مغزی افتی. میستی عنکبوت نیچم هیرم نخيه؟ ایه عنکبوتيارو ين اینع

ين راحت شم. اين خدا منو بکش از دست ای! ای کنی ما رو در به در می شیخودت خلص م

 شده.یمون خدا وسط راه پشی تو قرار بوده پسر بشمطمئنم من يدی؟دختره تو آفر

 و گفتم:يدم غش غش خنديز حرف عزاز

 کاراو رفتم.ين مرگت بشم؟ من کل س ایش من پی الهی زنی جوش مينقدر جونم چرا ايز- عز

 کار کنم.ی شه. بلدم چی نمیچیمه

ی ضربه مغزی کنی کاريه ی افتی می وقتی کلکه پوله مادر! دلت خوشه که بلدينا ايگه- آره د

.یری می زبونم لل می زرتیای به خودت بيای ی و تا می افتی. آخه مگه ممکنه نه نه؟ مینش

 زننی گول میزا چين مردمو با ای که ... بچه هایاری بال دربیستی ... نعوذبال فرشته نیآدم

.ی عنکبوتين شما شدين برین گی دن بعد می ميادتون ی بازنگجف

 عشق بغلش کردم و گفتم:با

 حرص نخورينقدر خورم شما ای سر نميگه زبون خودم برم. چشم دیرين شيز دور عزی- اله

.یستبرات خوب ن

ی حال هم سرحال ترم. می- وا مگه چمه؟ ماشال هزار ماشال بزنم به تخته از هزار تا جوونا

يین؟ پایام نرده سر بخورم بین از همیخوا

ی رفت سمت نرده ها گرفتم و در حالی که داشت ميزو خنده دل درد گرفته بودم. دست عزاز

 کردم گفتم:یکه چلپ چلپ ماچش م

 شه ..ی باشه دود از کنده بلند می هر چی دونم شما هزار بار بهتر از منی ميزم- نه عز

.ی دونی- خوبه م

 رفتم گفتم:ی که سمت آشپزخونه می جا بلند شدم و در حالاز
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 گشنه برم؟يد بايا يز- صبحونه تو بساطت هست عز

لل چی بری خوای- کجا م ی؟ شده که تو کله سحر پاشدی نه نه؟ اص

 ...يز عزياد ی- امروز جواب انتخاب رشته م

ی؟- جواب چ

 شوور کنم؟يد بايا تونم برم دانشگاه ی مینم که ببياد ی. جوابش ميزم- جواب کنکورم عز

 کردی که تر و فرز صبحانه مرا آماده می در حاليز. عزيدم گفتم و خودم غش غش خنداينو

گفت:

ی بدیز ... شوهر که چیست نی طوری مادر ... قبولم که نشده باشی که قبول شديشال- ا

ی فهمی تازه می شوهر کردی وقتی ترسناکه ولی کنی فکر می شوهر نکردی ... تا وقتیستن

!ی بوده و تو خبر نداشتیچ

 خنده گفتم:میان

 کننی تا می هست! ولی کنن شوهر چی دوره زمونه برعکس شده. دخترا فکر مين ايز- عز

 هست!ی فهمم چیتازه م

 تکان داد و گفت:ی که متوجه منظور من نشده بود سريز خنده. عزير گفتم و خودم زدم زاينو

ی کردن ... اون دوره تا می رو قیا حیدن دوره زمونه آبرو رو سر کشين ای دخترايز- آره عز

 شوهر ...یگفت

 وسط حرفشو و گفتم:پريدم

ين ای کردن ... ولی ميم شدن و از خجالت خودشونو تو هفت تا سورا خ قای- دخترا رنگ لبو م

دوره ...

 تا بناگوش که چه عرض کنم تایششون ها نيده شوهر ورنپریگی دوره تا مين- آره مادر ا

 شه.ی گشاد میشونناقولوس

ينقدر وقتا مثل امروز ای شد. بعضی من می باعث شادينقدر بگردم که ايزم دور عزی الهای

 رفت.ی ميادم که همه غم هام يدم خندیاز دستش م

 زد و ظرف و ظروف روی هنوز هم غر ميز خنده صبحانه مو خوردم و پاشدم. عزیان مدر

 زدمیرجه و بدو بدو از پله ها رفتم بال و شیرون. از آشپزخونه اومدم بید کوبی سر هم میتو

 و بايستادم در کمدم ای و دوباره با کش بستم. جلویدم موهامو بر س کشی اتاقم. سر سریتو
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 من لبا س همانا! من آدميک يردعا و ثنا در کمد را باز کردم. باز کردن همانا و غرق شدن ز

 ويخی ین شلوار جيک بلند با ی سرمه ای مانتويکبشو نبودم! لبا س ها را تند تند کنار زدم و 

ير. کم کم داشت دیدم روشن جدا کردم. اتو را به برق زدم و تند تند اتو کشی آبی روسريک

 کردنيش. حال آرايختم صورتم ری توی وريک روشنم را ی و موهاوشیدم شد. لبا س را پیم

 سورمهی سانت5 پاشنه ی اعتماد به نفس داشتم. کفش های هم به اندازه کافيشنداشتم. بدون آرا

 کنم کهی پله ها دوباره خواستم نرده سواری رفتم. بالیرون را هم به پا کردم و از در بيما

 گربهياد به چشمانم زل زده بود که ی بود. طوريستاده پله ها اپايین افتاد که يزچشمم به عز

 افتاد. از فکر خودم خنده ام گرفت و بای می که چشمش به جری افتادم وقتی تام و جریتو

 لبير جون زيز به دلم ماند. عزی رفتم. حسرت نرده سواريین پايکی يکیمتانت پله ها را 

 بلند گفت:يستادم ايش پای جلوی. وقتاند خوی ورد را تند تند میه شبیزیچ

!یم العظی! ل حول ول قوة ال بال عليشال- چشم حسود کور بشه ا

ی؟ خونی رو مينا ایت من خرچسونه قزمی برای داريز همه راهو! عزين ره ای می- اوووه ک

 منو چشم کنه؟یاد میک

 افتادمیامرزت مادر خدابياد يین پايومدی ی می! تا داشتی مونی سرو مین نه نه ماشال عی- وا

...

 تا اشکميدم و لبم را جویدم کشی گرفت و نتونست حرفشو ادامه بده. آهيزو عزی گلوبغض

 که قبولی دخترت دعا بخونی پله ها و براين ايین پايسی که وايی نشود. مامان کجايرسراز

 ... چند نفسی زود رفتیلی خی مامانم زود رفتی؟ که حض دخترت رو ببريیشده باشه. کجا

 لب پله نشستم. دستمو سر شونه اش انداختم و گفتم:رش و کنایدم کشیقعم

ی من کلی کنی راهينجوری منو ای صبح اول صبحی گی نمی؟ کنی ميه گری چيعنی يز- ا عز

 و داروی پزشکی ذاره و به جای روزنامه اثر می رویا موج منفين بعد ایرم گی میموج منف

 بچه ...ی رشته کون شوری و دندون پزشکیساز

 سرشو بال آورد و گفت:يز عزید که رسينجا ابه

ی؟ کشی خجالت نمی؟ شدیت تربی بينقدر ای رفتی- اه مادر! تو به ک

 و گفتم:يدم غش خندغش

 کنن!ی بدرقه نمينجوری جونم ... پاشو قربونت برم مسافرو که ايز- پاشو عز

 و گفت:ید صورتش کوبتوی
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 مسافرت؟ی ری می- خدا مرگم بده! مگه دار

 و گفتم:یدم خنده دستشو کشمیون

 گردم البته اگهی. زودم بر میابون سر خی دکه روزنومه فروشی رم پای من! دارم میگر- نه ج

.ی نکنيه گريگه ديعنی گم که ی به جون گرفته ها بذارن. دارم بهت میش آتينا

 پاک کرد و گفت:اشکاشو

 ناهارت بادمجونی خوام برای نشده ... برو و زود برگرد ميرت- باشه مادر بدو پس تا د

درست کنم.

 زدم به غش و گفتم:خودمو

- جونم بادمجون ...

- برو دختر خودتو لو س نکن

 و گفتم:یدم چسبيزو عزدست

 جونم ... بابا خوابه!يز- عز

 وی که تو کردی همه غش و ضعفين خورده مادر؟ بابات اگه خواب بود با ايی- سرت تو جا

 بود به سقف که.یده چسبی که راه انداختيیسر و صداها

 ذوق گفتم:با

یست؟- ن

 شدن تو رفت سر کار.یدار ... قبل از بیر- نخ

 بده به من.یار مامانو بین ماشیچ جونم بدو سوئيز- آ خ جون ... پس عز

 سالم داده.ی خدا بهت پای برو نه نه جوونیاده شو و برو پین ماشیخیال- نه مادر. ب

 برم؟یاده خاک بخوره بعد من پینگ گوشه پارکی به اون مامانین درسته که ماشين ايز- ا عز

 شدنت حساسه!ین سوار ماشی روينقدر که بابات ای نداريق- خب نه نه لبد تصد

ین ترسه ماشی رم بابا می گرفتم. فقط چون تند میامه گواهنیش من ماه پيز؟ عزی گی می- چ

.یار بیچو برم. حال شما برو سوئيواش دم ی من قول می بشه. وليم طوريهوبهم بده 

یر بگی تاکسیا دم. ولش کن بی سه بار جون میای و بی شه تا تو بری مادر من دلم ل هول منه

 برو.یبا تاکس

 نکن. تو رو جون بابا ...يت اذيز- اه عز

- ا قسم نده دختر!
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.یار- خب پس ب

 زد:ی لب غر هم مير. زیاورد را بیچ چس و فس کنان به سمت اتاقش رفت تا سوئعزيز

ی پشت فرمون همه چینه تا بشی رم ولی ميواش گه ی امروز . الن می امان از جوونای- ا

 نه نه خداین ماشيرای تایغ داره بعدم جی ضبطش محله رو ورمی ره اول صدای ميادش

.یامرزشب

 ویدم قاپیچو آورد. سوئیچو کردم تا بالخره سوئی پا اون پا مين. دم در ایدم صداشو نشنديگه

ی نور آفتاب برق مير بژ مامانم زیای رفتم. پرشیرون کرده و از در بیهوار کشان خداحافظ

 بازکردم ويموت رو با رینگ روشن کردم. در پارکینو پشت فرمون و ماشيدم پریزد. با شاد

یکا لستیغ جی ضبط رو تا ته بلند کردم. صدای صدایرون که از در رفتم بین. همیرونرفتم ب

 و دستم رويستادم کوچه با خونه مون فاصله داشت ايه که ينا خونه بنفشه ایهم بلند شد. جلو

ین رنگ با جی قهوه ای زده بود. مانتو کتیپی. توله سگ چه تیرون بيد بوق گذاشتم. پریرو

.یرون بود بيخته و اونور رينور هم از ايشو قهوه ای. موهای کرم قهوه ای و روسریکرم

:ید کشیغ کنار منو جی صندلی رويدعاشق فر درشت موهاش بودم. پر

!یشعور بی اومدير- چه د

.يزه که سرم گرم عزی دونی- م

.ین بشیر هم پی به پايشال جونت عشقته ايز دونم عزی- آره م

 بردم سمت چشمش که سرشو برد عقب و گفت:انگشتمو

يده ریاد اشکم در می- نکن تو رو خدا پدرم در اومد تا خط چشممو صاف در آوردم. دست بزن

 شه توش.یم

- پس زر نزن

 زنه.ی شبنم داره زنگ میفت- باشه بابا راه ب

 جلف تر از ما دویپ تيه. شبنم هم با يسادم خونه شبنم وای جلوينبار گازو و ای گذاشتم روپامو

ی پاره پاره موهاین بود با شلوار جیده پوشی تنگ و کوتاهی و نقره ای آبی عقب. مانتويدتا پر

 تایرون بود بيخته ریدش طرف شال سفيه کرده بود و از یحالت دارشو با اتو مو لخت شلق

:یم و همزمان گفتيم زدی بود. من و بنفشه سوتیل تکمیل تکميشش اش. آراینه سروی

- اولل!

 نازک کرد و گفت:ی پشت چشمشبنم
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ين؟ پسندی- چطوره م

- درد تو جون پسر کشت!

 نگوووو جون به اون پسر!ی- وا

 کونم.یزت- خاک بر سر ه

 و شبنم گفت:يدم سه خندهر

- بدو برو روزنامه اومده.

 روزنامهيم خوای اوسکول مین زنه انگار چه خبره! بابا فقط ما سه تا عی هول مین- همچ

 باد کولرير راحت تخت نشستن زیالشون الن هم خيدن ديت تو سايشب. همه همون ديمبخر

 در بره.یشون کنن که خستگی نگاه میلمدارن ف

 دورشيادگاری دنبال روزنامه که اسمشونو يان ی قبول شدن حال ميدن همونا که دیرم- نخ

خط سر خ بکشن.

 و گفتم:يسادم وای دکه روزنامه فروشجلوی

.یست جا پارک نیاين و بين بخرين برين- بدو

 سهيده دو تا ورپرين ای چطوریدم شلوغ بود. نفهمی دکه حسابی با بنفشه و شبنم بود. جلوحق

 که همه به سمتمونيم کردی می و هواریغسوته روزنامه رو گرفتن و برگشتن. چنان ج

 کرد:یبرگشته بودن. بنفشه صفحه  س را برداشته بود و بلند بلند تکرار م

 بنفشه ...یعی بنفشه سمیعی- سم

 زد :یغ جيهو

 من قبول شدم .... قبول شدم قبول شدم.ی خدای! وايناهاش ... ايناهاش- ا

 مچاله شده رو کنار زدم و گفتم:ی هاروزنامه

 حال؟ی قبول شدی چیری- درد بگ

 زد گفت:ی سر خ شده بود و داشت خودش را باد مياد زیجان که از هبنفشه

.یارم خدا الن بال در می خواستم وای قبول شدم ... همون که میک- ژنت

 شبنم هم بلند شد:یغ جی صدايهو

 .... خداااااااااااااا جونننننننننی .... رشته داروسازیازی شبنم نی- وااااااااااااا

ماااااااااااااااااااااچچچ چچچ!
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 اشکی بغل هم کمی اونا هم تویدم دوستام شاد شدم و هر دوشون رو محکم بوسی خوشحالاز

 و دست آخر بنفشه که تازه متوجه من شده بود گفت:يختن ریشاد

ی؟- تو چ

 شانه بال انداختم. بنفشه با حرص گفت:يدم جوی که پوست لبم را می حالدر

 روزنامه رو ....ين اینم- شونه و درد ! بده بب

 و تند تند و زمزمه وار شروع به گشتن کرد:ید ر را قاپصفحه

- رادمهر ترسا ... رادمهر ترسا ... رادمهر ترسا ....

 ویدم مشغول گشتن شدند. روزنامه را کشی شش چشميی روزنامه و دو تای هم افتاد روشبنم

گفتم:

 ....یست- گشتم نبود نگرد ن

 گفتم:یخیالی و با بيدم و شبنم هر دو با بغض نگاهم کردند. خندبنفشه

 به من؟ به جهنم که قبول نشدم.ين شرک زل زديه گرین- چتونه ع

 بال روی آخه تو فقط سه تا رشته های کردی تر انتخاب رشته ميین ذره سطح پايه- کاش 

.یزد

 رفتم.ی شدم نمی هم قبول ميگه دیز- چون اگه چ

.ی شی- حال آزاد که قبول م

 رم.ی- بشمم نم

.ی بريد ؟ مگه دست خودته؟ بای چيعنی- 

 نه دانشگاه.ی رم .... ولی- م

- پس کجا؟

 بهونه!يه قبول نشدن شد برام ين بهونه بودم که ايه خوام برم اونور ... فقط منتظر ی- م

ینانش که سر نشيستاد کنارمان اینی گشاد شده نگاهم کردند. همان لحظه ماشی دو با چشم هاهر

 گفت:يکیشون! یپ فشن و آخر تیدو پسر به قول شبنم توتو بودند. موها

 خدا؟ياری نه به يا يم شدی هم دانشگاهینم خوام ببی می؟ کدوم دانشگاه قبول شدیگر- ج

 گفت:یم و شبنم و من هر سه با خشم گفتبنفشه
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!ی- خفه ... هر

 در آن لحظه ... بنفشه دستم را گرفت وی وليم کردی ميح تفری بود حتملا کليگری وقت داگر

گفت:

ی؟ گفتی چیدی- خودت فهم

 تکون دادم و گفتم:سرمو

 وقته تو فکرشم.یلی خوام برم خی- آره ... م

 ذاره.ی بابات که نمی ... ولی- ول

 دونم.ی- م

 گفت:شبنم

ی؟ زنی حرفو مين پس چرا ای دونی- اگه م

 کنم.یش بتونم راضیدوارم- چون ام

 دو با هم گفتند:هر

!ی تونی- نم

 تکان دادم و گفتم:سری

 کنم.ی میش که شده باشه راضیمتی- به هر ق

 توجه به حضور شبنم گفت:ی ببنفشه

.ی اگه خودتو پر پر کنی ذاره حتی آتوسا بابات عمرا نمیه- به خاطر قض

 مای اتفاقات خانوادگيان در جرياد هم زین همی دوست دو سه ساله من و بنفشه بود و براشبنم

 بنفشه را از دبستانی است. ولیش آتوسا که مربوط به شش سال پینبود. به خصوص ماجرا

ی. شبنم با گنگیم شناختی را ميگر و خوب همدیم شناختم. با خانواده اش هم مراوده داشتیم

:یدپرس

 کار کرده؟ی- آتوسا؟ مگه خواهرت چ

 را بفهمدیه مهم نبود که شبنم هم قضيم. برايرد نگاهم کرد و لبش را گزی با شرمندگبنفشه

 سر شانه بنفشه زدم و گفتم:ی هم دستین همیبرا

یچ کنه از هیشرفت اون پينکه ای رفت لندن ... بابا هم برایل تحصی برایش- آتوسا ده سال پ

 خواست کهی و در ازاش فقط از اون ميخت ری فروگذار نکرد. مرتب پول به حسابش میراه

.ین شما بگی گفت چشم بابا جون هر چیدر س بخونه و خانوم دکتر بشه. آتوسا هم مرتب م
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. بالخره باباینه خواست که بره اونو ببی کرد و می می تابی بآتوسا ی برایلیمامان خ

یدم فهمیم که برگشتن من با تموم بچگی درست کرد و با مامان رفتن سراغ آتوسا. وقتيزاشونوو

يا گوی وليستاد ای بابا می کرد و جلوی می! مامان مرتب از آتوسا طرفداريه جوريهاوضاع 

ی می آن چنانی شده بوده. موهاشو رنگ کرده بوده و لباسای غربی آتوسا حسابیوضع ظاهر

.یزا جور چين و از ایده کشی میگار بابا سی مشروب تو خونه اش بوده جلوی هایشه. شیدهپوش

يه ی نداشته باشه و بذاره راحت باشه تا بتونه در س بخونه وليش گفت کاریمامان به بابا م

ير لبا س زيه مدرک جرم بود. بابا تو خونه آتوسا يه نم کرد. اوی بود که بابا رو نگران میزیچ

 و مطمئن بودیرن گی که اونجا ميیه های گفت لبد مال پارتی کرده بود ... مامان میدامردونه پ

 مورد با آتوسا حرف زده و اون گفته که مال دوستين گفت در ای به آتوسا نداره. میکه ربط

 بهیشتر باد کرده بود. بی حسابیرتش بود و غيرانی مرد ايه بابا بالخره یپسر دوستشه ول

 کردی می هم گذشت بابا هر کاريگه نگرانش بود. دو سال دی زد و حسابیآتوسا زنگ م

ی کرد. به اونم که می کلفه اش میشتر بين آتوسا و ایش سر بره پيه شد که ی درست نميزاشو

 ماه6 ی داد. وقتی جواب تلفنارو هم نميگه دياش آورد. آخری هزار تا بهونه ميران ایاگفت ب

ی با چه صحنه ای گرفت و رفت لندن وليزا از آتوسا نشد بابا به ضرب پول ویگذشت و خبر

 و مشغوليران گله مرد هرزه ... بابا آتوسا رو برگردوند ايه ین معتاد در بیمواجه شد! آتوسا

 بکارتش هم بایه. قضيم ناموفق داشت. بالخره ترکش دادیمداواش شد. آتوسا دو بار خودکش

 متوجه منينبار ایريش بابا اعتمادش رو به کل ازدست داد. تموم سختگی عمل حل شد وليه

 اتوسای هوایلی بد اومده بود. مامان خی بابايه رفته بود و جاش يخوب اون بابا يگهشده بود. د

 فشار بودم. محبت مامانو از دست داده بودم بابا هم براميررو داشت و من از همه طرف ز

ی مير دیقه دقيه دونه که اون موقه من اگه ی مرد خشک و خشن شده بودن بنفشه ميه به يلتبد

 ازيکی انداخت. دو سال بعد از اومدن آتوسا پسر ی راه می خونه بابا چه قشقرقیدمرس

 بهالبته دونست. ی راجع بهش میزايی چيه که ی. با وجوديش بابا اومد خواستگاريکایشر

 آتوسا من به آتوسای اومد خواستگاری بود. وقتی بکارت! پسر خوب و جنتلمنیه قضیاستثنا

 شد. اونم از خدا خواسته قبول کرد و ازدواج کرد. الن دو ساله که رفته سر خونه ويمحسود

يه یه نشد. قضیدار بيگه دید شب که خوابيه خودش. مامانم شش ماه بعد از ازدواج آتوسا یزندگ

 کنه.ی سفارش منو میلی خيا سرش بوده. گوی قبل از رفتنش بابا بالی مرگ شد. وليهتب و 

 نسبت به من کمیريش در حق من شده. به بابا گفت از سختگی بود که چه طلمیدهخودش فهم
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 تاین رو بچشم. گفته بود که من با آتوسا زمی مادری بهم محبت بکنه و نذاره درد بیشترکنه و ب

ی ره که شبها چقدر بالی نميادم عوض شد. ی فرق دارم. بعد از فوت مامانم بابا کلونآسم

 و از خوابيدم دی شست تا خوابم ببره. بعد از مرگ مامانم هر شب کابو س می میدارسرم ب

 دور ویلی کرد خی هوامو داشت. آتوسا هم که احسا س گناه میلی بابا خيیش خدای وليدم پریم

 نتونستم شرکت کنم.ی به خاطر حال خرابم حتی سال کنکور من بود ولپارسال. ید پلکیبرم م

 بده کهيت به خاطر اون بابا رضايد مامانم شایتامسالم که گند زدم رفت! من دلم خوشه به وص

من برم اونور ...

 و گفت:ید کشی آهبنفشه

 جونشه وينکه آتوسا چشم تر س شده هم ایه خوره. بابات هر سر قضی- من که چشمم آب نم

 لحظه ازت دور بشه؟يه تونه یتو ... مگه م

 موندنو ندارم.ينجا طاقت ايگه- منم د

 چرا؟ید- ببخش

 راحت باششم نهیرون رم بی پسر ميه به ی خواد دوست دارم وقتی می- درد و چرا! دلم آزاد

 ...ينکها

 حرفم تموم نشده بود که بنفشه و شبنم از خنده منفجر شدند. با تعجب نگاشون کردمو وهنوز

گفتم:

- مرگ! چه دردتونه؟

 خنده گفت:یون مشبنم

یرون؟ بين- تو و پسر؟ بر

- مگه من چلغم؟

.ی زدی میل جا باغچه تو بین همی زن بودیل- تو اگه ب

 رفتنم. من نقطه مخالف همه پسرهای آوردم برای مسخره ایل ام گرفت. واقعلا هم که چه دلخنده

لل ها شا ی ذاشتم ولی کردم و سر به سرشون می میطنت شيدبودم. از همه اشون متنفر بودم. قب

يه بار با يه هم نبودن ازنظر من! بنفشه هم یدن فحش شنيق لی کردم. حتی هم نمينکارو ايگهد

 شد. شبنم هم که عاشقیخیال جنگ اعصاب براش درست شد که بينقدر ایپسر دوست شد ول

لل به هر کیلشون فامی از پسرايکی . ما هميد دی اردلن میه کرد اونو شبی نگاه می بود و ک

. بنفشه زد تو سرم و گفت:يم کردی مسخره اش میه قضين سر ایشههم
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 تو فکر؟ی ری هم می زنی ميد جديد جدی هم حرفايه؟ نکنه خبريی؟ کجای- هو

 روشن کردم و گفتم:ماشینو

 برام.یارن پسره بی- برو بابا دلت خوشه! خبرم کجا بود؟ خبر هر چ

 گفت:ی الوصفيد زای با خوشحالشبنم

- امشب چند شنبه است؟

 خنده. بنفشه گفت:ير زيم زديمو به هم کردی و بنفشه نگاهمن

- خنگول هنوز شب نشده!

 و گفت:يد خودش خندی هم به سوتشبنم

- خب بابا ... امروز چند شنبه است؟

- پنج شنبه!

- آ خ جون شب جمعه!

 خونه تون؟یاد قراره اردلن بینم جنبه؟ ببی- سر و گوشات م

. امشب شامیابون تو خياد ی توتوئه می شب جمعه هر چیر- درد و مرض تو جونت! نخ

مهمون من.

:ید و بنفشه پرسیم گفتيی و بنفشه هورامن

- کجا؟

- پاتوق ...

!يول- بگو ا

:یديم کشیغ سه با هم جهر

!يول- ا

 و مست کننده اش اتاق رایرين شی کردم بوی خاليم عطر کو کو رو برداشتم و از سرتاپاشیشه

ی که نقش های تنگ مارک گوچی به خودم انداختم. مانتوينه نگاه را در آينپر کرد. آخر

يه داشت. شلوارم هم هديی طلی هايشه که ری بودم با شال مشکیدم داشت پوشيیکمرنگ طل

یف پاشنه بلند. کی طلئی با کفش های لوله تفنگی به لندن بود چرم مشکسفرش ينپدرم از آخر

 نرده هایال خی بیدم پله ها که رسی را برداشتم از در خارج شدم. بالین ماشیچ و سوئیطلئ

 آمدم و بهيین تنگ بود و ممکن بود جر بخورد. از پله ها پايمشدم چون هم شلوارم و هم مانتو
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 سرش را گرمی هنوز هم بابت قبول نشدنم دلخور بود و حسابيز. عزیدمآشپزخانه سرک کش

 زد:ی کار غر مین باز هم در حی برود وليادش کرده بود تا یآشپز

 بود ...يادی- حال انگار فقط بچه من ز

 گفتم:ی داخل و با شادرفتم

 رم.ی جونم من دارم ميز- عز

 نگاهم کرد و گفت:ین به طرفم برگشت با تحسعزيز

ی؟ مادر؟ مهمونی ری- کجا م

یرون قراره شام با دوستام برم بيز- نه عز

 کنه بهی شروع مياد ی زنگ بزن به بابات من حوصله داد و قالشو ندارم ميه- نه نه خودت 

غر زدن.

- چشم

 کرده بودم گرفتم. بعد از چهاریو سی شماره بابا را که به اسم ددیم و با گوشیز پشت منشستم

:یچید پی گوشی با صلبت بابا تویبوق صدا

- سلم دخترم

ی؟ خوفيی- سلم بابا

ی؟ بهتر شدی- خوبم دخترم ... تو خوب

 آگاه شود. من هميج با خانه برگشتم پدرم تما س گرفت تا از نتايج بعد از گرفتن نتای وقتصبح

 ام گرفت و با بغض گفتم که قبوليه پر مهر پدر گری صدایدن دلم پر بود با شنیکه حساب

ین همی داد. حال هم برای ميم رفت و دلداری با من کلنجار میقه دقیست بيکنشدم. پدرم نزد

. گفتم:ید پرسی ماحالم ر

ی خسته نباشی؟- آره بابا بهترم شما خوب

 خانوم گلم.ی- مرس

- بابا ...

- جانم؟

 ...يیییییی- بابا

 و گفت:يد مردانه خندبابا

یده؟ پولت ته کشی؟ خوای می دختر خوب؟ باز چیه- چ
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 گفتم:یض غبا

 پوله؟ی- مگه همه چ

- اوه چه توپت هم پره!

.یرون خوام با دوستام برم بی- بابا امشب م

 شد و گفت:ی جدبابا

- کجا؟

 خواد شام مهمونمون کنه.ی میش- شبنم به مناسب قبول

یرون؟ شام بين بريد بای بهونه ايه- شما هر پنج شنبه به 

 هم که ...ی گور به گوری ... اون آتوسای- آخه بابا شما که سر کار

- راجع به خواهر بزرگت درست صحبت کن!

 ...ی! اون آتوسا خانم قبر تو قبری- اوه سار

 و گفتم:يدم. خودم هم خنديد بابا خنده اش گرفت و غش غش خنديهو

- برم بابا؟

ی؟ آتوسا چی- نگفت

 خواهر تنها هم داره.يه رفته يادش- سرش گرم شوهر شده 

.ی خونه باشيد بايازده باشه تا قبل از يادت ی خب برو ولیلی- خ

 ...يگه دیز چيه- چشم... و 

 ...ی خوای حتما پول مينبار ایه؟ چيگه- د

 مامانو ...ین ... ماشیر- نخ

 دنبال تو؟یان بار اون دوستات بيه شد ی؟ بری مین تو ماشیشه- حرفشم نزن ... چرا هم

 دو تاينا خوره. شبنم ای تو خونه اشون خاک نمین ماشيه جونم اونا که مثل ما ی- آخه دد

ین ماشيه ينام مامانش. بنفشه ايا دست باباشه يا هم يکیش اون یه مال داداشيکیش دارن ینماش

 کجا هست.یست وقت معلوم نیچدارن که ه

.یه خرکیت شه. تو رانندگی- در هر صورت نم

 باشم.ی خودم خرکينکه باشه بهتره تا ای خرکیم- رانندگ

ی؟ کنی ميد- تهد

 گلم.ينقدر که این گفتم قدر منو بدونيعنی کنم. يد رادمهر بزرگ رو تهدی باشم آقای- من سگ ک
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 خب لو س نشو ...یلی- خ

- ببرم؟

- بار آخرته ها.

 گفتم:یدمشو محکم بوسی پشت گوشاز

 بشم.یپم خوش تی قربون بابای- چشم اله

 شدم و قبل ازین از خانه خارج شدم. سوار ماشيز عزیدن را قطع کردم و بعد از بوسگوشی

 بستم.يموت و در را با ریرون ضبط چپوندم. از در رفتم بی تتلو و طعمه رو توی دیحرکت س

. بنفشه کهیمشبنم و بنفشه را که در حد مرگ جلف شده بودند شوار کردم و به سمت پاتوق رفت

 نشسته بود سرم را به سمت خوش برگردوند و گفت:جلوطبق معمول 

 بهيمل ريه يا! ی روح نباشی بينقدر که ایدی کشی چشات مين سورمه تو ايه- اوا ... حداقل 

 چه وضعشه؟ين. آخه ایری کم رنگ بگيه ی زدی بورت می مژه هاينا

 کردمی ميشم اگه آرايگه تو چشم هست دی به اندازه کافیپم تيدم نداره دوملا دی- اول به تو ربط

!یچیکه ه

يه و سايمل رينقدر. خنده هم داشت ايدند هر هر خنديی نگاه به خودش و شبنم انداخت و دوتايه

يد من عقای. ولین افتاد کف ماشی داشت مینیو خط چشم زده بودند که چشمانشان از سنگ

ی زدم ولی می آن چنانیپ تيا کردم ی ميش زدم و آرای ساده میپ تياخاص خودم را داشتم. 

 گرفت. برعکس آتوسای نميراد وقت ایچ به ظاهرم هین. بابا هم به خاطر همردم کی نميشآرا

ی را توین ازدواج کرده بود. ماشی حال که با مانی داد. حتی میر بابا به او گیشهکه هم

ی به طرف در رستوران میم که داشتیمنطور. هيم شدیاده پاتوق پارک کردم هر سه پینگپارک

 شد:ند شبنم بلیغ جی صدایمرفت

!يییییییییییییییییییی- ااااااااااااااااااا فرار

 افتاد که کنار پارکنگی قرمز رنگ فوق العاده ای را دنبال کردم و چشمم به فرارنگاهش

ین. بنفشه به سمت ماشيم کردی زد. هر سه با دهان باز نگاهش میپارک شده بود و برق م

 و گفت:ید بدنه اش کشی رویرفت دست

!يه؟ فرارين اینه؟ بی من! چشمام درست می- خدا

 گفتم:من

 بگو عروسک!یه؟ چی- فرار
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 دریجی گی تشنج کرد. من و شبنم از حال و هواین ماشی خودش را به غش زد و روبنفشه

يین پایدمش کشی مین ماشی که از روی خنده. دست بنفشه را گرفتم و در حالير زيم و زديمآمد

گفتم:

!يد بديد- پاشو خجالت بکش ند

 خوام تورش کنم.ی باشه می مال هر کیه؟ مال کيعنی- 

 ساله باشه90 یرمرد پيه اگه مال ی- حت

 بشه مال من.ين باشه که زودتر بکشمش ایرمرد پيه- کاش مال 

!یا توتو باشه! از اون توتو خوردنيه خره تصور کن مال ی- ول

 بخره.ینی ماشین توتو بتونه همچيه- عمرلا 

 ننموده.یل بزرگه رو میکه تو تا روده کوچيم بریاين. بین بابا ولمون کنیخیال- ب

يم در همان لحظه اول برایزی بودم هر چینطور همیشه. هميم و وارد شدیدم هر دو را کشدست

يد مرا ندی کردم. دوست نداشتم کسی زود خودم را جمع و جور میلی بعد خی داشت ولیتجذاب

يم بنفشه و شبنم پهلوی دانستند. سقلمه های همه مرا مغرور میشه هم همین همی بداند. برايدبد

:یدم توجه به حالت بهت زده آنها داد کشی کرد. با خرا سور

! چه مرگتونه؟ين پهلومو سورا خ کرديیی- اووووو

 گرفت گفت:ی ميم از پهلویشگونی که نینطور همبنفشه

.ينجان- زهرمار ... گربه ها ا

 چشم گرداندم و گفتم:ی کنجکاوبا

یا؟- ک

 مدتيه پاتوقشون بود. بعد ينجا ایش ماه پيه رفته. همونا که تا يادت! گربه ها رو یا- دردو ک

. نگاه کن اون وسط نشستن.ينجان! حال دوباره ایومدن نيگهد

 رستوران قرار داشتيک تاریمه که درست در وسط سالن نی بزرگیز نگاهم به سمت ماينبار

 نشسته بودند و در حال هر هر و کر کر بودند. نگاه سه تایز. چهار پسر دور تا دور میدچرخ

 بودند.ی شده بود و بنفشه و شبنم هم از خدا خواسته مشغول دلبریخکوباز آنها رو به ما م

 کهی اولی بود. از همان روزهايین که سرش پای شد به سمت پسریده کشراده اینگاهم ب

 از آنها نبود حال هم که آمده بودندی وقت بود که خبریلی شدم. خیبش عجیه متوجه روحيدمشد
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ی ميتالیايی ای مانکن هاین که عی پسر فوق العاده جذاب و خواستن4درست مثل قبل بودند. 

ی از آنها با سه تايکی. اما ... یافه و خوش قيبا ... زیپ ... خوش تیکل. خوش هیدنددرخش

یه که بقی زد در حالی آمد او فقط لبخند می به وجود می بحث خنده داری فرق داشت. وقتيگرد

یم نی او حتی کردند ولی نگاه ميگر شد سه نفر دی وارد می دختری. وقتيدند خندیغش غش م

 او جذبیت مرا کم کم داشت نسبت به شخصیبش عجای کارهین انداخت. همی هم نمینگاه

 کرد. دست بنفشه و شبنم رای بلکه فقط کنجکاوم میايد از او خوشم بينکه کرد. البته نه ایم

 کرد گفت:ی به آنها نگاه می وريک که هنوز ی نشاندم بنفشه در حالیز و به زور سر میدمکش

- نگاه کن تو رو خدا ... حقا که لقبشون برازنده شونه!

 گفت:یجان هم با هشبنم

 گربه ملوسن!ین! عی چشم رنگی- گربه ها

 کشنی هستن و پنجول می گربه هم وحشین- و مشخصه ع

 و گفتم:خنديدم

 آخرشی کنی هم بهشون خوبی کشن هر چی هستن و پنجول می گربه وحشین- همه پسرا ع

 چشم رو ان.یب

 گفت:بنفشه

!یبن اسب نجین سگ وفادار و عین- برعکس دخترا که ع

 و گفت:يد بلند خندی غش غش با صداشبنم

 تاحال؟ی- جونم دخترا! از ک

ی؟- شک دار

- آره وال ...

.یست سگ و اسب نین عيیش ترسا بنداز ... خداين به ایگا نيه- 

 گرفتم گفتم:ی خنده امو می که جلوی حالدر

 و هفت پشت جد و آبادت از جمله عمه ات.ی خودتیوونه حی و هر چیمون اسب و می- هو

ی؟ زنی بهتون می کشی خجالت نمیمون؟ گفتم می ... من کی آشغال عوضیشعور- ب

 گفت:یجان با هشبنم

.ی ... سبز ... طوسی ... آبی خدا رو نگاه کن! عسلی- کارا

 تعجب گفتم:با
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- هان؟

 رنگن!يه گم بابا! هر کدوم ی تخم سگا رو مين ای- چشما

- خدا ببخشه به نه نه اشون.

.یم گوشه اش هم راضيه گوشه اشو هم ببخشه به من؟ من به يه شه ی- حال نم

 و با خباثت گفت:يد خندبنفشه

 باشه بهتره. آره؟يینا مايین- البته اگه اون گوشه از پا

. بعد ازیند سر بنفشه بکوبد که گارسون آمد و مجبور شد صاف بنشی را تویفش خواست کشبنم

سفارش غذا و رفتن گارسون بحث دوباره شروع شد. بنفشه گفت:

یه؟ اسماشون چينا بدونم ایرم می- دارم م

 فقط مونده اسماشون؟ی دونی میشونو- حال همه چ

!یته شخصیانگر گن اسم بی میدی- خره اسم مهم تره ... مگه نشن

- اوهو خانوم روانشنا س!

 که تا آخر عمر به شووراتونین هستيی ... اصل به شما چه؟ شماها از اون زنایرين- درد بگ

 آقا!ین گیم

 گفت:شبنم

 ... اصغر ... غلم باشه. چه شود!ی اکبر ... قلیب- فکر کن اسماشون به ترت

 زد و گفت:ی اوقبنفشه

 محاله بهشون پا بدم.یفتن- اونوقت اگه به دست و پامم ب

- نه تو رو خدا!شبنم

 – تو رو کفن کردم.بنفشه

.ی- نه نه اتو کفن کنشبنم

 خواد باشه باشه. بحث بهتر ازی می. اسمشون هر کوفتين کار داری با نه نه هم چی هی- ه

لل لين سراغ ندارينا  واسه فکر کردن روشون وقت تلفی دارن که بخوایاقت. آخه پسرا اص

ی؟کن

. تو بگو بنفشه.یم گی ميگه دیز چيه- باشه شبنم

 کاره ان؟ی چينا- به نظرتون ابنفشه

:یم و شبنم همزمان گفتمن
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!يگه- اهههههه ول کن د

 حوا س هر سه نفرمان را معطوف به آن سمت کرد.ین زمی روی شدن صندلیدن کشصدای

 هم زده بود ازیکی شی خاکستریپ که تيف ظری وليده ورزیکل از پسرها با قد بلند هيکی

 از پسرها از پشت اويگه ديکی رفت. ناگهان ی ميی برخاسته وداشت به سمت دستشویزپشت م

را خطاب قرار داد و گفت:

ی. در حدیم ترسم ما گشنه بمونی که اونوقت می نکنیه خودتو تخليادی- فربد مواظب باش ز

.ی بخوری ذره غذا جا داشته باشيه کن که فقط یخال

 و گفت:یز رو مید کردن کوبی که کشف بزرگيی کساین دفعه بنفشه عيه

 و ششیست زنه بی ... سن ... حدودا می ... فربد ... گربه چشم خاکستری از اولين ايول- ا

 ... دختر کش!یکل ... بچه پولدار. قد... بلند. هیپباشه. ت

 و گفت:يد خندشبنم

. قصد داشتم واسه بنفشه تورش کنما.يد از اصغر که پرين- ا

- خب حال تورش کن.

 خوره.ی حال با کل س شد به تو نميگه- نه د

 !یری- بم

 شبنم بلند شد ویغ سمت چپ شبنم را محکم فشار داد. جینه مانتو سی را گفت و از رواين

:یدهمزمان نال

 غذا شد!ی- بچه ام ب

 پسرها کردم.یز به می نگاهی چشمير. زيم شدی از زور خنده کف رستوران پل س مداشتیم

 مایخ باز هم ميگر دو نفر دی با سالدش بود. ولی و مشغول بازيینگربه مزبور سرش پا

 خودم را کنترل کنم از جا بلند شدم و گفتم:ينکه ایبودند. برا

.يی رم دستشوی- من م

 گفت:يع سربنفشه

.ی فربودو تورش کنی- تو حلقت بمونه اگه بخوا

 بابا!یر- بم

 نبود بلکه در خونم بود. هريم راه افتادم. با ناز راه رفتن ادايی خرامان به سمت دستشوخرامان

 در هنگام حرف زدن آنقدر عشوه نداشته باشميا کردم که مثل آدم راه بروم ی مينچه هم تمر
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 مشغول حالت دادن بهينه آی را باز کردم و وارد شدم. فربد جلويی شد. در دستشویباز هم نم

 گفت:ی و با لبخند جذاب و دختر کشید من خودش را کنار کشيدن بود. با دموهايش

.يید ... بفرماید- ببخش

يی بکنم رفتم تو. من که دستشوی تشکری حتينکه که کنار رفت بدون ايی در دستشوی جلواز

 من بود.يش تنها آراين. ایرد رنگ بگی بمالم که کميم لبهای خواستم برق لب روینداشتم فقط م

 نداشت و حضورش را هنوز هم پشت دری ايده انگار فای برود ولیرونصبر کردم تا ب

 لب غرغر کردم:ير. زدم کری حس ميیدستشو

يه ينجا خواستم با سر و صدا ای بابا اه! حال اگه من اسهال شده بودم و ميگه دیرون- گمشو ب

يختم؟ ری تو سرم می بکنم چه خاکيیکارا

یرون آب را باز کردم و چند لحظه بعد بیر ندارد. ناچار شی ايده فايدم چه صبر کردم دهر

 انداختم ويوار به دی داده بود. نگاهیه تکيی دستشوی روبرويوار به دیرفتم. با ژست خاص

ی پی و پیش دونه چقدر بخار جی داده خدا میه هم تکيواریپوزخند زدم. خاک بر سر به چه د

روش نشسته. از فکر خودم خنده ام گرفت. خواستم دستم را بشورم که گفت:

يدين؟ خندی شه بپرسم به چی- م

يعنی غرور و خشم بود نگاهش کردم و سرم را تکان دادم ی خاص که توامان دارای حالتبا

جان؟! انگار حساب کار دستش آمد آب دهانش را قورت داد و گفت:

.يدم من قبل هم شما رو دينجايین؟ خوام شما و دوستاتون هر پنج شنبه ای- عذر م

 همون لحن گفتم:با

 رستوران مال شماست؟ين خوام ای- عذر م

ین؟ پرسی می چی- نه ... واس

- ما باباتونه؟

- بازم نه.

 چطور؟يکتون- مال اقوام درجه 

 هستم.ی دائمی ولی معموليه مشتريه ينجا معلومه که نه. منم ایه؟ سوال واسه چين- ا

.یست- پس به شما مربوط ن

 کردمی شده او را درک میج که حالت گی خارج شدم. در حاليی از دستشويع را گفتم و سراين

که پشت سرم خشک شده بود. 
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 و بنفشه گفت:یدن شترمرغ گردن کشین برگشتم بنفشه و شبنم عیز سر موقتی

يش؟- خورد

یو؟- چ

یدی؟! پسره رو بلعیو نه ! کیو- چ

 رو ...ی پسر به اون گندگياد ی ميف دهن ظرين- وا! اصل به ا

 لحن کشدار و خاص در گوشم زمزمه کرد:يه شبنم خم شد رو صورتم و با يهو

- بخورم اون لبارو ...

 تو سرش و گفتم:کوبیدم

.ی زنی پسر خرابا چرا حرف مين این! عی- اه خاک بر سرت حالمو بد کرد

 شبنم گفت:يهو و يدن و شبنم غش غش خندبنفشه

.یرون- بنفشه اومد ب

 هم متوجه فربد شد و گفت:بنفشه

 اخمالوئه.ينقدر که بشاش بود! چرا حال ايی رفت تو دستشوی می وقتين- اه اه ا

 و گفتم:خنديدم

- خب اونوقت شاش داشت که بشاش بود ...

:یدند کشیغ و بنفشه هر دو با هم جشبنم

- کوفت ...

 خودش فکریش ما کرد و نشست. لبد پیز به می. فربد نگاه خصمانه ايدم من غش غش خندو

 کنفش کردم. بنفشه گفت:ی کنم چه جوری ميف بچه ها تعری کرد که دارم برایم

 ر خ داد که از چشم منی چه سکانسيی- اوهو ترسا چه بد نگات کرد! راستشو بگو تو دستشو

پنهان ماند؟

- فضولو بردن جهنم ...

 خنکه؟ينجا- بله بردن جهنم گفت چرا ا

 گفت:ی هم با کنجکاوشبنم

ين؟ نکردی اون تو چه خبرا بود؟ کاری- راست

 صدا وق وق بچه هم ...يگه تموم شد دو روز ديم- ل اله ال ال ... چرا کارامونم کرد
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يف رو تعریه خنده. خودمم خنده ام گرفت و وسط خنده براشون قضير و بنفشه زدن زشبنم

 گفت:يه تو سرم و بنفشه با حالت گریدکردم. شبنم کوب

 آخه. بخت خودت که خشک شدی ... چرا لگد به بخت ما زدی- خاک تو سرت کونم من اله

ی؟ کار داریرفت به ما چ

 کردم؟ی- وا مگه من با شما کار

ی مادر برایرم! بمیداست تو صورت پسره ... از اخماش پی جفتک پرونديابو ین- خب ع

 ذره آرومت کنم.يه بغل خودم یا بیا روش ... بید دختر پنجول کشينغرورت که ا

!یا حی- ب

.يده آفتاب مهتاب ندی تويا کنم ی زودتر شوهر میا حی من بین! حال ببیا- قربون تو با ح

 گفت:شبنم

يده؟ رنگ و روش پرینی بی. نميده- آره واقعلا که آفتاب مهتاب ند

یال خی پسر ها رو زودتر آورده بودن و اونا بی. غذایدن چیز می غذا رو آوردن و روبالخره

 روينشون وسط دیاد پسرا حرف شکمشون که بين ايیشاز همه جا مشغول خوردن بودن. خدا

 دارن غذاشونویژ کلسو پرستی با کليدم به بنفشه و شبنم انداختم که دی فروشن. نگاهیهم م

 راحت مشغول خوردن شدم. با کل س تر از همه خودم بودمیلی ام گرفت و خده خورن. خنیم

 من اخم کرد و گفت:يدن نداشتن. شبنم با دیت برام اهمیهکه بق

 خوردنت.یز چين- اه اه لب و لوچه اتو جمع کن. خاک تو گورت با ا

 دهان پر گفتم:با

- چشه مگه؟

- درد بچه اشه!

- وا!

- واکمن...

.ين کار داری- زهرمار ... آخه شما به غذا خوردن من چ

 زشته.ینن بی می گی- نم

 مرغ بودند. فقط آن پسریدن کشیش شد. انها بدتر از من مشغول به نیده به آن سمت کشنگاهم

 من متوجه اوین خورد. شبنم و بنفشه هم عی را ميش ارام با قاشق و چنگال غذایلیمرموز خ

شدند و شبنم گفت:
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 وصله ناجوره!ينا ای پسره قاطين- ا

- چرا؟

 اون نه ...ی خورن ولی میز شتر چین. نگاشون کن دارن عیست نی گاتورينا- آخه مثل ا

 گفت:شبنم

 سر و گردن بالتره. با کل س تره مغرورتره مرموز ترهيه يگه دی- از همه لحاظ هم از اونا

...ی عسلی .... چشمای بلوطی خاصه ... پوست برنزه ... موهایلیخوشگل تره. چهره اش خ

:غريدم

.ين- غذاتونو بخور

 گفت:بنفشه

 دو ساعته رفته رو اعصاب من. تازهیکلش- نه جون من نگاش کن. دختر کشه دختر کشه! ه

 اشو نشون بده.ینه برجسته سی اشم تا رو شکمش باز گذاشته که عضله هايقه من ینکبت برا

!یدهچقدرم پوستش شفافه. گردنبندشو نگاااااا غلط نکنم طل سف

 گفت:یجان با هشبنم

 زنه بال ...ی میناشو- داره آست

 بود. حق رایدن رنگ تنگش در حال ترکی اسپرت قهوه ایراهن لحظه نگاهم به او افتاد. پيک

 را تا آرنج بال زد کهینش رفت. آستی اعصاب راه می روی خفنش بدجوریکلبه بنفشه دادم ه

ی دستانش حسابی. رگ هايديم اش را دی نشود و آن وقت تازه ما دستان پر مو و عضلنیفکث

 دور آن بسته شدهی و ستبر بود و دستبند چرمی کرد. مچ دستش قوی می دلبروبرجسته شده 

ی بود مارک دار است ولیدا بسته بود که پیلیبود. به مچ دست راستش هم ساعت بزرگ است

. بنفشه زمزمه کرد:يدم دیمارکش را نم

 بن باقر ... من غش!ی امام موسيا- 

 خنده. بنفشه گفت:ير زيم و زديم بهم کردی و شبنم نگاهمن

- دردو مرض! خنده داره؟

 گفت:يومد ی که از زور خنده اشک از چشماش مشبنم

 بن باقر امام چندم ماست؟ی- امام موس

.ينا دادیر دونم گی- چه م
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 پسر ها زودتر از ما تمام شد و از جا برخاستند.ی. غذايدم خندی خورد و ما می حرص ماو

:یدشبنم نال

 تو رو خدا .... زوده حال!ين- نر

 پاشو لگد کردم که آخش بلند شد. فربد رو به پسر چشم سبز گفت:یز مير زاز

.ی- بهراد به خدا محاله بذارم تو حساب کن

 هم گفت:بهراد

 نوبت منه.ينبار ای فربد ... مگه سر گنج نشستی- دفعه قبل تو حساب کرد

 کرد گفت:ی خلل می را به آراميش که دندان های در حالی چشم آبپسر

ی من مرام مین کنی پاره میکه با هم تعارف تين دارین! اصل هم فکر نکینا- به من نگاه نکن

.یاين کنم. خودتون با هم کنار بی رم حساب میذارم وسط و م

 با خنده گفت:فربد

ی من ماست چقدر خامه ميه ی فهمی وسط اونوقت میمت که گذاشتينده- بله آرسام خان هفته آ

ده.

- اون کره است ...

 در حال کلنجار رفتن با هم بودند که پسر چهارم از جا برخاست و به سمت صندوق رفت.آنها

 پولش چشممیف سر و صدا پول غذا را حساب کرد. کیبدون چک و چانه زدن با دوستانش ب

:ید از فروهر. شبنم کنار گوشم نالیرا گرفت. چرم خالص با طرح

 تو حلقم.یژت- پرست

 هم با چشمان گشاد شده گفت:بنفشه

 نه! خودم برم زشته ... فردا کهيا ... يش رم خواستگاری منو کشت رفت ... من الن مين- ا

 فرستم در خونه اشون.یجمعه ام هست مامانمو م

 و گفتم:خنديدم

.يره که ديم برین- پاش

 به ساعتش کرد و گفت:ی نگاهشبنم

يم؟ کجا بریمه- تازه ساعت ده و ن

 اجازه11 بمونم. بابام فقط تا یرون بتونم ب1 تا ساعت یستم- خانم گل من که مثل شما آزاد ن

داده.
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 حرف از جا برخاستند. شبنم رفت پول غذا را حساب کند و من و بنفشه از رستوران خارجبی

 چهیدم سرخش فهمی بعد شبنم هم به همراه گله پسرها خارج شد. از رنگ و روی.لحظاتيمشد

 آن چهارنفر به سمت در گام بردارد. حال خوبهی مجبور شده جلوی را متحمل شده وقتیزجر

!یچید و پاش تو هم نپدست يا نخورد ینزم

 شدند بهراد گفت:ی پسرها از کنارمان رد موقتی

 دنبالشونه؟یس بچه تو شهر گم شدن پلی سريه یدين- بچه ها شن

 ادامه داد:فربد

 خندن!ی ميوارم گن به جرز دی- تازه م

 هم دنباله حرف را گرفت و گفت:آرسام

ينا ای با لبخند خوشگل تره ولی هر صورتيم بودیده شن! شنی زشت می خندن کلی هم می- وقت

 شن.ی شتر میه خندن شبیتا م

 قبل ازيم؟ خندی صورتاشون. به اونا چه که ما می خواستم برم بکوبم توی گرفته بود. ملجم

 بزنم پسر چهارم با اخم گفت:ی بتونم حرفينکها

 فکتونو ...ين- ببند

. شبنم و بنفشهید کردم و حرف در دهانم ماسیسه را کيم بر آن سه نفر من هم ماست هاعلوه

 تا پسرها فاصله گرفتند.يستادم ايم قدم عقب رفتند و پشت من پناه گرفتند. سر جايک يکیهم 

 و بخواهندیفتند دنبالمان بین با ماشیدم ترسی. ميم بشوین آنها سوار ماشی خواستم جلوینم

 رفتم. از جانی میش امد تا دم مرگ پی میش کنند. من هم کله خراب ... اگر کل کل پيتاذ

 بابت بنفشه و شبنم نگران بودم. بنفشه با حرص گفت:یترسیدمخودم نم

 به ما گفتن بچه؟ينا- ا

 ادامه داد:شبنم

يم؟ خندی ميوار- به ما گفتن به جرز د

 زدم و گفتم:پوزخندی

 شترو!ی- بله همه اشو با ما بودن ... حت

 بچه پروها بگم؟ين به ایزی چيه- اه چرا من لل شدم نرفتم 

.يم بگو انگار هر سه تامون لل شدینو- هم

 رم کرد.یه گربه چهارميهو خواستم برم بکوبم تو دهن اون آرسام زاغول که ی آخرين- ا
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 پلنگ!يوز یم بگيکی ين به ايد- حقا که گربه کمشه! با

 برن.ی ازش حساب میلی خیداست چطور دوستاشو دعوا کرد؟پيدين آقاست دیلی خی- وا

لل تو حال و هوامن ی نمی رفتم. حتین حرف به سمت ماشی آنها نبودم و بی حرف های اص

يی کردم قبل جای برام آشنا بود. حس میلی اش خیافه قی! ولیه؟دونستم اسم اون پسر چ

ی و راه افتادم. تا خودم خانه شبنم و بنفش بر سر پسر چشم عسليم. هر سه سوار شديدمشد

 زدن. برام مهم نبود. فقط دوست داشتم سر از کارشی سر و مغز هم می کردن و تویدعوا م

 غرورو از کجا آورده بود؟!ينهمه. ایارمدر ب

_______________

. شالم را از سرمی که پا را داخل ساختمان گذاشتم باد خنک کولر حالم را جا آورد اساسهمین

 و گفتم:یدمکش

...يیزا تو پايم ری ميم داريعنی گرما؟!!! ينقدر و ايور- اههه شهر

 پدرم حرفم را قطع کرد:صدای

 ...ی- به به دختر وقت شناسم! چه به موقع برگشت

 نشسته بود رفتم. بابا مردانه با منيزيون تلوی کاناپه جلوی گشاد شد و به سمت بابا که رونیشم

 دادم. بابا گفت:یرون بی باز کرد. نشستم و نفسم را با صدايم کنار خودش برايیدست داد و جا

- خوش گذشت؟

 خوب بود.یلی خی جاتون خالی- آره دد

- دوستات خوب بودن؟

.ی- سلم رسوندن اساس

 که سالمه ...ین ماشینم- بب

 کردم و گفتم:اخم

 النم روح خودمه که جلوتون لم داده ... منتها خودمو زدم بهيلی- په نه په ... کردمش ل تر

زنده بودن!

 و گفت:يد خندبابا

 نگران خودتم.یشتر نشو ... من بی خب عصبیلی- خ
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 و گفت:ید ام کشی طلئی موهای توی دلم گفتم: معلومه! بابا دستتوی

یستی؟ ناراحت نيگه که دیه- بابت اون قض

 گفتم:یض غبا

 سالیست تباه شده ... بی کنکور لعنتين- نه چرا ناراحت باشم؟ تا حال دو سال از عمرم پشت ا

 هم روش ...يگهد

ی؟ ... مگه کنکور آزاد ندادی بشید نا اميد- تو نبا

- چرا ...

.ی شی- من مطمئنم که اونو قبول م

 آزاد؟يونی رم ی داده که من مینانو اطمين به شما ای- و ک

ی؟ ری نميعنی- 

 ...یر- نخ

یلش؟- و دل

 بگن با پول مدرک گرفته. من سطح دانشگاهينکه ايا ... ی- دوست ندارم بهم بگن دکتر الک

آزادو قبول ندارم اصل ...

 کشور قطبی دانشگاه آزادا توی از رشته هایلی خی دونی ... می ری تند ميادی زی- دار

 دارن؟یاز رتبه ها و ترازها رو نين شن و بهتریمحسوب م

 دلخوشکنک ما ...ی گن برای رو مينا- ا

.یست هم نیراه که بی شی اونوقت متوجه می کنیق کم تحقيه- شما اگه 

 گفتم:یدم کوبی مین زمی را رويم که پای تر شدم و در حالعصبی

یدين؟ ... ر...م ... فهمی .... من دانشگاه آزاد ن ... م ... ينه- اصل حرف آخر من ا

 بال انداخت و گفت:ی شانه ابابا

 گفتم وگرنه چهی سال پشت کنکور نمونیست به قول خودت بينکه ای خودته ... من برایل- م

!ی ری من داره. مگه آتوسا نرفت خونه شوهر؟ توام می برایفرق

ی از بچه هاتون دکتريکی ين دونم که اصل دوست نداری- اااا؟ خدا از ته دلتون بشنوه. م

 بشه!یزی چیمهندس

 کرد با لبخند گفت:ی ميح که از حرص خوردن من داشت تفربابا

ی؟ شدی عصبينقدر ای چی- حال تو برا
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 شما ...ی های- از کوتاه

 و گفت:يد بابا بال پرابروی

 کردم؟ی- من چه کوتاه

 کل س کنکور ... نگفتم؟يسین- بهتون گفتم اسم منو بنو

 کارو نکردم.ين که چرا ای دونی خوب می ... ولی- چرا گفت

 شهی وقت دستت بند مير! به خونه ما دوره! تا دیره کنکور بد مسی کلساین که گفتيادمه- بله 

.يگه دیلی اسرائی و هزار تا بهونه بنی شی ميتبرگشتنه اذ

 خوام...ی توام و صلح تو رو می من که بابای برای بهونه است ولينا ای تو که بچه ای- برا

 بال رفته گفتم:ی چسبوندم و با صداآمپر

 بدم.یص صلحمو خودم تشخين ... بذارين خوام صلح منو بخوای- من نم

 اخم کرد و گفت:بابا

 خونه من صداتو نبر بال ...ی- تو

 وارد شد. بايی چاینی جون با سيز کردم. از جا برخاستم و خواستم به اتاقم بروم که عزبغض

 من گل از گلش شکفت و گفت:يدند

یارم بيی تا برم برات چاین بشی؟- ا نه نه اومد

 به اتاقم بروم و دلش را بشکنم. بهیامد به آشپزخانه برگشت. دلم نيیش چاینی دوباره با سو

 وی قشنگ با لک مشکیلی بلندم شدم که خی با ناخن هایناچار دوباره نشستم. مشغول باز

. بابا دلش به حالمیدم کشی میق عمی فرو دادن بغضم مرتب آه های شده بود. برايزاين دیطلئ

 و دستش را دور گردنم انداخت. خواستم دستش را پس بزنمید را به طرفم کشخودشسوخت. 

 من و بابا گذاشت و گفت:ی را جلوینی. سینم وارد شد و من مجبور شدم صاف بنشيزکه عز

- خوش گذشت نه نه؟

 جونم ...يز بود عزی- جات خال

 چهين نرفت. نه نه ايین غذا ازگلوش پای ما دخترم ... بابات هم امشب تو نبودی- دوستان جا

ی؟ تلليللی ی ری که تو هر شب جمعه با دوستات ميه ایغهص

 سوال نبرم. نفسير را زيز کردم خودم را کنترل کنم که احترام عزی کم داشتم! سعهمینو

 و گفتم:یدم کشیقیعم

 ...يز عزین- دلم خوشه به هم
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 و گفت:ید کشی آهعزيز

 توش ... من که پام لبیره گی سوت و کوره ادم دلش میلی خونه خين نه نه ... ای- حق دار

 و پر شر و شور ...ی تو که جوونم هستيگه دیره گی نفسمو میخ بیزی چيه یگوره اگه تو نباش

 که خونه رو برات گرم کنه....یست نيم مادريه

يم شد. بالخره دست بابا را پس زدم و پردی بچه ها زود قانع مین دورش بگردم که عالهی

 و گفتم:يز بغل عزیتو

 منيای خوشگلمو دارم. اگه شما دلتون به جفنگ بازيز عوضش عزی ولیست- درسته مامانم ن

! شما رو قد مامانمیا حرفا بزنين از اینم نبيگه خوشه. دیرينت شیخوشه منم دلم به شما و حرفا

.یدوست دارم دورت بگردم اله

 و گفت:ید بوسیشینیمو پعزيز

 نه نه!ی بخت بشید سفی- اله

 زمزمه کرد:يیش چایدن نوشیان هم بالخره به حرف آمد و مبابا

!ی- اله

 من را پس زد و گفت:عزيز

ی پا بودم جون تو تنم نمونده. می به گپ زدن من از صبح تا حال روینین- شما پدر و دختر بش

 بخوابم.یرمرم بگ

:یم و بابا همزمان گفتمن

.یر- شبتون بخ

 قرار گرفته و مهربون تر شدهيز عزی حرف هایر بابا که انگار تحت تاثيز از رفتن عزبعد

بود گفت:

 بخور سرد شد.يیتو- چا

. چند لحظه که گذشت بابا گفت:یدم را برداشتم و تلخ تلخ سر کشچای

 کنم ...ی می که بگی. باور کن هر کاری کار کنم که خوشحال بشی- تو بگو برات چ

 گفتم:یصانه و خبيدم گرفتن مناسب دی ماهی را براموقعیت

ی؟- هر کار

 ...یاد که از عهده ام بر بی- هر کار

 و گفتم:يا زدم به دردلو
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- منو بفرست برم ...

 کرد و گفت:يز گذاشت. چشمانش را ریز می استکانش را روبابا

- کجا؟

 برگ داره ...يه پرچشمش عکس ی- اونجا که رو

 و گفت:ید را درهم کشيش فکر کرد و سپس اخم های لحظاتبابا

 خواسته توئه؟!ين- ا

 خوام برم اونجا در س بخونم ...ی- آره بابا ... من م

 زد و گفت:ی پوزخندبابا

- مثل آتوسا ...

 جبهه گرفتم:سريع

- آتوسا با من فرق داشت ...

 کنم وی میدتون گفت ... هدفم فقط در س خوندنه! روسفی رو مینا- اونم قبل از رفتن هم

 شد؟ی چی. ولیگردمبرم

 بود ...ی- آتوسا عقده ا

- در مورد خواهرت درست حرف بزن!

 من بشه هر جور که دوست داشته باشم در موردشیشرفت- اگه حماقت اون بخواد باعث عدم پ

 زنم.یحرف م

.ی- حماقت نبود ... استعداد داشت! از کجا معلوم که تو نداشته باش

ی؟- استعداد چ

- هرزه شدن ...

 خودمو گرفتم. راحت تر از داد وی بزنم که جلویغ چشمامو گرفت. خواستم جی جلوخون

 چشماشو گفتم:ی تونستم جواب بابا رو بدم. زل زدم توی کردن ميادفر

 بالتر ...ين! کلتون رو بذاریم- دست پروردتون

 موندنيگه! کتک نخورده بودم که خوردم. دی گفتم نصف صورتم سوخت. لعنتينو که اهمین

 اتاق و درو بستم.ی تويدم ندونستم. از جا بلند شدم و بدو بدو از پله ها بال رفتم. پريزرو جا

 تونستم از ته دل زار بزنم.ی خلوت اتاق بنفشم میحال تو

ی؟ بلند کرد! مامانم آخه چرا رفتيت ته تغاری که شوهرت دست رويی کجايی؟- مامان کجا
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 رو گذاشتم و صداشو تا ته بلندی عبدالمالکی گلم از علی روشن کردم و آهنگ زود رفتلبتابمو

ی مدام خاموش و روشن میم زدم. چراغ گوشی خوندم و از ته دل زار میکردم. با آهنگ م

یمو حوصله دوستامو هم نداشتم. گوشی حتی زدن. ولی زنگ میشد. بنفشه و شبنم بودن که ه

 کردم که خوابم برد.يه گرينقدر تخت و ای افتادم رویرون لبا س باخاموش کردم. ب

 جون چشمام به زور باز شدن:يز عزی غصبی صدابا

 ترسمی میدی که خوابينقدر ساعت دوازده ظهره! پاشو ای؟- آخه دختر مگه خواب جا کرد

 دم اذون خوابیست! رنگت زرد شده. دم اذون ظهره پاشو مادر ... خوب نیری بگیزرد

.یباش

 پتو را چنگ زد و گفت:يز سرم بکشم که عزی پتو را روخواستم

 گنی دوستاتم هزار بار بهت زنگ زدن. مين شه. پاشو ای گم پرو می نمیچیش هی- ا هر چ

 کار مهميکی وقت يه مادر ی؟ که خاموش کنيده بابات برات خریو گوشين خاموشه. ایتگوش

بات داشته باشه.

 هم فشاری دادم و چشمامو محکم تر روی بالش فشار می گوشمو توی نداشت! هر چيده فاخیر

 نداشت. درد اجبار چشم گشودم و عنق نشستم لب تخت.ی ايده نپره فاینم دادم که خواب نازنیم

 شده کف اتاق بود و در همان حاليخته ری تنقلت و لبا س های تند تند در حال جمع آوريزعز

 را نداشتم حوصلهی حوصله بودم و حوصله کسی زد. هرچقدر هم که صبح ها بیغر هم م

 جون رو داشتم. بلند شدم و بلند گفتم:يزعز

 ...یر جون ... صبحت بخيز- سلم عز

یز می ماه نشسته ات. برو دست و صورتتو بشور صبحونه ات هم روی- سلم به رو

 باره ناهار بخور.يه يسا کشه بخور اگه هم نه که وای میلتآشپزخونه ا س ... اگه م

یز می نان خشک از روی حرف از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. تکه ابی

 ولو شدم وی وی تی کاناپه جلوی آمدم و رویرون. از آشپزخانه بيدمبرداشتم و خرچ خرچ جو

 شادمهريدئوی ويک داشت موزی ام سی کانال اون کانال کردن. پينبا کنترل شروع کردم ا

 کردم و پامو درازياد داد. عاشقشششش بودم. صداشو تا ته زمیآهنگ حالم عوض شده رو 

 دستم.ی بود رويخته رو ری مشغول بود. بابا که آب پاکیب گذاشتم. فکرم عجیز میکردم و رو

 فروختم و پولی هم که طلهامو می کار؟ هر چی آخه چی کردم. ولی می کاريه خودم يدبا
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 حرفا همين رفتن و ای بابا داشتم. اهل قاچاقه به اجازیاز کردم آخرش نیرفتن رو جور م

.يختم ری تو سرم ميد بای آدم نا اهل. پس چه خاکيه دست یفتم مونده بود برم و بینمنبودم. هم

لل حواسم به آهنگ نبود مدام تو  کردمی می بابا رو راضيد. بایدم کشی ذهنم داشتم نقشه میاص

 دستشيکی زنگ نشدم. ی بودم که متوجه صدارفته فکر فرو ی توينقد. ایمتی آخه به چه قیول

يم متوجه شدم و پرديز زنگ گذاشته بود و قصد برداشتن نداشت. از داد و هوار عزیرا رو

 رو برداشتم:يفونآ

یه؟- ک

 بنفشه بلند شد:ی عصبصدای

!یل- عزرائ

.يم دی نميرائیل- شرمنده ما جون به عز

یرون درو باز کن که اومدم جونتو بکشم بيال ... ی دی- به من م

- از کجام؟

.ی بریا ناکام از دنيد تو بایرون؟ کشم بی از کجات می- از تو حلقت دختره منحرف! فکر کرد

 درو تا جرش ندادم!ينوا کن ا

یزی خواست درو جر بده!!!! چی شده بود که می عصبينقدر ام گرفت و درو باز کردم. اخنده

 سرم:ی رويدن که شبنم و بنفشه پریدطول نکش

ی خاموش کنیو من دوست پسرتم که گوشی- نکبتتتت چرا ما س ماسکت خاموشه؟ فکر کرد

برات دق مرگ شم؟

 و گفتم:خنديدم

 وقت!يه ی جفتک نزنی؟ بابا! چته؟ چرا رم کردی- ا

ی؟ خاموش کردیتو تاحال گوشيشب دی چی- برا

 خاموش کردم که راحتیمو. گوشين ذاری دونستم شما دو تا نمی خواستم لل کنم می- م

بخوابم

 گرفت و گفت:یز خشبنم

 ...یارش. شبنم بیه دم مزاحم کی مزاحم؟ حال نشونت ميم- حال ما شد

 نداشت. دری ايده کردم فای و داد میغ. هر چه جیدند کشین زمير کشان مرا به سمت زکشان

 شفاف بود. هر دوينه مثل آیزی. آب استخر از تميم را باز کردند و هر سه وارد شدین زميرز
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 آب و چند لحظه نفسم بندير آب. فرو رفتم زی و هلم دادند تویدندبا هم مرا به سمت استخر کش

 کرد.ی سخت ميم شده بود و شنا را براین سنگيم لبا س های رو شکر شنا بلد بودم. ولخداآمد. 

يم. موهايدند خندی خودم را به پله ها رساندم و بال رفتم. شبنم و بنفشه داشتم هر هر میبا بدخت

 آوردم گفتم:ی را از تنم در ميم که لبا س های صورتم کنار زدم و در حالیرا از تو

!؟ی بهتون گفته عوضی- تا حال کس

 گفت:شبنم

- نه وال!

.یاره آدم لباسشو در بين دی شم؟ مهلت نمی خفه مین گی! نمیــــــــــــا- عوض

 خونه تون کهيم صبح زنگ زديگه. ديم تاحال چقدر نگرانت شديشب دی دونی- حقت بود. م

.ين داريف گفت خواب تشريزتعز

ی کردم که شبنم سوتی کنار اسختر افتاده بود بدنم را خشک می های صندلی که روی حوله ابا

زد و گفت:

!یکل بودم ...جونم هيده- تا حال لختتو ند

 دور خوردم و گفتم:یچیدم را پحوله

!ین. نگاه نکنيد بديد ندیشعور- درددددد! ب

 اومد کنارمو و گفت:بنفشه

 چرای؟ خاموش کردیتو گوشيشب! بگو چرا دی تونی منو نمی رنگ کنی رو بتونی- هر ک

.یحوصله نداشت

ی و بر مید کشی رو سر مينده گفتم ز آب زای تر بود. من ميک از خواهر به من نزدبنفشه

 فکريک کردم سه فکر بهتر از ی با دوستانم مشورت ميدگشت. محال بود حالم را نفهمد. با

 از من بهیشتر بیزی شان چی فندقی مغزهاين دانستم آنها با ای هم میدبود. هر چند که بع

 نشستم گفتم:ی می صندلی که روی و در حالیدم کشآهیذهنشان برسد. 

 با بابام حرف زدم.يشب- د

ین زمی طرفم و آن طرفم چهارزانو روين رادار دراز شد و این بنفشه و شبنم عی هاگوش

نشستند و همزمان گفتند:

- خب؟

 شهی می- خب نداره ... از اولم معلوم بود چ
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- نذاشت؟

 شه!ی- نه ... گفت نم

 تعجب داشت.ی جایذاشت- اگه م

 کار کنم؟ی چین گی- حال م

ی؟ کار کنی چی خوای- حال م

 چپ نگاهشان کردم و گفتم:چپ

 کنم!ی مشورت ميعنی دارم ی- منو باش با چه دو تا اسکول

 و گفت:ید کشيش موهای توی دستبنفشه

 شه در افتاد!ی بهت بگم. با بابات نمی- آخه چ

 هم برام نمونده.ی ايگه راه دی دونم ... ولی- م

.ی بکنيگه کار ديه صرف یروتو- بهتره ن

ی؟- چه کار

.ی قبول بشيگه کل س کنکور که سال ديسه کن اسمتو بنویش- راض

ی چه دردی دونی! می سال پشت کنکور مونديه من ین بنفشه؟ تو خودتم عی گی می- چ

 هم بمونم؟يگه سال ديه من یداره ... حال انتظار دار

 دونمی ده. من می دنده ا س. عمرلا اجازه نميه غد و یلی تو خی! بابای نداری ايگه- آخه راه د

 توی آب خوش از گلويه ذاره اونور آب ی کنه. نمی میشه اگه اجازه هم بده خونتو تو شیحت

 بره.يینپا

. من فقط پام برسهیست دنده ترم. دختر خودشم! در ضمن اونش مهم نيه- من از اونم غدتر و 

 تونم درست کنم.ی اشو خودم میهاونور ... بق

ی؟- پاسپورتتو گرفت

 چون هجده سالم تموم شدهی گرفتم. با بابا مشترک بودم ولیه ترکيم بریم خواستی- پارسال که م

بود مجبور شدم جداش کنم.

 گفت:یجان با هشبنم

 بود؟ی تولدت افتادم ... کياد هجده سالت تموم شده ی گفتی- وا

 چپ نگاش کردم که گفت:چپ

یه؟- چ
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یقه؟ داره به شقی داشت؟ به قول معروف کار بد صدادار چه ربطی وسط چه ربطين- اول که ا

یه؟ کی دونی تولد دوستتو نمیت قزمیدوما تو

 باز شد و گفت:نیشش

 و شش اسفند ... درسته؟یست- ب

 نازک کردم و گفتم:ی چشمپشت

- بله.

 خوش گذشت!یلی تولد پارسالت خیری؟ گی- تولد م

.ین اون همه پسر تو تولد من ذوق مرگ بشيدن با ديدم ها بايده. شما پسر ندیگیرم- آره م

 شمان تو چرا تا حالیل که تو فامی ترسا من موندم با اون همه پسر خوشگل و نانازيیش- خدا

.ی تور نکرديکیشونو و یدست به کار نشد

 تور هستن.ی به تور کردن نداره. همه اشون تویازی- ن

- خب پس بجن...

 برق گرفته ساکت شد. با تعجب گفتم:ی دفعه مثل انسان هايه

 برق گرفتت؟يهو؟- شبنم چت شد 

 ترسا!ینه- به خدا که راهش هم

ی؟- راه چ

- راه رفتنت اونور آب ...

 آوردم. بنفشه هم با تعجب نگاش کرد و گفت:ی نگاش کردم. سر از حرفاش در نمفقط

 که ...ينه- نکنه منظورت ا

.ینه- آره چرا که نه؟ به خدا راهش هم

 داد زدم:کلفه

 تو فکرتونه؟ی اون زبونو تو حلقش بچرخونه و بگه چيکیتون- دد 

 داد و گفت:یرون نفسش را با صدا ببنفشه

.یه. هر چند که راه خوبی ری بار نمير به نظر من اصل گفتن نداره چون تو زیچی- ه

 چانه بنفشه گذاشتم و گفتم:ير را زدستم

.ین! پس بگی کنم! هر کاری می رفتن اونور هر کاری- بنفشه ... من برا

 شانه بال انداخت و رو به شبنم گفت:بنفشه
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- خودت بگو ... من جرئت ندارم.

 شد.یده شده بود کشیره مشتاق به من خی نگاهم به سمت شبنم که با نگاهاينبار

 از چند لحظه زل زدن به من بالخره دهان گشود و گفت: - راهش تو شووره! بر و برعد

 شدی بزبز قندین نداره ... نگاش کن عيده گم فای زد و گفت: - مینگاهش کردم. بنفشه پوزخند

 خوره تو پوز من و تو ...ی پکه ترکه هاش می آتشفشان مین هم عيگه... الن تا چند لحظه د

 بنفشه نفسی؟ چيعنی من متوجه نشدم ... راهش تو شوهره؟ ی و گفتم: - نه جددادم تکان یسر

. اونوقتین کنی شوهر مين ری مین کشی زحمت مينکه ايعنی و گفت: - ید کشيیپر صدا

 است. چند لحظه بهيگه نفر ديه دست یارت اختيگه ... چرا؟ چون دی ذاره بریبابات راحت م

 منفجر شدم.ی نگاه کردم و سپس به طور ناگهانیره خیره چشمک زن بنفشه و شبنم خی هایافهق

يدم خندينقدر بال ... ايدند خنده که بنفشه و شبنم پريرالبته نه از خشم بلکه از خنده. چنان زدم ز

 صحنه شبنم و بنفشه هم خندهين ايدن. با دین در رفت و ولو شدم کف زميم پاير از زیکه صندل

 بهيل. کم کم خنده ام تبديم حال شدی که بيديم خندی خنده. هر سه به قدريرشان گرفت و زدند ز

. بنفشه با ته مانده لبخندش گفت: - حقت بود!ینطورلبخند شد و آرام گرفتم شبنم و بنفشه هم هم

 بود؟ -ی تو چيدن علت خندی داشت ولیل حال خنده ما دلی؟ خندی ها ميوونه دین عیخودچرا ب

ین کنم! همی لحظه تصور کردم که دارم شوهر ميه بود ... يب غریب عجیلیحرفتون برام خ

 شوهر کردن خنده داره؟ من از خدامهیمنو به خنده انداخت. - خنده داشت؟ آخه دختر کجا

 رفته؟ بنفشه هميادت ... اخم کردم و گفتم: - بنفشه سوگند منو ين! اونوقت ایره منو بگیاد بيکی

.یست سوگند ... - فقط به خاطر اون نيهاخم کرد و گفت: - خاک تو سرت کنم اگه به خاطر 

 حس کردم که نسبت به جنسیدم که من از همون وقت که به سن بلوغ رسی دونیخودت هم م

: - چهید پرسی بود. شبنم با منگین ندارم ... اون سوگند هم به خاطر همی کششیچمخالف ه

 سوزن کرد نوک انگشتش و بعد هم گوشهوری گور تو گين بار ايه بنفشه گفت: - ی؟سوگند

 که من تا آخر عمرمی هم نوشت سوگند به وفاداريرشدفتر خاطرات مشترکمونو انگشت زد ز

 اميی تنهايم پا به حری مردیچ وقت اجازه نخواهم داد هیچ خودم وفادار خواهم ماند. هيیبه تنها

 و گفت: -يد! بنفشه هم خندی کتابنم و گفت: - جويدگذاشته و آن را در هم بشکند! شبنم خند

 ... به خدا ترسايم حرفا بگذرين. - حال از ايدم بهش خندينقدر بگو ...خودمم اون روز اینوهم

 خوام ازی من می؟ زنی حرفه که تو مينم. زدم پس کله اش و گفتم: - آخه اینهراهش فقط هم
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یدا ببخشیلی شوهر کنم؟ خی گی متو بابام نباشم. اونوقت یر اسيگه خوام دی برم چون ميرانا

 سالو که رد کنمی. سیست نی دونم که اسارتم دائمی ميگه دم حداقل دی میح من بابامو ترجیول

ینجاست تونم کله کنم؟ - اشتباهت همی می رو چه جوریکه اون مرتی شم. ولی آزاد ميگهد

یام زدم: - گاله تو ببند شبنم! من بیغ شو که ... جيکی زن ی برو دائمیا گم بی! من که نميگهد

ین شن همی نمیغه حرف دهنتو بفهما! فاحشه ها صيیییی بشم؟ مگه فاحشه ام؟ - اویغهبرم ص

لل ... دوملا کی راحت حال میجور  به خودتيگه!!! البته اونش دیغه؟ گفت صی کنن! او

 بهشیم پوليه آب ر بره اونویخواد نفر بشو که ميه تو زن ی موقت. وليا باشه یمربوطه که دائم

 کن کهیدا نفرو پيه يا! ی راحتین به همین شی بره اونور و بعد از هم جدا میبده. اونم تو رو م

 بهش بده. اونمیم پوليه اونور ازش جدا شو. ین با تو ازدواج کنه بعدش تا رفتیبه شکل صور

 اول از همهی؟ چيعنی کار ين ای دونی! میا گی! - چرت و پرت می راحتین گرده به همیبر م

يه کار ين برم. بعدشم ای سوال مير کنم. دوما دارم خودمو زی میانتدارم به اعتماد بابام خ

 تو سرمی بشه منو طلق بده؟ اگه دبه در آورد چه خاکی از کجا معلوم که طرف راضيسکهر

یخ که نه سی شرط و شروط بذاری جوريه يد داره. بای اونش به خودت بستگيگهکنم؟ - د

ی کار شدنين گفتم: - نه ایدم کشی میقی که نفس عمیبسوزه نه کباب از جا بلند شدم و در حال

 تکان داد و گفت: -ی راه بهتر. بنفشه سريه دنبال يم بريد ... بایرون بیاين ... از فکرش بیستن

ضی رای ايگه ديطی شرایچ تو تحت هی هم بدون که باباينو ای. ولی کنی دونستم قبول نمیم

ی! راضیست رفتم گفتم: - مهم نی بال مین زمير زی که داشتم از پله هاینطور شه. همینم

ی لب تابو الکی کاره. شب بود. بنفشه و شبنم رفته بودن. تنها نشسته بودم جلويننشه. بهتر از ا

 نگاه کردن نداشتم. پسره عکسشو گذاشته بوديزيون جز چت کردن و تلوی کردم. کاریچت م

 عکسو گذاشته! نوشت: -ين ای دونم با چه اعتماد به نفسی بود من نمیمون میهگوشه صفحه. شب

 26 یامک )؟ - شما اول ... - سیز ( پلی دی ( آ -ا س - ال ) ميزمعز

teh

 کولشوی  سنمو بالتر گفتم که دمشو بذاره رو28! نوشتم: - رز یايی لب گفتم: - حقا که سير ز

 دادم. نوشت: - اوی دونم چرا داشتم جوابشو می نمينحال با ای بود ازش ولیومدهبره. خوشم ن

ی برم توی اومدم. دوست داریا که دو سال زود به دنید - آره ببخشی از من بزرگتريزمعز

ی گی که ميدی کارو خوشگل خانوم - تو مگه منو دين ای زودپز؟ - نکنی توی تو بریريزرف

 کاروين ايد نجات جون تو هم که شده بای نکنم؟ براينکاروخوشگل خانوم اول ... دوما چرا ا
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یفته خونت بی کنی خودکشیری بگی ترسم افسردگی دلم ميزبکنم. - نجات جون من؟ - آره عز

ی خانوم ... من اصل با بزرگتر بودن تو مشکلیطون گذاشت و نوشت: - شنده خيلگردنم. اسما

 دو سالت بوده منويعنی پسرم ... (خنده) - ی توام جای؟ندارم تو چطور؟ - نه چه مشکل

 شهر شما انگاری علم که توين نکرده بود. - قربون ایشرفت - آره اونموقع علم هنوز پيیدی؟زا

يی؟ خنده بذارم نوشت: - دانشجويل نوبت من بود که اسماينبار. اه کنی میشرفتداره برعکس پ

 ...ی - پزشکی؟ خوندی - آره ... - چی؟ از ما گذشته - تموم کرديگه و گفتم: - نه دیدم کشیآه

 کنم! چقدر اوسکولی خانوم دکتر چت ميه - پس من دارم با ی؟ هنگ کردیه-( واااو ) - چ

 نفهم چلمنگ؟! نوشتم: - آره تخصص زنان ویکه مرترهبود! آخه دکتر وقت چت کردن دا

 تره تا خانوما -یرين شيون! نوشتم: - واسه آقایز هیکه! مرتیرينی! - چه تخصص شيمانزا

 نوشتم: -ی شه. الکی سه ميدم! دی؟ دن. اومدم بگم جدی نميون تخصصو به آقاين ايگه دیدمشن

یچی چه پروئه! هنوز هی ترسم بگم بگی؟ - می - چه لطفی؟ به من بکنی لطفيه ی تونیآره - م

 با دوستی دارم که تازگی دوستيه شنوم ... - راستش من ینشده چه انتظارا داره! - بگو م

 افتاده و حاليی اتفاقايه ینشون. چون بالخره بیست دختره ول نش نیدخترش به هم زده ... ول

 دهی شرمانه می بیشنهاد حال پگفتم شد! ی چيکردم فکر م ی. من چیست دختر نيگهدختره د

 بازیش و نی حال رادارام روشن شد و با کنجکاوين با ای ذارم. ولی ذره سر کارش ميهبهم 

 دستيگه بلکه دی دختره بکنين ای برای کاريه یتونی اگه تو میخواستمگفتم: - خب ... - حال م

ی میشوم کنم؟ حال خوبه اسم علمی ترميمنشو که هاينهاز سر دوست من برداره .. - منظورت ا

ی بود که گفت: - آره ... آره میش حالیزايی چيه ذره کل س بذارم. اونم انگار يهدونستم که 

 شه کرد. -ی نميش کاريگه ديی شمای ولیه قانونیر که غين تونم ... با ای - معلومه که می؟تون

ی. اوه اوه دو نفره هم میايم مر ازت تشکر کنم! از خجالتت دی دونم چه جوری واقعلا نمیوا

 شهی! حال می - خانومیست به جبران نیازی کنم نی!!!! - خواهش میانخوان از خجالتم در ب

 مطب دستمی خونه ام. چون تویاريش بيد شه بای - مطب که نمیايم؟ بی کی؟آدر س مطبتو بد

ی تونی که ميخی با تارنو. باشه ... باشه ... آدر س خونه توی گی - آهان آره راست میستباز ن

 گفتم و گفتمی آدر س الکيه به خودم. پسره ابله احمق! یکردم میشبگو. داشتم از زرو خنده ج

 تشکر کرد وی کلیچاره که نگهبان ساختمونم خواب باشه. پسره بیان صبح ب5پس فردا ساعت 

 گفتم:يدم خندی که هنوزم می کرد رفت. در لبتابو بستم و در حالیخداحافظ
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.ی کنی تا کلمه حرف تو چت اعتماد م4 که به ی خنگ و خلينقدرحقته! هم حق تو که ا-

 خواد ولش کن. هم حق اونیهم حق دوستته که اون دخترو بدبخت کرده و حال م

. همتون کهیاره بل رو سرش بين شل بوده و گذاشته اون پسره اينقدردختره ا س که ا

يین که از پايی ماست چقدر کره داره. با صدان ميه ین فهمی اونوقت مينزابراه شد

 من دستی بابا اومده. باهاش قهر بودم. حق نداشت رويدماومد از اتاق خارج شدم و د

 جون نشسته بوديز بود.بابا کنار عزیر هنوز کارم بهش گيین رفتم پاينحالبلند کنه. با ا

 لبير شکفت. زدو هر ی لبهای من گل لبخند رويدنو مشغول گپ زدن بودن. با د

يگه جون ... روده ام ديز جون گفتم: - گشنمه عزيز زمزمه کرد و رو به عزیسلم

يه بهمون؟ - قربون اون معده ات برم من مادر ... ی دی شام می خوره! کیداره منو م

 کشم. بابا گفت: - من خوردمی بخوره بعد شامو ميیشو صبر کن تا بابات چایکهچ

 دل بابا گشنه نمونه. پاچه خوار! تازه رفته فکريز عزين اکه ... شامو بکش يزعز

 از جا برخاستيز. عزیاره خواد دل منو به دست بی کرده حال می چه کاريدهکرده د

 عروسک باباینمو به آشپزخانه رفت. بابا دستشو به سمتم دراز کرد و گفت: - نب

 و با ناخن بلند شست پامختم اون پا اندای ندادم. پامو روی باشه. جوابینچشماش غمگ

 بابا؟ - .... - تهی دم گفت: - قهری جواب نميد ضرب گرفتم. بابا که دیز میشه شیرو

 خبیلی رو خاج کرد و گفت: - خی بسته ایز مير! - ... بابا خم شد و از زی؟تغار

 دم. اه انگار داشتی خوشگلو بهت نمی کادوين منم ای زنیحال که باهام حرف نم

 برم که دستمويز عزیش آبنبات! خواستم از جا بلند شم و پيه کرد! اونم با ی مخربچه 

 وینه کیا دنيه چشماش نگاه کردم با ی کنه؟ توی ميت کفایدگرفتم و گفت: - بگم ببخش

ی نميادم کردم ... ی هم که می! - هر کاری کردیمگفتم: - بار اولت بود بابا! - عصب

 بوديض که بال آورد. - اون مری ... با اون گندی باشده آتوسا دست بلند کری روياد

 دست کمک به طرفتون دراز کردم. - و منيشب به کمک داشت نه کتک! - منم دیازن

 در انتظارته ... -ی دونم چی ... چون میهم بهت کمک کردم. دوست ندارم بذارم بر

 طرف صد تا کار کرده بودم تا حال ... آتوسا قبل از رفتنشین بودم همیمن اگه کاره ا

 انداخت و گفت: - آتوساير که نرفته. بابا سرشو زيادتون دوست پسر داشت! ينجاا

 وقت بهيه. ی حرفا در موردش بزنين از ای حق نداريگه بفهم .... دينوشوهر کرده! ا

 دونه. - در هر صورت ... - بابا منی میو خودش همه چی رسه. - مانی میگوش مان
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يد به من سر بزن. خندیا بار بيه ی کارا ندارم ... بذار من برم. شما هم ماهاين به یکار

یدم شدم. خودمو کشیر به نظر خودت؟ از خنده بابا شیه حرفت منطقينو گفت: - ا

 انداختم دور گردنش گفتم: - بابا تو رو خدا ... خودتی که دست میکنارش و در حال

. محاله اونور که رفتم اصل خودمویزارم بشه که خلف بای که من از هر چی دونیم

 شده بود گفت: - محالهی خوام دکتر بشم. بابا که عصبیفراموش کنم. بابا به خدا فقط م

 نه! از جا برخاستم و با خشم گفتم:يعنی گفتم نه ... ی اصرار نکن! وقتينقدرترسا ... ا

 گرسنهينقدر شام ... ادو صدا زد: - ترسا بيز! خواستم به اتاق بروم که عزی- لعنت

 طاقت قهر کردن با شکمم را ندارم. راهم را به سمت آشپزخانه کج کردميدمبودم که د

 که در سکوتی و مشغول خوردن شدم. کمیدم عنق غذا کشیلی نشستم. خیزو پشت م

 ... دست ازی شرکت مانی باشه فردا بريادت ترسا ی شد بابا گفت: - راستیسپر

 بهی بدی ببريد چک نوشتم که بايه - ی؟ چی: - اونجا براگفتم و یدمخوردن کش

 همی شام دعوتمون کردن. - خونواده مانی ... بعدش هم برو خونه آتوسا برایمان

 ... دوباره مشغول خوردن شاممی جورین - همی؟ چی ... برايد دونم شایهستن؟ - نم

يی جورايه شوهرش نباشن. نواده و خايمشدم. تا به حال نشده بود ما به خانه آتوسا برو

24 خواهر يه و یما و نه ساله به اسم نیست برادر بيه ی خواست فرق نذاره. مانیم

 داداشش باحالی رفت ولی جوب نميه ی داشت. آبم با خواهرش تویاساله به اسم مان

 ويز باهاش کل کل کنم. شامم رو خوردم و بعد از تشکر از عزيومد یبود. خوشم م

ی برای. ولید کشی چقدر زحمت میچاره بيز گونه اش به اتاقم برگشتم. عزیدنبوس

 ازیايد نيزش سر نوه عزی بالی تنها پسرش نشود و نامادری وارد زندگی زنينکها

ی راحتيش تمام زحمت هایل دانستم دلی کرد. من هم که می فرو گذار نمی کمکیچه

 کردم. خلصه کهی میدا پحبت نسبت بهش احسا س احترام و میش از پیشمن است ب

ی فکر کردم مخم هنگ کرد. آخر هم با سر درد خوابم برد. جلوينقدرآن شب ا

 بود کهی همه راهو! بار اولين ره ای می. اوووه کيستادم ایساختمان بلند شرکت مان

ی مردونه بذارم. می هایط محی وقت دوست نداشتم پامو تویچ شرکتش. هيومدم یم

! خوش به حالیش منشی هم تمام کارکنانش مرد هستن. حتی مانتدونستم که شرک

يزه بریش شد که شوهرش با منشی ناراحت نمیالش وقت خیچ شوهرش! هينآتوسا با ا

 و ... از پله ها بال رفتم ویان بی شرکت براش عشوه شتری کارمنداينکه ايارو هم 
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یرون که اومدم بآسانسور طبقه چهارم بود. از ی. دفتر مانيستادم آسانسور ایجلو

 عامل , وير کل , مدير که روش نوشته شده بود : دفتر مدی رنگی در قهوه ایجلو

 به ظاهری روسا. نگاهیس رئی. به به! کجا هم قرار بود برم. قاطيستادممعاونان ا

 و کفش قهوهیف کی شال قهوه ای ... شلوار کتون مشکی قهوه ایخودم کردم. مانتو

 طولیزی زنگ گذاشتم و فشردم. چی مقبوله. دستم را رویپم که تم دونستی! میا

 ؟ پرو پرويید من گفت: - بفرمايدن در را گشود و با دیدی مو سفیرمرد که پیدنکش

ی ستوده ... - وقت قبلی مانی - با آقاين؟ کار داری تو؟ - با کیام تونم بیگفتم: - م

 ... دریر گفتم: - نخیشه؟ منشيگه؟ دیه کين! اینم خوام ببی ميرو! اه! انگار وزين؟دار

 شه. قبل ازی نمی بست گفت: - شرمنده خانم ... بدون وقت قبلی که داشت درو میحال

 ....یییییییییییییییی مانی؟ بندی رفت راه هوا! : - ااا چرا درو میغم در بسته بشه جينکها

 بنده منمی الن درو مين ایییییییییی مانی! اوینم دم در ببیا پاشو بيی؟ کجاییییییییییییمان

 از عکس العمل من مات ویچاره بیرمرد پيییییی یییییییییییییییییییییی رماااااا .... مانیم

یزی کرد! چی کار می دونست داشت چی خشک شده بود. نميوار در و دینمبهوت ب

 هم بودن ...يی در! جونم مرد!!!!! چه مردای که سه مرد اومدن جلویدطول نکش

 شناختم که ازی اون دو تا رو نمی بود شوهر خواهر گل خودم. ولی که مانيکیشون

 کهی مانيدن شده بودن. با دیره خيم بازيوونهقضا هر دو نفر با دهان باز به من و د

 رو برات آوردم.ی تو ... چک ددیام ذاره من بی نمين ایمبهوت مانده بود گفتم: - مان

يدن شوک بود. با دی هنوز هم توی من عادت داشت وليهای بازيوونه به دينکه با ایمان

 رم چکو واسه خودمی مردم گرما! میییییییییییییییی بلند شد: - مانیغم اش دوباره جیافهق

 خورد و خنده اش گرفت: -ی تکونی نه؟ مانيا تو یام بی ذاری کنماااااااااااا میخرج م

 روح مادربزرگمه اومده شوهريی؟ گه توی زلزله؟ - په نه په ... بعد دو ساعت ميیتو

ید تو کامل ازت نا امی بازیج گين با ای نه .... وليا مقبول هست ینه که ببینهنوه اشو بب

 تویا با خنده دستم را گرفت و گفت: - بیشدم نه نه ... من رفتم به خدا سپردمت. مان

 ترساستين و آن دو مرد جنتلمن ترسا کش گفت: - ایرمرد ... سپس رو به پینمبب

یغش بزنه جی حرفیلش برخلف می اگه کسينجوريهخواهر زن زلزله من ... حالش ا

يکی خوشبختم. ی شناسمتون ولی نمينکه و رو به مردا گفتم: - با ايدم ره بال. خندیم

يداز اونا زود خودشو جمع و جور کرد و دستشو گرفت به طرف من و گفت: - نو
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 با شما کامل خوشبختم ... چپ چپ نگاه به دستش کردم کهشنايیفراهان هستم و از آ

 جرئت نکردی جلو اومد وليکی عقب رفت اون یزود خودشو جمع و جور کرد و قدم

 هستم ... معاون شرکت ..یانی و گفت: - منم احسان کیارهدستشو جلو ب

-

ی: - شما چپرسیدم يی با پرويد تکان دادم و رو به نويی به نشانه آشنای احسان سری. برا

ير من جا خورده بود گفت: - من مدين قزوی مثل سنگ پای که از رويد نوی؟کاره بود

 کردی خنده دار من را تماشا می بود و شويستاده ای که گوشه ایعامل هستم ... رو به مان

 خنده گفت: -یان در می مانیستی؟ شرکت نير گفتم: - وااااااااااااااا مگه تو مديد خندیو م

 با خنده مرای کل ... مانير جا مدی کل هستم ترسا خانوم ... - کاش عقل کل بوديرمن مد

ی ترسا خانومی زحمت برای گفت: - عمو قاسم بیرمرددعوت به نشستن کرد و رو به آن پ

 ... گرما زده شده ... - نههههههههههههه همه با تعجب به منیار شربت آلبالو بیوان ليه

ی دارم ... آب پرتغال می با خنده و ناز گفتم: - خو شربت آلبالو دوست نمننگاه کردن و م

 گفتند چه دختریخوام. هر چهار مرد هم خنده اشان گرفته بود هم مطمئنا در ذهنشان م

 کنارم نشستی. مانیاره من آب پرتغال بی گفت و رفت که برای ... عمو قاسم چشمیلوس

 هم از کار آنها خنده اش گرفت و رو بهی . ماننشستند هم يدو در کمال تعجب احسان و نو

 برام؟ -ی چکو آورديز به نشانه تاسف تکان داد و گفت: - خب خواهر زن عزیمن سر

 ... تازه اونمينجا گرما پدرم دراومد تا اومدم اين ای جون نصف نصف ... توی مانیبله ول

 شه.ی افته حالم بد می ميادم چندش .... اه اه اه ... ی عالمه آدم بو گندويه یبا متروووو ل

 مثلیزی چيه بار يه ما هر چند وقت ی باباين ایر نداد بهت؟ - نخین ؟ بابات ماشیه- هان چ

 از اون شبا بود قبل از خوابش از تر سيشبم. دیره گی ره تو رخت خوابش گازش میخر م

 ورین ماشیمای میم با سی دو در کرد. صبحم کلیچو بردارم سوئینو من صبح ماشينکها
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 در آنی مانی به سرتاپای ... نگاهی نشد که نشد که نشد. - آخیرفتم بلکه روشن بشه ول

! روز بهی شده مانیگریکت و شلوار خوش دوخت کردم و گفتم: - بزنم به تخته چه ج

ی با خواهرته ترسا جان ...نمینی! - از اثرات هم نشی آی کرمون رو می قالینروز ع

 کنه ها ... - وا! چهی آتوسا دون به دون موهاتو می؟ زنی حرف مينجوری من اا بیترس

 خانومی ... - لطف داريفم دوست دارم ازت بتعری شوهر خواهرمیه؟! مگه چیسخس

 منی را اول از همه جلوینی آب پرتغال برگشت و سیوانگل .... عمو قاسم با چهار ل

 ویدم نفس سر کشيک را ی برداشتم. اوللیوان دو یوان ليک ی جايیگرفت. من هم با پرو

 را هم دستم گرفتم تا ذره ذره بخورم. عمو قاسمی گذاشتم دومینی سی را دوبار تویوانشل

 هم به زوريد. احسان و نويد خندی غش غش می مانی کرد ولیبا تعجب به من نگاه م

 شان خنده ام گرفتشده سر خ ی هایافه قيدن خودشان را گرفته بودند که نخندند. از دیجلو

یان در ميد . نویدند را که گفتم هر دو ترکين ... این پکی بابا ... حال ميدنو گفتم: - بخند

 دونه ام ... احسانيه من ينکه ای بودم ... - برايده مثل شما ندیخنده گفت: - تا حال دختر

 که حلقه در دستش است. پس زنيدمگفت : - واقعلا نگاهم به انگشت حلقه احسان افتاد و د

. چک راید جنبی میشتر مشخص بود که مجرد است. سر و گوشش هم بيد نویداشت! ول

 رم خونه ...ی ميگه جون من دی دادم و گفتم: - خب مانی در آوردم و به دست مانیفماز ک

. - خبيام ی شم و بعد می رم خونه آماده می - مین؟ امشب خونه ما باشیست- مگه قرار ن

 خوام برم خونهی خونه ... - نههههه ميم ری با هم ميگه بمون دو ساعت دی نداریاگه کار

 فقطی نداشته باشم. مانی اون داداش چلغوزت کم و کسری کنم ... شب جلوینخودمو تزئ

. از جا برخاستم ويدند خندی آزادانه ميگر هم ديد گفت. احسان و نوی نمیزی و چيد خندیم

 ناکردهيی که خداين بری دشوريه شماها هم حتما يگه خب ... من رفتم دیلیگفتم: - خ

 زدم ازی لبخند میکه خنده بلند شد و من در حالیک شلی. دوباره صداینخودتونو نجس نکن

 و بزرگ بود ازيليی وی در خانه آتوسا که خانه ای رفتم.جلویرون بیدر شرکت مان

 پوليز و به طرف زنگ رفتم. عزیدم کشيم به مانتوی. دستيم شدیاده جون پيز با عزیتاکس

 که در باز شد. بدونید طول نکشیزی. زنگ را فشردم و چيستاد را داد و کنار من ایتاکس

 پارکی ام و مانی هم در کنار بیما نی مشکی تو ... پرادويدم بمانم پريز منتظر عزينکها

 بزرگ و پر دار و درختشان رایاطشده بود و من مطمئن شدم که او هم حضور دارد. ح

یشه پشت شیما. در کمال تعجب متوجه شدم که نیدم رسی ایشه کردم و به در شی طيعسر
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 متوجه نگاهش شده امید فهمی نوشد. وقتی ميی و به من زل زده و در آرامش چايستادهها ا

! من اومدم. مادری تکان داد و عقب رفت. در را باز کردم و گفتم: - سلم بر همگیسر

ی بود از جا برخاست و در حالی و مهربانیما جون- که زن خوش سینه – تهمیما و نیمان

 دختر گلم ... در بغل مهربانش فرو رفتمی گشود گفت: - خوش اومدی آغوش ميمکه به رو

 کرد. خود اوی بغلم مينچنین خواست مادرم زنده بود ای ماندم. چقدر دلم می باقیو لحظات

 فشرد. شالم از سرمی بغلش گرفته بود و می دارم که محکم منو توی بود چه حالیدههم فهم

 اعتراضی کرد. صدای را نوازش ميم موهای جون به نرمینهافتاده بود سر شانه ام و تهم

 هم هست!ی کنه چه تحوه ای حال فکر ميديش؟ بلند شد: - اووه مامان! چند ساله ندیمان

 باريه ... اصل شده يگه ذاره دی بال مچه برامون طاقی که هین کنی کارا رو مینهم

 که چپ چپ بهی و در حالیرون جون اومدم بینه خونه مون؟ از بغل تهمیادافتخار بده ب

 ره منی اون خونه راه می تو توین عی عزب اوقليه ی کردم گفتم: - تا وقتی نگاه میمان

يالغوز من بخوام تا آخر عمر يد ... شای خوبیل ذارم! - اهان! واقعلا چه دلیپامم اونجا نم

 رو بدم مشغول سلم ویما جواب نينکه اونجا؟ بدون ايای ی وقت نمیچبمونم اونوقت توام ه

 من از نوکيدن مبل و با چشمانش مشغول کاوی هم لم داد رویما شدم. نیه با بقیاحوالپرس

ده بودم بای پوشی رنگیانگشت پا تا فرق سرم شد. از خودم مطمئن بودم سارافون مشک

 کنارشی به صندلیما را هم دور گردنم بسته بودم. نيدم. و گردنبند مرواریبلوز مشک

!ی دارم؟ - معلومه که داريدن وروجک ... - دینمت ببينجا این بشیااشاره کرد و گفت: - ب

يک گرفته بود يم که آتوسا جلوی ایوه که از ظرف میبا خنده نشستم و کنارش و در حال

 استادیما دکتر؟ نی دخملت آقای با دانشجوهای کنی داشتم گفتم: - چه می مرپرتغال ب

 را گرفته بود و از همان سال هم دريش سال بود که دکترايکدانشگاه آزاد بود ... تازه 

 کارين دماغم را فشار داد ( ایما خنده. نیدانشگاه استخدام شده بود و شده بود سوژه من برا

 حرفات ...ين با ای کردیلید ساله مخ منو تيه نباش ... یطون شينقدرعادتش بود) و گفت: - ا

 دختر دانشگاه آزاد هلوی دونن اکثر دانشجوهای گم ... همه می- خب مگه دروغ م

 بایما. نیره گی هلو ها رو نمين از ايکی دونم تو چته که چشمت یهستن ... حال من نم

!یست نی منو گرفته ... کم الکا گفت: - فعل که چشم همه اون هلوهیطنتش

 همهين ره ای می! - اووووه کی و خوشگلیپی خوش تين و هشت ساله اونم به ایست استاد ب

 مجبورم خودم بازی کنی برات در نوشابه باز کنه. - تو که باز نميگه ديکیراهو؟! بذار 
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ی حرف را زد ولين منظور ای بينکه. با ای بازم دانشگاه قبول نشدیدم شنیکنم ... راست

 چانه ام گذاشت و گفت: -ير. دستش را زید فهميع سریما در هم شد. نيم هامناراحت شدم و اخ

 اش را گرد کرد وی! چشمان درشت خاکستریستم ... من خنگ نیا - نمی؟ خانومیناراحت شد

 ... من فقط تعجبی هم باهوشیلی من غلط بکنم تو خيزم؟ عزی گفتم تو خنگیگفت: - من ک

 دانشگاهيای ی نشده که عوضش می. حال هم طوری نشدل قبویزی چ3000کردم که با رتبه 

 ... - جونم؟ - با بابام حرفیما خوام ... نی خودم. - نمی شاگرد سوگولی شیخودمون م

 لجم گرفت ویش از خنگی؟ با تعجب نگام کرد و سپس گفت: - در مورد چی لحظاتیمابزن ... ن

 خنگولينقدر که ایما نیری گفتم: - در مورد ازدواج با من ... - هان؟!!! - درد بگیضبا غ

 خوامی من میما با بابات حرف بزنم؟ - نی در مورد چيد فهمم بای! - خب من نمی داريفتشر

 پايه ذاره ... مرغش ی بابام نمی ولیل ادامه تحصی خوام برم کانادا برایبرم ... - کجا؟ - م

 تونستم بهش بگم به خاطری ... نمه داریلی گه نه که نه. - خب لبد دلیداره سفت و سخت م

 نه؟ ازيا در مورد گذشته آتوسا به خونواده اش گفته یزی چی دونستم مانیاتوساست. چون نم

 اونور ازی هايچی ... بوریدونم چه ميا ترسه من برم اونور غرب زده بشم ی رو گفتم: - مينا

 دختریست مسخره نیل دلينا و گفت: - ايد مسخره! خندیلی دلینراه به درم کنن ... از هم

ین ... من همچی شناسی تو منو میما. - نیره گی پدر عاشق سرچشمه ميه یخانوم ... از نگران

 خوام. - تو بازی کمک می. - گمشو ... منو باش از کی جو زده بشيد شای ام؟ - نه ولیدختر

 کرد.ی کاريهد بشه ي آخه ... - شای ذاری - خودت نمی؟ تریک رفت نه سال از من کوچيادت

ی ميی دستشویما که به سمت نی!!! از جا برخاستم ودر حالی؟ گفتم: - چه کاریبا خوشحال

 رفتن. داد زدم: -ی برای داری گم. الن چه عجله ای بعدا ها بهت ميگهرفت گفت: - اونشو د

ی مير دی چاسه برادرش نشست و گفت: - وی جای. مانیماااااااااااااااااااا شه به خدا نی ميرد

 آخر منو ... منين ده ای سر به سرت گذاشت؟ - دق میما نين باز ای؟ زنیشه؟ چرا هوار م

 و بعدش از جلز ولزی خماری دونم چرا همه پسرا دوست دارن دخترا رو بذارن توینم

ی می عادتش بوده ... حال چی از بچگیما نی دونم ولی پسرا رو نمیهکردنشون حال کنن. - بق

 رو گفتم: - طبق معمول چرت و پرتين مورد بداند از اين در ایزی خواستم حال چی. نمتینگف

 شده بود آنی خواستنی کلی بنفش رنگ و شلوار چسبان نقره ایک... آتوسا که با آن بلوز ش

ی خودم چطوره؟ صدای کوچولوی فشرد گفت: - آبجی که دستم را میطرف نشست و در حال

 بود. از لحاظ چهرهیرا جذاب و گيش صدايی در خود نهفته داشت. خدامش آرایا دنيکآتوسا 
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ینی رنگ داشت با بی مشکیده کشی آسمان با من تفاوت داشت. چشم و ابرويکهم به اندازه 

 ته رنگ سبزیزم سربال و لب و دهان غنچه و سر خ ... برعکس من که همه چیکوچولو

 از منيادی یچ ... هی انگار بهتریداشت ... دستش را فشردم و گفتم: - من که خوبم ... تو ول

 و آتوسا چشم غرهيد خندی! مانی باشی شوهرينقدر کردم ای. فکر نمی کنی و بابا نميزو عز

 گمی شه. - منم می باورش می گی مينجوری ای مانی ... جلویت تربی رفت و گفت: - ااا بیا

 برام ازی - مانيدی؟ شلوارت خوشگله ... از کجا خرين آتوسا چقدر ایکه باورش بشه ... راست

 نده ها ...يل نگاه کردم و گفتم: - به من لبخند ژوکوند تحوی آورده ... چپ چپ به مانيتالیاا

 دستانشی نگفتم؟ مانيا هان ؟ گفتم یاری؟ منم بی برايد بای آتوسا آوردی برایمگه نگفتم هر چ

ين سرش برد و گفت: - منو عفو کن خواهر زن جان. آخه لنگه ای بالیمرا به نشانه تسل

 بهت بده.ی که به عنوان سوغاتيد برات خریک از همون بوتیما نیشوشلوارو منتها رنگ طلئ

 دستی نگاه کردم و گفتم: - گوشتو داديی داده. با اخم به در دستشويگه کردم تا حال دیفکر م

يکیشون گله دختره تا حال لبد يه ین بين ای؟ آوردی شد خودت برام می میگربه؟ حال چ

یما نیغمبره. - آره وال آخه پسر پیست حرفا نين اهل ایما کرده رفته ... - نه بابا نیشهاپول

 بود ... - خبیرت گفت: - ذکر خی منو صدا کرد؟ مانی از پشت سرم گفت: - کسیماخان .. ن

یقه دو دقینم ببین پاشينجا؟ اتین نشسی چی بوده نه شرم ... شما برایرمخدا رو شکر که ذکر خ

 با خندهیما ... نی جان؟ خسته نباشیما - خوش گذشت نین؟ جامونو گرفتیايم مضطراح و بیمرفت

یوه از داخل ظرف میاری که تازه بلند شده بود نشست و گفت: - وروجک ... خی مانیسر جا

ی من کلیه؟ حلت چراه ی بگی خوای گفتم: - نميدم جوی که خرچ خرچ میبرداشتم و در حال

 فکرتو مشغول نکن ... راه حلموياد رسه .... - زی به دهنم نمی راهیچ هیمافکر کردم تا حال ن

 دونم اونقدری زود ... - باشه می - به زودی؟ . - کیه گم که مطمئن بشم عملی بهت میوقت

 دم که تو برام دستی ... - په نه په ... نم هم پس می دی که خودمو هم بکشم نم پس نمیسرتق

 ... -ینمش بی عنقوت کجاست؟ نمی وگفتم: - آباجيدم شاشو ... غش غش خندیما نی بگیریبگ

 بار با حسرت گفتم: - خوش به حالش ...ین اولی ... - اوا چرا؟ - در س داشت ... برایومدن

يک با نیما. یخوردم به دانشجو بودنش غبطه میشه ارشد بود و من همی کارشناسی دانشجویامان

 وروجکینم و گفت: - نبید دماغم را کشيگرشدستش دست سمت راستم را گرفت و با دست د

ير هم دیلی و اون روز خی شی خانوم دکتر می روزيهمن غصه بخوره ... مطمئن باش توام 

ر و بعد از آن همه با هم ديم. از ته دل گفتم: - انشال ... آن شب شام را در کنار هم خوردیستن
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يز جون و آتوسا و عزینه شدند. تهمیان قلیدن مشغول کشی و مانیما. نيم بساط پهن کردیاطح

 زدند. حوصلهی ستوده هم از کار حرف می بودن و بابا و آقايگهجون مشغول گپ زدن با همد

 و بلند دادیدم هم چی را رويوار کنار دی سر رفته بود. بلند شدم و خورده چوب هایام حساب

 چهين در آورده و گفت: - آخه ايه گری ادایما داره ؟ نيت و کبرين بنزی مردم کیزدم: - آ

 زنمی که نشد راه ... بذار من باهاش حرف می خودسوزی؟ با خودت بکنی خوای که ميهکار

 کار؟ -ی چی خوای گفت: - می در آوردمو به طرفش پرت کردم. مانيیمو. دمپایرتت بگیادتا ب

 بود که استقبال کرد. از جا بلند شد وی کسین اولیما راه بندازم ... نسوری خوام چهارشنبه یم

ی روی در آورد و مقدار کمینش را از داخل ماشين بنزیتری منم هستم ... چهار ليولگفت: - ا

يسا وایا و گفت: - بید زد دست من را کشی آتش ميتی که کبری و درحاليختچوب ها ر

!ی شما بادمجون تهرانی بم آفت نداره ... - بادمجون بم بله ... ولونکنار ... - نتر س بابا بادمج

 و بایم! دست هم را گرفتی سادگین. به همید انداخت و آتش زبانه کشی چوب هایکبرت را رو

 من ازی تو از من .... سرخی خواندم: - زردی میغ. با جيديم آتش پری از رویاهو و هیشاد

يز ستوده هم به جمع ما اضافه شدند. عزی جون و بابا و آقاینه و تهمیتو ... کم کم آتوسا و مان

 تکنویقی موسی را روشن کرد و صداینش ضبط ماشیما داد فقط نظاره گر باشد. نی میحترج

يیش. خدايم زدی دور آتش. ما هم دست میدن را پر کرد. خودش هم شروع کرد به رقصیاطح

 افتادی رفت که فک من می زد و رقص پا می میريکرقص تکنوش حرف نداشت! چنان ب

 به دستيم رقصش تمام شد همه با هم شروع کردی آمد برقصد ... وقتی میش. کم پیاطکف ح

 و چقدر دوست داشتم برقصم و فقطيد پری ميین کمر من هم داشت بال و پایزدن. قر تو

 کوه تا بهت راه حلمویا بم باهاياد ی کنارم آمد و گفت: - جمعه که میما بهانه بودم. نيکمنتظر 

 بلندی نانسیز همزمان با آهنگ تند و تيش! صدای؟ گی گفتم: - راست میبگم .... با خوشحال

یدن را با رقصيم اوج شادیشه بود. همی کافیدنم رقصی بهانه براین ... هميزمشد. - آره عز

 خشک شدهی قرهایه وسط و شروع کردم به تخليدم پری کردم. آن لحظه هم با شادی میهتخل

ی نمياد زی دستم بلند شود ولی نتوانسته بود روی حرف نداشت و هنوز کسیمکمرم. رقص عرب

 خواستم مردها با نگاهی وقت نمیچ بود و هياد رقصم عشوه اش زيز چون به قول عزیدمرقص

ی شده بود. حتیره داده و به من خیه تکینش محو ومات به ماشیما بشن. نيککردن به من تحر

 مشغول دست زدن بودن. کشيز ستوده و عزی و بابا و آقای آتوسا و مانی زد ولیدست هم نم

 از جمع خارج شد ویما کردم که ناگهان نی می دلبريم را باز کرده و چنان با موهايمموها
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 زنگ خوردهیش فکر کردم که لبد گوشينطور! با خودم ايد به سمت ساختمان دویمهسراس

 اندازير زی دوباره روی خسته شده بودم. همگی و تمامش کردم. حسابصیدم هم رقيگر دیکم

 هم به مایما که گذشت نی. کمید کشی شعله نميگر. آتشمان هم خاموش شده بود و دیمنشست

 و گلیم از شب همه کنار هم گل گفتی را نداشت. تا پاسیه اولی آن شادابيگر دی ولیوستپ

 به رفتنيت مکرر من بالخره رضای هایازه. ساعت دوازده شب بود که به خاطر خمیديمشن

 وی دستان قویان در می کردم دستم را لحظاتی می خداحافظیما با نی. وقتیم و برخاستيمداد

مردانه اش نگه داشت و سپس گفت: - جمعه ساعت شش صبح دم خونه تونم ... منتظرم

يه با ی که ! افتخار همراهیست نلکی داره! کم ای ... - منتظرتم که بذارم خودش عالمینذار

یما کردم نی ... حس می. - بر منکرش لعنت خانومی کردیدادختر خوشگل و تو دلبرو رو پ

 مهميم نداشت.و فعل فقط راه حلش برایتی چندان اهميم برایعوض شده انگار مثل قبل نبود. ول

 خودشی .پنج شنبه ها هم برايم و به سمت خانه به راه افتاديم کردیبود. بالخره خداحافظ

 رفتن به پاتوق. بابا همی برايم داشت. دوباره از صبح با شبنم و بنفشه قرار گذاشته بودیعالم

یچ سوئی نداد و حتیر هم گین همی پنج شنبه من عادت کرده بود. برای به پاتوق رفتنايگهد

 خواد در دهن منو ببنده.ی دونستم که می جون داده بود که به من بدهد. ميز را به عزینماش

 کنه.ی شم و گندش شهرو پر می منفجر ميهو یاره بهم فشار بيگه ذره ديه دونست که اگه یم

. بنفشه و شبنم را هم سوار کردم و بایرون زدمو ساعت هشت از خونه زدم بيگه دیغ جیپ تيه

یگرو امشب جکه. بنفشه گفت: - چقدر خوشحالم يم به سمت پاتوق راه افتادی و سر خوشیشاد

 غش و ضعفی خوای ... آخه واسه چند تا پسر می نداریری تو که سی .... - بترکینم بیم

 از گلزاریلم فيه باشه ... - ا پس اگه دوباره يش آخرين دم ای ... - نه قول ميگه بسه دی؟کن

یست دونم و تو ... - خب اون که تو دستر س نی من می غش کنیرفت رو پرده و تو خواست

ی دونی که در دسترسه ... من وسط بحث رفتم و گفتم: - اسمشم نمین به همیم چسبیفعل م

 که فربد بود ... اون چشم سبزه بهراد ...يه ... - آره واقعلا ... اون چشم خاکستریچارههنوز ب

ی ... - ولیست خوشگل شهر غصه ها هنوز اسمشم معلوم نين ای آرسام ... ولیهاون چشم آب

 لج پسره رو دريات تابلو بازين با ايدی ديهو ... ی! - بله البته اگه تو بذاریته شخصا بیلیخ

ين ای برایرم می ميعنی ذارتت کنار ... - غلط کرده ... - ی شوره می میاد و میاریم

 گه غلط کرده ... خرهی ميهو پسره بعد ی ده برای حال داره جون میناحساسات تو ... تا هم

 کتابی توین رابین گه عی. - راست می از دستش ناراحت بشيد که نبای دارت دوسیواگه کس
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!ی الهیرم گفت؟ بمی می چین پسره رو چزوند اون وقت رابين دختره اين ای ... هیالهه شرق

 گفتمی گفت: - من کیض دم از دست تو ناراحت بشم! بنفشه با غی گفت من به خودم حق نمیم

 کاسهین جمع کنین شه. - پاشی شروع میناد! - عشق از همي یعاشقشم؟ فقط ازش خوشم م

. رو به شبنم که اخميگه شبنم خر شده بسه دینکوزتونو ... من عمرا اگه عاشق بشم ... هم

 شد کهی چی وقت نگفتیچ هی وليی سه چهار ساله که با مای در هم شده بود گفتم: - شبنميشها

يعنی نداره ... - یل که دلی زد و گفت: - عاشقندی ... شبنم پوزخی پسر خاله ات شدينعاشق ا

 گرفت و گفت: - خویز دارم. بنفشه خياد گفتن زی - چرا اتفاقا ماجرا برای؟ نداريی ماجرایچه

 اشیه! منم با خنده گفتم: - منم حسا س! شبنم گفت: - قضیدنپ بگو ... منم که مشتاق شن

 کرد و گفت: - فعلی به رستوران اشاره انم کنم بگو ... شبیمفصله! بنفشه گفت: - خواهش م

 ويم پارک کردینگ پارکی رو توین کنم ... ماشی ميف تو براتون تعريم برين. بذاریديمکه رس

 اراده نگاهم به سمت وسطی بود. بی خالیم نشستی سر آن میشه که همیزی. ميموارد شد

 و طبق معمول با نگاهشاندند نشسته بویز شد. بهراد و آرسام و فربد سر میدهرستوران کش

 و گفت: -يد! شبنم هم خندیومده گفت: - نيزون خوردند. بنفشه با لب و لوچه آویداشتند ما را م

ین نشستم و گفتم: - بتمرگی صندلی - واه واه دلشم بخواد. روی تو براش تور پهن کردیدهفهم

! بنفشه و شبنم با خنده نشستند و بنفشه گفت:ين بنر شديگه شما دیستین. تابلو نین قال نکنينقدرا

ی اردلن با تو چين اینم پسره! بنال شبنم ببياده که زیزی من چی ... برایومده- به درک که ن

 خب حال خانوم دکتریلی هم به من گذاشت! - خی و گفت: - چه احتراميدکار کرده؟ شبنم خند

 سفارش غذا گرفت. بعد ازاومدو شبنم شروع کنه گارسون ينکه ... قبل از ايیدلطفا بفرما

 ما شده بودی دهن شبنم. شبنم هم که متوجه کنجکاوی تويمسفارش دادن من و بنفشه زل زد

 بدمیص که خودمو شناختم و تونستم دست چپ و راستمو تشخی و گفت: - از وقتید کشیآه

ی کس نمیچ بار زور از طرف هير زيعنی دارم. یبی که نسبت به اردلن احسا س عجیدمفهم

.يومد ی زد صدام در نمی گفتم باشه. کتکم می گفت من می که می اردلن هر چیرفتم ول

 صدام دری عاشق بودم. ولی کردم و خلصه ... من از بچگی نمی داد اعتراضیحرصم م

 خواستم بذارم که اون بفهمه من چقدر دوسش دارم... پونزده سالمی وقت هم نمیچ و هيومد ینم

 بارین خونه ما ...اوليم قرار شد با اردلن از خونه مادربزرگم بری به طور اتفاقبار يهبود که 

يم گفت: - شبنم بريهو ی زد ولی نمی. اردلن اولش اصل حرفيدمبود که با هم تنها شده بو

يم کرد بری مات شدم. اردلن بود که از من درخواست ميهو يم؟ بخوریزی چيه شاپ یکاف
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يادم ينو نه؟ ايا کردم ی می برداشتيد ناراحت؟ بايا خوشحال باشم يد باونستم دی شاپ؟ نمیکاف

 شد.ی خاص میلی وقتا نگاهاش خی بعضی مغرور بود ولیلی خينکهرفت بگم که اردلن با ا

ی ميد خودم گفتم شایش پینم همی ... برایست تفاوت نی کردم که اونم نسبت به من بیحس م

 بزنه. اون موقع اردلن نوزده سالش و سال اول دانشگاه بود. دردسرتون ندم ...یخواد حرف

 زد از دانشگاهشی شاپ و هر دو آب پرتغال سفارش دادم. اردلن برام حرف می کافیمرفت

 چسبونن بهی که خودشونو ميی جلبرگ دانشگاه ... اونای گفت از برخوردش با دخترایم

 ... کم کم حرف زدن اردلن عوض شد به من من افتادهيدم از دستش خندی ... کليناپسرا و ا

ی تو شوک بودم و نمی تونست. منم که کلی نمی خواست بگه ولی میزی چيهبود ... انگار 

 و از احساسش گفت. ازيا بگم. بالخره دلو زد به دریزی کمک کردن بهش چیتونستم برا

؟ بهت اعتراف کرد کهی وسط حرفش و گفت: - جديد بنفشه پريهو منو دوست داره! ينکها

 تازه اولشين ... ای زد و گفت: - آره گفت ... ولی شبنم پوزخنديگه؟دوستت داره؟! پس چته د

 منه ... اون روز منمیه افتاد مشکل ها؟ قضی گن که عشق آسان نمود اول ولی که میدیبود شن

يش و سرباز سبه اردلن گفتم که دوسش دارم و اردلن ازم خواست شش سال صبر کنم تا در

 منو داره مطمئن بشه.ينکه خواست از ای. به قول خودش فقط ميم خواستگاریادتموم بشه و ب

 من بای تازه دوستی کنم. خلصه اون روز تموم شد ولیمنم که سرخوش! گفتم براش صبر م

 تو عشق هم غرقی و کليم زدی حرف می تلفنیم رفتی میروناردلن شروع شده بود با هم ب

 هم مامانميم کردی. فکر میم بگم تا راحت تر باشیزو خوام به مامانم همه چیم. بهش گفتم ميبود

 نداره که منی دوست داره و حرفیلیاز خداشه که اردلن دامادش بشه ... هم خاله ام منو خ

ی رو برایه من قضی وقتی. وليم کردی فکر مينجوریعروسش بشم. من و اردلن هر دو ا

 ... منی ... تو گه خوردی بمب منفجر شد: - تو غلط کردین مامانم عکردم يفمامانم تعر

ین من دهنم عی؟ ذارم! اون آدمه که تو بهش دل بستی دوش اردلن نمیجنازه تو رو هم رو

 عکسين کردم که ای بزنم اصل فکرشو هم نمی تونستم حرفیدهنه غار باز مونده بود و نم

 حق ندارم اردلنيگه و گقت دید بدتر از مامان بهم توپید فهمیالعمل مامان باشه! بابا هم وقت

 بریه! - آخه چرا؟ - قضيییید. از اون طرف خونواده اردلن هم مخالفت کرده بودن شدینمرو بب

 نهفتهياناتی ما جریه کردم که پشت قضی گرده به گذشته ها ... من اصل فکرشو هم نمیم

یل کردم و از مامانم خواستم برام دلی و زاريه گری بار که کليه بود آخه؟ - یباشه. - چ

ی رويخته زن خراب ريه با ی جوونی اردلن توی کرد که بابايفمخالفتشون رو بگه برام تعر
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 رهی شه. زنه هم می زنه و اون زنه ازش حامله میهم ... قبل از ازادواج با خاله من! م

ينکه ازدواج کنه. شوهر خاله منم بدون اهاش کنه که شوهر خاله منو مجبور کنه بای ميتشکا

ينکه ایل کنه. به دلی سر و صدا عقدش می خاله من و بی خواستگارياد ی بگه میزی چیبه کس

 شه زن دوم بشه وی نمی کرده زنه راضیاون زنه خودش بره بچه رو سقط کنه. اون فکر م

 کردهی که اشتباه می حالدر خوابه. ی میه ندازه و قال قضی سر و صدا بچه رو می ره بیم

 نکبتش خلص بشه.ی ازدواج کنه و از زندگيکی خواست هر طور که شده با یاون زنه م

 کنهی بود. دادگاه هم شوهر خاله هه رو مجبور میاورده نیر گیوساده تر از شوهر خاله منم کس

 ذارهی نمی ولنه مرد دو زيه شه ی شوهر خاله منم ميگه دیچیکه زنه رو عقد کنه. - خب؟ - ه

ی من و پدر بزرگ مرحومم. پدر بزرگم که تا می فهمه جز بابای هم نمیشکی بفهمه. هیکس

 شوهر خاله امینه کنه. تخم کی زود دق میلی و خياد ی از دستش بر نمی کاریچ هینه بیفهمه م

یب عشق عجيه دووند. چون مامانم عاشق بابا بزرگم بود. يشه دل مامانم ریاز همون روز تو

ی ولیست گه به ما مربوط نی من به مامانم می پدر و دختر نسبت به هم داشتن. باباين ايبغر

 مادر بزرگم کهی. ولیره کنه که طلق خاله امو بگی و همه تلششو مینه شیمامانم ساکت نم

 گه به توی کنه و به مامانم می خاله ام بخوره قبول نمیشونی پی خواسته مهر طلق روینم

 از شوهر خاله ام نفرتیشه همی کشه کنار ولی پاشو ميگه نداره! مامان منم دی ربطیچه

 طلقیخواسته می مامانم جلوش گارد گرفته و حتينکه ایهداشته. شوهر خاله امم سر قض

 از اون زنه نداشت و تای خبری کسيگه. دیره گی به دل مینه از مامان من کیرهخواهرشو بگ

 کرده.یدا هم از اون زنه پيگه بچه ديه که یدن دونه اونا کجان؟ فقط شنمی نی حال هم کسینهم

يه ... هم از اونور اون زنه رو داره با یدحال شوهر خاله من هم خاله امو داره با اردلن و آناه

 رهی گن تره به تخمش می. مامان و بابام مید دختر هم سن آناهيهپسر بزرگتر از اردلن و 

 منی و پوکشو مامان و بابایک دونه جی ره چون می بار نمير اونم زی! باباش به بابایحسن

 بفهمه. چونيد وقت هم نبایچ دونه و مامانم گفته هی نمیچی مورد هين دونن. اردلن در ایم

ی مخالفت اونا رو میل بشه. حال من دلیمونی بکنه که باعث پشیممکنه به سرش بزنه و کار

 گذرم بهی گفت از همه می به من میشه همی و گنگ بود ولیج اردلن نه. اردلن گیدونستم ول

 پسری شه خبط پدر رو پای نمیل گفتم دلی مهم نبود ... مياد منم زی برايلخاطرت. اوا

 همه اش حرفينا ای باشه ولینجوری شه که چون باباش هرزه بوده اونم همی نمیل. دليسنبنو

ی شد. خون اردلن رو با شک هام توی دلم کاشته می توینیبود. منم کم کم تخم شک و بد ب
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ی نسبت بهش سردتر و بی شد. هی کردم. کم کم احساسم هم داشت نسبت بهش کم می میشهش

 منو.ی های کرد هم سردی پدر و مادرشو تحمل می غرغر هايد شدم. اون هم بایتفاوت تر م

 با اردلنی بار که حسابيه شد شد و من ی ميد که نبای بالخره کاری سوخت. ولیدلم براش م

 جای خوام باهاش ازدواج کنم اردلن حسابیدعوام شد رابطه مو باهاش تموم کردم. گفتم نم

 حرف آخرته و منين اید کارو نکنم فقط ازم پرسين بارم ازم نخواست که ايه ی حتیخورد ول

ی - آره ... من فکر می؟ گی می ... - جدی راحتین تموم شد! به همیگفتم آره. بعدش همه چ

 بهتر از اون برام باشهيد کردم. شای اشتباه می من هست ولی برایلیکردم بهتر از اردلن خ

یچ کردم هيم شه. من روحمو به اون تقدی من اردلن نمی کس برایچ که هينجاست مهم ایول

 و چهیستم نیچی اون هی که بیدم فهميیمون ماه بعد از جدايک تونم فراموشش کنم. یوقت نم

ی و رفت دنبال زندگید اردلن منو نبخشی ازش خواستم که منو ببخشه ولی کردم حتیغلط

 به احسا س منيی جورايه يگه دی برام ولیمیره خونم که میخودش. هنوزم از نگاهاش م

 خوشحال شدن بهيی جداين از ایلی ده. خونواده ها خی میح رو ترجيی نداره و جدایاناطمن

 کشه منم. اردلن درسشوی که از اون زمان تا حال داره زجر می ام! و تنها کسالهخصوص خ

یلی تموم بشه هم خاله ام خيش سربازينکه. بعد از ای ره سربازیتموم کرد و النم داره م

ين آخه ای شه. - ولی که روز به روز داره تندتر می مونم و عشقی ده و من میراحت زنش م

 بود که خودم کردم. دستشو گرفتم و گفتم: - شبنمی. -اشتباهیست نصاف انين شه! ایکه نم

 دوباره بای برایاد از دستم بر بی باور کن هر کاری دونستم ولی رو من نمی که تو گفتينايیا

 بری از دست کسی فکر نکنم کاری وليزم عزی .... - مرسی کنم. هر کاریاردلن بودنت م

 شدم. - واسهیدوار بچه ها؟! به خودم امیه چین دونی ما ... - مبه. بنفشه گفت : - بسپارش یادب

 که اصلين محو شده بودينقدر کرده بود و ایخکوب شما رو می حرفام حسابیدم - فهمی؟چ

 گفت: - کو کجاست؟ من ویغ جیغ و با جيد هم اومد. بنفشه از جا پری گربه چشم عسلیديننفهم

یپ با ژست قشنگ و تی آنها نگاه کرد. گربه چشم عسلیز به می و بنفشه با شاديديمشبنم خند

 نشسته بود و مشغول صحبت با دوستانش بود. بنفشه از جایزمحشرتر از بار قبلش سر م

 آنها رد شد تا او رایز می به گارسون سفارش آب بدهد با ناز از جلوينکهبرخاست و به بهانه ا

 و بنفشه دست از پا دراز ترینداخت سمت بنفشه نبه هم ی نگاهیم نی آن پسر حتی. ولیندبهتر بب

 نوبت او بود که بلند شود. ازينبار بنفشه نشست ای. وقتيم او را مسخره کردیبرگشت و ما کل

 خودش غذا سفارش بدهد.ی خواست برای ميدجا برخاست و به سمت گارسون رفت. شا
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 لحظه حسا س (البته از نظر ما) فربد او را صدا کرديکمشغول صحبت با گارسون بود که در 

. یخوره داره زنگ میت: - آرتان ... گوشیديم را فهميايی شاهزاده روينو ما بالخره اسم ا

ين ای چيعنی: - آرتااااااااااااان ... شبنم گفتم: - جونم اسم .... - حال یز میبنفشه ول شد رو

 دارم. تندیم گوشی رو توصیل ای اسمای را در آورد و گفت من معنیش گوشيعاسم؟ بنفشه سر

 ازيکی ینطور ... و همیر کبيوش پربرکت ... و نام پدرزن داريعنیتند سرچ کرد و گفت: - 

 بایلی ... - خيرانی ايرانیه! ایلی تکان دادم و گفتم: - چه اسم اصی ... سريانا آریپهلوانان سنت

 - با کله! -ی؟ کنی بده قبول مستی دویشنهاد اگه بهت پیکلسه! زدم تو سر بنفشه و گفتم: - جد

 کهی از نوشابه ای ... بنفشه جرعه ايعنی بار سرت به سنگ خورد يهخاک تو سرت تو 

 رو بهتون بگم ... منیزی چيه و گفت: - بچه ها ید گذاشت و رفت را نوشیز میگارسون رو

.یست نينطورنم ای بی می. ولین کردم تا الن منو شناختی کنم. فکر می می گم شوخی میهر چ

 گنی جلو ميان ی هدف دارن ... ميه. چون همه اشون فقط یزارم با پسرا بیمن از دوست

يديم با شبنم هرهر خنديای؟ ی میه گن خونه مون امشب خالی سلم ... میک علی گیسلم ... م

 کارا فقطين این گفتم که بدونينو! ای همه اشون! - اکثرشون ... - حال هر چيگه: - نه دیمو گفت

 مامان جونش. زدمی خواد باشه باشه. ارزونی می آرتان خان هر چينمحض خنده ا س وگرنه ا

یچی - هی؟ کار کردی. - با بابات چی! حقا که دوست خودميکل کمرش و گفتم: - باریتو

.يگه منه دی کارش کنم؟ بابای - گمشو ... - خب چیرون دادم خوابوندمش و اومدم بیرشوش

 نزدم و گفتم: -یما با نيم از قرار فردای حرفیه؟ چیمت کلم! - تصميه خودشه. فحرف حر

 همونيد راهت همونه که من بهت گفتم ... بای کنم. شبنم گفت: - ولیهنوز دارم روش فکر م

 و گفتم: - باشه چشم حتملا گارسون غذا رو آورد و هر سه مشغول خوردنيديم. خندیکارو بکن

 به سمت آرتان کردم.ی نگاهی چشمير خوردند. زی و بنفشه هم راحت تر مم شبنينبار. ايمشد

 از کارد و چنگالی. انگار ذاتا با کل س بود! جوریستمشخص بود که اهل کل س گذاشتن ن
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ی پسر براين اش است نه فقط امشب. چرا ایشگی شد عادت همی کرد که معلوم میاستفاده م

 شدم؟ خودم همی میق دقيش کرد؟ چرا مدام در کارهایمن جذاب بود؟ چرا حواسم را پرت م

. شبنم و بنفشه پبکیم بچه آدم از جا برخاستین و عيم دانستم. غذا را خوردیجواب خودم را نم

یز می از جلوی حساب کردن رفتم. موقع برگشتن وقتی گذاشتند و من برایز می را رويشانها

 نگاه آرتانینی سنگی بود که حتينجا و جالب اد نگاهشان لهم کردنير شدم باز هم زیآنها رد م

 کردم...یرا هم حس م

 در رستوران که خارج شدم بچه ها منتظرم بودند و بنفشه و شبنم مشغول صحبت دربارهاز

:یدم رو به شبنم پرسيم که شدیناردلن بودند. سوار ماش

 بوده؟ی برخورد تو با اردلن چه جوریه- از بعد از اون قض

 فکر کرد و گفت:ی کمشبنم

 خوامی که می شم. هر چی قدم میش سلم اول من پی توینمش بی تا میشه خوب ... همیلی- خ

 کنم ...ی کمکش ميع به کمک داره سریاز نینم بی می کنم ... وقتیبخورم بهش تعارف م

 کنم تا بلکه از محبتی من مرتب بهش محبت می ولیره بگيده خواد منو نادیدرسته که اون م

خارها گل بشه.

 کهینه شی ميی جای جوريه رو مخش و هر جا که بره توام ی ری- لبد مرتب هم با نگاهات م

.ی چشمش باشیجلو

 گفت:ی با سردرگمشبنم

- آره خوب ...

 شازده جداين تو سه ساله از ايه- خاک بر سرت ... راستش برام سوال شده بود که چه جور

 کردم!یدا الن جوابشو پی نکرده که دوباره با تو باشه ... ولی تلشیچ اون هی ولیشد

- چرا؟!!!

 خوره.ی تو حالشون به هم مین عی- چون خاک تو سر تو کنم! پسرا از دخترا

:يدم کرد. غری شده بود و فقط به من نگاه میج کامل گشبنم

ی؟ کنم تو جواب بده ... اوکی بز به من نگاه نکن ... من سوال مین- ع

- باشه ...

ینیش؟ قراره ببی- ک

59

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 خونه مامان بزرگم اونم هستش ...يم ری- فردا م

 نه؟يا ی بهش برسی خوای مینم- به به! خب بگو بب

 تو؟ خوب معلومه که از خدامه!ی- خل

 گم.ی که من بهت می کنی رو می خب پس از الن به بعد همون کاریلی- خ

ی؟- چه کار

 هم سراپاگوش شده بود و به من زل زده بود. گفتم:بنفشه

ی که تو به همه سلم مينه نداره! مهم ای چه اونا زودتر ... فرقیدين- فردا چه شما زودتر رس

یه؟ مصداق چين ای دونی به تو سلم کنه. ميد جز اون ... اون خودش بایکن

 گفت:يع سربنفشه

!یلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی بود ميگرانش- اگر با د

ين به ای رسه. فقط هی به ذهنش هم نمين اون لحظه اصل ای اون شازده توی ... ولين- آفر

. بعدیدنه کشیش با دست پس زدن و با پا پيی جورايه! ی؟ کردينجوری کنه که تو چرا ایفکر م

ی بوديی. اگه هم تو جای ذاری که اون هست تو پاتو نميی هر جايین که اونجایاز اونم تا وقت

يعنی جاتو عوض کن. يع آشپزخونه ... اونوقت تو سری تويا اتاق ی اومد ... مثل تونمکه او

ین. سر سفره هم که خواستی که اونم هست توام باشيی جای اصل دوست ندارينکه ايعنی ی؟چ

لل تو دینی شی ميی جايه ینینبش .ی نباشيدش که اص

 گفت:ی با ناراحتشبنم

ی همه محبت من رام نشد خوب معلومه با کم محلين اون با ای داره؟! وقتی کارا چه معنين- ا

 کنه.ی من تره هم خورد نمی برايگه شه! دی میمن چ

ی اون تو رو پی دلم. تو اگه بهش رو بديز جاست! پسرا معکوسن عزین- دد نه دد ... نکته هم

 کنه...ی میپ

.یت تربی- اه ب

ی پلکه ولی اون مرتب دور و بر تو می که تو غرور اونو بشکنيی! تا جاینه- باور کن هم

.ی فاتحه اون پسرو بخونيد شه بای تموم ميگه دی اون بشکنی که تو غرور خودتو براینهم

 ترسم.ی ترسا ... من می- ول
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. بهی اردلن رو نداريگه. تو دی از دست بدیست رو قرار نیزی- به من نگاه کن شبنم! تو چ

 راهو هم امتحانين ... حال ای خوان زنش بدن! تو همه راه ها رو امتحان کردیقول خودت م

 برو جلو. ممکنه کار بهی گم! اگه در خودت اراده اشو داری می چینکن. فقط شبنم اگه ... بب

ی! شبنم اراده قوی قبول نکنيد و تو بایرون بين که اردلن ازت دعوت کنه با هم بربکشه يیجا

 شو.یخیال بسم ال اگه نه کل بیدونی خواد. اگه مرد میم

 فکر کرد و گفت:ی کمشبنم

 راهشه. سه ساله که دارم محبتيه ينم دم. ای رو از دست نمیزی. من که چی گی- تو راست م

 کنم.ی به بعد برعکس عمل مين کنم اگه قرار بود جواب بده تا حال داده بود. از ایم

:یم و بنفشه همزمان با هم گفتمن

 دختر خوب ...يکل- بار

 در فکر بود.ی شبنم حسابی وليم کردی مقصد من و بنفشه در مورد مسائل متفرقه صحبت متا

 و گفت:ید شدن گونه مرا بوسیادهموقع پ

 ...یش پیش. ازت ممنونم پی گی نمیل فکر و دلی رو بی حرفیچ دونم که تو هی- م

. به من با ا س ام ا س گزارش لحظه به لحظهی موفق باشيشال ... برو ايزم- قربونت برم عز

بده.

- باشه حتملا ...

 کردم و خودم هم به خانه رفتم.یاده در خانه اشان پی را هم جلوبنفشه

 را قطع کردم و ازیم بلند گوشی صدايع بال. سريدم پری آنشرلی بود که با صدا5:30 ساعت

ته دلم گفتم:

!!!یما نیریبم-
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-

 ساعت شش قرار بودیما رفتم. نيی و نق نق از تخت گرم و نرمم دل کندم و دستشوی بدبختبا

يی نکرده بود. از دستشویدم خانه باشد. به بابا گفته بودم با او قرار کوه دارم و بابا هم مخالفت

 ام رای کوهنوردی اسپرت تنم کردم و کوله پشتی آمدم تند تند شلوار گرمکن با مانتویرونکه ب

. بالخره دل از کفشیدم سرم کشی را رویاهم و شال سيختم تنقلت داخلش ریهم برداشتم. کم

 رفتم ویرون ام را پا کردم. تند تند از در بی اسپرت آل استار مشکیپاشنه بلند کندم و کفش ها

دويش در به پرای جلویما بود. در را که باز کردم نیقه و پنج دق6. ساعت يدم را دویاطتمام ح

 بود. در را کهيستاده اینه خوشگلش به چشمانش بود و دست به سی دودینک داده بود . عیهتک

. از همان لحظهینش ماشی باليدم کردم و پریبستم متوجه ام شد و با لبخند سلم کرد. سلم

 و گفت:يد من غش غش خنديدن با دیما را خوابوندم و دراز کش شدم. نیصندل

 کوچولو؟ياد ی- خوابت م

یر خی که صداش در اومد دعایم بخوابم. آلرم گوشيگه ذره ديه حرف نزن بذار من یما- آره ن

 ...یبه امواتت کردم حساب

 آهسته وی. با تکان هایدم من خوابیديم که رسی و در سکوت راه افتاد. تا وقتيد باز هم خندنیما

يک کم نزدیلی چشم باز کردم. صورتش با فاصله خيم موهای رویمانوازش مانند دست ن

 شده بود. بایره خاص به من خی گذاشته بود و با نگاهيش موهای را روینکشصورتم بود. ع

 و گفتم:یدم مالادست چشمانم ر

یديم؟- رس

ین ماشی توینیم شی مياد ی ... البته اگه بازم خوابت می بشیاده پيد. بایديم ... رسی- آره خانوم

 ...یتا تو بخواب

 گشاد شده گفتم:ی چشمانبا

! چت شده تو؟یا مسخره ام کنی! منتظر بودم کلیما؟ نی- خودت

 را به چشم زد و گفت:ینکش عيع سرنیما
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 ...يین پایای بهتره بی شدیدار- حال که ب

یش رفتم. در سکوت کنار هم پيین بال انداختم و پای رفت من هم شانه ايین پایما نينکه از ابعد

یوان از ليکی و يد خریک کاکائو با کیر شیوان دو تا لی فروشيه اغذی از دکه هایما. نیم رفتیم

ها را به دست من داد و گفت:

.ی دونم دوست داری- بخور ... م

 لذت مشغول خوردن شدم و گفتم:با

 ها!یره به من گی غلط نکنم کارت بدجوریما چه دست و دلباز شده! نیما- نه بابا! آقا ن

 ازی خواب حسابيگه کاکائو دیر نزد. بعد از خوردن شی حرفی تکان داد ولی با لبخند سرنیما

 و گفت:یدم را کشیما بود. کوله نيدهسرم پر

 بود؟ی ... حال بگو راه حلت چیمايی- ن

 بالخره سکوتش را شکست و گفت:نیما

 گم.ی اون بال بهت میديم رسی- وقت

ی؟ حال بگین شه همی- نم

 بگم.يم تر شديک به خدا نزدی خوام وقتی عجول ... می شه خانوم کوچولوی نمیر- نخ

 شنوم!ی ميی- ااه ااه چه حرفا

 رو دوستیما نين برد. ای داشت حوصلمو سر ميگه نزد. اه دی و حرفيد باز هم خندنیما

ين هم انگار اصل در ایما زدم. نی نمی حرفيگه اراده در هم شده بود و دینداشتم. اخم هام ب

 کرد که کمکم کند اکثر جاها دستش رای جاها دستش را به سمتم دراز می نبود. فقط بعضیادن

 داغ بود ویب عجیما شدم کمکش را قبول کنم. دست نی جاها مجبور می بعی ولم کردیرد م

 نا نداشتم ولويگه به قله. من دیديم. بالخره رسیاوردم خودم نی به رویحس کردم تب دارد. ول

ی آبی هم نشست کنارم از داخل کوله اش بطریما زدم. نی و نفس نفس می خاکین زمیشدم رو

.یدم آب را نوشیشتر نفس نصف بيک را گرفتم و ی بطريع. سرسمتمخارج کرد و گرفت به 

 و گفت:يد متوجه نگاهش شده ام خندید فهمی کرد وقتی خاص نگاهم می با نگاهیمان

!ی خوری جوجه ها آب میه- شب

يم؟ جوجه هم شديگه- دستت درد نکنه د

 و گفت:ید خودش را به سمت من کشکمی

 ...ی ... زلزله هستی بل هستیطون ... شی ... وروجک هستی ... فنچ هستی- تو جوجه هست
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 تو ...یش دارم پی. من چه القابی دی- بسه بابا! ولت کنم تا فردا صبح ادامه م

 فرو رفت و گفت:یش و منگیج دوباره در حالت گنیما

 من ...یش- آره ... پ

.ی راه حلتو بگی خوای!!!!! هنوزم نمیما- ن

 نگاهم کرد و سپس گفت:ی چند لحظه انیما

! درسته؟ی؟ بری خوای می- گفت

 ...يگه دیز چی در س خوندن نه برای- خب آره ... البته برا

 ذاره؟ی- و بابات چون نگرانته نم

- درسته!

 رم ترسا ...ی- منم دارم م

 و گفتم:يدم جا پراز

!!!!ی؟- چ

 گرفت و دوباره منو نشوند و گفت:دستمو

 شده البتهيس تدریشنهاد وقته که تو فکر فتن و نرفتن موندم ترسا ... اونور بهم پیلی- من خ

 کالج کوچولو ...يه یتو

 و گفتم:یدم کشاهی

 ...یما- خوش به حالت ن

 برو برگردی بابات بی راه حل دارم که اگه قبول کنيه توام ی- اه نکش خانوم کوچولو برا

 شه.ی میراض

!ی؟- چه راه حل

 ...ی داری دونم چه اعصاب خرابی ترسم بهت بگم چون می- راستش م

:یدم کشجیغ

 چسبونه!ی ... نگا کن چه به من انگ می- خودت اعصاب خراب دار

 و گفت:يد خندنیما

!يگه دی کنی می گفتم! خب زود قاطيدی- د

 نکنم ...ی دم قاطی- تو بگو من قول م

 خارج کرد و گفت:ینه را با صدا از سنفسش
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 بهتیشنهادو پين هستم و الن دارم ای من ادم فرصت طلبی خوام فکر کنی ترسا ... نمین- بب

 وقتهیلی من خیست و امروز نيروز... حرف من حرف دیره کارت گيیه جورايه دم چون یم

...يومد ی نمیش پیتش موقعی حرفا رو به تو بزنم ولين خوام ایکه م

 و گفتم:یاوردم سکوت کرد طاقت نوقتی

!ی؟- چه حرف

!يادته؟ رو ی آتوسا و مانی- روز عروس

- آره ...

یچ هی خواهر داره وليه عروسمون یم دونستی ما مینیمت؟ ببی تا قبل از اون نذاشته بوديادته- 

 کمرنگ مدل لبا سی لبا س صورتيه با ی بود. روز عروسیومده نیش پيدنشوقت فرصت د

 همی مانی ... آتوسا وسط بود و تو سمت چپش بودیعرو س ... کنار عرو س وارد سالن شد

.يدم بار اول تو رو دی برانجاسمت راستش ... من او

- خب ...

ی شرقيبايی زی تو حتيبايی و نه دامادو ... زيدم محو تو شدم که نه عروسو دينقدر ايدمت- تا د

 بود دم گوشم گفت:يده قرار داده بود. بابا که محو شدن منو دیرآتوسا رو هم تحت تاث

 دخترشونو هم بدن به ما؟!يکی اون ی کنی- فکر م

 بچه مدرسهيه دهنمو قورت دادم و به بابا نگاه کردم اوموقع تو فقط شونزده سالت بود ... آب

 بودم وی تو ... منم بچه شری هستی چه زلزله ایدم! تازه بعد از اون مراسم فهميگوش بازیا

 هم متوجه علقه من نسبت بهی راحت تونستم باهات ارتباط برقرار کنم. مانیلی بود که خينا

. ترسا ... من اونيم کردن ما هم بودی هر وقت که شما رو دعوت مینم همیتو شده بود برا
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 ...ی خواستم بزرگ بشی تونستم از تو دور بشم ... میدعوت نامه رو قبول نکردم چون ... نم

ی درخواستمو بهت بگم ... نميها زودين خواستم به ای و وقت ازدواجت برسه نمیخانوم بش

 و هشتیست. من خودم بی نکردی و جوونی که بچه گینی و ببیای به خودت بی رويهخواستم 

ی ... اگه می لذت ببریت از زندگينا از ایشتر بيد کردم. تو ام بای جوونیسالمه و به اندازه کاف

 نمونده. منی باقی فرصتيگه که دينه ای زنم برای الن اومدم جلو و دارم باهات حرف مینیب

 ... اگه دريزم نه ... عزيا استفاده کنم یه خوام از اون بورسی کنم که ملم زود اعیلی خيدبا

 منم در کنار تو بهی رسی و تو به درست ميم ری هر دو با هم میخواست منو قبول کن

 ...یخوشبخت

 بود که داشت به من ابراز علقهیما نين ساکت شد. محو و مات مونده بودم. اید که رسينجا ابه

ی واقعا تنها راه من برايعنی من! ی کرد؟ خدای می بود که منو خواستگاریما نين کرد؟ ایم

 خوامی من نمی دونیرفتن اونور آب ازدواج کردنم بود؟ چرا؟ خدا آخه چرا؟!!! تو که م

 گفت:يد که سکوت مرا دیما .... نکنمازدواج 

 ... من قسمی دی از دست ميتو آزادی که با ازدواجت داری خوام فکر کنی نميزم عزین- بب

.یست دونم الن وقت ازدواج تو نی تو نشم چون می های وقت مانع خوشیچ خورم که هیم

 خونهی گشت و گذار ... توی با دوستات بری تونی می تو هر وقت خواستیماونجا هم که رفت

 خونه باباتی حال توین همین. عی بزنید و سفیاه دست به سیست نیازی وقت نیچمون هم ه

 وقتا کنارت تحملی وجود منو هم بعضينکه ... اونم اينکه تفاوت ... اونم ايه با ی کنی میزندگ

 ...یست در کار نيدی ... چون بای تحمل کنيد گم بایکن. نم
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 که بخوامیدم رسی من به اون حديا بدم؟ آی رو چیما بگم؟! من جواب نی چيد من! من باخدای

 درشتی. چشمایشه با دقت تر از همينبار نگاه کردم و ایما به نیرم؟ بگیم تصمیم زندگیبرا

ی طرفيک هم يش قهوه ای درشت ... موهايبا تقریکل رنگ داشت ... پوست سبزه و هیقهوه ا

 تونستی بود و میپ جذاب و خوشگل و خوش تيیش شده بود. خداريخته صورتش یرو

 من ازدواج بود؟! نبود به خدا ...ی آرزوی؟ من چی آرزوی باشه ولی هر دختریآرزو

 لبخند زد و گفت:يم برداشت کرده بود به رويگری دیز که از نگاه من چیمانبووووووود ... ن

!ینه؟- عرو س رفته گل بچ

 ....یما- ن

 ...یما- جون ن

 فکر کنم ...يد- من ... من با

!ی؟- تا ک

 اراده گفتم:بی

- دو هفته ...

 جواب اونا رو بدم ...يد من بايم نداريادی ترسا ... ما وقت زياده- دو هفته ز

 هفته ...يه- خوب 

 دنبالت ...يام ی جمعه من بازم ميگه- باشه گلم ... هفته د
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 کنم.ی- خبرت م

ی سر به سرم میما نينبار. ايم راه افتاديین و در سکوت به سمت پایتم دو از جا برخاسهز

ی خواستم ازدواج کنم؟ چرا جواب منفی فرو رفته بودم. واقعا ميگریگذاشت و من در عالم د

 گرفتم با بچه هایم تو سرم کنم؟ تصمی چه خاکيا کنم ... خدايچه رو بازیما تونستم نیندادم؟ نم

 گفت:یما و نيم شدیما نین کنم. سوار ماشرتمشو

یم؟ نهارو هم با هم باشيد دی افتخار ميزم- عز

 هفتهيه خوام برم خونه چون ی خونه ... علوه بر اون من خودمم ميام ی به بابا گفتم میما- نه ن

 فکر کنم.ینم حال بشین از هميد بایهوقت کم

 چانه ام گذاشت و گفت:ير لبخند زد. دستش را زنیما

- ترسا ...

 کردم و گفتم:نگاهش

- هوم؟

ی و شخص من توی بريران که از اينه فقط به خاطر ای دونم که اگه هم قبول کنی- م

 دم کهی و قول میام خوام بی تو می بدون که من فقط براينو ای ... ولیست نیل دخیمتتصم

 ...ی بهم بدی قوليه يد بايزمخوشبختت کنم... عز

ی؟- چ

 ... باشه؟یار به خودت فشار نياد- ز

 و باید فرمان کوبی رویما نيد لرزی نزدم. بغض داشتم و چانه ام می کردم و حرفسکوت

 گفت:یناراحت

 بهت بگم.یزی خواستم حال چی نمین همی! برای- لعنت

 و پارک کرد و گفت:ید کشی را کنارماشین

 من ...ی- ترسا ... ترسا

 را گرفت و من را به سمتيم بازوهایما کردم. ناگهان نی به روبرو نگاه میج گی آدمهامثل

خودش برگرداند و گفت:

 ...ی نکن خانوميت ... خودتو اذیما- منو نگاه کن ترسا ... جون ن

 بود که تا آن لحظهیمايی به خاطر نيد شد. شای شد که اشک از چشمام جاری چیدم نفهماصل

 و گفت:ید مرا در آغوش کشیحال جسم بیخود از خود بیمانشناخته بودم و باور نکرده بودم. ن
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 چرايزم آخه عزیمام کردم! ترسا من همون نی عجب غلطيا من ... عشق من ... خدای- ترسا

 خانوم گلم ....یچی عوض نشده ... هیچی هی؟ کنی مينجوریا

 نداشتم که بزنم؟ بالخره توانستم به خودمی لل شده بودم و در مقابل آنهمه احسا س حرفچرا

 دستم را پس زدیما را پاک کنم که نيم آمدم و خواستم اشک هایرون بیمامسلط بشم. از آغوش ن

 گذاشت و گفت:یبش را پاک کرد و دستمال را داخل جيم اشک هایو خودش با دستمال نرم

 دلم ...يز از عزی از روز خواستگاريادگاری يه- 

 را شاد کرد اغراق نکردهیما نیا خنده ام به قدر دنيم. اگر بگويدم اراده خنده ام گرفت و خندبی

 دوباره راه افتاد و گفت:یام. با شاد

 ...یری آب غوره بگینی همه اش بشی هفته بخوايه ين- نکنه ا

 و گفتم:خنديدم

 ده ... همون چند قطرهی به شما وصال نمیزيش چیرم- شما نگران نباش آب غوره هم که بگ

 بسته!یرو برداشت

 نزدم. خاک بر سرمی انداختم و حرفير زد و با عشق نگاهم کرد. با شرم سرم را زی لبخندنیما

 شدم! اونم در مقابلی دست و پا از خجالت سر خ می بی دختراين این من بودم که عينکنن! ا

 خانه توقف کرد. سری جلوین شد! بالخره ماشی دادم و چی ميی چه شعارهای؟ خواستگاريه

 همه جوانب رايد بود ... بای هفته فرصت کميک شدم. یاده کردم و پیما خداحافظی با نیسر

 نظر آنهاینم گذاشتم تا ببی ميان لحظه شبنم و بنفشه را هم در جرین از هميد. بایدم سنجیم

.یستچ

 خوردم کهی وول وول ميم نشده بودم و داشتم سر جایدار روز بعد هنوز کامل از خواب بصبح

 بالش در آوردم.ير را از زی گوشيد بلند شد. خواب کامل از سرم پری زنگ گوشیصدا

 لب گفتم:ير زد. زی صفحه چشمک می آتوسا بود که داشت رویدهچشمان کش

 چه دردته آتوسا؟!ی- صبح اول صبح

 حال گفتم:ی را در گوشم گذاشت و بگوشی

- هان؟!

!یت تربی چه خواهر بيعنی- هان 

- بگو آتوسا ...
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ی؟ شدیدار- تازه ب

- بـــــــــــله

 پاشو دست و شوهرتو بشور ...ی خوای شه باهات حرف زد... می- همون! اصل نم

 خنده.ير زدم زيهو کم به حرفش فکر کردم ويه تخت. ی نشستم رویخ ساکت شد. منم سيهو

 شده بود. آتوسا هم اونور خط از خندهير که اشک از چشمام سرازيدم خندیچنان از ته دل م

 خنده گفتم:یونرو به موت بود. همونجور م

 شعور! به من چه که شوهرمو بشورم!ی بشورم؟ بیمو- دست و چ

 خنده گفت:ین هم در بآتوسا

 که ذهنم مشغوله خب اشتباه گفتم ...منظورم صورتت بود.ينقدر- ا

.يدم خندينقدر دلم درد گرفت ای الهیری آتوسا نمی- وا

ی جدينبار ... پاشو اينقدرخندوندمت ایه- خب پاشو ... پاشو دعا به جون من بکن که صبح

 ...ی که کارت دارم حسابينجا ایا بیر آژانس بگيهدست و صورتتو بشور بعدم 

!ی کنی مهربون شدن؟! تند تند دعوتمون مينقدر شده آتوسا جون ای- اوا! چ

یش پیا گم هر موقع که حوصله ات سر رفت بی ترسا! من به تو نميی چشم و روی بیلی- خ

من؟

 کنن!ی که همه میمی شاه عبدالعظی تعارفاين- از ا

- واقعلا که!

.يام ی بزرگه قهر نکن حال می خب آبجیلی- خ

- پس منتظرتما

- باشه.

 و دست و صورتمو شستم بعدم تند تند کارامويی کردم و از جا بلند شدم. اول رفتم دستشوقطع

يکی گذاشته و گفته بود که رفته خانه يادداشتی نبود و به جاش برام يز. عزيینکردم و رفتم پا

ین ماشید رم خونه آتوسا. کلی نوشتم که ميادداشتش ير ها جلسه قران. من هم زيهاز همسا

 بده سوار شدم و به سمت خانهیر بهم گیست نی کسينکه از ای برداشتم و با خوشحالنوماما

 روبرو شدن باهاشو نداشتم. بای نباشه چون اصل آمادگیما کردم فقط نیآتوسا راه افتادم. دعا م

 ویاط تو حيد پريع ببرم تو. سرینو درو باز کنه تا ماشیاد زنگ زدم به آتوسا و گفتم بیمگوش

 گفت:یشدم میاده پین از ماشی کرد. وقتبازدرو 
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 شه ها!ی روز به روز داره بهتر میتم رانندگی- فسقل

 را بال انداختم و گفتم:يم از ابروهايکی

 ابو قراضهين ساعت دور زدن با ايه ی و براید فهمی مينو ... فقط کاش بابا هم ايگه دينیم- ما ا

 داد.ی ... اونم از نوع چهارپخش نمیر به من گينقدرا

 و گفت:يد خندآتوسا

 که بابا تو رو دوست داره منو دوستينقدر من بد نگو. ای از باباينقدر برو تو زلزله ... ایا- ب

نداره.

 گفتم:ی لبزير

- معلومه!

 و خودش هم نشست کنارم.ید را چيرايی پذيل انواع و اقسام وسايم رفتم تو. آتوسا تند تند جلوو

 زدم گفتم:ی که باد خودم را میدر حال

 کرده؟!یر- چته آتوسا؟ باز کارت به من گ

 که بفهمه؟یه تو رو دارم. کی هواينقدر من که ایف من! حیف- ح

 ...ی خفه ام کرديگه- بگو د

 بخور حال ...یزی چيه- 

 با شبنم و بنفشه بزنم.يم دوريه خوام زود برم بلکه بتونم ی- نه بگو م

 دوتا دوستات ...ين توام خودتو با ای- کشت

!ینین دو تا دوستو به من ببين ايگه- د

- خب بابا! بداخلق ...

 برم آتوسا؟يا ی گی- م

 افتاده که ...ی اتفاقيه- راستش 

 گفتم:ی شادبا

!ی؟- حامله ا

:یدم چپ چپ نگام کرد و من نالآتوسا

 گه خاله ...ی بهم نمی و کسیمیرم آتوسا ... من میری- بازم نه ؟ بم

 نه؟يا حرفمو بزنم ی ذاری- م

 بانو ...يید- بفرما
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ی؟ شناسی ميدو- نو

يه؟ چه خريگه ديد- نو

 ...ی شی بدتر می ترسا! روز به روزم داریتی تربی بیلی- خ

 هستن؟يیییی و آقاااایت با شخصی خان چه آقايد نوینم ببيید خوب بفرمایلی- خ

 و گفت:خنديد

 ...ی عامل شرکت مانير- مد

!یزه- هاااااااااان همون پسر ه

!ی بدبخت؟ پسر به اون ماهیزه- وااا کجاش ه

ی؟ کنی میغشو تبلينقدر چرا ای؟- خب حال که چ

- آخه ... از تو خوشش اومده؟

 ناز گفتم:با

یاد؟ که از من خوشش نیه- ک

 گفته و گفتم:ی چیدم فهميهو بعد

- هان؟!!!

 کرده.ی خواستگای از تو خوشش اومده و تو رو از مانيد نوی؟- بابا جون من چرا خنگ شد

ینم همی و برای تو حق انتخاب داريدم من دی خواست بهت بگه ... ولی نميلی بنا به دلیمان

 که حق انتخابيی توين ايدم بازم دی خواستم به بابا بگم ولی گرفتم بهت بگم. اول میمتصم

 ...یدار

 گشاد شده گفتم:یش نبا

 کرده؟!ی از من خواستگاريد نوی- جد

 ره و اصل حواسشی میلی شرکت پی داره تويده که تو رودی گفت از روزی می- آره ... مان

ی آبجیش فهمه بدجوووور گلوش پی کنه تا می میله بهش پی مانينقدر ايگه. دیستبه کار ن

 کرده.یر من گیکوچولو

 و گفتم:خنديدم

- آ خ جوووون

 شو ..ید ذره سر خ و سفيه- خدا نکشتت! حداقل 

 با تو ...یشم هستم سرخید- سف
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یه؟- حال نظرت چ

يد؟- در مورد نو

- آره ...

 بال انداختم و گفتم:شانه

- بذار فکر کنم ...

ی دی نمی جواب منفی که الکی کنی می- خب کار

 چند سالشه؟يد- نو

 کميه داراست. از نصف يه و هفت سالشه ... سه تا خواهر داره ... باباش از اون مایست- ب

 توپه ...یلیکمتر سهام شرکت مال اونه ... وضعش خ

 وسط حرفش و گفتم:پريدم

!یه؟ چینش- ماش

 بر و بر نگام کرد و گفت:آتوسا

ی؟ پرسی سواله تو مين! ای- حقا که بچه ا

 ... مهمینن بی ثروت شوهر آدمو از باطن نگاه کنه همه ظاهرو مياد ی که نمی- ا آخه کس

 بعدم خونه ...ینهماش

 رنگه ... مقبول افتاد؟ی بادمجونی آزرايه ینش! ماشی- بترک

- به به! آزرا دوست دارم.

 و دوست نداشته باش.یا- نه بابا ب

 جا بلند شدم و گفتم:از

 رم ی ميگه شد من دی ات هم برام تکراریافه. قی زنی حرف می داريادی آتوسا زيگه- خب د

 شه.ی خوشحال مينجايی اینه ببی حال؟ مانی- کجا؟ بود

 دوستام.یش خوام برم پی خوام نشه! می- م

!ینم بشه من خانوم شدن تو رو ببی. کیت تربی- باشه دختره ب

!ی- صبح روز عروس

 و در را بستم.یرون بيدم سرم بکوبد که با خنده پری اش را تويی دمپاخواست
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. هر دو حاضر و آماده سر فلکهیرون بیان راه با شبنم و بنفشه تما س گرفتم و خواستم که بتوی

 هر دویه شده! تند تند قضی سرم که زود باش بگو چيختنمنتظرم بودن. سوار که شدن ر

 فکر فرو رفتن. دست آخر بنفشه گفت:ی کردم. آنها هم مثل من تويف را تعریخواستگار

!یه؟- خودت نظرت چ

 بشه در مورديد دونم. گفتم شای خوب مينو دونم من قصد ازدواج ندارم آخه ... ای- چه م

 بار برن.ير حرف بزنم و زينا از ايکی بودن ماجرا با یصور

 گفت:شبنم

ی تا آخر عمر زن همون ميگه دی هر دوشون عاشق توان. تو زن هر کدوم که بشينا- عمرلا! ا

.یمون

 عاشقهههههه ...یلی که مشخص بود خينطور بار بره ها ... چون اير زیما فکر کنم نی- ول

 خاک بر سر ...يده برداشت. عاشق ندینو- جمع کن آب لب و لوچه اتو آب ماش

 حال کردم دو تا خواستگاريیش خدای. ولینین دو تا عاشقو به من ببین- ا خوب چشم داشته باش

 ...ی شووری بين شده تو ایدابا هم برام پ

 سرم و گفت:ی زد توبنفشه

 همون شب اول ... پخ پخ ...ی که بشينا- خره زن هر کدوم از ا

 و گفتم:يدم غش خندغش

- خوب مگه بده؟

 و گفتم:یدم بزن. با خنده خودم را عقب کشی سرم و حال نزن کی رويختن دو رهر

 .یرم سرم بگی توی چه گلین ... شما بگیا خب وحشیلی- خ

 گفت:شبنم

 به درستی و برسی اونور جدا بشی بری خوای می؟ و بپزی بشوری بری خوای- تو که نم

درسته؟

- آره درسته ...

 گفت:بنفشه

 روتیشترم چون اونوقت تازه بی بفهمه جدا شديد بابات نبای شی جدا می بگم تو وقتينم- البته ا

 ...ی کنه که برگردی شه و مجبورت میحسا س م

 هست ...ينم- آره خوب ا
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 ... اونم به شکل دوستانه ...ی کنی مدت با طرف زندگيه ينکه ايا ... ی بکنيد- پس دو تا کار با

 عنوان به گوش بابات نرسه ...یچ خبرش تحت هیشی جدا می باشه که وقتيبه طرف غرينکه ايا

!ینه .... هميول- ا

 ...یست نی شدنیس دو کين کدوم از ایچ گفتنش راحته ... در عمل با هی ولینه- بله هم

 خوب بودااااا ...یما نی- ول

 داد شبنم و بنفشه بلند شد و من با خنده سنگر گرفتم. بنفشه گفت:صدای

ی؟ تحوه شدين عاشق ای جدی- نکنه جد

 وياد ی خوشم میما نیت من فقط از شخصيا ولم کن حال داريه؟ ایوه چه ميگه- نه بابا! عشق د

بس ...

- خوب پس خفه شو ...

 ...ی- خفه ام شد

 قهر کرد و گفت:بنفشه

 زنم.ی حرف نميگه- اصل من د

 شدم و گفتم:آويزونش

 ...یددددد ببخشيگه نمودم دی- ا بنفشه شوخ

 تکرار نشهيگه- د

- باشه حال راه آخرو بگو ...

 ...ی کنی شازده ها رو رد مين ای هر دو تاينکه- اول ا

- خب ؟

 توپ ...یس کيه دنبال ی گردی- و دوم م

 توپ ؟یس کين ايط- و شرا

 ... دومای هم خونه اش بشیخوای مدت ميه که حالت به هم نخوره یپ- خوشگل و خوش ت

یل فامينکه که بابات حاضر بشه تو رو بده بهش ... و سوم هم ای اجتماعيطمقبول از نظر شرا

 عنوان!یچنباشه به ه

 رو ...ی آدمین- اووووه من چطوره برم سفارش بدم برام بسازن همچ

 ...ی دونی خودت ميگه- د

 تا من انتخاب کنم ...ين بدیشنهاد چند نفرو پین کنيی خوب راهنمایرين- بم
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 ...ی خواستگاريم بريد بعدش تازه بای- وا

 گرفتم و گفتم:سرمو

 با من ازدواجيد حاضريا محترم آی پسر بگم جناب آقايه برم به يد خدا منو بکش! من بای- ا

 دم...ی تون رو هم ميه مهرین؟کن

 هست!ينم- ا

يگه؟ دی- چ

!يگه ديه- مهر

 مال منه ...يگه که ديه- وا خاک تو گورم مهر

 در ازاش بهشيد بکنه بای آدم کاری برای مفتياد ی دوره زمونه نمين که تو ای- خره آخه کس

 ...ی بدیزی چيه

 ...یلیون بدم آخه؟ کل طلهامو هم که بفروشم فوقش بشه ده می- چ

 طرف دندون گرد باشه ...يدم شای بس باشه وليد- شا

يلی بابتش وی بشه و منو به خواسته ام برسونه من حاضرم حتی! اگه طرف راضیست- مهم ن

رشتمو هم بدم ...

 حد!ين نه تا ايگه- د

 حد ...ين تا ایقا- دق

ی؟ رو تو نظرت نداری- کس

 شناسم ...ی نفرو ميه- چرا 

ی؟- ک

 به شبنم کردم و گفتم:یثانه خبنگاهی

- اردلن جون ...

 شبنم گم شد:یغ جی صدای قهقهه من و بنفشه توصدای

!یارم چشاتو از حدقه در میاری- خفه شوووووو اسمشو ب

 ... وضع توپ ...یپ مقبول .. خوشگل و خوش تی. از لحاظ اجتماعيونه- آخه مورد اکاز

 ...يبهغر

- مبارک صاحبش که من باشم باشه ... تو رو سننه؟

 ... نخواستم نوش جونت!یس- خب بابا خس
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 گفت:بنفشه

 ...یست تو نظرت نی کسی- حال جد

 روش فکر کنم.ی حسابيد- نه با

 شه.ی عمرته که داره تلف مين ... ايا وقت ندارياد- ز

 واسه دانشگاه؟ين ثبت نام کردیت- شما دو تا قزم

 شه.ی هم کلسامون شروع ميگه هفته ديه- آره بابا از 

 موقع نشسته باشم سر کل س ...ين ايگه خوام سال دی من وقتم کمه! می- پس جد

ی؟ کنی کار می- زبانو چ

 کنم.ی می رم اوکی ... زبانو شش ماهه فشرده مين شه شوهرشو بجوری- اون حل م

 ...ین ذره بير زيم ذاری پس از الن پسرا رو می- اوک

:یدم به شبنم پرسرو

ی؟ کار کردی چيروز دی- راست

 گفت:یجان با هشبنم

 که بود انجامش دادم ...ی با هر جون کندنی سخت بود ترسا ... ولیلی- خ

 بود؟ی- عکس العملش چ

 بهت هم ا س اميومد ی بعدش اون از من بدتر شد ... داشت اشکم در می- اولش جا خورد ول

 صاحابتونی بی گوشيا گوين و کپه مرگتونو گذاشته بودين شما از کوه اومده بودیا س دادم ول

هم خاموش بود.

 و گفتم:خنديدم

 شه جواب سلمی ... معلومه که اون بدتر می ندادی- آره خاموشش کرده بودم ... تو که سوت

 مهم ذهنه اونه ...ی گل من! ولیکهعل

ی؟ چيعنی- 

 اومدهی ايگه کس ديا شده؟ آينجوری کنه چرا ترسا ای خودش فکر میش پی حال هينکه ايعنی

 خواد؟ وی منو نميگه کم دارم که ترسا دی منو فراموش کرده؟ مگه من چيا آیش؟ زندگیتو

 سازه!ی تو ذهنش ميگه دیهزار تا اگر و اما

 داره؟يده- خو چه فا
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 به تو فکر کنهيادی اون زی فرزندم! وقتی اشاره کردی جاست به سوال خوبین- آهان نکته هم

 کنه ...ی ترشح مین توسیاونوقت مغزش نا خودآگاه نسبت به تو هورمون اکس

 و بنفشه همزمان گفتند:شبنم

نن؟ نن نم   -

 و گفتم:خنديدم

 خودشينکه جذب تو بشه بدون ای شه که حسابی باعث مين ... و ایا- هورمون عشق خنگول

 شد؟ی شد و کیبفهمه که چ

ی؟- مطمئن

 زنه!ی نمی- با خانوم دکتر درست صحبت کن! خانوم دکتر تا مطمئن نباشه حرف

- اولل!

 دهنش و پر تف انداختی کرد توی جاروبرقین شد و لپامو عيزون از گردن من آوشبنم

. گفتم:یرونب

یه آب بخور همه آب بدنت تخلیوان ليه فعاله ها! برو ی حسابيت مرکزی آبرسانیستم- اه اه! س

 ...یری بمیری بگی ترسم خشکسالی من میشد رو

 سرم و گفت:ی توزد

 شعور!ی شه که بی- درد! تو احسا س سرت نم

يگرو مناسب همدیس کيک شدن یدا شد که در صورت پين که قرارمون با بچه ها اخلصه

 کردم و خودم هم به سمت خانه رفتم.یاده پيشان. آنها را دم خانه هایمخبر کن
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 ترسا؟!!!ی- عقلتو از دست داد

 گفتم:ید کشیغ خوب جی آتوسا کرم نکنه. وقتیغ جی از گوشم فاصله دادم تا صداگوشیو

یرم؟ بگیم منه! حق ندارم خودم براش تصمی بابا! زندگی- ا

 کرده و به اونم جواب ردی ازت خواستگاریدم هم شنیما بهتر؟ نيد از نوی خوای میو- آخه ک

!ی قبول کنيدو که نوی افتاده؟ فکر کردم به اون جواب رد دادی به چه حالی دونی! میداد

يگه نه اون ... آقا ولم کن دين- نه ا

 ...یار بیل دليه- حداقل 

- من هنوز بچه ام ...

!ی؟ سالته! بچه ایست- ب

 دادم و گفتم:یرون با صدا بنفسمو

 تو سه سالی پا هم که بخوام بذارم جا پای؟ شوهر کردی و سه سالگیست رفته بيادت- خودتو 

 وقت دارم.يگهد

 کردم احمق!ی شوهر می اگه داشتم هجده سالگی خوبين- من خواستگار به ا

ی رم نظرمم عوض نمی بار نمير من زی کنیغ جیغ آتوسا تو تا صبح هم که جيگه- بس کن د

 برسون خداحافظ ...یشه. پس سلم به مان

 تخت. بعدم از جا بلند شدم و رفتم به سمت اتاق بابا ...ی قطع کردم و پرتش کردم روگوشیو

 همونيا بوق ( ی صدایدن به در زدم و بعد از شنی کردم. تقه ای باهاش اتمام حجت ميدبا

 من کرد و گفت:ی به سرتاپای بابا) وارد شدم و درو بستم. بابا نگاهيیدبفرما

 اتاق کار من ...ی تویای بی عادت نداشتينجا؟ ای شده که تو امدیزی- چ

 حرف بزنم ...ی- اومدم باهاتون جد

 کنم.!ی گوش می منم جديید- اوه بله ... بفرما

ی؟- بابا منو دوست دار

 نگام کرد و گفت:ی لحظاتبابا

ی؟ شه نداشته باشم ته تغاری- مگه م

 برم بابا؟ی ذاری- نم

:ید به کل فراموش کرده بود چون پرسانگار

- کجا؟
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- کانادا ...

 تکان داد ... با عجز گفتم:ی سرش را به نشانه منففقط

 نداره؟ی راهیچ هيعنی برم؟ ی کار کنم که بذاری- چ

 نگام کرد و سپس گفت:ی لحظاتبابا

 راه داره ...يه- چرا 

!ی؟- چه راه

 برو ...ی- شوهر کن بعد با شوهرت هر جا که خواست

ی ترسم بهمون بگن حق نداری ميگه دو روزه دیم ما دخترا بدبختينقدر خدااااااااااااااا چرا اای

 محوین کره زمی نسل مردا از رويشال شوهر کن بعد اگه اون گذاشت آب بخور. ایآب بخور

هتری خود بابا راه حل بيد را بهم بزنه. با خودم گفتم شایه شد. انتظار نداشتم بابا هم حرف بقیم

 گفتم:ی بود. با خونسرديده دی ايگه دی برام خواباير انگار تقدیارائه بده. ول

 راهه؟ين آخرين- ا

 راه ...ين و تنها ترين- آخر

 جا بلند شدم و گفتم:از

- باشه بابا ...

 شربت آنانا س دستم داد ویوانی ليزجون. عزیرون از اتاق اومدم بی ايگه زدن حرف دبدون

گفت:

 بارون بال بالير که مونده زی کفترین عی؟ بری- نه نه چته؟ چن وقته راه به حال خودت نم

یزيته؟ چی؟ زنیم

 شه ...ی شه ... انشال که حل می جون ... حل ميز- نه عز

 حداقل با خواهرت حرف بزن اون که جونشه وی حرف بزنی خوای- خوب نه نه اگه با من نم

 هم نگرانته ...یلیتو ... خ

 زنم ...ی به وقتش با اونم حرف ميز- باشه عز

 ...یری ذره جون بگيه- شبرتتو بخور 

 گرفتم.یش. دوباره راه اتاقم رو در پيز دادم دست عزیوانشو و لیدم نفس سر کشيه شربتو

 کردم....ی روش کار می حسابيد تو ذهنم بود که بایفکر
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 بهیشه از همیشتر استر س داشتم بی حسابيگه دی. برعکس پنج شنبه هاید پنج شنبه رسبالخره

ی زدن و می نکردم ساده بهتر بود! شبنم و بنفشه تو سر هم ميش باز هم آرای ولیدمخودم رس

 نبودم فقط تو فکر نقشه ام بودم. بنفشه زد سر شونه ام ویا دنين ای من انگار توی وليدنخند

گفت:

!ی؟- چته؟! تو فکر

 ...یست نیزی ... چیچی- ه

!ی؟ ذاری! کل س می شدیسی انگلی زاده هایل اصين این منم باوز کردم .. عی- تو گفت

 بابا! کلسم کجا بود .. تو فکرم .ینیم- بخواب م

- تو فکر شووور؟

 ...يد دونم ... شای- نم

ی؟ کردیدا پیو- کس

 ...يد دونم ... شای- نم

- کاسکو ....

 عمه اته !ی- طوط

 ...ی طوطین عی کنی حرفتو تکرار می- خب ه

 بگم بهت؟ی- چ

 وارد بحث شد و گفت:شبنم

 تر شده دل ويده پری تا الن رنگ و روت که حسابيم که با هم حرف زدیش- از دو هفته پ

ین عی هفته هم که اومدين پاتوق ایومدی. اون هفته هم که نی که نداریمدماغ درست و حساب

 ...یم کمکت کنیم بتونيد. به ما بگو چته شایبرج زهرمار شد

 گفت:بنفشه

ی چشم رنگی رستوران گربه های تویم تا رفتیومدی رفته بود بگم اون هفته که نيادم- تازه 

ی بهم گفتن که آقا آرتان برای دونم چی برگشتن طرفمون و پچ پچشون رفت بال ... بعد نميهو

 باوری نگاه مرحمت فرمودن سمت ما ... وليه بار افتخار دادن سرشونو آوردن بال و یناول

 تو خودمون ...یديم به ما و به دوستاش کرد که هم ما و هم دوستاش شاشی اخمچینکن هم

!یت تربی- ب

!یت- قربون تو برم من با ترب
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 را پارک کردم و گفتم:ماشین

 ...يم کار داريین پايزين- بر

!یکم واجب تر از شی چه کاريگه- بله د

:ید بنفش کشیغ جشبنم

!ينجاست دوباره ايه فرارين بنفشه ای- وا

- اون هفته هم بود ...

 ...یه دوست دارم بدونم مال کیب- عج

 بندم مال صاحب رستورانه ...ی- شرط م

 و گفتم:یدم کشدستشونو

 ...يم بریاين بین حرف نزنينقدر- ا

 شد. هریده کشی چشم رنگی گربه هایز و اول از همه نگاهم به سمت ميم با هم وارد شدهمه

یز توجه به آنها نشستم سر می را زده بودن. بيشانچهارنفر حضور داشتن و قبل از ما حاضر

و مشغول باد زدن خودم شدم. بنفشه گفت:

! من سردمم هست ...یست گرم نيگه- گرمته؟ هوا که د

ینی سنگیت دونست دوستش چه مسئولی چه خبر داشت از درون سوزان من! از کجا مبنفشه

 لحظهيک شد. آرتان هم یده کنه؟ دوباره نگاهم به آن سمت کشی مینی دوشش داره سنگیرو

ی صورت گرد و برنزه اش میان رنگش در میسرش را بال گرفت. چشمان خمار عسل

:ید. بنفشه کنار گوشم نالیددرخش

 و نازه؟یپ خوش تينقدر بشر اين! چرا ايمیسه- به خدا حال قلبم وا

 گفت:شبنم

 مونه ...ی مث سگ میداست- ازش پ

 گفت:بنفشه

- منم که سگ پسند!

 وقتش بود. از جا بلند شدم و گفتم:الن

 لحظه با اجازه ...يه- 

 و گفت:ید از نگاه من که صاف به آرتان دوخته شده بود ترسشبنم
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!ی؟ کار کنی چی خوای- م

 خنده گفتم:با

 نه؟یايم کنم! به هم می خوام ازش خواستگاری- م

 اعتماد بهيد پسرها راه افتادم نبایز توجه به اونا به سمت می داد بنفشه و شبنم در اومد. بصدای

 توقف کردم هر چهار نفریزشان می و جلویدم کشیقی دادم. نفس عمینفسم رو از دست م

 ثابتيم که حضورم را حس کردند نگاه هر چهار نفر به روین و خنده بودند همیمشغول شوخ

 را قورت دادم و گفتم:انمشد. آب ده

 چند لحظه باهاتون کار دارم ...ید- ببخش

 از جا برخاست و گفت:يع را جمع کرد و سريش دست و پایه زودتر از بقبهراد

 ...يد ذاری کنم ... قدم رو چشم ما می خواهش ميید- بفرما

 خشم به او نگاه کردم و گفتم:با

 ندارم ...ی کاریچ- با شما ه

:يد بزند که آرتان غری فربد خواست دهان باز کند و حرفينبار بهرادد و نشست. ابیچاره

- ساکت باش فربد ...

 به من کرد و گفت:ی نگاهيده بال پری تا ابرويک با سپس

 خانم؟يید- امرتونو بفرما

 کردم مثل خودش با غرور نگاهش کنم و گفتم:سعی

 تونم چند لحظه با شما تنها صحبت کنم؟ی- م

 زد و گفت:ی پوزخندآرتان

.یر- نخ

 نکبت! تو فکریکه کنم. مرتيختش ری مانده بود با مشت بکوبم تو صورت خوشگلش و بکم

ی؟ ذاری کل س گذاشتنم کل س می من که خودم خدای برای که داری هستی چه خریکرد

 رو گفتم:ین کردم از در قدرت وارد بشم و از همیسع

یا معامله بکنم حال هم چند لحظه بيه خوام باهات ی خوام بخورمت فقط می- شازده پسر ... نم

 من گوش کن.ی و به حرف هایز سر اون مینبش

 با تمسخر اضافه کردم:سپس
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!ی حرف ها باشين شجاع تر از ایکردم- فکر م

 مکث از جا برخاست و بدون نگاه کردن به سمتی به او برخورد چون بدون لحظه احسابی

 دویزی نقطه سالن سر مين تری که نشان داده بودم در گوشه ايی بدون توجه به جایمن و حت

 لحظه نگاهم به بنفشه و شبنم افتاد که با دهانيکنفره نشست. به ناچار من هم کنارش نشستم و 

 کردند. آرتان که متوجه نگاه من شده بودی به من نگاه می گشاد شده اندازه نعلبکنیباز و چشما

 زد و گفت:یپوزخند

ین؟! حال شام امشب مهمون کدوم دوستتون هستين- فکر کنم شرطو برد

 را کج کردم و گفتم:سرم

 بعدشم انگار شمایست کارا در شان ما دخترا نين مخصوص پسراست! ايا مسخره بازين- ا

!ی خودتو دست بال گرفتیلیخ

 پوزخنده مسخره کنار لبش نشست و زمزمه کرد:همان

 شه!ی- الن معلوم م

 به من کرد و گفت:ی نگاهیم آمدن گارسون آرتان نبا

 کشه؟ی طول میلی- کارتون خ

 ...يبلا- تقر

 دم.ی- پس من شاممو سفارش م

. آخريم شدیره خیزی از او من هم شامم را سفارش دادم و هر دو در سکوت به رو میت تبعبه

 و گفت:یاوردآرتان طاقت ن

 بهتره که من برمی گفتن نداری برای من طلست! اگه حرفی- خانوم کوچولو ... وقت برا

 دوستام.یشپ

 و گفتم:یدم کشیقی عمنفس

ی پسریچ با هی شناسن! من حاضر بودم سرم بره ولی آقا بزرگ ... دوستام منو خوب مین- بب

ينو ای از نظر شما خنده دار باشه وليد خوام بزنم شای که ميی روابط هم کلم نشم. حرفايندر ا

 نداشتم ...ين جز ایبدون که من چاره ا

 به نشانه سکوت بال آورد و گفت:دستشو

 دخترونه رو ندارم ... برو سر اصل مطلب ...یدنای چی کبری- حوصله صغر

 حرص گفتم:با
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 کنه ...ی چون به اصل ماجرا کمک می بشنويد بای- ول

 ادامه دادم:يدم سکوتش را دوقتی

 که خواستم بهی خونواده متمول هستم ... تا حال هر چيه دختر ین- من اسمم ترساست ... دوم

 که فوت کرده ...یشتره سال بيکدست آوردم. خواهر بزرگم ازدواج کرده و رفته ... مادرمم 

 که مادريزم خونه تنها با عزی دوستم داره و روم حساسه ... فعل هم من تویلی خیلیبابام خ

ی کاريه انجام ی که از شما براينه ... قصد من ايم بگذرينا کنم. از ای می هست زندگمپدر

 من انجام بدنی کارو براين حاضرن ایل هستن که با کمال ميگه دی هایلی ... خیرمکمک بگ

 طرفی آدم بيه به اونا ندارم چون اونا دنبال منافع خودشون هستن ... من دنبال يلی من تمایول

 زنمو امسال که قبولی سالمه دو ساله که دارم پشت کنکور در جا میست گشتم. من الن بیم

 بهميل دلی سريه بابام بنا به ی بفرسته کانادا ولیلت تحصینشدم از بابام خواستم که منو برا

يخت رو ری از اندازه من آب پاکیش به خاطر اصرار بی آخرين ده ... ای اجازه رو نمينا

 ذاره که برم ...ی که ازدواج کنم می دست من و گفت فقط در صورتیرو

ی من گوش می سکوت کردم. آرتان که تا آن لحظه ساکت به حرف هاید رسينجا که به احرفم

کرد به حرف آمد و گفت:

 کار کنم؟ی چيد- خب! حال من با

ی ولید دانم چقدر طول کشی شدم نمیره اش خی چشمان عسلی نی را بال آوردم و به نسرم

 شد.یره خید چی میز می نگاهش را از من گرفت و به غذاها که گارسون رویآرتان به آرام

 شمردم ... نفسم را آزاد کردم و گفتم:یتبعد از رفتن گارسون فرصت را غنم

- با من ازدواج کن!

 که همه نگاه ها به سمتمان برگشتهيد خندی خنده و چنان مير آرتان منفجر شد. زد زناگهان

 هم از تعجب خشک شده بودم وین همی بود و برايدهبود. تا به حال خنده صدادار آرتان را ند

 از جا بلند شد و گفت:يدبه او زل زده بودم. بعد از چند لحظه که خوب خند

!يوونه- دختره د

 کردم:يش صدایرد فاصله بگیز فرصت کند از مينکه از اقبل

 و بذار حرفم تموم بشه ...ین بشیر- آرتان ... لطفا بگ

 و گفتم:يش جلويدم برو بابا! تکان داد و خواست برود که پرينکه را به نشانه ادستش

- هنوز حرف من تموم نشده ...
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 قدم عقب رفتم. همه نگاه ها به سمت ما بود. آرتان که ازيک و یدم به سمتم خم شد که ترسکمی

 وضع کلفه شده بود گفت:ينا

ين بودم جز ايده دی تو گوش کنم؟ همه جور ابراز علقه ای بازم به چرت و پرت هاینم- بش

 خانوم کوچولو!ی ... توهم زدیمدل

 سرشی خواست چنان دادی نشده بودم. دلم میر خورد شده بود. تا به حال آنقدر تحقاعصابم

 حرف بزنه. همون لحظه با خودم عهد بستم که اگهيینطور جرئت نکنه با من ايگهبکشم که د

 که بهم زد.يی حرف های بزنمش به تلفیر دل سيک خرم از پل جست یتونستم خرش کنم وقت

 کردم به خودم مسلطی گوشت فرو رفت. سعی دستم تويیچنان دستامو مشت کرد که ناخن ها

بشم. گفتم:

ی که گفتی ازت کم بشه! بعدش هر چی نگو... فکر نکنم چزیچی- تا آخر حرفام بمون و ه

قبوله!

 دلشيدم برد. شای به چشمام به حال گندم پی کردم نتونستم ازش خواهش کنم. با نگاهی کارهر

. عرقیدم کشیقبرام سوخت که دوباره برگشت و نشست سر جاش. منم نشستم و چند نفس عم

 گفتم:يدم نگاه منتظرش را دی کرد. وقتی می بدنم سرسره بازیسرد رو

 چون رفتن به کانادای اونم در حد مرگ! ولیزارم! من خودم شخصا از ازدواج بین- بب

 سال بايک شناسنامه ام تحمل کنم. فقط ی مرد رو تويه مدت اسم يه آرزومه مجبورم ينبزرگتر

 هر دومون ... بعد ازی رم دنبال کارای سال ميک ين ای من تویم کنی میهم دوستانه زندگ

ی بمونی تونی ... تو میم شی کانادا ... اونجا از هم جدا ميم ری شد با هم مت درسيزا وينکها

 اسم قراره وارد شناسنامه ات بشه منيه ينکه خودته. به خاطر ایل ميگه دی هم برگردی تونیم

ی ايگه اگه تو نظر دی دارم ... ولیشنهادی پيه رو تقبل کنم البته خودم ی ايمهحاضرم هر جر

 کارامينکه بعد از ايا دارم رو به دری هزار متريلی ويه کنم. من تو رشت می من قبول یدار

 خوام کهی نمیزی هم چيه زنم به نام تو ... در ضمن مهریدرست شد و خواستم برم اونو م

 که دلتی هر کاری تونی سال هم تو ميک اون ی کاسه است. تویم نير زی کاسه ایفکر نکن

 همی من خرجی حتی نسبت به من نداری تعهدیچ تو هی برستی و هر جا که خوایخواست بکن

 بازمیه؟ ... خب حال نظرت چی رو از همه پنهان کنیه قضين ای تونی می خوام. حتیازت نم

ی؟ به من کمک کنیستیحاضر ن
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 کرد. معلوم بود که حرفام روش اثر گذاشتهی می بازيش انداخته بود و با غذاير را زسرش

 سرش را بال آورد و گفت:یقهبعد از چند دق

یری؟ گی سال طلق ميک- از کجا مطمئن باشم که بعد از 

 تونه زنشو طلق بده دوما من بهتی که مرد هر وقت بخواد مينجوريه اينجا- اول که قانون ا

!ی؟ گی می چيگه! دی شده تعهد محضری دم ... حتیتعهد م

ی لبام کمی نگام کرد. اول چشمو ابرومو بعد گونه ها و دماغمو ... رویره خیره لحظه خچند

ی نگام مينجوری شدم! چرا ای می جوريه ... داشتم یکلم هی مکث کرد و سپس اومد رویشترب

کرد. لجم گرفت و گفتم:

 نداشته باشه؟!ی زدگی کنی نگاه می حال داری بخرین بنگاه ماشی- اومد

 لبخندش را فرو داد و با اخم گفت:ی اش گرفت ولخنده

 دمی کنم بعدا خبرشو بهت می- فکرامو م

 برخاست هول شدم وگفتم:یز از سر موقتی

!ی؟- ک

 پنج شنبه ...يگه- هفته د

 از جا برخاستم و گفتم:ی خوشحالبا

 جا منتظرتم ...ین هميگه- باشه پس پنج شنبه د

 سرشی دوستانش فرصت کنند روينکه دوستانش برگشت. قبل از ایش تکان دادم و پسری

ی مانست! بوی بداخلق می معلم هاین به آنها گفت که هر سه ساکت نشستند. عیزی چيزندبر

 فکر و حال خودم بودم که ناگهان بنفشه و شبنمی دماغم بود. تویعطر تلخش هنوز هم تو

 سرم:یهوار شدند رو

 تنها تنها نقشهيم شديبه ما غريگه دو ساعته؟ حال دی زدی می داشتی- درد تو جونت! چه زر

ی؟ کشیم

 و گفتم:خنديدم

 بهتونینم همی براین کردم باهام موافق باشی فکر نمین؟ مونی بابا! چرا مثل سگ هار می- ا

 نگفتم!یزیچ

 نگفتميگه دی. آخه من گفتم خوشگل وخوش تپ و پولدار وليم کردی- معلومه که مخالفت م

!يم بودی دپ هم راضیبرو سراغ آلن دلون! همون جان
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 گفت:شبنم

 تو بودمی که اون کرده بود من جای- به خدا هر آن منتظر بودم بزنه تو گوشت با اون اخم

 کردم.ی میسخودمو خ

 پاچه اشو گرفتم کهین آورد. همچی دادم پدرمو در می ذره جلوش خودمو ول ميه- بله منم اگه 

جرئت نکرد حرف بزنه! خودش توش مونده بود ...

 گفت؟ی اون چی؟ گفتی- بهش چ

 فکر کنم ...يد ازدواج مسخره رو براش گفتم اونم گفت باين ايط خودمو و شرايط- همه شرا

 که کوتاه اومده ...ی رو گفتيل- حتما و

 نبود ... از اون بچه خر پولست اگه تا النم شک داشتم النين ایلش دلی رو هم گفتم وليل- و

 بود؟ی ساعتش چه مارکی دونی مطمئن شدم. بنفشه ميگهد

- هان؟

- رولکس!

 چشماش گشاد شد و گفت:بنفشه

 تومن پول ساعته!یلیون- کم کمش هشت م

 کنم اصل دنبال پول باشه ...ی- آره و فکر نم

 حرص مال دارن.یشتر پولدارا بين ها! ای- هه ساده ا

 دونم در هر صورت رفته که فکر کنه.ی- نم

 آدم سکتهينجوری ندا بده که ايه. بل گرفته قبلش یرم می دارم میجان خدا جون من از هی- وا

نزنه!

 کردم بدون نگاهی کار می نقشه حسابين ای رفتم خونه و روی ميد و از جا برخاستم . باخنديدم

. هريم حساب کردم و با بچه ها از رستوران خارج شدیزوکردن به آرتان و دوستاش پول م

 بوده ...یخکوبچند که به قول بنفشه و شبنم نگاه آرتان تا لحظه آخر رو من م
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ی! با صدایفته قراره بيی استر س داشتم. تازه دوشنبه بود معلوم نبود تا پنج شنبه چه اتفاقاخیلی

 بال و گفتم:يدم پریمزنگ گوش

 چرا!ی گی کنم می ميلنتت سای- مرگ! اونوقت وقت

 با منی بار بود که مانین صفحه بود. اولی روی انگار شعور داشت. عکس مانی گوشبچاره

 را برداشتم و جواب دادم:ی گرفت. با تعجب گوشیتما س م

- الو ...

!يز- سلم خواهر زن عز

!ين- به سلم داماد گلمون ... پارسال دوست امسال آشنا ... شماره گم کرد

 و گفت:خنديد

 بذار حالتو بپرسم ...یر- زلزله ! زبون به دهن بگ

 ...ی- خوبم مرس

 گفت:يد خندی که مهمینطور

ی؟ کار داريا یکاری ... خانوم بی خوبیلی- کامل معلومه که خ

- چطور؟

 شرکت ...یای توک پا بيه خوام ی- م

 رفت ...ين بابا شما منو حمال کردی حمل کنم؟ ايد شده؟ باز چک بای- خبر
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 چک بهت بدم با خودت کار دارم.یست قرار نیر- نخ

ی؟ کارم داری- اوضع مشکوکه ها! چ

!ی فهمی خودت میای- دختر خوب اگه ب

.يام ی خوب باشه ... الن میلی- خ

 پس منتظرم ...ين- آفر

 نداشتم زنگ زدمی. حال رانندگیرون را که قطع کردم لباسامو عوض کردم و رفتم بگوشی

ی خدا جون! حتما می کارم داشت؟ وای چيعنی زد! ی مشکوک میب عجیمائه. نیادآژانس ب

ی رفتم... ولی در ميرش کنه و از زیخواد جوش داداششو بزنه ... کاش گفته بودم سرم درد م

 به جون خودم غر زدم:ی بود. با اخم سوار آژانس شدم و هده بود که شی کاريگهد

ی میپ. دو ساعت تی مونی منگول مين این کار داره! عی با تو چی- دختر خنگ! آخه مان

 افته کجا چه خبره! سازمان عقب افتادگان روی ميادش زنه آژانس تازه یزنه بعدشم زنگ م

 ...ی بدن تو اداره اش کنيدبا

 بودم تازهی زل زده بود به من. عصبينه آی من تعجب کرده بود از توی که از زمزمه هاراننده

بدتر شدم. داد زدم:

يدی؟ آدم ندیه؟- هان چ

 را حساب کردم.ی شدم و پول تاکسیاده شرکت پی و نگاشو به جلو دوخت. جلوید ترسبیچاره

ی؟ آخرش که چی ولیام تونم بی بگم تصادف کردم نمی خواست زنگ بزنم به مانیچقدر دلم م

 کرد. سوار آسانسور شدم و با خودم گفتم:ی روز منو خفت ميهبالخره 

ی؟ بگی خوای می چی به مانیری بگی تونی- پاچه آتوسا رو م

يع من سريدن شدم و زنگ در شرکت را زدم. عمو قاسم درو باز کرد و با دیاده آسانسور پاز

رفت کنار و گفت:

 ...ين خوش اومدیلی خانوم خيید- بفرما

ی مانيع برد ازم! وارد که شدم خود عمو قاسم سری چه حسابیچاره! بیدم ترکی از خنده مداشتم

 من گل از گلش شکفت:يدن اومد و با دیرون از اتاقش بیرا خبر کرد. مان

!يز- به به خواهر زن عز

 زدم و گفتم:لبخند

 کباب ...ير- بگو نون ز
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یرون؟ آتوسا بندازتم بی خوای- م

- وا چرا؟

 تر از کبابه!يز کباب خوشمزه تر و عزير گه نون زی- آخه م

 آتوسا چقدر ...ين- حسود خانومه ا

 کرد و گفت:يی به سمت اتاقش راهنمامنو

 ...يگه اش کرده ديوونه کاراش منو دین- هم

 هست خدمتتون؟ی- اه اه سطل ماست

 تعجب گفت:با

ی؟ واسه چی خوای- سطل ماست م

 کردم بهش ...یدا پیاز- حالم بد شد از حرفات آخه! ن

.يدن چند لحظه نگاهم کرد و بعد انگاز تازه متوجه حرف من شد که شروع کرد به خندمانی

 مبل چرم و نرمش و گفتم:ینشستم رو

ی؟ بخندیارم در بی دلقک بازينجا ایام بی گفتم؟ گفتی- اووه حال انگار چ

 من و گفت:ی روبرونشست

 ....یم تا با هم دوستانه گپ بزنينجا ایای- نه گفتم ب

 همه راهو!ين ره ای می- اووه ک

 گرفتی مانی را جلوینی آب پرتغال وارد شد. ابتدا سیوان اتاق باز شد و عمو قاسم با سه لدر

 ...يد قرار داد. خنده ام گرفته بود شدیز می من روی را جلويگر دیوانو سپس خودش دو ل

 هم بدتر از من. عمو قاسم با گفتن:یمان

- نوش جونتون ...

 خنده گفت:یان در می از خنده و مانیديم ترکی و اونوقت تازه من و مانیرون اتاق رفت باز

 تو ...ی بدبخت گرفتين از ای- چه نسخ

 من نبنده ...ی خواست درو روی- م

ی؟ هستی دونست که تو کی ميد از کجا بایچاره- اون ب

 داماد!ی کار داری با من چینم خوب باشه قبول حال کل کل ندارم ... بگو ببیلی- خ

 از آب پرتقالش رو خورد و گفت:ی اجرعه

 خواهرزنم بزرگ شده!یدم- شن
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- اشتباه به عرضتون رسوندن ...

!يی ... اونم چه خواستگاراياد ی دو تا دوتا خواستگار برات میدم من شنی- ا ول

 خدا شروع شد! گفتم:ای

ی میشونو کنن. سند بدبختی می خواستگاری دونن دارن از چه عجوبه ای- از بس خرن! نم

خوان امضا کنن.

ين اون مرد خوشبخت تری که بری تو خونه هر مردیشی گوله آتيه هم دلشون بخواد تو یلی- خ

 خواست ...ی و چقدر من دلم مینه کره زمیمرد رو

ی؟ خواست چی- دلت م

 خواست که اون مرد داداشم باشه ...ی- دلم م

 بايد که شايگه بگم. اگه بگم من بچه ام بعد دو روز دی داشتم که به مانی انداختم. چيین پاسرمو

 شه. اگهی! اگه بگم قصد ازدواج ندارم تازه بدتر می گه تو که بچه بودیآرتان ازدواج کنم م

يد که سکوتمو دی مانی؟ بگم من به مانی حرف داره! چی است هم خودش کليگه دیبگم دلم جا

:گفت

یما به درخواست نيد خوام بهت بگم بای ... منم نمین- خانوم خانوما شما حق انتخاب داشت

يرادی ايد. شای بهش جواب رد دادی دوست دارم بدونم واسه چیلی فقط خیجواب مثبت بد

 قابل رفع شدن باشه.يراد که اون ايدی داداش من دیتو

.ی مانیست نينا- حرف سر ا

یه؟- پس چ

 ...يم خوردی به درد هم نمیما- من و ن

ی که تو رو ميی فقط وقتایست نیطونی اصل پسر شیما اتفاقا نیطونین؟- چرا؟ چون جفتتون ش

 کرد.ی میطنت تو بود که شیطون شیت تو و هم به خاطر شخصيدن دی هم به خاطر شاديدد

 وقتیچ به چشم شوهر نگاه کنم ... هیما تونم به نی که من نمينه ... مشکل ایست نينم- مشکل ا

 کنم.ی نداشته ام نگاه می و تو به چشم داداشایما نگاش نکردم. من به نیاونجور

 چند لحظهی ... مانیما شدم جواب مثبتو بدم به نی رفته داشتم خر ميادم عمه ات! انگار ارواح

سکوت کرد و سپس گفت:

 شه؟ی جوره نظرت عوض نمیچ- ه

- نه ...
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ين از ایشتر رو واسه تو بگم و بينا درست نباشه ايد داغونه . شایلی خیما شد آخه نیف- ح

 لقمه غذا هميه ی بهش دادی جواب منفی سوزه. از وقتی دلم براش میغرور داداشمو له کنم ول

ی ره توی راست ميه یاد هم که می شه وقتی میداش خونه پینتونسته بخوره ... به زحمت تو

 تونه فراموشت کنه ...ی و زودگذر نبود ... نمیاتاقش ... عشقش به تو سطح

 خودم فرو رفتم:يخی در قالب دوباره

 هر چه زودتر فراموش کنه ...یدوارم تونم بگم متاسفم و امی- فقط م

 و گفت:ید کشی آهمانی

 بهتره که من نگم ...يد ... شای خواستم بگم ولی هم ميگه دیزی چيه- 

 نگاهش کردم که از جا برخاست و گفت:ی کنجکاوبا

 گردم ...ی- الن بر م

ی سوخت. ولی میما نی امو دادم به مبل و چشمامو بستم. دلم برایه رفتم تکیرون اتاق که باز

 من مقصر بودم. مگه من بهش گفتم عاشقيان جرين ای فکر کنه توی خواست کسی دلم نمیچه

 که درست پشتيی اتاق. از صدای اومده توی کسیدم فکر بودم و نفهمی تویمن بشه؟! حساب

 بال:يدم متر پرهسرم بلند شد س

- سلم ...

 گفت:يع من سريده پری رنگ و رويدن. با ديدم را پشت سرم ديد برگشتم و نوسريع

 خوام قصد ترسوندنتون رو نداشتم ...ی عذر میلی- خ

 اخم گفتم:با

یست؟ نی اتاق مانينجا مگه اين؟ کار داری چينجا ... اصل شما اين کردينکارو- حال که ا

 جلو اومد و گفت:قدمی

 ...یام از من خواست که بی- مان

یل؟ به چه دلیاين؟ خواست که بی- مان

 ...یم شما با هم صحبت کنی- که در مورد جواب منف

 دادم و گفتم:یرون رو با صدا بنفسم

 گرده ها!ی میل دنبال دلی داده هیری امروز چه گیم مانين بابا! ای- ا

 خوام بدونم چرا ؟ی منم که مين گرده ... ای نمیل دنبال دلی- مان

 بزنم گفت:ی حرفينکه از اقبل
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ینم؟ تونم بشی- م

ین؟ پرسی کنم شرکت شماست! از من می- خواهش م

ین؟ ... خوب نگفتين داریار- اخت

!یه من شخصيل بگم؟ دلی- آخه چ

 که بذارم بهم نهی هر کسی دست رویکردم کردم که جواب رد بشنوم! فکر می- فکرشم نم

 گه.ینم

 فکر کنهينطور بود و حقم داشت ایپ جذاب و خوشگل و خوش تيیش و بر نگاش کردم. خدابر

 چون لجم گرفت از حرفش گفتم:یول

- اون به خاطر اعتماد به نفس بالتونه!

 گفت:ی حرفم جا خورد ولاز

 ...يد- شا

 در سکوت گفت:ی لحظاتيم هر دو سکوت کرددوباره

 باشه؟یتون زندگی توی ايگه تونه ... حضور شخص دی می شخصيل دلين- ا

 ...یر- نخ

- پس؟

ی فکر ميون شما بگم ... چرا همه آقای برایمو شخصيل تونم دلی ... من نميد آقا نوینین- بب

 وسط باشه؟ی ايگه شخص ديه ی پايد کنه حتما بای خانوم ردشون ميهکنن تا 

 و گفت:خنديد

ی علته که جواب رد مین فقط به همیم کنی به خاطر اعتماد به نفس بالمونه ... فکر ميد- شا

.يمشنو

 نه ... حتملا ...يد- شا

 خواد ...ی میاقت دختر! داشتن تو لیطنتی از شیايی- تو دن

 دونم!ی- م

 زد و گفت:لبخندی

 اسمونه!ی- اعتماد به نفس من بالست اعتماد به نفس تو تو

!یته- واقع
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 کنم ... ترسا تو تنهایت بتونم راضيد شای؟ بهم علت جواب ردتو بگی خوای- هنوزم نم

 ذارم به حسابی میشتر جواب ردتو بين ... من ای دل منو بلرزونی که تونستی هستیدختر

!يادهناز دخترونه ات ... من صبرم ز

 شه ...ی من نظرم عوض نمی ... ولی- هر جور دوست دار

 ...ینطور- منم هم

 جا بلند شدم و گفتم:از

 برم ...يد بايگه- من د

 هم بلند شد و گفت:او

 حال ...ی- بود

!ی؟- چه زود شما پسرخاله شد

 و گفت:خنديد

 شناختتش!ی میشه که دوسش داره راحته خانوم کوچولو ... انگار که همی- آدم با کس

 شه ... خداحافظ ...ی باز ميادی روتون داره زيگه- شما د

 برسونمت ...ی اگه نداری؟ دارین ... ماشی- ترسا خانوم

:يدم به هم فشرده ام غری دندان های لاز

خداحافظ ...
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 تنهايد بودم حق نداشت منو با نوی عصبی چون از دستش حسابیاد هم بی نکردم مانصبر

 از شرکت خارجیت باهاش نداشتم. با عصبانی حرفيگه داده بودم و ديدبذاره. من جوابمو به نو

يه شد؟ کاش ی من مشخص میف آمد و تکلی پنج شنبه می خدا کی. ایدمشدم و در را به هم کوب

 نشه و منو سر کاریداشون اون رستوران پی تويگه آرتان داشتم ... نکنه دزشماره تلفن ا

 به کارير عقلم دیشه شماره ازش گرفته بودم. هميه کنه؟ کاش يتمگذاشته باشه؟! نکنه بخواد اذ

یر اومد و سوار شدم. در طول مسیرم گی تا بالخره تاکسيستادم ایابان کنار خينقدر افتاد. ایم

ی ميوونه دیال کردم. تا پنج شنبه من از زور فکر و خی جواب آرتان فکر مبهتا خونه فقط 

شدم.

 شبنم وی بار لبا س عوض کرده و جواب تلفن هایست. از صبح بید رسی پنج شنبه لعنتبالخره

 نفريه گفت ی کردن. شبنم میبنفشه را داده بوم . خودم کم استر س داشتم اونا هم تازه بدترم م

 سراغ نفر بعد ... بنفشه هميم آرتانه قبول نکرد برين رو هم بخوابون تو آب نمک که اگه ايگهد

 آرتان قبول کنه ... اون خواسته سر کارت بذاره! خلصه کهیخوره من که چشمم آب نمیگفتم

يدم از خونه پريع. بالخره ساعت هفت شد سريد پری ميین رو مخم بال و پایحرفاشون حساب

 دونستن کهی خوب می شده بود ولید کردم که رنگ شبنم و بنفشه سفی می. چنان رانندگیرونب

ینگ پارکی تویچید چنان پیدم پاتوق که رسی ... جلویچن من بپی به پر و پايد نباتا وقينجورا

 کنترل کردم وینو ماشيع سری وليیم جلوین بود بزنم به ماشيک من ... نزدیکه بنفشه افتاد رو

:یدمداد کش

 ...يم شدی ذره خودتو محکم نگه دار ... الن بدبخت ميه ی؟ مونی میده چلسیار- چرا مثل خ

 لب گفت:ير و زيین رفت پابنفشه

 شود!ی که ترسا سگ می حضرت عبا س! وقتيا- 

 روین ماشی هم نداشتم. در هايدن دل و دماغ خندی خودم حتی وليین هم با خنده رفت پاشبنم

یشگی هميگاه صبرانه به جای شدم. جلوتر از آن دو وارد رستوران شدم و بیادهقفل کردم و پ

 شد! نه تنها آرتانی فرو بکنند وا رفتم و بادم خاليش که سوزن تویآنها چشم دوختم. مثل توپ

 دفعهين معلوم نبود چرا ايومدن ی زودتر از ما میشه هم نبودند. اونا که هموستانشکه د

 زد و گفت:ی! بنفشه پوزخندیومدنن
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 از آرتان خان ...ينم! ایر بگيل- تحو

 و گفت:یز هلم داد به سمت مشبنم

 ...ی بعدیس به کیم تا فکر کنین- بش

ی بالخره دختر بودن و حسادت می من بودن ولیمی صمی که شبنم وبنفشه دوستادرسته

 خواست زار بزنم.یکردند. اون لحظه از ته دل شاد شده بودن که آرتان منو قال گذاشته. دلم م

 کردن اونوقت ازی تنم عرق سرد نشسته بود. کاش دوستام درکم می و رويد لرزیچونه ام م

 کرد؟ آخه چرا نامرد ازينجوری داشتم. چرا اید امیلی من به آرتان خيا. خدام زدیته دل زار م

ی من حتی داشتند منو بخندونن ولی. بنفشه و شبنم سعیسوخت خودم میآب در اومد؟ دلم برا

 گرفت. بنفشه گفت:یخنده ام هم نم

 هم بهتر ...يکی از يکی پسر ... ياده که زیزی نداره ... چی ناراحتيگه که دين بابا ای- ا

 هم گفت:شبنم

ی گربه هاين ايگه که دیکنه ناراحتم مين کنه ... ای که آرتان قالت گذاشت منو ناراحت نمين- ا

 بهشون عادت کرده بودم.یلی. خینم بی رو نمیچشم رنگ

یشتر کارا بين دونستم با ای نگفتم. میچی من هی که اومد اونا غذا سفارش دادن ولگارسون

 برام مهم بود که آرتانينقدر دونم چرا ای دست خودم نبود. نمی کنم ولی دار ميحهغرورمو جر

 بود؟ی چی برايها مسخره بازين! ايگه گفت دی ميومد ی بود میقبول کنه. خب اگه جوابش منف

 باريه شد ی کنه که موفقم شد! کاش ميع دوستام ضای خواست منو جلویکثافت! حتما م

 بارشيقشه لی و هر چیرون تا اون چشاشو از کاسه بکشم بینمش ببيگه بار ديه ... فقط يگهد

ی از جوجه کبابش را جلوی بنفشه با خنده تکه ایدند چیز می غذا را روی کیدمکنم. اصل نفهم

صورتم گرفت و گفت:

 ناز نکن ... غصه خوردن نداره که ...ينقدر- بخور بابا ا

 اشک دانهی قطره هايستادم که اينه آی رفتم. جلويی به سمت دستشويع جا برخاستم و سراز

 آب سرد را باز کردم و چندیر چشمانم دوکاسه خون شده بود. شيختند صورتم ریدانه رو

 نداشتیاقت لی! کسیاره حق نداشت اشک ترسا را در بی. کسیدم صورتم پاشی تويخمشت آب 

ی کم داشتم که آرتان قبول نکرد حتی آخه مگه من چی کنم. وليه گررشکه من بخوام به خاط

 شد ...ی پول ميه سکه یلشون فامی حق داشت! اونم تويدم با من باشه؟ شایبه صورت صور
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 ماندم تايی دستشوی توی ساعتیم. نیهام نگران خودش و آبروش باشه تا منو و بدبختیشتر ببايدم

 مشغول خوردنيشون که رفتم شبنم و بنفشه با هر هر و کر کر خنده هایرونحالم بهتر شد. ب

 گرفته گفتم:ی برداشتم و با صدایفمودسر بودند. دلم از دستشون گرفت! ک

ياين؟ ی خوام برم خونه ... شما نمی- بچه ها من م

 از جا بلند شد و گفت:يع سربنفشه

 حساب کنم ...يساچرا وا

 راستيه. بدون نگاه کردن به اطرافم يم هم بلند شد و هر سه با هم از رستوران خارج شدشبنم

ی رفتم و سوار شدم. شبنم و بنفشه هم سوار شدند و راه افتادم. داشتم از ورودینبه سمت ماش

 ترمز زدم وی رويع. سریچید با سرعت جلوم پینی دفعه ماشيک شدم که ی خارج مینگپارک

 دفعه بنفشه گفت:يه که يارو فحشو بکشم به رخواستم س

!ينه- اااااا ا

ینگ پارکی تویشه خوشگله که هميه جلوم همون فراریچیده که پینی ماشيدم نگاه کردم دوقتی

یچید پينجوری خواست باشه باشه! مگه کور بود که ای میپارک شده بود. به درک! هر چ

 که بنفشه دستمو گرفت وگفت:يین رفتم پای داشتم میت من؟ با عصبانیجلو

!یا کنيزی آبرو ری- ترسا زشته نر

 بود و قصديساده. پرو همونطور هم سر جاش وايین و اومدم پایرون بیدم از دستش کشدستمو

 رفتم که در سمت راننده باز شد و آرتان اومدینش به سمت ماشيع سرینداشت بره. با قدم ها

 شدم سوژهی گرفت می ازم عکس می بود! اگه کسيدنی من اون لحظه دیافه. حال قیرونب

ی کت سورمه ايه و مات مونده بودن به آرتان. يین هم اومده بودن پابنمخنده. بنفشه و ش

 کرد.ی میل تمکیپشو هم تی ورنی مجلسی ... کفشای بود با شلوار کتون مشکیدهخوشگل پوش
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 و صاحبین آرتان بود؟! حقا که ماشین خوشگل ماشی فرارين ايعنی يدی؟ آفری تو چياخدا

 من لبخند زد و گفت:يدن با دان. آرتيومدن ی به هم می حسابینماش

.ی زنی که گفتم الن پنجولم ميین پای اومدی جوريه کوچولو یشی پیه؟- چ

 راحت گفت:یلی ام در خونسرد نشان دادن خودم استفاده کردم و خی استعداد ذاتاز

 جواب خونوادهيومد ی سرشون ميی دو تا اگه بلين خودم به درک ایه؟ چه وضع رانندگين- ا

ين؟ دادیهاشونو شما م

 شده بود ...يت فاصله رعايه- فاصله ام باهاتون 

 بهش رفتم و گفتم:ی غره اچشم

 من عجله دارم ...ين؟ رو از سر راه بردارینتون شه لطفا ماشی- حال م

 انتظاریلی ... هر چند که فکر کنم تا حال هم خی مونی فکر کردم امشب منتظر من می؟- جد

 ... مگه نه؟ی خسته شديگه و دیدیکش

 بزنم گفت:ی من فرصت کنم حرفينکه بود؟! قبل از ای کيگه دين اخدايا

 شو ... کارت دارم.ین سوار ماشیا از دوستات ببرن و خودت بيکی بده ینتو- ماش

 شد بهش اعتماد کرد. گفتم:ی کردم؟ نه! هنوز نمی قبول مبايد

یم؟ داخل رستوران حرف بزنيم بريان ی- چرا نم

 بهش اعتماد ندارم که اخم کرد و گفت:ید فهمانگار

ی هم ندارم اگه می ... حوصله نازکشينجا- من عجله دارم ... الن هم به هزار زحمت اومدم ا

 برو سوار شو اگه هم نه که من به کارام برسم.يای

 گفتم:ی به نفشه دادم و با سر بلندیچو رو سوئين ول کنه بره از اترسیدم

.يام ی من با آرتان مين- شما بر

 حاليگه کل س و غرور بود دی اونا خدای آرتان براینجوری هنوز هم خشک بود! همبنفشه

یشون مردن از حسادت. دوست نداشتم از ناراحتی آرتانه داشتن مین هم ماشی فراریدنکه فهم

 شد. شبنم هم درین تکان داد و به زور سوار ماشی چرا اونا شدن؟ بنفشه سریشاد بشم ول

 و آرتان در نوسان بود کنار دستش نشست. آرتان رو به من گفت:ین ماشوی که نگاهش ریحال

 از سر راهشون بردارم.ینو- سوار شو تا ماش
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 گرم و نرمی صندلی در جلو رو باز کنم و رويع سریلی صداش باعث شد خی توتحکم

ينقدر و راه افتاد. این ماشی تويد حرکت پريه چه راحت بود! آرتان هم با يا لم بدم. خداینشماش

 گفت:يد برد. آرتان که سکوت منو دی رفت که داشت خوابم مینرم م

!ی؟ بپرسیزی چی خوای- نم

 داشت! انتظار داشت بازم من غرورمو بشکنم! با غرور نگاش کردم وگفتم:يی روچه

ی دونم داری که می داری که بخوام بپرسم ... شما خودت اگه حرفیست ذهنم نی توی- سوال

 ...ی بزنی تونیم

:ید کرد. پرسياد سرعتش رو زی را بال انداخت و کميش ابروآرتان

- خونه تون کجاست؟

ی؟ چی- برا

 رم سمت خونه تون حرفامو بزنم ...ی که آروم آروم مینطور خوام همی- م

 از سرعتشو کم کرد. سپس شروعی کمیست هم دور نياد زيد خونه رو دادم و آرتان که دآدر س

 خودش:یکرد به معرف

 دارم وینی بالی روانشناسی خونواده ... به قول تو متمول! دکترايه- اسمم آرتانه ... تک پسر 

 روی دختریچ سن اجازه ورود هين سالمه و تا ای کنم. سی خودم کار می شخصینیک کلیتو

 ارزش خودشو به من نشونی دختریچ باشه که تا حال هين علتش ايد ندادم ... شایمبه زندگ

 کهينه دخترا ايراد گذاشته ... ایارم راحت خودشو در اختیلی که سلم کردم خی هر کسهنداده. ب

 که همهی در حالیارن تونن به دستش بی پسرو ساپورت کنن ميه کنن اگه همه جوره یفکرم

 ذهنتی در مورد من توی گفتم که اگه فکرينو ايم ها هستن! بگذریافتنیپسرا دنبال دست ن

 روز واقعا بخوام انتخابش کنم.يه که من یستی نی ... تواونی کنبودش الن ناینهست هم

. اون روانشنا سیدم ترسی به سمت من نگاه کرد. داشتم ازش می چشمير زید که رسينجا ابه

 خودموی کردم خونسردی کرد. سعی می خودش برداشتیبود و از هر عکس العمل من برا

- مادرم الن درست پنج ساله که بهيش؟ ایه نگاش کردم وگفتم:- خب بقی معمولیلیحفظ کنم خ

ی کره خاکين ای وجود داره روی به نظرت کدوم دختری کنم ولازدواج کنه که یمن اصرار م

 زد! بعد از چند لحظه مکث گفت:-ی منوداشته باشه؟اه غرورش داشت حالمو بهم میاقتکه ل

 خدا ... همه اعمال منوی رو ...ایچاره! ولش کن بی نشو همه پوست لبتو کندی عصبينقدرا

 نزدم و اون خودش بای گذاشته بود! حرفی. منم دست رو چه آدمین ذره بيرگذاشته بود ز
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 وقت ازدواجیچ داشتم هیم گفتم ... من تصمی زد گفت:- آره می که توش خنده موج ميیصدا

 باريه رن و هر چند وقت ی بار نمير متاسفانه اونا زی به خونواده ام هم گفتم ولينونکنم ... ا

 دوست دارمیلی شرکت کنم. مادرمو خخره مسی مراسم خواستگاريه ی کنن تویمنو مجبور م

ی ميرادی ايه هر کس ی روی رم ولی خونه اون خونه مين دلشو نشکنم باهاش اينکه ایو برا

 کنمیدا مادرم بهم گفت خودم دختر مورد علقمو پیش رم. چند وقت پی در ميرشذارم و از ز

. منم واقعا فکرم مشغول بوده هم نداریلی جنبه تحميگه دينجوری کنم. گفت ایشو به اون معرف

 ... تو ازی کنی نقش معشوقه منو بازی تونی که می هستينه گزين ... تو بهتریکه تو وارد شد

ی خوام همسرم بشی و من از تو می بريران ازادانه از ای شوهرت باشم تا بتونی خوایمن م

 دهی خودش اجازه نمه مادرم بيگه ديم که از هم جدا شدیتا مادرم دست از سرم برداره وقت

 بدونينو ای ... ولی کنی میتو راحت زندگی ریواسه ازدواج به من اصرار کنه توام اونور م

 که انگار منی نشون بدی جوريد سخته خانوم ... تو بایلی مامان من خی کردن جلوینقش باز

ينجوری اايد ...بالخره دهان گشودم وگفتم:- شیم با هم رابطه داشتیش وقت پیلیو تو از خ

 هم که منیو شه ... مادرم عاشق منه و مسلما کسینظرشون نسبت به من عوض بشه!- نم

لل!درد! حال انگار من سر  بل گرفتم ازيعدوست دارم رو دوست خواهد داشت ... البته مث

 چشمش ...ی شد با کف پام بزنم پای کنه. کاش می میحش صحينجوری من ایحرفش که برا

 گفت:- قبوله؟!يد آرتانو بزنم. آرتان که سکوتمو دیر دل سيه که من با یار بروزو خدا اون یا

 بال انداختم وگفتم:- قبوله ...-ی بود که خودم خواستم. شونه ایزی تونستم قبول نکنم. چیمگه م

 ...- نهیم نه تو به من ...- آره ...- کوچه تون رو رد نکنيونم نه من به تو مدينجوریخوبه ... ا

 بشم کهیاده خواستم پيستاد در خونه که ای ... جلویچه بهش گفتم بپید ...به کوچه که رسبالتره

 تر از خودش گفتم:- بلهی بود. برگشتم و معمولی معمولیلیصدام کرد:- ترسا ...لحن صداش خ

 اونو خوام بدم به مادرم ...شماره بابا رو گفتم ی ... میم گوشی...- شماره باباتو بگو بزنم تو

يد امشبتو بدونم؟خندیر تاخیل شه دلی بشم گفتم:- میاده پينکه ... قبل از ايفونش آی گوشیزد تو

 لجمیدی بپر س ... خودت نپرسی داری صدا سپس گفت:- بهت گفتم که اگه سوالینرم و ب

 بچه ها هم اونجایقه از دوستام بود ... بيکی ی.- عروسیدمگرفت و گفتم:- خب حال که پرس

 حالتيه ...با ی دوباره برگردم. - اهان ...- ارضا شديد ... منم به زور اومدم الن هم بادنبو

 از خنده منفجر شد. منم از خجالتی که اونجوريد نگام دی توی دونم چی نگاش کردم. نمیبد

ی گفتم ...با غر غر گفتم:- حال مگه من حرفيتو خنده اش گفت:- کنجکاویونسر خ شدم. م
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 زد و راه افتاد. عجبی شدم. آرتان هم بوقیاده پین ندونستم و از ماشيز موندنو جايگهزدم ؟د

 کنم؟!ی سقف زندگيه ير بشر زين سال با ايک تونستم ی می بشر من چه جورين بود ایزیچ

 ... ازيومد ی کم کم داشت ازش خوشم می. خدا به دادم برسه... ولید فهمی مين خوردم ایآب م

 از آرتانی خبریچ هی ولید طول کشی هفته ايک ... از غرورش! کلسش ... از یطنتشش

 بودم بنفشه و شبنم هم مدام منتظر خبر بودند ويدهنشد. همه ناخن هامو از زور حرص جو

 شه؟ کاری مگه می منو سر کار گذاشته باشه؟ وليگه بار دين نکنه ايا ام کرده بودن. خدايوونهد

 منو اسکل کرده بود و اصليدم فقط من محتاج اون نبودم. شايگه بود دیرخودش هم به من گ

 که ازش جدا شدم از فرداش منتظر بودم بابا بگه مامانی نبود. همون شبیش زندگی تویمشکل

 نشد که نشد. بازم شماره شو به من نداده بود که بتونم دری خبریچ هیآرتان تما س گرفته ول

 شمارمو هم نگرفته بود ... انگار اصل براش مهمی حتی. لعنتیرم ازش بگیصورت لزوم خبر

يز. عزيین خوردم پای نرده سر می رفتم و از روی پله ها رو بال مینبود. مثل مرغ پر کنده ه

ی شده بود بابا هم می عصبی دست خودم نبود حسابی خورد. ولی زد و حرص میمدام غر م

ی ازم سواليد وقتا نباينجور دونست که ای میچید پی به پر و پام نمی شده ولیزيم چيهدونست 

ی اتاق نشسته بودم و بی روز که تويه شم. بالخره بعد از گذشتن دو هفته یبپرسه چون بدتر م

 حوصلهی حتیشه اومد تو. برعکس هميز کردم در اتاق باز شد و عزی میهدف با لب تابم باز

 نشست لب تخت و گفت:- ببند درعزيز ادامه دادم يم نکردم و به بازی نداشتم. توجهيزوهمعز

 شنوم ...- دد نه نه ببند در اونو بذار منی ميزاون ماسماسکو کارت دارم مادر ...- بگو عز

ی ره چی ميادم ره تو اون ی منم حواسم مينجوری کارتو بکن اینحرفمو بزنم بعد که رفتم بش

 بستم وگفتم:-یض با غابو زودتر حرفشو بزنه و بره در لب تينکه ای خواستم بگم.برایم

 زهر هلهل؟- بگويا ی همه راهو! اخلقه تو دارين ره ای می شنوم!- اووه! کی ميیدبفرما

 که حوصلهين زنگ زدن ... اينا ايم لب گفت:- چه روزير زيز دل و دماغ ندارما!عزيزعز

يه اومدم ستش مادر رایچی ؟- هيز عزی گفتی گه نه!با تعجب گفتم:- چینداره حال بهش بگم م

 به منا ... بابات زنگ زد گفت.رادارامی نپريهو نداره ی بهت بدم ... البته به من ربطیخبر

 خوابه!از دل دل کردنشی که در خونه همه ميه شترين افتاد:- خب؟!- مادر ایداشت به کار م

 چپ چپيز!عزيگه خلصم کن دیرم می باره بگو دارم ميه يز شدم و گفتم:- اهههه عزیعصب

 ... من بدبختو بگو که شدم قاصد تو.فقطيانگام کرد و گفت:- استغفرال از رو دنده چپ بلند شد

 گفت:- بابات زنگ زد الن ...- خب؟- گفتیش ذاتینگاش کردم تا بالخره با همون خونسرد
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هي ی ذاشتن برای شه و حداقل می نمی دفعه ايه!- نه نه منم گفتم ی؟ ...- کينشب مهمون دار

 ازی هست ولی خبريه مطمئن بودم يگه خب بابات گفت اونا اصرار داشتن. دی وليگهشب د

 شده بودم.ید بعد از دو هفته ازش نا اميگه از طرف آرتان باشه مطمئن نبودم راستش دينکها

 خواد بهی بابات می وقت فکر نکنيه ادامه داد:- آره مادر ... دختر پله و مردم رهگذر يزعز

 وی کم به خودت برسيه خوبه و بهتره تو امشب یتشون موقعينا بده ها فقط گفت ارتزور شوه

 هستم! بعد ادمه دادم:-ی هپلیشه. با حرص گفتم:- حال انگار همیمقبول جلوشون حاضر بش

 هم سفارش کرد ...نکنهی هول بود و کلیلی بابات خی دونم مادر! ولی هستن حال؟- نمیک

 توی خدا حال چه خاکی بابا مجبورم کنه با طرف ازدواج کنم؟ وانکنه جز آرتان باشه؟! یکس

 آرامش همیش که آتوسا رفت دنبال خوش گذرونی از وقتیومده؟سرم کنم؟ چرا آرامش به من ن

ی براينا کنما ای سفارشت نميگه از جا بلند شد و گفت:- پس ديز من پر زد. عزیاز زندگ

 بودن من تعجب کردیع از مطيز باش.- چشم ...عزحاضر ... تا اون موقع يان یساعت نه م

 فرستاد و از در خارج شد. از جا بلند شدم. ساعت پنج بود و چهار ساعتی لب صلواتيرز

 ساده ظاهر شم؟ اگه خونوادهیلی خينکه ايا به خودم برسم يد دونستم بای وقت نداشتم. نمیشترب

 بوديگه دی اگه کسی تا تو دل مامان آرتان جا بشم ولیدم رسی به خودم ميد بایآرتان بودن کل

!یه دونستم کی من که نمی برم جلوشون تا منو نپسندن ولی کولی دخترایه دادم شبی میحترج

 گرفتم آراستهیم آخه؟! بالخره تصمی خبر به من نداديه کارت کنه! چرا ی آرتان خدا بگم چیا

 به خودمی تونست زورم کنه! رفتم حموم وحسابی خوام بابا که نمی گفتم نمیباشم فوقش م

يومد ی بهم می رنگ که حسابياسی دست کت و دامن يک یرون. بعد هم که اومدم بیدمرس

 نگاه کردم از خودم خوشمينه آی دورم. خودمو که تويختم و موهامو سشوار زدم و ریدمپوش

 نامحرم حجابمرد ی نه! عادت نداشتم جلويا سرم کنم يد بای دونستم روسری نمیاومد ول

ی تونستم که خودمو عوض کنم. کلی بودم نمینداشته باشم. بهتر بود سرم نکنم بالخره من هم

. بابا هم آمده بود و در حال بستنيین که شد رفتم پایمعطر به خودم زدم و ساعت هشت و ن

 کاهير زآب ی من لبخند زد و گفت:- سلم دختر گلم!حال شدم دختر گل! ايدنکرواتش بود با د

 که کرواتش رای درست نکنم با لبخند رفتم طرفش و در حالی گرفتم اوقات تلخیمبدجنس. تصم

 ... چقدر قشنگيزم عزی.- درمونده نباشین گرفتم تا ببندم گفتم:- سلم بابا جون خسته نباشیم

 ظرف اسپند حاضر شد ويه جون از پشت سر با يز.عزیامرزت مادر خدابی کپی ... شدیشد

.بابای بخت بشید که سفيشال ... ای خاک اون مرحومه خاک تو باشه مادر الهیگفت:- هر چ
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 مبل وی و گفت:- انشال! ار بستن کروات که فارغ شدم نشستم روید کشيم موهای رویدست

 خجالتيد تو بايعنی کن ... یا ذره حيه گفت:- دختر یض با غيز!عزينا؟ هستن ایگفتم:- بابا ک

. بابا با خنده گفت:- ولش کنيگه دینیشون بی ميان ی هستن می که کی کار داری! چان الیبکش

 دم.سپس بهی بدونه به کس کسونش نميد منه حق انتخاب هم داره ... بايه ته نغارين ... ايزعز

 زنگ زد به من و گفت کهيی آقايه نشست گفت:- وال ی که کنارم میمن نگاه کرد و در حال

 باشهی خواستگاریر کردم منظورش از امر خی زنگ زده . من اصل فکر نمیر امر خیبرا

 ويدن تو رو دیدم شروع کرد به حرف زدن فهمی وقتی کار زنگ زده ولی کردم برایفکر م

 اسمشو نگفت. ازی از همکارا گرفته وليکی پسرشون. گفت شماره منو هم از ی برايدنپسند

! باباهه تویلن اصی های و از اون تهرانیه تهرانیلشون تهران هستن ... فامیاون کار درستا

ی تهران که توی داره ... نه تنها توی بافیکار واردات و صادراته فرشه و چند تا هم کارگاه قال

يادم سخت بود ی دونه ا س. اسمشو گفت وليه ین. پسرشونهم تک پسره و هميران ایهمه شهرا

 شد اونم تن تن! خودشون بودن.ی قند آب مدلم ی که گفت پسرش دکتره!تويادمهرفت فقط 

 زنگ بلند شد. منی سپارم هنوز حرف بابا تموم نشده بود که صدای خودمو به خودت مياخدا

ی به خودم کردم ذره ای و نگاهينه آی رفتم جلويع سريدن و بابا بهم خنديز و عزيدماز جا پر

يه لب گفتم:- کاش ير نباشم. زيده پرنگ لبام بود که ری روی نداشتم فقط برق لب کمرنگيشآرا

 کاراين ای برای وقتيگه دی شدن. ولیشه حال تر از همی بیلیذره سرمه زده بودم. چشام خ

ی بابايد وارد شد که حد س زدم بایلی قد بلند و خوش استینداشتم. در باز شد . اول از همه آقا

یت بود و از جذابی مشکو داشت چشم و ابری ایدهآرتان باشه پوست سبزه و صورت کش

 کم نداشت. نگاهش مهربان بود که از همان لحظه به دلم نشست. پشت سر او خانم فوقیزیچ

 مامانين دهنم باز موند. ايدنش وارد شد که با دیپی و خوش تيباالعاده جوان و فوق العاده ز

 بودیک شی سرش بسته بود که هم حسابی روی رو طوری خواهرش؟ شال قشنگياآرتان بود 

یدی نبود. صورت گرد و سفیدا تار از موهاش هم پيه یو هم همه موهاشو پوشونده بود و حت

 بود از پدر و مادرش! حقا کهیقی تلفیقا رنگ. آرتان دقی و خمار عسلیده کشیداشت با چشما

 زد و اونم به نظرم دوستی مهربون میلی بشر. مادرش هم خين ایخدا کم نذاشته بود برا

 گونه ام گفت:- ماشال بهیدن و در حال بوسید منو در آغوش کشیمی صمیلی اومد. خنیداشت

 آرتان هم با بابا دست داد و مشغول خوش و بش شدن. بالخره آرتان واردی آرتانم.بابایقهسل

 شن؟ کت وی می خواستنينقدر پوشن ای من!!!!! واقعا چرا پسرا تا کت و شلوار میشد. خدا
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. موهاشوی رنگ و کروات کرم قهوه ای قهوه ایراهن بود با پیده پوشنگی ریشلوار مشک

یلی هزار بار بدتر شده بود. سبد گل خيگه خوشگل ژل زده بود و دختر کش که بود دیلیخ

 بودم ويستاده ای ازش گرفت و مشغول تعارف شد. من گوشه ايع سريز دستش بود عزیبزرگ

 تازه متوجه من شديز سبد گل به عزيل کردم. آرتان بعد از تحوی ها بهش نگاه ميده آدم ندینع

 کنج لبش ظاهر شد و نگاهش را به سمت بابای من شد پوزخندیره متوجه نگاه خیو وقت

یره من چشمشو نگرفت؟ خوب نگی همه افسونگرين! ايد! انگار اصل منو ندیبرگرداند. لعنت

ی روزيه توجه کنم؟ اون که ب چرا دوست دارم جلوش جلیه؟به درک! اصل مگه اون ک

 بابا به خودمی داشته باشه. با صدایت برام اهميد که اومده قراره بره پس چرا باینطورهم

 ويستاده هدف کنار سالن ای بی مدت طولنیدم کنار خودم.تازه فهمينجا این بشیااومد:- دخترم ب

 پدر و مادرش وین هم برتان و رفتم نشستم کنار بابا. آیدممشغول فکر کردن بودم. خجالت کش

ی روسريه ينکه شدم از ایمون حجاب کامل مامان آرتان پشيدن من نشسته بود. با دیروبرو

يدم انگار براشون مهم نبود چون نگاشون هنوز هم مهربون بود. شای سرم ولی روینداختمن

 گرمی حسابی دونستن و برام احترام قائل بودن. بابا و آقا تهرانیچون منو عشق پسرشون م

يدم به آرتان کردم که دی نگاهی چشمير مشغول بود زيزگفتگو بودن. مامان آرتان هم با عز

 کنه. بعد ازی باباها گوش می هم انداخته و به حرف های بلندش را روی پاهای معمولیلیخ

ی زد و گفت:- آقای آرتان که متوجه شده بود حوصله من سر رفته لبخندی بابایقهچند دق

 سر اصل مطلبيم سخن دوست دوست خوش تر است بهتره بريم بگذری از هر چدمهررا

 کنه.بابا هم که مشخص بودی فراموش میزو که آدم همه چیواست شیانتون بينقدرماشال شما ا

 ... شما خودتونی تهرانی آقاين داریار و گفت:- اختيد آرتان خوشش اومده خندی از بابایحساب

 هم خدمتتون عرضی.- راستش همونطور که تلفنین دونی صلح مجور هر یارينصاحب اخت

ی خلفیچ وقت هیچ آرتان گل من از اون اول سرش گرم کتاب و درسش بود و هينکردم ا

 دختر شما روينکه بود تا ایومده خوشش نی دختر خانومیچازش سر نزده ... تا الن هم از ه

 تنها اولدمونو دومادين بهتر که اين از ای چيدم و خلصه دل از کفش رفته. ما هم که ديدهد

یقتا حقی ولیديم و خدمتتون رسیم بود که قرار امشبو گذاشتين اینیمش ببی و تو لبا س دومادیمکن

 وصلتين که اينه ایم قلبی شما و دختر خانوم گلتون شدم و آرزویفته خود من هم شيگهحال د

ين اين مباهاته ...- اگر اجازه بديه ما هم مای برانی تهرای آقاين ...- شما لطف داریرهسر بگ

 سر مباحثيم ری اونوقت میدندختر و پسر گل چند کلم با هم صحبت کنن اگه به تفاهم رس
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.از جا بلند شدميزم کن عزيی کنم ... دخترم ترسا پاشو آقا رو راهنمای ...- بله خواهش میبعد

ی استوار دنبالم می گرفتم. آرتان هم با قدم هایشو بدون نگاه کردن به آرتان راه اتاقم رو در پ

.چپین بشی راحت نشستم لب تخت و گفتم:- هر جا دوست داریلیآمد. وارد اتاق که شدم خ

.تو دلم قند آب شد که تونستم لجشو دريتونچپ نگام کرد و گفت:- ممنون از مهمون نواز

ی مسخره به هم می مراسماين و گفت:- حالم از ایوترم کامپیز می. نشست لب صندلیارمب

 شما چهیم بگيد- مثل بایم؟ بزنی با هم چه حرفيد ما بايعنیخوره. - من بدتر از تو ...- حال 

ی انتظاریچ گم که من هی زد و گفت:- و منم مين؟پوزخندی تون دارينده از همسر آيیانتظارا

 بهی کاریچ ...- آره انتظار دارم که هی انتظارو دارم.- پس انتظار دارینندارم و از اونم هم

 به کار همی کاریچ هی ولی کنی می تو خونه من زندگيای یکارم نداشته باشه ... ترسا تو م

 صبح به صبح پاشم براتی- نه بابا! پس انتظار داری؟ ... اوکیم داشته باشیستقرار ن

ی اش گرفت ولخنده ازت استقبال کنم.ی قورمه سبزیصبحونه درست کنم و شب به شب با بو

ی ... - آرتان بهتره به بابا مامانت و بابای خودشو گرفت و گفت:- نه فقط گفتم که بدونیجلو

 شه.- چرا؟- چون من تکی سر و صداتر باشه بهتره.- نمی بی که مراسممون هر چیمن بگ

وت تفای تونم نسبت به خواسته اشون بی دارن و من نميادی زیفرزند اونام برام آرزوها

 حرف از دهنم کامل خارج نشده بود کهينباشم.اخمامو تو هم کردم و گفتم:- بچه نه نه!هنوز ا

 داغشی صورتم. نفسايک آرتان مشت شد. صورتشو آروده بود نزدیچونه ام تو دست قو

 عطر تلخشو به خودش گرفته بود. چشماشی نفسش هم بوی شد. حتی صورتم پخش میرو

!با تتهی؟ گفتی دندوناش گفت:- چی دادم چشمامو ببندم. از لیح ترجه ترسناک ده بود کينقدرا

ی چین شد و گفت:- ترسا خوب گوش کن ببیشتر!فشار دستش بیچی هیپته گفتم:- من ؟ ... ه

 بدون که اونا از جونم برامينو! نه به من نه به خوانواده ام. ای نکردی به من بکنین گم. توهیم

 کنی القاب بچه گونه خداحافظين مهمه. با ایلی برام خصیتمم و در ضمن شخيزن عزیشترب

 پناهی بی بچه کوچولويه قلب ین کردم قلبم عی مطلبو؟!داشتم سکته میخانوم کوچولو ... گرفت

 بود دارم سکتهیده فهميد و عقب و از جا بلند شد. شاید دستشو کشيد نگاهمو دی کوفت. وقتیم

. مشتمویرون بزنه از اتاق رفت بی حرفينکه. بدون اتش دسی کنم و النه که بمونم رویم

 تراشمی! آشغال الدنگ ... به خدا آرتان موهاتو از ته می تخت:- کثافت عوضی رویدمکوب

ی برم ... نکبت بی کنم. آبروتو می تنت پاره می زنمت ... لباساتو توی کنم. میکچلت م

 لبخند وارد شد و گفت:- اگه از فحشا. آرتان بيدم در از جا پریشعووووووووور...با صدا
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 چشماش نفسام بای من تنها برم. زل زدم تویست . درست نيین پايم پاشو بریدادن خسته شد

 نگاه نکن خواهشاينجوری ایچکس ! به هیدم رفتن. آرتان گفت:- اوه ترسی و ميومدن یخشم م

 که اونميی تحمل نداشتم جايگه. ديد حرف غش غش خندين کنه.به دنبال ای وقت سکته ميه

ی. ناخونامو محکم تويین از اتاق خارج شدم و بدو بدو از پله ها رفتم پايع. سريستمهست با

ی که فکرشو می بود آرتان! آشغال تر از اونی. چه آشغالیره ام نگيه کردم که گریدستم فرو م

کردم.

یچ هیدم مشتاق بود که فهمينقدر شد. نگاه بابا ایده نگاه همه به سمت ما کشيم وارد جمع شدوقتی

 بدم و پوزی خواست جواب منفی وجود نداره و نقشه ام واقعا گرفته. از ته دل دلم میمشکل

 شد. بابا دست منو گرفت وی همه نقشه هام نقشه بر آب مينجوری ایآرتانو به خاک بمالم ول

.يیدم آرتانو پای چشمير فکر کنم.زيد بال انداختم و گفتم:- بای شد؟شانه ای:- خب دخترم چتگف

 از جواب مثبت من خونواده اشو مطمئنی کند. فکر کنم حسابیاز حرص داشت پوست لبشو م

 کنف شده بود. به خصوص که مامانیکرده بود چون اونا هم تعجب کردن و آرتان هم حساب

ی بابا که حقو به من می ولیه؟ چیه قضیدن پرسی کردن و با نگاه ازش ممی نگاش یباباش ه

 آرتان گفت:- دخترم چقدری ...بابایه عمر زندگيکداد با لبخند گفت:- درسته دخترم حرف 

ی می باشه ...آرتان لحظه به لحظه عصبی- فکر کنم دو هفته کافی؟ که فکر کنی خوایمهلت م

. مامانش هم مشخص بود که نگران پسرشهید کوبی مین زمرویشد. داشت تند تند با پاهاش 

ين خواد ای از من دلش میشتر داد مطمئن بودم آرتان بی میچون مدام با نگاهش آرتانو دلدار

 پشت سرشو هميگه بشه. نکنه واقعا بشه؟! نکنه بره دیز همه چیخیالمجلسو به هم بزنه و ب

لل بره بینگاه نکنه؟ عجب غلط  هم خونه شدن با منویاقت شعور لی درک. پسره به کردم! اص

 خودمو بدبخت کنم. از کجا معلوميد خارج رفتن که نبايه ی بترسم؟ برايد بای چینداره. برا

 سپارمی میو ام نکنه. اصل من همه چيوونه کنم دی که قراره باهاش زندگی ساليه ين ایتو

 مهمونا از جا بلند شدم.ی تشکر و خداحافظی. با صدایخوامدست خدا و سعادتمو از اون م

 مامان افتادم ...ياد. بغلش چقدر مهربون بود! یدمامان آرتان به سمتم اومد و منو در آغوش کش

ی توی انداخت. چند لحظه ای میامرزم مامان خدابياد بود که آغوشش منو ی زنین دومينا

 عرو س گلم ...بهش لبخند زدم.ی نکنیدم نا امیدوارم گوشم گفت:- اميربغلش موندم و اون ز

 بای خل کردن آرتان خواستم. آرتان حتی مهلتو فقط براين دونستم جوابم مثبته و ایخودمم م

 گرم دست منو فشردیلی باباش مثل مامانش خی زود رفت. ولیلی هم نکرد و خیمن خداحافظ
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یرون مبل و نفسمو با صدا دادم بیو ازم خواست خوب فکر کنم. بعد از رفتن اونا ولو شدم رو

یلی کرد گفت:- عجب خونواده اصی که گره کرواتش را شل میبابا هم کنارم نشست و در حال

 هم گفت:-يز ذره افاده و کبر نداشتن!عزيه ی کنن ولی خرن و آزاد می ما رو میبودن! ده تا

 بود. ازل آقا و خوشگیلی خیاين به هم میلی بود! چشمم کف پاش مادر خیماشال عجب دوماد

 کهین بود! همچیب ادامه داد:- مامانش چقدر خانوم و نجيز خنده ام گرفت و عزيزلحن عز

 وید سفيد دندوناش مثل مروارين دهنش ... ای خواست زل بزنم توی زد دلم میحرف م

 و رو به من گفت:- نظرتيد خجالت بکش!بابا هم خنديز ...با خنده گفتم:- استغفرال عزيفرد

 شد رک به بابا بگم موافقم!ی؟نمی ناز کرده باشی خواستيا ی فکر کنی خوای مدی جیه؟چ

ی خوام فکر کنم. آخه ازدواج تو برنامه کاری رو گفتم:- نه واقعا مينممکن بود شک کنه. از ا

ی که از پله ها بال می از دست بره.در حالیفه ... حی مانین ترسا ... عيهمن نبوده.- خوب پسر

 من پنج شنبه بود. امروز همی که آرتان اومد خواستگاری کنم.روزیرفتم گفتم:- روش فکر م

ی آرتان هم مینم پاتوق ... دوست داشتم برم ببيمدوباره پنج شنبه بود ... قرار بود با بچه ها بر

ی آرتان اومده بود خواستگاری و از خانه خارج شدم. از وقتیدم پوشی نه. لبا س مرتبيا ياد

یچ خواستم برم سوئی اگه تا سر کوچه هم می نسبت به من کمتر شده بود و حتابا بیریسختگ

 به اسم خودم بکنه. بنفشه و شبنمینو خواد ماشی بار بهم گفته بود ميه ی داد. حتی بهم مینوماش

 هفتهيه ی کثافتیلی. بنفشه گفت:- خيد پریکه سوار شدند مشت و لگدشان بود که به سمتم م

يلی وی گفت رفتی هم که ميز عزی دی زنم جواب سر بال می زنگ میاست هر چ

 گفته بودم به شبنم ويز زنم؟از عمد به عزی میر کهی از فوضولی گی ... آشغال نمیرانشم

 اونجا . حوصله اشونو نداشتم. شبنم گفت:- اومدیان که هو س نکنن بیرانم شميلیبنفشه بگه و

ی شما ... آره اومد ...- واين فوضوله بلند شدی هر چدسته بابا! رو ی مارو ...- ای نه؟ کشتيا

ی می گونینش و اون ماشیژ ...- زهرمار آرتان با اون پرستی بود؟- گونیده پوشیخدا جون! چ

 بود شلوارشمیاری- کتش سبز خی؟ ...- چه رنگيگه بود دیدهپوشه؟- خب کت و شلوار پوش

 هم زده بود.شبنم و بنفشه چپی صورتوشگل خیون پاپيه ی کفشاشم اسپرت نارنجیزرد قنار

 ويدم کنم تو چشمت ...خندی گفت:- به خدا پاشنه کفشمو الن میضچپ نگام کردن و شبنم با غ

 براق ...ی ... کفش مشکی ... کروات کرم قهوه ای قهوه ایراهن ... پیگفتم:- کت شلوار مشک

!شبنم خودشو بهی تو حلقومت الهنه بموی من و گفت:- ایموهاش ژل زده فشن!بنفشه افتاد رو
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!یستا دارن!- حواستون انگار نيی خدا ملت چه شانسایچپ و راست تکون داد و گفت:- ا

 اونور يدن پری آرتان پل منه برایستآرتان مال من ن

.- بهتر! منياد ی نمیرت وقت گیچ بهتر هين ترسا به خدا از ای اگه نگهش نداری خریلی...- خ

ين خورن حال ای نگاشو ميه همه حسرت يوونه شوهر کنم ...- آخه دام خوی وقت نمیچه

 قراره من و آرتانه -ين!- ای؟ کنی تو اونوقت تو تفش می گلوی خواد هلو شه بره تویشازده م

 گهی بشم به خدا می روانين خوام زن ای- معلومه که دارم ... من نمی نداری خودت حرفيعنی

ی داره که نگووووووووو داشتم روی اخلق گهيه بدتره يوونه دا از صد تیروانشناسه ... ول

 تری مرغیز اخلقش چی هم دلت بخواد پسر هر چیلی خیشعوووووووور آوردم.- بیبال م

يه ی بد عادت شدیده نازتو کشیما نينباشه جذاب تره!- نکبت! صد سالم ...- تو از بس که ا

 و گفتم:-ینگ پارکی تویچیدم.پیه دست کدنیا ی فهمی می کنی آرتان زندگينمدت که با ا

 کنم که هر وقت اون هست منی ميزی برنامه ری جوريه ... ینمش وقت نبیچ هیدوارمام

 کهینو خرها ... تو رو سننه.ماشی المللین ...- به خودم مربوطه و مجمع بینباشم.- از بس خر

 گفتم:-ینش ماشيدن و با دچرخیدم و شبنم گفت:- شازده هم هست!يم شدیادهپارک کردم هر سه پ

 ابوالفضل!- گربه هه رو دم حجله کشته ها! رنگت مث استفراغ بچه شد ...- اه خفهيا یوا

 ...منو و شبنمیرون داده بیر زنه انگار پنی خوره عق می میر ؟ تا شيدیشوووووووووو - د

 داد. بالخرهی مدامه رفت بال بنفشه هم با خنده حرفشو ایغمون دنبال بنفشه و جیمگذاشت

ی غش غش میم تو ... هنوزم داشتیم رفتی و تو گوشی و بعد از زدن چند تا تو سریمشگرفت

 پسرها نگاهیز همه به سمتمون برگشتن. اصل به سمت ميم تا وارد شدینم همی و برايديمخند

. شبنمد خوری که خون داشت خونمو می پشت بهشون نشستم در حالیال خی بیلیهم نکردم و خ

 جز خودمون سه تا منظورشو نفهمهی زد که کسی حرف می که جورینشست کنارمو در حال
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!- نگو تو رو خدای نگامون کرد که نگووووو- چشش دراد الهینگفت:- ترسا آرتان همچ

ی ميشو! بعد از من تو ورش دار- وا! انگار داره اسباب بازیشکش- پیشو به اون قشنگیچشما

 بشقابش پاشد رفتی!بنفشه گفت:- اوه اوه چنگالشو پرت کرد توی بازب اسبایفبخشه.- ح

 کننی با شک دارن نگامون مین دوستاشم همچین ...- دروغ!- نه بابا به خدا بچر خ ببيیدستشو

 تایم و منتظر نشستيم- گور تو گور همه اشون!گارسون که اومد هر سه غذا سفارش داد

! نکنه بچه امی الهیرم. شبنم گفت:- بمیرون بود بیومده نيی. آرتان هنوز از دستشویادغذامون ب

یز می شرف!غذاهارو آوردن و روی القلب بی راحت شم...- قصیرهرگشو زده باشه ...- بم

 نخورده بودم که بنفشه به سرفهیشتر. چند قاشق بیرون بود بیومده آرتان هنوز هم نی ولیدنچ

 الن هم داره بایرون بود گفت:- ترسا اومد بپريده که رنگش ی و شبنم هم در حاليدافتاد شد

 اشويه فرصت کنم بچرخم به طرفش ساينکه ...قبل از ايم در بریم طرفمون ... پاشياد یخشم م

 بود ويستاده اراده سرمو گرفتم بال . درست پشت سرم ای سرم حس کردم. بیدرست بال

یزی چيا سلم کنه ينکه تو نگاش بدون اد. چشمم که افتای صندلی پشتیدستاشو گذاشته بود رو

 گشاد شده گفتم:-ی در آورد و با تحکم گفت:- شمارتو بگو ...با چشمایبش از جیشوبگه گوش

 بلند تر گفت:-ينبار. دوباره و ایدم فهمی کلماتو هم نمی هنگ کرده بود که معنينقدرهان؟!ا

- مهمی؟ و گفتم:- واسه چفتم جلد ترسا فرو ری کردم و تویدا خودمو پيعشمارت ....سر

ی صورتم. علوه بر خودم شبنم و بنفشه هم حسابی ... بگو ...- و اگه نگم؟خم شد رویستن

 ... شمارتو بگویاوردی سگ منو بال نی بودن. آروم و شمرده شمرده گفت:- تا اون رویدهترس

 بزنم ممکنیلش حرفی بر خلف ميگه...آب دهنمو قورت دادم و شمارمو گفتم. جرات نداشتم د

یش گوشی شماره رو زد توی هم نبود. وقتید بعيوونه سرم از آرتان دی بکوبه تویزوبود م

یز می روی چراغ گوشی مطمئن بشه سر کارش نذاشتم شماره رو گرفت و وقتينکه ایبرا

 که درست گفته ام. بدون حرف راهش را به سمتیدشروع به خاموش و روشن شدن کرد فهم

 بنفشه نفسش را با صدايم از رفتنش مطمئن شدينکه کج کرد و خارج شد. بعد از اراندر رستو

 دو سری اژدهاین سوزه! عی هاشم! ترسا دلم برات می قمر بنيا داد و گفت:- یرونب

 کردم خونسرد باشم و ازی مردم ...سعی ...شبنم هم با بغض گفت:- داشتم از تر س میمونهم

 کنم من النی ... آدمش مياد ی می ... فقط قپیست هم نی پخمچین رو گفتم:- نه بابا! هينا

 شناسنمونی که همه کارکنانش می وسط رستورانیخواستم چون نمیاممجبور شدم کوتاه ب

 گشاد شدهی بودن و داشتن با چشمایده درست بشه.- دوستاش بدتر از ما ترسيزیآبرور
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 مامان باباشه.-ی سوگولی اخلق گندشو چه جورين با اين کردن. - من موندم اینگاهمون م

 دادم بهیه بخورم. تکیزی چيگه تونستم دیلبد فقط واسه ما سگه ...اشتهام کور شده بود و نم

 خدا به من صبری کنم؟ ای بشر زندگين و به فکر فرو رفتم. چطور قرار بود با ای صندلیپشت

 از دست شبنمیو گوشيع داد.سر س شبنم بلند شد:- ترسا برات ا س ام ایغ جی صدايهوبده. 

! ا س ام اسو باز کردم نوشتهی گفت زکی. تازه چشمش افتاد به شماره اش که به رند میدمقاپ

ی وگرنه مجبور میار در نيم کارت دارم ... بچه بازیرون بیا دختر خوب پاشو بيهبود:- مثل 

 جلوهياد فکر نکنم زتات دوستام و دوسی باهات حرف بزنم. جلويگه زبون ديه تو با یامشم ب

 رفتم. بلند شدم و گفتم:- منی ميد نبود بای بود. چاره ايد تهديه داشته باشه ...ا س ام اسش یخوب

. پول غذامو دادم به بنفشه و رفتمیاين بين عوض کنم شمام تا غذا خورديی هوايه یرون رم بیم

 که ا س ام دومشنبالش رستوران نبود. مونده بودم کجا برم دی محوطه جلوی. تویرونب

 و قشنگ بود با شبنميايی رویلی سبز خی فضايه پشت رستوران ...پشت رستوران یااومد :- ب

 بهشت کوچولو بود ... راهمو به اون سمت کج کردم ويه يم عکس اونجا گرفته بودیو بنفشه کل

 که دستشوی اونجا نبود. در حالیرفتم پشت رستوارن خدا رو شکر خلوت بود و جز آرتان کس

يکش کرد. نزدی به من نگاه ميت بود و با جديستاده شلوارش وسط پارک ایب جیکرده بود تو

یه سوالين - ای؟ چيعنی يا مسخره بازين ...- ای بودی دختر خوبیشه گفت:- کاش همیدمکه رس

 توامکه به اون در ين - ای دوستام بردی ازتو بپرسم...- آبرومو جلویخواستم الن میقاکه من دق

 نقشيد بود؟ تو بای قرارمون چیست نيادت ... انگار ی مامان بابام بردی منو جلویآبرو

 و قرارامون رو هميم منو تو از قبل با هم حرف زده بوديعنی. یکردی میدوست دختر منو باز

 به مهلتیاز نی وسط؟- هر دخترين ايهو بود ی چی. اون دو هفته وقت لعنتيمگذاشته بود

:- خفهیدم کشیغ ...جیرمش مثل تو که از خداشه من بگی نه دختریداره ...- بله ول

شوووووخواستم برم که مچ دستمو گرفت. با شتاب مچمو از دستش خارج کردم و شروع کردم

 منو چسبوند بهی حرکت ناگهانيه دور نشده بودم که با یشتر هنوز چند قدم بی وليدنبه دو

 شد در گوشمی داد که استخونام داشت پودر می ... دستمو هم سفت گرفت و چنان فشار ميوارد

 ... منی کنی دم با غرورم بازی دختر خانوم ... اجازه نمی که شروعش کرديه بازينگفت:- ا

 خونه مون وی زنی ... فردا زنگ می پولم کنيه ذارم سکه یبا پدر مادرم حرف زدم و نم

 گفتم:- محاله ...ی مردم ولی از زور درد میدی؟داشتم. فهمی گیجواب مثبتتو به مامانم م

ی شد از ناتوانير زدم و اشکام سرازیغ شد. از درد جیشتر ...فشار دستش بیموناصل من پش
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 ضعف نشون بدم. آرتانينجوری شا خ و دم ای اون غول بیخودم لجم گرفت حق نداشتم جلو

 شکست.ی کردم دستمو می مفت نبود اگه بازم مخالی ...چاره ای زنیدوباره گفت:- زنگ م

 هق هق گفتم:- باشه ... باشه کثافت ولم کن دستم شکست.فشار دستش کم شد و ولم کرد.یونم

 در آورد و گفت:- مثل بچه ها اشکتی دستمالیبش ...از جی کنار و گفتم:- وحشیدمخودمو کش

 برهيادت که اگه ه باشيادت پاک کن اشکاتو ... فردا منتظر زنگت هستم ... یردم مشکته! بگ

 ترسوندن توی نصفش بود ... براين!- ايدم که الن ندیست ...- نینی بی منو هم میاون رو

ین. بنفشه و شبنم هم کنار ماشین راهمو گرفتم و رفتم سمت ماشیرم دستمالو بگينکه..بدون ا

.ینش سمت ماشم در آوردم و رفتیفم کی از تویدمو بودند. کامل نا خودآگاه کليستادهمنتظرم ا

 گذاشتمیدو کلیدم که رسین به ماشیه؟ دونستن قصدم چی و نمیکردندبنفشه و شبنم فقط نگاه م

. از اول تا آخر ....یدم بدنه اش کشی روی خطر سرتاسريه یض بدنه خوشگلش و با غیرو

ا سوار شدم و بدون توجه به بچه هین زد:- ترسا!کارم که تموم شد رفتم طرف ماشیغبنفشه ج

یغ رم. بنفشه و شبنم جی میان دونستن اگه نی بال چون ميدند پريع رو روشن کردم. سرینماش

 آخر ...یم له شده بودم که زده بودم به سينقدر. ایگن می چیدم فهمی اصل نمی کردن ولی میغج

.م حرف زده باشم. خودم هم به سمت خانه رفتی کلمه اينکه کردم بدون ایادهبنفشه و شبنم را پ

 اتاقشی آشپزخونه بود باباهم توی تويز را پارک کردم و رفتم تو ... خدا رو شکر عزینماش

 تخت و از ته دل زار زدم. دستم هنوز همی اتاقم درو قفل کردم. افتادم روی راست رفتم تويه

یدار خوابم برد. صبح که بی زار زدم که از خستگينقدر قرمز شده بود. ای سوخت و حسابیم

 که چشمانم رای آشپزخونه و در حالی مشغول خوردن صبحانه بودن رفتن تويز و عزباباشدم 

 ... دست و صورتتویر گفتم:- سلم مادر صبحت بخيع سريز گفتم:- سلم ...عزیدم مالیم

 الن برو دست وین حال نداشتم ...بابا گفت:- زشته دختر ... بلند شو هميز- نه عزی؟شست

 زد:-یغ جيز. عزیر شير زیرفتم و صورتمو گيی نق رفتم سر ظرفشونقصورتتو بشور ...با 

 ویز گفتم؟نشستم سر می درست صحبت کن ترسا!- وا مگه چيز !- به درک!- با عزيی چایم

 نونی رویدم مالی رو می که خامه شکلتی دستم در حالی رو گذاشت جلويی استکان چايزعز

 بار شما رويه رو انداختم تو سفره و گفتم:- شد من ؟لقمه شدهی ...- باز چيیبه بابا گفتم:- بابا

يگه گه دی از من گفت:- راست می به طرفدارين؟عزيزصدا کنم شما درست جوابمو بد

 نفر ...يه بابا چند نفر به ی ...بابا با خنده گفت:- ای کنی ميت دخترمو اذیلیسهراب ... تو خ

ی تهرانی خونه آقاین مقدمه گفتم:- زنگ بزنی دختر گلم ...بيید ... بفرماید خب! ببخشیلیخ
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 برد. چند لحظهی داشت لقمه را به طرف دهنش میچاره ...دست بابا وسط راه خشک شد. بيناا

!پس بگو چرا خشک شد!یه؟ و گفت:- جوابت منفیز مینگام کرد و سپس لقمه رو گذاشت رو

 چنانيز ... مثبته!عزیر:- نختم گفی از دست بره. با دلخوری چرب و نرمين لقمه به ایدترس

 از دستم دلخور نشه.يز نگفتم که عزیزی چی که گوشم کر شد. گوشمو گرفتم ولید کشیکل

ی گفت:- مبارکت باشه بابا ...- مرسی شاد شد! بابا هم صورتش شکفت و با شاديعنی یچارهب

 ...بابایم گرفته به توافق نرسی داده کی کیه سر همون قضيد نشده! شای هنوز که خبریول

یمونی بابا؟ بعدا پشی کارا نداشته باش ... خوب فکراتو کردين به ای و گفت:- تو کاريدخند

 تکان دادم و گفتم:- نه بابا ... مطمئنمی نداره ها ...جونم بابا! چه مرهبون شده! سری سوديگهد

 اصراريگه دنبايد ...یريم گی ... آخر هفته باهاشون تما س میست نی خب پس عجله ایلی...- خ

ی شه کرد؟ از باربد می چه می کرد چقدر هول شوهر دارم! ولی کردم حال بابا فکر میم

 ... امروز جمعهین امروز زنگ بزنین ... آب دهنمو قورت دادم و گفتم:- نه بابا همیدمترس

 نگامچپ ...بابا چپ ین تا آخر هفته صبر کنیست نیازی خونه است ... نی تهرانیاست لبد آقا

 نه بهی دادی کنم و منو با لبا س قورت می شوهر نمی گفتیکرد و گفت:- نه به اون وقت که م

.قبليارم ی تو سر در نمی ...بابا از جا بلند شد و گفت:- من که از کارايگه دینالن! - خب بگ

 زديز عزی نزد ولی!بابا حرفيگه؟ دین زنی بابا از آشپزخونه خارج بشه گفتم:- بابا مينکهاز ا

 چرا؟ پسره که سر جاشه!بای نکنه تو گلوت! هول کردیرپشت دستمو گفت:- نه نه چته؟! گ

 گونهيز بدزدنش!عزيده ورپری دختراين ترسم ای بود میگر که چه جيدی ديزخنده گفتم:- عز

یه؟ حرفا چين ... ای نبودينجوری خدا مرگم بده نه نه! تو که ایاشو چنگ زد و گفت:- وا

 که گونهی داره.از جا بلند شدم و در حالیرت بالخره مرده غیشه شنوه ناراحت میبابات م

ين گم ما که با هم ای دلم ... دارم به شما ميز گم عزی گفتم:- به بابا که نمیدم بوسی ميزوعز

 زنگ بزن بهيه! حالم برو یست.- باشه مادر به منم نگو ... درستش نيمحرفا رو ندار

 شه ..-ی بعدا بفهمه دلخور می خواهرو داريه ین شده ... بالخره همی چوخواهرت بهش بگ

 من گفت:-يدن تلفن بلند شد. با دیز که از کنار ميدم بابا رو دیرونچشم!از آشپزخونه که رفتم ب

 ... برویان ... قراره با خونواده عموش بيی نهای صحبت های براينجا ایانخانوم خانوما شب م

 شه بپرسم چرا؟ی ...- مین.- بابا به آتو س هم شما زنگ بزنیاد بیزنگ بزن آتوسا هم با مان

ینم همی آتوسا از اونا بزنم. برای و طرفداريد و نویما نی از خواستگاریجرات نکردم حرف

ی تکان داد و دوباره پای خوام برم حاضر بشم.بابا سری بال انداختم و گفتم:- من میشونه ا
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 رفتم سر کمدم و شروعيع سرينجا ایان زود بخوان بينقدر کردم ایتلفن نشست. اصل فکر نم

 انتخاب کردم با دستمالی و رو کردن لبا س هام کردم. دست آخر کت و شلوار کرم رنگيربه ز

 برام آورده بود. موهامو هم که طبقيتالیا بود و بابا از سفرش به ایک شیلی! خیگردن قهوه ا

 هم به بنفشهيکی زنگ به شبنم زدم و يه دورم. يزم و لخت برم خواستم سشوار بکشیمعمول م

 خوب خودم شده بودن وی شد. بنفشه و شبنم دوباره همون دوستای... کارها داشت درست م

 بپوشن و بنفشه تند قطعيد بای جشن من چه لباسی عذا گرفتن برای برام ترکوندن ... حتیحساب

يد گرفت. بای مامانش از ادا و اطوارهاشون خنده ام میاط خیشکرد که بره پارچه بخره ببره پ

 کانادايزای گرفتن وی بود و برای مجربیل گرفتم. داداشش وکیآدر س برادر شبنمو ازش م

 کردم تا همه کارا درست بشه. ساعت هفت کهی صبر ميد بای تونست کمکم کنه ولیمسلما م

يقی هنوز دقایان بود ساعت هشت بار و موهامو هم سشوار زدم. قریدمشد کت و شلوارمو پوش

 خواسته بودی تو ... از صبح هر چيدبه اومدن مهمونا مونده بود که در اتاقم باز شد و آتوسا پر

 بکنم! از جا بلندی تونستم کاری نميگه حال دی باهام حرف بزنه طفره رفته بودم .... ولیتلفن

 ...-يگه ...- ا آتوسا بد نشو دی کاه موذير زب آی گلم ...- ایشدم و با لبخند گفتم:- سلم آباج

ی سرشو آورد توی ...مانیست نينطور- ای؟ گی چرا زودتر نمی سر داشتير زيکیوخب تو که 

ی خواهرایرون بیاين جون ...- بی و گفتم:- سلم مانيدماتاق و گفت:- سلم خواهر زن! خند

 و گفت:- بعدا من با تو حرفید کشتمو دسیضخوشگل ... مهمونا اومدن فکر کنم ..آتوسا با غ

 داشت.ی هم که آرتان دوست پسر من بود به اتوسا چه ربطیريمدارم ...لجم گرفت! اصل گ

 مهمونا در حال وارد شدن بودن. باباش زودتر اومده بود تو ویم که رفتيیندختره فوضول! پا

 جوونتر هميی آقايین پایدم رسی کرد مامانش هم تازه اومده بود وقتیداشت با بابا خوش وبش م

 آرتان بود وارد شد. رفتم جلو و سلم کردم مامان آرتان زود خودشو بهی به بابایه شبیلیکه خ

 و گفت:- قربونت برمید داد! گونه امو با عشق بوسی می خوبیمن رسوند و بغلم کرد. چه بو

 ...با لبخند گفتم:- شماری دل آرتان منو ببی که تونستی عرو س خوشگلم ... تو فرشته ایاله

 صدا کن ...-یلی از امروز منو نيزم ...اومد وسط حرفم و گفت:- عزی خانوم تهرانينلطف دار

ينقدر جان ایلی آرتان گفت:- نی جون.بابایلی ...- چشم نيزم کنم دختر عزیآخه ...- خواهش م

.ید بوسیشونیمو با عشق پاباش آرتان هم دست دادم و بیعروسمو سر پا نگه ندار لطفلا ...با بابا

 دختريه یدم که هر دو جوون بودن و بعدا فهمیدبعد از اون نوبت به عموش و زن عموش رس

ی همه اومدن تو تازه آرتان افتخار داد و وارد شد. خواستم به تلفی ساله دارن فقط ... وقتيازده
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 همین همی هستم براین بره ذير زيدم دی ولینم که کرده بود بهش محل نذارم و برم بشیکار

ی- زحمتیدين؟ نگاش کنم سبد گلو از دستش گرفتم و گفتم:- چرا زحمت کشينکهبدون ا

 بود بایده رنگ پوشی از کنارم رد شد تازه تونستم نگاش کنم. کت شلوار دودینبود ...وقت

يد ندل بود! بازم به من نگاه نکرد اصیپ خوش تيی ... خدای و کروات دودی خاکستریراهنپ

 داشته! فکر کنم توی ایزه دونم خدا از خلقت تو چه انگی. آ خ آرتااااااااااااااان من نمیدم پوشیچ

 تلفنیز می!!!! سبد گلو روی؟ هستی باشه. آخه تو چه موجوديده آفری دست گرمیرو برا

ين بدجازه رادمهر اگه ایگذاشتم و رفتم نشستم کنار بابا ... مامان آرتان با لبخند گفت:- آقا

 و گفت:- خواهشيد دوتا مال همه ان ...بابا هم خندين ايگه آرتان من ... دیش پینهترسا جون بش

 کنارین کمر من گذاشت و گفت:- دخترم ... ترسا ... بشی. دستش را توين داریار کنم اختیم

ی حتخنديدند جا نشسته که کنارش جا باشه. همه يه دوماد خودش از عمد ی آقاينآقا آرتان ... ا

. پسره پرو! نگام افتاد به آتوسا داشتيد خندی بشه داشت مید سر خ و سفينکهخود آرتان. بدون ا

 هم لبخند به لب داشت. خم شدم و در گوش بابا گفتم:- بابا ...ی خورد. مانیبا نگاش آرتانو م

 مبل کناری نشستم رویض جا رحتم!بابا چنان نگام کرد که بدون حرف بلند شدم و با غینهم

يم خواست از من خدا به داد برسه حال که عقد نکردی جونم چه کارا میلی نينآرتان. ا

 به حال بعدمون! بدبخت شدم رفت! آرتان که به حرصی چسبونه به هم وای مارو مينجوریا

 زدم بای لبخند ميگران برده بود گفت:- آش کشک خاله ته! در حال که به دی من پیضو غ

 دقی و داری خوری حرص می وقتیاد خوشم مينقدر!- ای خاله بشم الهی بی:- اگفتم يیترشرو

 رسه آقا!- شتر دری!- وقت حرص خوردن شماهم مياد ی از دستت بر نمی کاری ولی کنیم

 تونم دقت بدم آقا ...- اااا هنوز خرتی پنپه دانه ...- اون شتره! من ترسام خوبشم میندخواب ب

 رفته کاريادت دختره رو ...- انگار ين خوام ای نکن پاشم بگم نمکاریاز پل نگذشته ها! 

 تو آآ... اراده کنم همهی دستای نقطه ضعف از من تويه شده ين!- فکر نکن ایرهخودتم به من گ

 مثل توی دست آدمیر کردم قراره گی گم و خلص!- منم فکر نمی جون میلی به نیزوچ

 شدمی چاکم مینه سی از همون عاشقايکی کردم. زن ی می کارین ... وگرنه عمرا همچیفتمب

 ...- من کهین- نه فقط شما داشتین؟که لاقل تا ابد منتمو داشته باشه.- اوه شما مگه عاشقم داشت

 آرتان بلندی بابای بهم نداده بود که صدای شازده! هنوز جوابياده روت زیلیبــــــــــله! - خ

 عرو س خانوممون ...ين بله برون ای برایديم خدمت رسينجا اما رادمهر ی آقايگهشد:- بله د

یار کرد و گفت:- اختی ...بابا سرفه اين به سر خودتون زدين زدی هر گلیچی قينم و ايش رينا
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 دختر خودتونه! -يگه نکنم... ترسا هم دی مورد دخالتين دم در ای میح ... من ترجيندار

يه که خدا یم کنی از امروز فکر میم ما که دختر نداشتیلیه منو نید کنم! ترسا امیخواهش م

 گلين ايه مهری سر ماست ... برای که آرتان منو بخواد جاش رویدختر هم به ما داده ... کس

 کنه با من منی بود تعارف میدا کنم ...بابا که پی منت قبول ميده به دین که بگیدختر هر چ

 اون دخترتونيه گفت:- اصل مهريد بابا رو دی دلدو ی وقتی تهرانی بگم؟ آقایگفت:- وال چ

 شمايه ترسا جونم همون باشه ...رو کرد به آتوسا و گفت:- دخترم مهريه که بود مهریهر چ

 شوک منش و وقار خونواده آرتان قرار گرفته بود گفت:-ی تویچقدر بوده؟آتوسا که حساب

110 شمعدون نقره ... ينه ربع سکه ... آتا آخه ...- بگو دخترم ....- چهار هزار ی تهرانیآقا

!ی جالبيده و گفت:- چه ايد آرتان خندی ...بابايا س شاخه گل 1362 ساخته شده و یمثقال طل

یه سکه باشه به اضافه بق4000 عروسم همون يه به نظر من مهری سکه؟! ولیربع سکه به جا

 اميه خواست مهری!! دلم نمبــــا! بابا بــــاید کشی ...مخم داشت سوت مین که گفتیزايیچ

 کنم! بابا داشت اعتراضی خواستم آرتان فکر کنه دارم با وجودم تجارت می باشه ... نمینسنگ

یشتر گفت:- ارزش ترسا از نظر ما بی داد و می هم فقط سرشو تکون می تهرانی کرد و آقایم

ی خورد و اصل براش مهم نبود. چی ميی حرفاست.آرتان هم خونسردانه داشت چايناز ا

 اونيدم دی بشر خدا خلق نکرده بود. وقتين باشه. خونسردتر از ایش دومينبراش مهم بود که ا

يه شه منم ی گه خودم دست به کار شدم و زبون درازمو به حرکت درآوردم:- می نمیزیچ

ی چر هيزم جون گفت:- بگو عرو س قشنگم ... قربونت برم عزیلی و نيدند بگم؟همه خندیزیچ

 کنم؟یین مو با اجازه پدرم خودم تعيه شه مهری مجلس مال توئه!- مين بگو ... ایدوست دار

 بگمیزی چيه ید ترسی حرف نزن! ميعنی رفت که ی چشم غره میهمه تعجب کردند. آتوسا ه

 ادامه دادم:-یه از دست بره. بدون توجه به اون و بقیمجلس به هم بخوره و لقمه به اون چرب

 حق توئه!آب دهنمو قورت دادم ... نفسيه آرتان گفت:- بگو دخترم ... مهری ؟بابام تونیم

 سکهيه! ی همه شد اندازه نعلبکی سکه باشه ... چشمايه يد من بايه و گفت:- مهریدم کشیقیعم

 خون آب پرتغالی به جای زدی خورد کارد میکجا و چهار هزارتا کجا؟ بابا خون خونشو م

ی کرد. بابای آرتان هم داشت با تعجب نگام می کرد چون رنگش زرد شده بود! حتیفوران م

يگه. دير شه؟!سرمو انداختم زی کرد لبخند بزنه و گفت:- دخترم ... آخه مگه میآرتان سع

 خوام ... بهی نمیشتر سکه بيه من یست؟ مال من نيه گفتم:- مگه مهریدم کشیداشتم خجالت م

 سفت خودمو نگه داشتهی گرفت ولی داشت خنده ام ميگه! دطا شاه قلبم!چه غليگانه ... یتن
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 جون از جا بلند شد اومد طرفم ویلی نينکهبودم. چند لحظه سالن در سکوت فرو رفت تا ا

يه از اشک بود. يز رنگش لبری عسلیدستمو گرفت و بلندم کرد. زل زدم تو چشمام. چشما

. در گوشم زمزمه کرد:- حقا که انتخابفت محکم که دردم گرينقدر تو بغلش ایددفعه منو کش

 جونیلی حرف من نزد. نی حرف روی کسيگه دست هم بلند شد و دی ... صدایره نظیآرتان ب

. جعبهیفش خوب منو فشار داد و آب لمبو کرد ازم فاصله گرفت و تند تند رفت به طرف کیوقت

ی رادمهر می تون آقاجازه در آورد و رو به بابا گفت:- با ایفش کی از توی خوشگلیمخمل

 کنمی خواهش میارين تکان داد و گفت:- صاحب اختیخوام عروسمو نشون کنم ...بابا سر

ی خوندم. از چهار هزار سکه گذشته بودم الکی بود و از چشماش می عصبی بابا حسابی...ول

:- جونمت گرم گفیلی جون در جعبه رو باز کرد و گفت:- آرتان مامان ...آرتان خیلینبود! ن

ين کن ای کاريه کم داشتم .... خدا ینو پسرم حلقه رو دست خانومت کن ...واه! همیامامان ...- ب

 خاص خودش از جا بلند شدیژ زنم! آرتان با پرستی میرنکبت دستش به من نخوره که من که

تون و رو به بابا گفت: - با اجازه يستاد من ایو حلقه رو از دست مادرش گرفت. اومد جلو

 سنم به بابام نگفته بودم پدر جان! چه زودم پسرخاله شد.ينپدر جان!اوهو! پدر جان! من با ا

ی داریار و گفت:- اختید ترکیل چس فین خوشش اومد که لبخند رو لبش عیانگار بابا هم حساب

 بود!ی معمولی ... معموليخ خونسرد دستمو گرفت. دستش نه داغ بود نه یلیپسرم ...آرتان خ

 انگشتی و آروم آروم اونو توی انگشتاش و به نرمین گرفت بیک شیلی خینو گنده پر نگحلقه

يف کم گشاده ... ظريه دستم جا خوش کرد با لبخند گفت:- برات ی حلقه تویمن فرو کرد. وقت

 جون تشکریلی براش نازک کردم و از نی کردم.پشت چشمی که فکر می هستیتر از اون

 ويدن دو تا جوون که همو پسندين رادمهر ای آرتان رو به بابا گفت:- راستش آقایکردم. بابا

 به همينا به نظر من بهتره هر چه زودتر ایست نيز جايگه مال همه ان ... پس تعلل ديگهد

يگه ... به نظر من دو هفته دیست هم که سر راشون نیمحرم بشن ...- بله البته البته ...- مشکل

 ویم رو با هم برگزار کنينا ای و حضرت زهراست عقد و عروسی علمامکه سالروز ازدواج ا

ی تکان داد و گفت:- از نظر منم مشکلی ... بابا هم سریشون سر خونه و زندگیمشونبفرست

 متفرقه هم زده شده و قرار شد فردا صبحی حرفایه ... جهاز دختر منم آماده است ...بقیستن

 بود که باين متفرقه. مرگ برام بهتر از ايدهای و خريش آزمای برايم دنبالم که بریادآرتان ب

 وید کشیغی هم داشتم؟ بعد از رفتن مهمان ها آتوسا جی مگه چاره ای ولیرونآرتان برم ب

 گرمه ...- ا آتوسايی کنه نگو سرش جای من ناز می برای گم چرا هی! من ميدهگفت:- ورپر
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 وقتی شاه قلبم ... کیت به نی گفتی که نميش سر نذاشته بوديرتهمت نزن!- حرف نزن! اگه ز

 کردم. آرتان قرار بود بشه شوهرم بذار هر جوری انکار ميد نبايگهکرد بشه شاه قلبت؟د

 که محکمی حرف فقط شونه بال انداختم. آتوسا بغلم کرد و در حالیدوست داشتن فک کنن. ب

 مقبولیلی خی! به چشم برادرياين می به هم یلی دلم خيز گفت:- مبارکت باشه عزیدم بوسیم

 دونم ... - انشالی بودن ...با غرور گفتم:- آره میت با شخصیلیبود ... خونواده اش هم خ

 که منیزی اون چينکه و گفت:- با اید بوسیشانیمو هم برادرانه پی ...مانيزم عزیخوشبخت بش

 داداشی نداشت ...- مرسف انتخابت حری خوشبخت بشیدوارم بازم امی خواستم نشد ولیم

 حلقم.ی کرد توی داشت دود می و حسابید چرخی مدام با اسفند دور سر من ميز ...عزیمان

يع! اومدم سرینايی بدرقه مهمونا رفته بود اومد تو و گفت:- چه ماشیهمون لحظه بابا که برا

ين کردیق:- تحقید پرسی خودمو گرفتم و لل شدم. مانی جلوی بابا؟! وليدين ديشوبگم فرار

يکی ی خواستگاری برایان خواستن بیبابا؟ مطمئنن؟!- آره پسرم همون روز که زنگ زد م

 ...بعديده ندی کس تا حال ازشون بدیچ و هین گفت خونواده سرشناسیق تحقیرو فرستادم برا

 همهی دعوا بشه که اونجوريه سر مهریدی و گفت:- ترسید حرف به سمت من چرخيناز ا

 درست کردم ...یو زدم گفتم:- همه چی که گاز می برداشتم و در حالی؟سیبی کردخراب یزوچ

 کردم دختری منو بغل کرد و گفت:- فکر نميد خندی که مردانه می!بابا در حالينخبر ندار

 ترسا ...- ا بابای زود تنهام گذاشتیل رفت .. خی بزرگ شده باشه! عرو س شدينقدرکوچولوم ا

يی ...- بابای خونه ما مهمونيگه از حال تا دو هقته دی ری می داريگههنوز که نرفتم ...- د

 وين از پس فردا با آتوسا بريد حاضره؟- چون بای گفتی چرا الکیستجهاز من که حاضر ن

ی دستمو گرفت و گفت:- من و تو ... وای حال داره؟آتوسا با شادی کی ...- واینحاضرش کن

 خدا شاهدی باشم ولین اونا سهی کردم در شادی شه.سعی م س من داره عرویچه شود! ترسا

یز تفاوت بود ... کاش زودتر همه چی برام بیز وجودم نبود. همه چی توی شعفیچبود که ه

 رفتم سراغی زودتر می هر چيد شدم. بای تظاهر کردن ها راحت مين شد و من از ایتموم م

 آرتانیش سال پيه از یشتر خواستم بنمی يطی شرایچ سپردم بهش. تحت هی و کارامو میلوک

 چشم باز کردم. داشتميز آوردم... صبح با نوازش دست عزی از اون دووم نمیشتربمونم .... ب

 پاشوی؟ چيعنی!- ياد ی خوابم ميز گفتم:- ولم کن عزيی مردم. با ترشرویاز زور خواب م

 پاشو مادرينجاست ايگهقه دی زشته ... زنگ زد گفت ده دقياد ی شوهرت الن مين! اینمبب

 غلط کردم به خدا! منويا شوهر! خداين درد تو گور ای شه ... شوهر! ای شلوغ ميشگاهآزما
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 و گفت:- پاشو ...ید لحافو کشيز سرم که عزی غلطا؟! خواستم لحاف را بکشم روينچه به ا

ی برمر شه از دم دی میمون تو سر و روت بکش زشته! پسره پشی دستيهپاشو زودباش 

 ویش زدم:- شیغ ...جیمه و نیش ولم کن ... اصل مگه ساعت چنده؟!- ساعت شيزگرده! - عز

 با غرغر دستمويز بالش فرو کردم و دوباره چشمامو بستم. عزی حرف سرمو لی!!!! بیم؟ن

 تخت همونجور نشسته چشمامو بسته بوم و اصرار داشتم بازم بخوابم. آخهی و نشوندم رویدکش

ی دست بردار نبود منو به زور از رويز عزیآرتان آدم بود که به خاطرش از خوابم بزنم؟! ول

ين گفتم ای لبير که زی جمله اینتخت بلند کرد و منم مجبور شدم بالخره چشمامو باز کنم. اول

ی آورد. رفتم توی وگرنه پدرمو در مید نشنيز بابات آرتان! خوبه عزیبود:- تف تو قبر بابا

 پفیلی خواستم دست آرتان آتو بدم. صورتم خی و تند تند دست و صورتمو شستم. نميیدستشو

 رفتم سريین رفته بود پايز. عزیرون صورتم و اومدم و بی تویدمداشت چند مشت آب سرد پاش

 در آوردم.یمو و کفش مشکیف و کی و مشکی و شال آبی آبین با جيمو سورمه ایکمد و مانتو

 دم پله هايز. عزيین پاشنه بلند تلق تلق کنون رفتم پای و با اون کفشایدمتند تند همه رو پوش

 گفت:- بدويین پایدم شد. تا رسیمون پشيد منو دی وقتی بال وليومد ی بود انگاز داشت ميسادهوا

 من هنوز صبحونه نخوردم ...-يز!- آره بدو معطلش نکن ...- عزید؟مادر دم دره ... - وا رس

 خواستم هر طور شده آرتانو معطلی ...می بديش آزمای خوای ميعنی دختر! شی ناشتا بايدبا

 زنه خونه!-ی زنگ می پسره مگه شماره خودتو نداره؟ هين گما مادر ای گفت:- ميزکنم. عز

 شه بپرسه تو خودت بهشی داره روش نمیا اون حيدنه هنوز بهش ندادم!- وا زشته دختر شا

ی منت بکشه!- وای گرفتن شماره من کلی برايد بايم؟ آش نذرن! مگه ميز؟ عزی چيگهبگو.- د

ين از ای ناز اونو بکشيد شوهرته دختر! تو بایست نیابون پسر تو خيگه که دينخدا مرگم بده! ا

 جونم! بغلش کردم و تند تنديز بشم من عزیت قربون افکار عهد بوقی الهیبه بعد نه اون!- ا

ين ای منو ماچ کنيخواد برو نم یا جدا کرد و گفت:- بخودش. منو از یدنششروع کردم به بوس

 رم بال برشی مو بردارم ... میمه رفته دفترچه بيادم! من ی وای وقته منتظره ..- ایلیپسره خ

 اتاقم نشستم لب تخت وی رفتم بال تويانه موذی چپ چپ نگام کرد و من با لبخنديزدارم.عز

ين ای پاير در اومد:- ترسا زيز عزیغ اش شده بود اومده بودم بال که جیقهوقت گرفتم. پنج دق

 بال اومدنی که شد صدایقه از جام تکون نخوردم. ده دقی وليدمبنده خدا علف سبز شد ...خند

 وسطيختم کشومو ری تویزای از جا بلند شدم و چيع. سریدم همراه با غرغرهاش شنيزوعز

 به خودم گرفتم و گفتم:-ی ناراحتیافه باز کرد ققو در اتايزاتاق خودمم نشستم وسطش. تا عز
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 پسره دمين است ایقه دقیست بینم! پاشو ببیست!- به درک که نیست ... دفترچه ام نيز عزیستن

 ...خنده ام گرفته بود.ی بریمه با بيخواد نم یدره! زشته دختر! برو آزاد برو پولشو که دار

 معطليی دستشوی هم تویقه آب بزنم به صورتمو برم. پنج دقيه خب باشه پس برم یلیگفتم:- خ

 ویدم بوسيزو دوباره عزیرون اومدم بی اومد. وقتی داشت اشکش در ميز عزيگهکردم که د

 سر خی که در خونه رو باز کردم چشمم به فرارین. همیرونخرامان خرامان از در رفتم ب

 نذاشته بودم کهیرون در بزا. هنوز پامو ید درخشی در خونه میرنگ آرتان افتاد که جلو

ی چيزو خدا حال جواب عزی! کجا رفت؟! ایداد داد بی گاز و رفت! ایآرتان پاشو گذاشت رو

يت خواست مثل من اذی بعد رفت ميد ... مطمئنم منو ديده ... حتما منو دیشعوربدم؟ پسره ب

ی دعوام می کليز خونه. عزی خواستم دوباره برگردم توی آرتان. نمی هستی عوضیلیکنه. خ

 بودی کردم. پاشنه اش دوازده سانتی ميتم راه افتادم سمت کوچه. کفشم اذیادهکرد. همونجور پ

ی برم اصول پاشنه هايی جاین دونستم قراره با ماشی که ميی نبود. وقتای رویادهو مناسب پ

 پاشنه بلند علقهش به کفينقدر دونم چرا ای نمی کردم. قدم بلند بود ولی ده رو انتخاب میبال

 زدم. وگرنه مجوبر بودمی بلند بود و من ازش بال نمیداشتم. خدا رو شکر قد آرتان هم حساب

 زنگ زد.یم رفتم سر کوچه که گوشیبرا حفظ آبرو کفش اسپرت بپوشم. سلنه سلنه داشتم م

 از جوابد دادم؟! از بعی می چينو! جواب ايدم رو دیما که درش آوردم عکس نیفم کیاز تو

 گذاشتم در گوشم و گفتم:-یو شد جواب ندم. گوشی ازش نداشتم. نمی خبريگه دید که شنیرد

 صداش بغضينقدر قلبم:- سلم عرو س خانوم ...ای روید گرفته اش خنجر کشیبله ...صدا

 ...- مبارکت باشه عرو س خانوم ...-یماداشت و ناراحت بود که منم بغض کردم. گفتم:- سلم ن

! زنگ زدم باهات حرف بزنم. هنوز مايزم نگو عزیچی نگو ترسا ... هیچی که ...- هزهنو

ی منو صدا مينجوری دلم؟ جانم که تو ايز!- جانم عزیما!- نی منی. هنوز ترسای نشدیکس

یما گه. گفتم:- نی ميون من ...حالش خوب نبود مشخص بود داره هذی! عشق من ... ترسایکن

 شه بدی شنوم مگه می تو رو که می خوب خوبم! صدايزم عزم!- خوبیست؟حالت خوب ن

 متاسف باشم که اونقدر خوب نبودم تا تويد من بای؟ چی من متاسفم ...- متاسف برایماباشم؟ - ن

ی گناه داشت ... رازدار خوبیما بگم. نیما نی برایو شدم همه چی ...داشتم وسوسه میانتخابم کن

 بزنم گفت:- دوستتی من حرفينکه. قبل از اید کشی عذاب مکمتر ينجوری ايدبود مطئنم ... شا

 کنه؟ ترسا اگه بهتی راحت باشه خوشبختت میالم من؟ اونقدر دوستت داره که خی ترسایدار

 کنمی کنه نابودش می احترامی ذارم ... ترسا اگه بهت بی چشمت ابروئه زنده اش نمیبگه بال

120

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 ها روين تونه برات بهتری مينهايی بهتريق! تو لی تو فرشته ایعشق من ... تو عشق من

ی نمیچی تو هیما هق هق گفتم:- نیون ترسا؟! اشکم در اومد. میفراهم کنه؟! دوسش دار

ی داشت اوج میما نی کرده؟ آره ترسا ؟ آره؟صدايتت اذيزم؟ دونم عزی نمیو ...- چیدون

 کنم که نعره اش بهی ميه گرم دارید شد. فهمی میشتر منم داشت بيه که گرینطورگرفت هم

 ... لعنت به من که بهت زنگ زدم ...ی!!! آره ... لعنتی؟ کنی ميه گریآسمون بلند شد:- دار

 دلم حرف بزن بايز نازت؟ عزی تونسته اشک بشونه تو چشمای چی؟ ناراحتیترسا از چ

یزو. همه چگفتم اون دل کوچولوت ناراحتت کرده ...زبون باز کردم و ی توی ... بگو چیماتن

یزو ساکت همه چیما که تو ذهن بگنجه. نیزی خوب بود. خوب تر از اون چیلی خیماگفتم. ن

 بودم سر کوچه.یده گفتم. تا حرفام تموم شد رسیزوگوش کرد ... اون گوش کرد و من همه چ

يوونه هم بلند شد:- ترسا ....- بله؟- آخه دختره دی مانی به سمت فلکه ... صدایدم هدفه چرخیب

ی خوب با هم می بری خواستی کشما! تو که می زنم از دست تو خودمو می ميه؟ چه کارينا

ی کارين خوام. ای می مگه من تورو زوری گفتی خوب به من می ازدواج کنيخوای. نم یمرفت

ی شد مانی کردم و گفتم:- نمیر فیر.فيم کردی با هم می بکنيبه پسر غريه با ی خوایکه م

 نزن! در اونصورتم من باز بهين شدم که ...- حرف از دی ميون به تو مدينقدر امن ينجوریا

 ماجراها رو به هم بزن ... منين کنارت باشم! ترسا ای دی شدم که بهم اجازه می ميونتو مد

ی پسره رو قول من حساب کرده ...صداين ايره دیلی الن دگه خیما نینخودم نوکرتم هستم.- بب

 اگه زدی؟ کنی اعتماد ميارو ين به ای سر! تو رو چه حسابیره:- آخه دختره خشد بلند يادشفر

 تونه از تو بگذره ...بهی می کی تو دلبری تو لوندی ترسا تو خوشگلی؟ سرت آورد چيیبل

یزا چين ای خوشحال شده بودم چون تاحال کسیشعورا بين این ساکت شد. من عید که رسينجاا

 ...- تمومشیست شدم!- نه مهم نی ... عصبید از چند لحظه گفت:- ببخشدرو بهم نگفته بود. بع

! حداقلی ...- لعنتیل شه به هزار دلی نميگه کابوسو ...- دين تمومش کن ای ترسا خانومیکن

يگه آره دی بابا بهم گفت اگه گفتينکه کنم.- اول ایچندتاشو بگو تا بتونم خودمو راض

 قرارداد نا نوشته دارم ... من قوليه پسره ين من با اينکهتمومه ....- بابات با من ....- دوم ا

 به کمکيگه پسره تو دی کنه بهش کمک کنم.- گور بابای که به من می کمکیدادم در اضا

 روزيه من و تو اگه یما نينکه ...- سوم ای بکنی براش کاریست پس لزم نی نداریازیاون ن

ی ممکنه رابطه آتوسا و مانی خراب بشه. حتی همه چکنه برسه ممیه به گوش بقيیمونخبر جدا

 ذاره.-ی میر تاثیلی اون خی زندگی رویه قضينهم خراب بشه. مامان بابات با آتوسا بد بشن. ا
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یمتو ...- تو انگار تصمیری گی میم با احساست تصمی! تو داریمااونم با من ...- بس کن ن

یلی سکوت کرد. سپس صداش بلند شد:- خی الحظه مونم.چند ی ..- آره من با آرتان میگرفت

ی هم که ازش جدا شدی. وقتیست نی ازدواج واقعين دونم ای کنم چون می میخب دلمو راض

 خوام مواظبت باشم. دری کنم فقط می نميجار ... نتر س مزاحمت برات ایشت اونجا پیاممن م

 بگو ... هر موقع ....من به ی داری مشکلی پسره هم هر وقت حس کردين با ایطول زندگ

 ...-ی خوامت خانومی میلی ...- خيتت که؟- آره ... باشه ممنونم از حمای فهمیترسا م

ید - به امینطور.- تو ام هميزم زنم. مواظب خودت باش عزی نمی حرفيگه!!!!- باشه من دیمان

ی رو کمیما. تونسته بودم نیدم کشی نفس راحتی ...- خداحافظ.بعد از قطع کردن گوشيدارتد

 مدل بالین دونستم کجا برم. دو تا ماشی. نميستادم ایابون کنار خیدمآروم کنم. به فلکه که رس

 جوجهين که از ايکیشون کردم. ی داشتم راننده ها رو برنداز میطنت. با شيستادن پام ایشپ

 ناخن بلندما شد بی کنم!حرصم گرفته بود کاش می میت بال راضیا خفن بود گفت:- بی هایغیت

ی بوق بلند و کشداری صدايهو کردم کجا برم که ی. داشتم تو ذهنم فکر میرونچشمشو بکشم ب

 آرتان درست پشتین! ماشیه کدوم الغین بال و سرمو بال آوردم تا ببيدمبلند شد. دو متر پر

 بوق و قصد برداشتن هم نداشت. رانندهی بود دستشو گذاشته بود رويستاده مزاحما اینایماش

 آرتان وین ماشی تويدم پريع بشه و بره سراغ آرتان که وحشت کردم و سریادههه خواست پ

 من عشق سرعتی بال بود ولیلیدرو بستم. آرتان هم با سرعت برق راه افتاد. سرعتش خ

.یم که هر آن امکان داشت ناکار بشینا ماشین بید کشی ميراژ. چنان ویدم ترسیبودم و اصل نم

 نزنم. بای دادم حرفی میح دادم. ترجیه تکی چشمامو بستم و سرمو به پشت صندلشردانهخون

 چشم باز کردم. آرتان صاف رو به من نشسته بود و با چشمانیابون کنار خینتوقف ماش

-ی؟ کردی می کنم گفت: - اونجا چه غلطی نگاهش ميد شده بود. تا دیرهخونبارش به من خ

 فهممی منم میدی تو فهمی ...- حرف دهنتو بفهم ترسا!- وقتی کردی که تو میهمون غلط

ی نگام کرد سپس سرشو گذاشت رويد جوی که پوست لبشو می...آرتان چند لحظه در حال

ی شه من راحت بشم؟!بی تموم میه قضين ای خدا! کی و زمزمه وار گفت:- اینفرمون ماش

يکی که بود گفت:- يی.از همانجایتوجه به حرفش گفتم:- تو امروز صبح مثل با من قرار داشت

 قبلش زنگیقه شدم.- من از ده دقی کنه. - خب من داشتم حاضر ميادآوری به خودت ينو ايدبا

 مگه حاضر شدنت چقدری کنی نميش تو که آرای ساعت هم دم خونه منو کاشتیمزده بودم ... ن

 راهی سازی قند و پولکخونه ...تو دلم کاری صبحونه هم که قرار نبود بخورید؟ کشیطول م
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 مهمينقدر ايعنی گشتم. - ی م میمه کردم نخندم و گفتم:- داشتم دنبال دفترچه بیافتاد. سع

 پسیستم من نيدی دیرون بیومدی و گفت:- مگه نید کشیقی ...نفس عمينقدر از ایشتربود ...- ب

يادت انگار یرم؟ بگزه اونم از ششما اجای برايد- بگردم ... بای؟ بریکجا ره افتاده بود

 اونجای دونی احمق جون می ولیری از من اجازه بگيد وسط حرفم و گفت:- نه نبايدرفته ...پر

 نداره اصل کاشی کردن؟ به من ربطی ميتت داشتن اذی چه جوريدی کجا بود؟ ديسادیکه وا

 دادمقورت .... - آب دهنمو یست نيسادن وای شد اونجا جای بردنت تا برات در س عبرت میم

 رو راه انذلخا و گفت:-ین ماشی؟دوباره پس چرا برگشتیو گفتم:- اصل مگه تو نرفته بود

 منم برگشتم.ارواح عمه ات کهیرون بی خانوم بهم گفت که اومديززنگ زدم خونه تون ... عز

ين ای. آرتان گفت:- البته برای کردیب هم منو تعقی اومدم برون. مطمئنم کليدیتو منو ند

 کارش ... وگرنه حقت بود امروز علفی تموم بشه بره پيا مسخره بازين که زودتر ارگشتمب

!آرتان با خشمی علف شدی خنده و با تمسخر گفتم:- فعل که شما کلير ....زدم زی حسابیبش

 شه خانوم ...با پوزخند گفتم:-ی نوبت منم می دوره شماست ... ولينکهگفت:- آره الن مثل ا

 عجله؟!- قبرستون ...- سر قبرت؟!از حرف من جا خورد و بعد ازين با ای ری ماحال کج

 ... آتوسا بهیتی رادمهر به اون با شخصی سکوت گفت:- من موندم تو کار خدا! آقایلحظه ا

 کردم بهی وسط! من چه گناهين ايهو ی شدی ... تو چینی به اون نازنيز ... عزیاون خانوم

ی جلوینو عز و جز نکن ... آش کشک خالته - ماشينقدر افتادم ...- اتو یردرگاه خدا که که گ

 نکن که باهاتی ... کاری ذره بهت رو دادم پرو شديه پارک کرد و گفت:- ترسا يشگاهآزما

يادی حرف زيین!- برو پایدم ترسی وای ...- واینی بی سنگ رفتار کنم ... بد میکه تيه ینع

 به هم. آرتان هم کنارمیدم بعد هم در را کوبيین باز کردم و رفتم پاینو حرف در ماشینزن ...ب

! اون از اوندفه کهی؟ کنی می خالین چرا سر ماشی شی میآمد و گفتک- از دست من عصب

! - دوست دارم ...- توی شکستی از الن که درو زدينم دستم ای روی گذاشتیلیونیخسارت م

يم شديشگاه!با هم وارد آزمای آدم بزرگ قلدر عقل کليه ...- توام ی زبون نفهمیت تربی بچه بيه

 تا نوبت ما بشه. آرتان بدونید کشی طول می شلوغ بود که دو ساعتينقدرو نوبت گرفتم. ا

. چندياد ی چشماشم بست. معلوم بود خوابش ميوار داد به دیه نشست و تکیمکتی نیحرف رو

 دونم چرای زدن. نمی ميدش داشتن دیتا از پرستارا چشمشون آرتانو گرفته بود و حساب

 کنم که بفهمن آرتان مال منه. رفتم کنار آرتان نشستم.ی کاريه خواست یحرصم گرفت دلم م

 گذاشتم سری چشمامو بستم و سرمو به نرمیدم کشیقی نشون نداد. نفس عمی عکس العملیچه
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 تکون نخوردم بهاصل من ی جا خورده. ولی دفعه تکون خورد. معلوم بود حسابيهشونه اش. 

 کنن ...یسه اون پرستارا ماستاشونو کينکه ای کارو کردم فقط براين. ایاوردم خودم هم نیرو

 کم کم داشت خوابميگه گذشت و من همونجور اونجا خودمو به خواب زده بودم دی ساعتیمن

 وورد کتش درآیب از جیشو گوشيع سریلی آرتان بلند شد. آرتان خی گوشی برد که صدایم

 ... - ترسا کنارمیم جواب دادم:- جانم مامان؟!- بله خوبیاول صداشو قطع کرد بعد به آهستگ

ی مينکارو داشت به خاطر من ای جدی خدا! آرتان جدی تونم بلند حرف بزنم ...ایخوابه نم

 ... نوبتمونیديم رسير کم ديه مامانش بود؟ دوباره گفت:- ی کردن جلوی نقش بازیکرد ا برا

 شمعدون هم حلقه ...- قربونت برم ... خداحافظ.اه چه مامانينه هنوز ...- بله چشم ... هم آنشده

 متانت داشته باشه و با آرامش حرفينقدر ای کسی بودم تا حال جلويده آرتان! ندين بود ایلیذل

 پلنگا رفتم که صدی کرد. دوباره داشتم تو اوج خواب می به همه از بال نگاه میشهبزنه. هم

 شونه آرتانی سرمو از رويع عوض کرده بودم. سریمو! آهنگ گوشيدا بلند شد. جدیصورت

 خودته!ین عیتم در آوردم. آرتان با پوزخند گفت:- آهنگ گوشیفم از تو کیموبرداشتم و گوش

 نازک کردم و با ناز جوابی ...پشت چشميی جای ذاری ... آبرو واسه آدم نمينوعوض کن ا

:- از بنفشه به عرو س خرچسونه ها ....یچید پی گوشی بنفشه توی!صداااااانم؟دادم:- جا

 کر شدم.- چه خبرا؟ی؟ حرف بزنی تونی- درد! مث آدم نمیشششششششششششششششششک

 کاری ... من با حال تو چيشششش- ای؟دوماد کجاست؟!- سلم عرض شد من خوبم شما خوب

 بر سرت کنم. ... تو گلوت بمونه اگه تنهاک خایدارم؟ دوماد کجاست؟!- تو حجله ...- ا

.غشی ذاری نمی من باقی برایزی چيگه تعارف بکنم به تو که ديه. - پ ن پ ی کنیخور

 بگن بچهيشال ...- ايشگاه حال؟!- آزمای! کجا هستیث خبی و گفت:- خوش اتهايدغش خند

ی بری نداری- کاربتتتتتتتتتتت شه ...- نکی تو میه ...- اشکال نداره تازه شبیشهتون منگول م

 دارهی درست صحبت کن ...- اتفاقا رادارا به کاره ...- جدیپیان خوش تی آقای- جلویری؟بم

ی زنی با پسر حرف می حرف بزن فک کنه داری جوريه ده؟- آره -خب خنگه یگوش م

 نه ...- برو بابا حاليا مهمه ی بکن تا بفهمينکارو- عمرا اگه مهم باشه.- خب ایادحرصش در ب

 ... غش غشیره اصغر بنا بگيد تورو بای نداریاقت ... همون بهتر که مهم نباشه. - ليادار

. آرتانيدم گذاشتم و خندیو ...- از قول من ماچش کن ....گوشی و گفتم:- گمشو ... بايدمخند

 کرد؟فوضول! چپ چپ نگاش کردم و جوابی ميف کرد و گفت:- جک برات تعریسرفه ا

ی حرفيگه دم دی جواب نميد دی. وقتیم گفت به کار هم کار نداشته باشی. خوبه خودش مدمندا
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 مطب ... بهشون بگویام تونم بی گفت:- امروز نمی چند بار زنگ زد که مدام میشنزد. گوش

یثم وقتشه ... ميگه کن الن ديق تزرین تک دوز کتاميه ... دستم بنده ... براش یانفردا ب

یم شلوغه. بالخره نوبتمون شد و رفتیلی تک دوز باشه ها!پدا بود سرش خيه فقطحواست باشه 

ينقدر من با لبخند گفت:- مبارک باشه خانوم خانوما ...انتظار نداشتم ايدنتو... خانم دکتر با د

 ...با تعجب گفتم:-يزم بزن بال عزینتو ...- آستیسی باز شده گفتم:- میشمهربون باشه و با ن

 ...-يگه دیرم خوام ازت خون بگيم از من تعجب کرد و گفت:- یشتر!اون بی؟ چیبرا

ی چینههههههههههههه ... آمپول؟!!!!خانوم دکتر خنده اش گرفت و گفت:- پس فکر کرد

یشه اون شيا کنن ی ها که توش کار بد می شه به من از اون قوطی خوام بکنم؟- نمیکارت م

یرم گی و انگله! از اونا هم ازت میاد اعتيش مال آزمانا و گفت:- اويد!غش غش خندين؟ها بد

 بزن بال ...- نه ... نه من محاله آمپول بزنم.- چند سالته مگه خانوم کوچولو که ازینتوفعل آست

ی ز ن م!!!خانم دکتر رو به پرستاری!داد زدم:- هر چند سال! من آمپول ن می؟ ترسیآمپول م

 دريتش دير خواستم از زيع کرد و پرستاره اومد سمت من. سری بود اشاره ايسادهکه اونجا وا

! به من دست نزن! چند تا پرستاریشعووووووووووووووور زدم:- ولم کن بیغبرم که گرفتم. ج

 زدم:- نههههههههههههههیغ دستش گرفت و اومد سمت من. جی تو. خانم دکتر سرنگيدنپر

ی دونم چرا تو اون لحظه آرتانو صدا کردم. آرتان در حالیآرتاااااااااااااااااااااا اااااان.اصل نم

 من دريدن تو. با ديد دستش نگه داشته بود پری پنبه هم رویکه تيه زده بود بال و ینشوکه آست

. اومدید شده بود و رنگ به رو نداشتم ترسيشون که شالم از سرم افتاده بود و موهام پریحال

 گفت:- خانوم شماست؟!آرتان هميی!دکتر با ترشروينجا؟ ابره:- چه خیدجلو و رو به دکتر پرس

 وید آرتانم بغضم ترکيت شده؟!از حماينجوری که اين کارش کردی و اخم گفت:- بله چيتبا جد

 اومد کنارم. دستمو با خشونتيع از آمپول وحشت داشتم. آرتان سریبه هق هق افتادم. از بچگ

 سپس رو بهیدم و چنان به پرستاره نگاه کرد که به جاش من ترسیرون بیداز دست پرستار کش

 ...قبلی! - آرتا...ن ... - بگو ترسا جون به لبم کردی؟ کنی ميه شده؟ چرا گری:- چیدمن پرس

 خانوم توين گذشته باشه؟ ايت از وقت عرو س بازی کنیاز من دکتر گفت:- پسر جون فکر نم

ی سرش. تا حال موردی رو گذاشته رواينجا ترسه و ی بچه به تمام معناست! از آمپول ميه

 سرم و موهامو مرتب کرد در همانی روید شالم را کشيمت نداشتم ...آرتان با ملينمثل ا

 زنم ... خم شدم در گوشش گفتم:- بهشونی:- آره؟!- اوهوم ... آرتان من آمپول نمیدحالت پرس

 و در گوشم آروم گفت:-يد خندلند بی ...آرتان با صدایرن بگی پی پيشبگو از من فقط آزما
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 ...دوباره بغش کردم و گفتم:- تو رو خدای نفهمیچی دم هی ... قول میرمبذار من ازت خون بگ

نه ...دستمو فشار داد و گفت:- ترسا ... اگه دردت گرفت بزن تو گوشمتا حال آرتانو اونجور

 سرمو تکون دادم. بهش اعتمادو رفت تر س از دلم رفت يادم ی بودم. نا خوردآگاه همه چيدهند

يه فقط یرم گیداشتم. آرتان از جا بلند شد و رو به خانم دکت گفت:- من خودم ازش خون م

 دستش بود رو داد دستی که توی تعجب کرده بود سرنگی ...دکتر که حسابينسرنگ به من بد

 و اومد زانو زدید کشیرون اش بیکی. آرتان سرنگو از داخل جلد پلستيسادآرتان و عقب وا

ی محکم بست به دستم. دوباره داشتم می بند چسبيه بال زد و ی مانتومو به نرمینکنارم. آست

 دستم قفل کرد و بهی توی. آرتان انگشتان دستش رو به نرميد لرزی بدنم داشت می حتیدمترس

توش که سرنگ ی دستم. با تر س داشتم به دستی زد رویکدست دگه اول چند تا ضربه کوچ

!آبین رو نگاه نکن ... منو ببينجابود نگاه م کرد که چونمو چرخوند سمت خودشو و گفت:- ا

 ...يد ... دستم سوخت. چونه ام لرزیش خمار عسلیدهنمو قورت دادم و زل زدم به چشما

 بزنم کهیغ خواست جی چشمام پر شد دلم میآرتان انگشتامو محکم تر فشار داد اشک تو

 محکم نگهينو دستم و گفت:- ای گذاشت روی نگاشو ازم گرفت. پنبه اآرتانسوزش قطع شد و 

 داد ويل که گفته بود عمل کردم آرتان سرنگ رو به خانم دکتر تحوی حرف به کاریدار ...ب

 رفت. چونی میج منو گرفت و از جا بلندم کرد. سرم داشت گی بازويیرتشکر کرد. سپس ز

 بدیلی رفت حالم خی کم خون که ازم ميه هم بودم و ی کم خونه بود مبتا بید حده سفیپوستم عل

 به حالم برده بود که من نشوندی مردم. آرتان انگار پی شد درست مثل الن که داشتم میم

 پر از مغز گردو و بادوم و پشتهیرموزی بعد با شی حرف رفت. لحظاتی و بیمکتی نیرو

. دستم به شدتیرم از دستش بگیوانو لاشتم قدرت ندی دهنم. حتیبرگشت و اونو گرفت جلو

 و وادارميخت دهنم ری موز رو تویر کرده بود. آرتان جرعه جرعه شيخلرزش داشت و بدنم 

یلکرد تا تهشو بخورم. منم چون هم ضعف کرده بودم هم صبحونه نخورده بودم همه اشو با م

 و چشمامو بستم. آرتاندادم یه تکيوار حالم بهتر شد. سرمو به دی تموم شد کمیخوردم وقت

یش پیقه سر تکون دادم. گفت:- زبون درازتو گربه خورده؟! تا چند دقی؟فقطگفت:- بهتر

 سرت که ...چشمامو باز کردم. زبونمو براش در آوردم وی روی گذاشته بوديشگاهوآزما

يم و گفت:- پاشو بريد کنم.خندی مید ازش استفاده مفیفته هنوزم دارمش ... پاش بیرگفتم:- نخ

.يد حرف غش غش خندين ...به دنبال ايم بدی پی پيش آزمايم- بريم؟ ...- کجا بریاگه بهتر

 از پرستارهايکی ها تموم شد يش آزماينکهخودمم خنده ام گرفت و از جا بلند شدم. بعد از ا
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چی؟ ی با تعجب گفتم:- برا3 سالن شماره ی توين بريد بهم داد و گفت:- ساعت دو بایبرگه ا

 تا من بهت بگم ...دنبالشيم بریا و گفت:- بید بزنه آرتان دستمو کشی اون حرفينکه از اقبل

 رفت. گفتم:-ی مینش بدون حرف داشت به سمت ماشیرفتم و منتظر شدم تا حرف بزنه. ول

 اون سالن به کار من و تويزم تو اون سالنه ...- عزيم بريد ربع بع دوئه ... بايهآرتان ساعت 

!- نه بهی؟ دونی!چند لحظه چپ چپ نگام کرد و سپس گفت:- نمیه؟ ...- چرا مگه چياد ینم

 ذهنم بهمينکه حال؟قبل از ایدی ... فهمیه آموزش روابط جنسیخدا!- خدا داند! اون سالن برا

 گفتم و از خجالت رنگی چیدم فهميهو!بعد یم؟دستور بده خجالت بکشم گفتم:- ااا پس چرا نرفت

! آخهيه گفت چه دختری بهم. خاک بر سرم حال ميد خندی داشت ميواشکیلبو شدم. آرتان هم 

 خجالت بکشم ویشتر بينکه ای آرتان برای؟ گرفتی اون زبونتو می اگه جلوی شدیدختر لل م

 تو اگهی آموزشا ندارم خودم ختم همه اشم ... ولين به ایازی بکنه گفت:- من نيح تفریشترب

! آرتانیت تربی. پسره بین ماشی نشستم تويع حرف سری برو ...سر خ تر شدم و بیدوست دار

!- چرا ... -یست؟ از راه رو که رفت گفت:- گشنه ات نیهم با خنده سوار شد و راه افتاد. کم

 باشه ...-ی که مقوی بخوریزی چيه يد شه. بای ...- فست فود نمیتزا- پی؟ خوری میچ

ی! فقط نگام کرد. منم پشت چشمی؟ شه؟!- مگه تو آدمنمی یت حالیزاد ...- زبون آدمیتزاپ

یاده و دستور داد پيستاد ایکی رستوران شی جلویقه نزدم. بعد از چند دقینازک کردم و حرف

 و زودتر از آرتان وارد رستوران شدم و سريین گشنه بودم. رفتم پایلی نبود خیبشم. چازه ا

 از منی سوالیدن منو رو آورد بدون پرسارسون گی نشست و وقتيممز نشستم. آرتان هم جلو

 سفارش داد. بعد از رفتن گارسون با اخم گفتم:- من دوستیچه با ماهی باقاليددو پر س چلو شو

ی دوست داشته باشه.با ماموذيد .. دارو رو که آدم نبایست!- گوشت ...- مهم نی؟ندارم ...- چ

 گفت:-ی سردیلی چشمام و با لحن خی زد توزل برات مهم شدم ...ينقدر ايهوگفتم:- حال چرا 

 خوام حالت بد نشهی مینی بی ... اگه میستی ذره اندازه اتم هم نيه ی من حتی زندگیتو تو

یش پيد که بابات با اعتماد کردن به من تو رو سپرده دست من ... وگرنه نباينه فقط ایلشدل

.با نفرت نگاشی دی ماختصاص رو به خودت يی ذهن من جای توی که داریخودت فکر کن

يه ی ادا اطوارات متنفرم! کاش مجبور نبودم حتينکردم و از اعماق وجودم گفتم:- از تو و ا

 افتادمیض غی؟با فهمی ... ميم مجبوری ... ولیم مونی مثل هم میقالحظه کنارت سر کنم ...- دق

 همیلی که از قضا خذا که گارسون تازه جلوم گذاشته بود. بعد از خوردن غيیبه جون غذا

 له کردن غرورش رفتم کنار صندوق که حساب کنم.یخوشمزه بود از جا بلند شدم و برا
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 چقدر17 شماره یز حساب مینم خواستم ببی خانوم؟!- ميید من گفت:- بفرمايدنصندوقدار با د

یز به من کرد و گفت:- ما صورتحساب رو سر می ایهانه شه؟صندوقدار نگاه عاقل اندر سفیم

يدم کنن. تا برگشتم دی شما رو حساب میز خانوم ... اون اقا هم دارن ميم دی ميامونبه مشتر

ی نگاهی چشمير و آرتان مشغول شمردن پوله. زيستاده با صورتحساب کنار آرتان ایگارسون

ی مردم ولی شدم!!!! کاش ميع بود تا چه اندازه ضایدهبه من کرد و پوزخند زد انگار فهم

 و گفتم:-یز خودمو حفظ کنم برگشتم سر می کردم خونسردی شدم. سعی نميع ضاآرتان یجلو

 منیرم ...لعنت به کانادا! بميم گوشه لبش بود گفت:- بری که هنوز هم پوزخندی حاليم؟دربر

 دادم سکوت کنم. هر بار کهیح و آرتان راه افتاد. ترجيم شدین! هر دو سوار ماشیییییییییییییاله

 بود.یز چين شدم پس سکوت بهتری ميع ضای آوردم و کلی کم میکردمباهاش کل کل هم م

 گوشهيک شد اعصابم را خورد کرد. عادت نداشتم ساکت ی لحظه که در سکوت سپرچند

 بود. برعکسی توجه به من مشغول رانندگی آرتان بی خوردم ولی وول ميم مدام سر جاینمبش

ی خوردن و فحش از دهنشون نمی حرص از دست ملت می کلی پسرها که هنگام رانندگیهبق

 نداشت.ی عجله ایچ داد و هی ميگران راحت حق رو به دیلی. خد خونسرد بویلیافتاد آرتان خ

 سرشیر خين کرد. خودم جواب خودمو دادم:- احمق! خو ای هم کم از بوق استفاده میلیخ

 ام شد که گفت:-ی من باشه؟انگار متوجه کلفگی نباشه پس باباينطوری اين روانشناسه! ايعنی

 وینش خوشگل ماشیستم دستم رفت سمت ساده اریحوصله ات سر رفته؟ ضبطو روشن کن.ب

 هم و گفتم:- خوانندهی تویدم. اخمهامو کشییچید پین ماشی فرهاد تویروشنش کردم. صدا

 که باب طبعتهیزی تا به اون چی آلبوماشو رد کنی تونی گفت:- میقحطه؟ همونطور جد

يکیشتر در هم شد و ی بود. اخمهام بی فروغيدون فری آلبوم رد کردم. خواننده بعديه.یبرس

 بنان بود ... از حرصی و بعديان شجری بود! آلبوم بعدی فرامرز اصلنی رد کردم. بعديگهد

ی حالت من بيدن خودشن! از دین. آهنگاشم عی دادم به صندلیهضبط رو خاموش کردم و تک

 خواد ؟جواب ندادم. دوست نداشتم مسخره امی مانکن می دلت ساسیه؟ و گفت:- چيدصدا خند

 صافی رد کرد. وقتيگهکنه. دستشو به سمت ضبط برد و دوباره روشنش کرد و چند آلبوم د

 آرامش به سراغم اومد ویار اختی. بیچید پین ماشی تویانو در کنار پیتار گيم ملینشست صدا

ی فلحيار مازی. صداید کشیقیدست از وول زدن برداشتم. خود آرتان هم با آرامش نفس عم

 تونم بهتی بود که عاشق صداش بودم:- نمی خونین لبخند زدم. تنها خواننده غمگشدکه بلند 

 تو رو داشته باشمآخه تو رو بهيگه تونم دی کردنتنميه واسه گریستبگم دوستت دارمتحملم ن
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 که دارم مال توی دلتهر چی تونم پا بذارم روی تونم با تو بمونم تا ابدنمیدست من سپردنتنم

ی تونم پا بذارم روی تونم با تو بمونم تا ابدنمی رو به دست من سپردنتنمتو من آخه يزعز

 آرامش به دلمينقدر من آخه تو رو به دست من سپردنت ... ايزدلتهر چه که دارم مال تو عز

یدار آرتان بلند شد:- بی دونم چقدر گذشت که صدای شده بود که چشمام بسته شد. نميرسراز

 کجا ...با حالتی فهمی می با چشم بسته گفتم:- کجا؟!- چشماتو باز کنر.همونطویديمشو ... رس

ین. آرتان خنده اش گرفت و از ماشیدم دونه از چشمامو باز کردم و سرک کشيه یخنده دار

 فروشگاه بزرگ نقرهيک بود. کنارش هم يستاده ایکی شی جواهر فروشی شد. جلویادهپ

 را زد و شانهیر در را آرام بستم. آرتان دزدگينبار شدم و ایاده قرار داشت. با نق نق پیفروش

 حلقهی خوای و گفتم:- ميستادم رود ای می به سمت جواهر فروشيدم دی وقتيمبه شانه راه افتاد

یته همه اش فرمالينا ... ایم کنيد خری گرونين به ای از جایست نیازی نی- آره ...- ولی؟بخر

یافه فهمه؟قی چه می. کسيم طل بخریه دو تا حلقه بدل شبیم تونی میا س به نظر من ما حت

 بهيوااااانهآرتان خشن و سفت شد. بدون حرف جلوتر از من راه افتاد و وارد مغازه شد. د

ين رم گرونتری شد مينطور زنم. اصل حال که ای! حال خوبه دارم جوش اونو می واقعیمعنا

!يی و با حرص وارد شدم. اااااااااا چه جواهراین زمی رویدم کنم. پا کوبیحلقه رو انتخاب م

 هايترين ويدن شدم. آرتان مشغول صحبت با فروشنده بود. منم خودمو سرگرم دیداشتم لوچ م

 آرتان به خودم اومدم:-ی خواست همه رو بخرم. با صدای بودم. دلم ميورآلتکردم. عاشق ز

 آقا آرتان رو همیف لحن لطيم! نمردبون ...او! چه مهرین قاب رو ببين ایا ... بيزمترسا عز

ی که انگار منو می.فروشنده به طوريستادم. دست از نگاه کردن برداشتم و کنار آرتان ايدمد

شناسه گفت:- سلم خانوم ... حال شما چطوره؟!با شک نگاش کردم و گفتم:- سلم

 دوستیامک عمو سيشون ايزم برم گفت:- عزی آبروشو ميم الن با سرديدممنون.آرتان که د

 افتاد. پس بگو چرا مهربون شده بود. لبخند زدم و گفتم:- حاليم دوزاريع بابا هستن.سریمیصم

 کنم دخترم ...ی کرد.- خواهش می معرفير آرتانه که دیر من نشناختم. تقصیدشما ... ببخش

یان برلی هاقه شما ...آرتان قاب حلين مغازه خودتونه ... - لطف دارينجا اين خوش اومدیلیخ

 خدا!ی دلم ...وايز انتخاب کن عزیرو به سمتم هول داد و گفت:- هر کدومو که دوست دار

 نشست. آب دهانم رو قورتی به دلم مينقدر شد. چرا لحن آرتان ای می جوريهچرا دلم داشت 

ه از اونا رو کيکی قشنگ بودن. یلی همه شون خيیش حلقه ها شدم. خدایدادم و مشغول تماشا

 انگشت راستم کردم. آرتان کنار گوشمی تر بود انتخاب کردم و تویک شی تر وليف ظریهاز بق
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 آرتان! برو اونوریری! بمی ... دست راست نه ... دست چپ! ووووویتذکر داد:- خانوم

 خواست هولش بدم عقب و فراری بود بهم. دلم میده نچسب به من. از پشت کامل چسبينقدرا

 ازی ضعفين تریک باختم اگه کوچی خودمو ميد نبای شدم. ولی میبی عججور يهکنم. داشتم 

! حلقه رو از دست راستم در آوردم وی گرفت حسابی دادم آرتان برام دست میخودم نشون م

. آرتان دستمو گرفت و بهشيومد ی ام میده و کشید دست چپم کردم. چقدر به انگشت سفیتو

یقه خوش سلیلی به دستتون اومده ... خانومت خیلی خله گفت:- ماشالیامک شد. عمو سیرهخ

 بود که الن من کنارشیقه! آخه اگه بدسلیه؟ چه حرفين عمو! ایاست ها آرتان جان ...- ا

 ويد شد. عمو خندی. دستم داشت مور مور میرون بیدمنبودم. لجم گرفت و دستمو از دستش کش

.ین ... واقعا برازنده هم هستين بودیقه خوش سلیلی عمو شما هم خیگفت:- اون که بـــــله! ول

 به تشکر زمزمهیه شبیزی چی لبير من زی هم حفظتون کنه. آرتان بلند تشکر کرد ولیخد برا

 که با چشمان خوش رنگش زل زده بودی و در حالیدکردم. آرتان چانه ام را با دستش بال کش

ی می تکون دادم. آرتان داشت عصبو سرمینو؟فقط همی پسندی چشمانم گفت:- چطوره؟ میتو

یزو من با حال خرابم داشتم همه چی کرد ولی می قشنگ داشت نقششو بازينقدرشد اون ا

 پر زرق برق وی. از حلقه هايد خرينگ ريک خودش هم ی کردم. آرتان برایخراب م

دستش به یلی. خيد لحظه دلم لرزيه دستش کرد ينگو تا ريیش. خدايومد ی خوشش نمیآنچنان

 کردم. تو دلم سر خودم دادی میدا دونم چرا داشتم بهش احسا س تملک پی اومد و من نمیم

.یستین نشو تو و آرتان وصله هم نیشعور شه خر نشو احمق نشو بی شه ترسا! نمیزدم:- نم

ی نمی دونی به کارش نداشته باش اگه می نگاش نکن اصل کاريگه. دیستآرتان مال تو ن

 که به هم وصلتون کرده رو. بعد از حساب کردن پول حلقه ها وی طنابين اببر جا ین همیتون

 رفتم کهی مین. داشتم به سمت ماشيم با هم از مغازه خارج شدیامک تشکر از عمو سیکل

 دونمی شدم؟ نمی دونم چرا عصبی. نميم شمعدون بخرينه آيد آرتان بلند شد:- کجا؟ بایصدا

 مسخرهين شدم. گفتم:- تمومش کن ای ميوونه دونم چرا داشتم دی صدام بال رفت. نميهوچرا 

 کرده بودم؟ی من بودم؟! من که خودم ازش خواستگارين آرتان گشاد شد. ای ...چشماياروباز

 خوندم.ی چشماش می سوال رو داشتم توين گرفتم؟ تموم ایچرا داشتم مثل سگ هار پاچه م

يد بای ندارم ... ولی مسخره بازين به ادامه امايلی تیچ بال انداخت و گفت:- منم هیشانه ا

ین را زد و گفت:- بشین ماشیر حرف دزدگين چند روز تموم بشه ... به دنبال اين تا ایتحمل کن

ی شد. توير رفتم. اشک از چشمام سرازین. سلنه سلنه به سمت ماشیام تا من بینتو ماش
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 به دادم بر س. نذار دليا کرده بود. خدامامانمو ی که نشستم به هق هق افتادم. دلم هواینماش

 کمکم کن.يا خدایه؟ چیم هدف من تو زندگی دونی تو که ميه بازيه همه اش ينا اياببازم. خدا

 نذار دلم بشکنهيا خراب نشه. خدایچی ببرم و هیش پيد رو اونجور که بایکمکم کن که همه چ

 خودم غرق بودم که در بازیاز راز و نی بشم نذار مضحکه خاص و عام بشم. تویرنذار تحق

 توجه به او بهی خواباند. بی عقب می صندلی شده را رویچی زرورق پينهشد. آرتان داشت آ

ی اومد؟ خدای زل زدم. کارش که تمام شد سوار شد و در رابست. چرا اشک هام بند نمیرونب

یاد کردم تا اشکام بند بی مرو گوشت دستم فی شه. ناخن ها مو توی بد میلی خینهاگه آرتان بب

ینی سنگی توجه آرتان به سمتم جلب شد. چند لحظه ایرم فیر فی نداشت. از صدای ايده فایول

. نگاهش را از من گرفت و خونسردانهیکردمنگاشو حس کردم. داشتم خورد شدنم رو حس م

 شه بدونمی:- مگفت اش ادامه داد. انگار براش مهم نبود. بعد از چند لحظه سکوت یبه رانندگ

 مامانمو کرده ...چرا اصل باهاشی ام شدت گرفت. گفتم:- دلم هوایته؟گريه چی برايهگر

 ارضايت که فقط کنجکاویدی! پرسی نزد. لعنتی حرفیچ هيگه گفتم؟ دينوحرف زدم؟ چرا ا

ی. میست پات زار بزنم هم برات مهم نی جلوینجوری روز هميهبشه؟ اصل برات مهمه؟ اگه 

 خوندی رو میستی گن که تو نی که داشت آهنگ همه می فلحياد مازی دونم! صدای مدونم

یدم حس خودم و آهنگ فرو رفته بودم که نفهمی توينقدر کرد. ای داغ دلم رو تازه میشترب

 بلند شد:- قطعه چنده؟يش ام تازه بند اومده بود که صدايه کرد. گری رو طیریآرتان چه مس

یاد وقت کرده بود بی. کيم بهشت زهرا بوديک من! نزدی! خداندلی صیصاف نشستم رو

 وقت بود به مامانم سر نزده بودم. تند تندیلی خیارم بال در بی خواست از خوشی دلم مينجا؟ا

 بپرم بغلش بوسش کنم. پس آرتان همیخواست و دو دلم میاشکامو پاک کردم و گفتم:- صد و س

 و برمیارم. دوست داشتم بال در بیرون بيدم کرد پرپارک ینو ماشی شد. وقتیاحسا س سرش م

 قبر و دوبارهی زدم. خودمو انداختم روی نفس نفس میدم سر قبر رسی بالی مامانم. وقتیشپ

ی که می از احساسی گفتم. حتی براش میو دلم داشتم تند تند همه چی ام بلند شد. تويه گریصدا

 تنها بودم و همه حرفامو به مامانم زدم و آروم شدم.ی ساعتیم نيدخواستم ازش فرار کنم. شا

 دسته گليه شد. با یداانگار خودش با دعاهاش دلمو آروم کرده بود. بالخره سر و کله آرتان پ

 قبر بلند شدم و آرتان با وسوا س قبرو رو شستشو داد. دسته گلوی گلب. از رویشه شيهرز و 

 محزونش کردم و شروع به پری به چشمای ...نگاهنهم به دست من داد و گفت:- پر پرشون ک

 سنگ قبر زد و مشغول خواندنی چند ضربه رویپر کردن گل ها کردم ... آرتان با تکه سنگ
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 آرتان شدم. بعد از خواندن فاتحه ازیفاتحه شد. دلم سبک شده بود و با آرامش مشغول تماشا

 گفتم:- آره واقعای مهربانيبا تقرحن تکان دادم و با لی؟سری شدیجا برخاست و گفت:- خال

يم- بريم؟ کنم ... بری مامانم.- خواهش میش داشتم به اومدن پیاز نیلیدستت درد نکنه ... خ

 مامانم تکان دادم و دنبالش روان شدم. در سکوتی برای راه افتاد من هم دستین...به سمت ماش

م. خودش به حرف اومد و گفت:-ي ری ميم دونستم کجا داری و من نميم کردی میراه را ط

ید منو دعوت نکرده ...- اوه ... ببخشی شام دعوتت کرده ...اخم کردم و گفتم:- کسیمامانم برا

 گمی ميگه دفعه دین دعوتو از طرف من قبول کنين و ايید بارو عفو بفرمايه ينمادمازل! حال ا

 زنگیم با من به گوشین داشتی به بعد اگه کارين دعوتتون کنن.- خود شما هم از ایمامستق

ین در حی؟همونجور منو نداريل ... مگه تو شماره موبای بگيز دوست ندارم به عزینبزن

 نکردم ...نکبت!یو بگو اون دفعه سيگه بار ديه برداشت و گفت:- شمارتو یشو گوشیرانندگ

ی نکردم. دلم میو شمارمو سی خواست بگه من اصل براش مهم نبودم که حتی ميعنیحال 

 تک تک شماره ها رویض دستامو مشت کردم و با غی؟ آخرش که چیخواست بهش نگم ول

 لباساین گوشه لبشو کج کرده بودم خوب بلد بود چطور حرصم بده. گفت:- با همیگفتم. لبخند

.يام ی خواست بگم اصل من نمی می؟دلم خونه لبا س عوض کنی بری خوای ميا ... يای یم

ی کنم. بعد از چند لحظه فکر کردن گفتم:- بابا نمی شونه خالی جوريه گشتم که یدنبال بهونه م

 برداشت و تند تند شماره گرفت و گذاشت دم گوشش.-یشو ...بدون حرف دوباره گوشیامذاره ب

- قربان شما ... غرض ازین؟الو ... سلم پدر جون آرتانم ...- ممنون خوبم شما خوب هست

 خوامی شمعدون حال مينه حلقه و آيد و خريش واسه آزمایم جان رفتامزاحمت امروز با ترس

 ترسا رو واسه شام ببرم خونه ... مامانم دعوت کردن.- بله بله ... حتما تا قبليناگه اجازه بد

ی پدر جون مزاحمتون نمين خونه.- چشم چشم.- لطف کرديارمش یاز ساعت دوازده خودم م

 کردمی گشاد شده نگاش می رو به من که با چشمای گوشردنشم ... خداحافظ.بعد از قطع ک

 هم تنهاست ...يز به خودم گرفتم و گفتم:- عزی حالت عاديع از پدرت ...سرينمگفت:- ا

. با همان حالتیدم لحظه ترسيه خشن شد که ينقدر آرتان در هم و نگاهش ایمنتظرمه ...اخما

 هم کهيگه صد تا بهونه دیدی؟! فهمیای بايدوحشتناکش گفت:- مامانم دعوتت کرده و تو هم ب

ی می- هر چیستم تو نیر که شده - من اسیتی برمت به هر قمی ... میای بيد آخرش بایاریب

 ...ی کنی مامان من نقش بازی جلويد تو بایم بذار ... ما با هم قرار داشتی اسمشو بذاریخوا

 ...یلی باهات رفتار کنم.- تو خوری دونم چه جی اونوقت منم می منو ببری آبرویاگه بخوا
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ی فشرد. دلم می پست؟ خودخواه؟ کدومش؟ بغض گلمو می؟ عوضی؟ چیلی ...- خیلیخ

ی دونستم اگه لب باز کنم اشکام جاری می نثارش کنم وليقشه لیخواست لب باز کنم و هر چ

ی اول ميام؟ ي نگفتم. بعد از چند لحظه سکوت گفت:- بریچی لل شدم و هینم همی شه برایم

 به سمتیرشو خوام برم خونه ...بدون حرف مسی خونه؟بالخره لب باز کردم و گفتم:- میر

 بشم که گفت:-یاده در بردم و خواستم پیره دستم را به سمت دستگیديم رسیخونه کج کرد وقت

چی يعنی بابا مگه مسابقه است؟!!!! ی شدم و داد زدم:- ای ...عصبی وقت نداریشتر ربع بيه

 اگه سهی حتی منتظر بمونيد بایام من باهات بی خوای اگه می؟ کنی میین من وقت تعیکه برا

.یدم شدم و طبق معمول در را محکم به هم کوبیاده حرف پينساعت طول بکشه ...به دنبال ا

 با هل هله به استقبالم اومد و چالپ چالپ منو ماچيز جعلق! وارد خونه که شدم عزیکهمرت

ی کنم. نمی شد با او تندی نمیکرد و شروع کرد به قربون صدقه رفتن من. اعصاب نداشتم ول

 خوره؟!بوسش کردمی شد نه نه؟ خونتون به هم میخواستم دل مهربونش رو بشکنم. گفت:- چ

 شه ...-ی آماده ميگه جووووونم چند روز ديز دن عزیو با خنده گفتم:- الن که جوابشو نم

يگه الن دی ایده خون ازت گرفتن توام که سفی بهت بدم بخوریزی چيه یا خب نه نه بیلیخ

 خوام برم خونه آرتانی خوردم النم می جونم ... همه چيز عزی. - مرسیستجون تو تنت ن

 خونه شونوی بريد هم خوبه مادر! بالخره توام بایلی مامانش دعوتم کرده واسه شام ...- خيناا

 شه به مرد جماعتی نمياد نه نه ها تا قبل از عقد زی مواظب خودت باشیلی ... فقط خینیبب

 جونم حتملااز داخليز رفتم گفتم:- چشم ... چشم عزی که از پله ها بال مینطوررو داد ...هم

 بود و دامنشيقی قايقه. بلوزش یدم رنگم رو خارج کردم و پوشیکمدم بلوز دامن اسپرت مشک

 ام در تضادی مخملیدی داد و با پوست سفی تر نشان میاه اش رنگش را سیکوتاه. جنس مخمل

 ام رای مشکير شلوار نداشته باشم. شال حریدن به پوشیاز نيگر تا دیدم پوشیبود. جوراب کلفت

 رنگم را همی نوبوک مشکی. کفش هایدم لبم مالی روی و برق لب کمرنگیدم سرم کشیهم رو

ی شد اگر نمی اتاق خارج شدم. چقدر خوب ماز کوچکم ی دستیف و بعد از برداشتن کیدمپوش

 کردم و ازی خداحافظيز آخر. با عزیم زنه به سی دونستم که اگه نرم آرتان می میرفتم. ول

 خوشحال بودمی حاضر شدنم! ولید هم طول نکشیقه دقیست هم رفته بیخانه خارج شدم. رو

ی که صندليدمش رفتم دیرون کردم. حقش بود! درو که باز کردم و بیکه عقده هامو سرش خال

ین داده و چشماشو بسته. پاورچیه تکی صندلی رو داده عقب سرش رو به پشتینشماش

.یدم رفتم و آهسته در رو باز کردم. سوار شدم و در محکم به هم کوبین کنار ماشینپاورچ
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اعت و گفتم:- خوبه سه سيدم و منگ نگام کرد. غش غش خندیج بال و گيدآرتان بدجور پر

ی رويد من بايضی؟!- ترسا تو مری خوابت برد؟! خسته نباشیقه دقیست تو بيادگارنرفتم! عمو 

ی برو آقایفت که هست ... حال راه بینه کرده؟!!!- همی چه گناهین در ماشينتو کار کنم! آخه ا

 خنده من اوج گرفت. آرتان راه افتاد و دریراننده ... رگ گردن آرتان برجسته شد و صدا

 مدتيه رفته قراره يادت رسه ... انگار یهمان حال زمزمه وار گفت:- نوبت خنده منم م

 دونه!خنده امی خدا میفته قراره بی ... چه اتفاقيی ... من و تو و تنهای هم خونه من باشیطولن

 نگفتم ویچی هيگه نوبت آرتان بود که غش غش بخنده. دينبار ايدقطع شد و رنگ از روم پر

 در بزرگی. جلویديم بالخره رسی شد ولی طيادی زيبا. تا خونه اونا فاصله تقرنشستمساکت 

 بزرگ و چمنیلی خانه خیاط را گشود. حی در نرده ای کوچکيموت و با ريستاد ای رنگیمشک

 زدند. استخری چمن ها چشمک میان کوتاه و سر سبز هم در می شده بود. درخت هایکار

 را در قسمتین قرار داشت. آرتان ماشی دو طبقه سنگمان ساختی درست روبرویکوچک

یاده زدن اطرافم برداشتم و پيد شد. من هم دست از دیاده زد و پی پارک کرد بوق کوتاهیسنگ

 من بهيدن از خانه خارج شد و با دیپ خوش تیار جان بسیلیشدم. در ساختمان باز شد و ن

ی حجاب می بار بود که اونو بینز دلم.اولي عزی خوش اومدیلی آغوش گشود و گفت:- خيمرو

 جذابش کرده بودن. در آغوششی شده اش حسابيت لی های بدنش و موهاید. پوست سفيدمد

 اگهید- ممنونم ببخشی؟ .... خوبيزم ماهت عزی جون- سلم به رویلی و گفتم:- سلم نيدمخز

 ...سپس از منی جا دارام تخم چشمی ... روی تو دختر گلمیه؟ جرفا چينمن مزاحم شدم.- ا

 جونیلی نيم وارد شوينکه قبل از ای خسته اينسا تو گلم ... سر پا وايم بریاجدا شد و گفت:- ب

 بود گفت:- آرتان مامان سلم عرض شد ...آرتانيلشرو به آرتان که مشغول صحبت با موبا

ی حرفيگه جون دیلی.نیام تو منم مين اش را با فاصله گرفت و گفت:- سلم مامان ... بریگوش

 کرد. وارد که شدم نوبت پدر آرتانيیمنزد دستش را پشت کمر من گذاشت و به داخل راهنما

 و بهم خوش آمد گفت. سپس دستم رو گرفت وید بوسیشونیمو. پدرانه پیادبود که به استقبالم ب

یلیدم. نی کشی به سمت مبل دو نفره اید پرسی جون رو ميز که احوال پردم و عزیدر حال

يتت امروز خوش گذشت؟ پسر دردونه من که اذيزمجون هم کنارمون نشست و گفت:- خب عز

يت ماهه! مگه اصل اذیلی جوووون آرتان خیلی فرو رفتم و گفتم:- نه نیمنکرد.در قالب قلب

 بود که باین؟آرتان کنی میبت آرتان از پشت سرم بلند شد:- پشت سر من غیکردنم بلده؟ صدا

 کنار مادرش نشست و دستش را هم دور گردن او حلقه کرد. مادرش گفت:- مگهیمیتصم
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ی ازت طرفداری خانومت چه جورینی ببی کنه ... نبودیبت جرات داره پشت سر تو غیکس

 چشمام و گفت:- خانومم عادت داره منو شرمنده کنهی زل زد توی کنه.آرتان با حالت خاصیم

 که سک سک کنهیا فرستمش اون دنی چشم ترسام ابروئه ملی بگه بای ... منم اگه کسیشههم

یلی دلم درست کرده. نی توی که نفهمه چه آشوبيدم نگامو دزديعو برگرده.دلم ضعف رفت. سر

 قربون جفتتونی و گفت:- الهیدجون با شعف دست زد و اول مرا و سپس آرتانو محکم بوس

یشتر کنم که روز به روز بی دعا میشه هممامان. آرتان ین عاشق بشینقدر همیشه هميشالبرم ا

 بشه!آرتانیرت از روز قبل اسیشتر کنم ترسا هر روز بی که دعا مینطور همیعاشق زنت بش

!پدرش با حالت خندهیراست مادرا گی دعاها نکن ... دعاين گفت:- مامان از ایبا لحن شوخ

 لبخند زد و رو به منآرتان هم دلت بخواد!یلی! خی هی هی و گفت:- هید گوششو کشیدار

 هم نثارمی حرف چشمکين دلم.به همراه ايز اتاقم لباستو عوض کن عزيم بریاگفت:- پاشو ب

 اتاق آرتان منيزم بهم زد و گفت:- پاشو عزی جون سقلمه ایلی و رو شد. نيرکرد که دلم ز

 جون زدم و از جا بلند شدم. آرتان جلو راه افتاد و من هم از پشتیلی به نی داره ...لبخنديدند

يمی قدی خانه های مثل درهايش رنگ بود که رویره تی در چوبيک رفتم. در اتاقش یسرش م

 کم دارهی کاه گليوار و گفتم:- فقط ديدم کومه ... خنديک بزرگ داشت به همراه ی هایخم

يدم که دیزی بزنه درو باز کرد و وارد شد من هم وارد شدم و از چی حرفينکه...آرتان بدون ا

ی اف قفسه های جاها با ام دی شده بود و بعضیده با کرافت پوشيوارهادهانم باز ماند. کل د

ی شمع قرار داشت. کف اتاق هم پارکت قهوه ايک ساخته شده بود که داخل هر کدام یمربع

 شده بود و رویده چسبيوار هم به دی رنگیسوخته کار شده بود. تخت خواب دو نفره مشک

 بزرگ از خودش زده بود کهی تختش عکسی باليوار زد به دی قرمز رنگش چشمک میتخت

یکل بلوز تنگ و اسپرتش را بال زده بود و هی هاین برد. در عکس آستی آدم را ميندل و د

ی ميش ستبرش را به نماینه اش تا نصفه باز بود و سيقه بود. یدا پی اش به خوبیعضلن

 ...يش حالت لبهايش بود و چشمانش بسته بود ... دماغ سر بالفتهگذاشت. سرش را هم بال گر

 خودم شدم. دری اش رویره کننده بود ... چشم از عکس که گرفتم متوجه نگاه خيوونه دیکلشه

يد گفت:- ديد لب تخت نشسته بود به من زل زده بود. نگاهم رو که دینه که دست به سیحال

یرون رفتم و گفتم:- تحوه!! برو بی ...دندون قروچه اردیزدن بنده تموم شد؟ عکس منو که خو

 بود بایدا پیستی من عوض کن ....- تو قابل اعتماد نی خوام لبا س عوض کنم ...- خوب جلویم

ينکه شد و قبل از ايک اش کردم چون از جا بلند شد. قدم قدم بهم نزدی حرفم دوباره عصبينا
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یم آروم و شمرده شمرده گفت:- من آدم آرومآرو. یدفرصت کنم برم عقب دستمو محکم چسب

 هريگه دی ام کنيوونه ... چون اگه دی ام نکنيوونهدختر خانوم ... فقط حواستو جمع کن که د

ی کنی!!! فکر نکن اگه با نقاط ضعف من بازی؟ فهمی با خودته ... میتش مسئولیفته که بیاتفاق

 حرف دستم روين شعورت برسه به دنبال اامیدوارم واسه تو ... یه بدبختين ... نه ایه زرنگينا

 مچ دستمو مالش دادم و رو بهیکه در حال شکستن بود رها کرد و از اتاق خارج شد. کم

 ...ی اخلق گندو دارين جذاب! حال خوبه ای وحشيه ... ی هستی وحشیلیعکس گفتم:- خ

 شه که من ازتی باعث ميات گری وحشين ... ایاد قراره سر من بيیوگرنه معلوم نبود چه بل

 پر پشتمی موهاير زی و دل بهت نبازم. مانتومو در آوردم و شالمو هم برداشتم. دستیادبدم ب

ی می و خوش تراشم بدجور دلبرید و سفیده کشی و جورابامو هم از پام در آوردم. پاهایدمکش

 که به دست و پامببرم کنم. قصد داشتم طور دلشو يوونه خواست آرتانو دیکردن ... دلم م

 امو با دست صاف کردم و با لبخند از اتاق خارج شدم.يقه اش کنم. يوونه. دوست داشتم دیفتهب

 از جا برخاست و به به و چه چه کنان گفت:- برميع. سريد بود که منو دی کسین جون اولیلین

.-يزم بزنم عزچشمت ترسم یواسه دختر گلم اسفند دود کنم ... ماشال ماشال ترسا جون م

 جون دوبارهیلی.نینه بی قشنگ شما قشنگ می! چشمایه چه حرفين جون ایلی کنم نیخواهش م

 تفاوت داشت بهمی بیلی به آرتان نگاه کردم خی چشمير. زیدم طرف من و چلپ چلپ بوسيدپر

 احسا س بود! چطوری به بال! چقدر بيین از پايین دستگاه اسکن از بال به پاین کرد. عینگاه م

 آرتان همی باشه؟! بابایال خی و بینه تونست ببی. چطور مینه رو نبی قشنگينهمه تونست ایم

 حرف نداره ... به باباش رفتهیقه سلی زد و گفت:- بزنم به تخته پسرم تویز میچند ضربه رو

 ... طفلک سوره دستینم بچیزو رم می جون گفت:- من میلی و نيديم.همه خنديگهد

 جون.دستش را سر شانه ام گذاشت و گفت:- نه گلم منیلی کمک نیام ...گفتم:- منم متتنهاس

 به او نشاند.یده شوهرتو به زور منو کنار آرتان و چسبیش پینهستم سوره هم هست ... شما بش

يه مامان که یرش من گذاشت و گفت:- آرتانم سفت بگی پایدست آرتان را هم گرفت و رو

ير ام حبس کرد. آرتان هم زینه لختم نفس را در سی پای آرتان رويخوقت فرار نکنه.دست 

 داد که او هم حالتی دستش نشان میفنگاه پدرش جرات برداشتن دستش را نداشت. لرزش خف

 کندم. انگار پدرشی ندارد و مثل من در حال انفجار است. تند تند داشتم پوست لبم را میعاد

 کاری چیعی رفینم که از جا برخاست و گفت:- برم ببنداريم یعی کدام حالت طبیچ ما هیدفهم

 ...بعد ازین تکان و داد و گفت:- راحت باشیکرد با چک فردا ...آرتان هم از خدا خواسته سر
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 داد. از حالتش هم خنده ام گرفتهیرون و نفسش را با صدا بید دستش را کشيعرفتن پدرش سر

يگرم دی پای را رويم ...پایلی:- امان از دست تو نگفت لب ير شدم. زیدواربود هم به خودم ام

 شه ...ی ...- بالخره تموم میه سختیلی مادرت کار خی کردن جلویانداختم و گفت:- نقش باز

يا مسخره بازين من حوصله ایم دستش فرار کنير از زيدبعد از ازدواجمون هر طور که شده با

 بهين زحمت از ای ...- شما هم بيه مسخره بازواقعا گفتم:- آره یضرو ندارم.لجم گرفت و با غ

یلی بنده ...حرفش از سی ... فعل نه بنده بهتون محرمم نه باباین تر تنتون کنیدهبعد لبا س پوش

 خون به صورتم رو حس کردم. از جا برخاستم. قبل از آنکهيدنهم بدتر و دردناک تر بود. دو

ی می چید! از کجا فهمی در سمت چپه ... لعنتاهرو آخر ريی آرتان گفت:- دستشويم بگویزیچ

يع ضاينکه ای کنم. برای خوام برم خودمو خالی مید چقدر حرصم داده فهمیدهخوام بگم. فهم

یلی نیش خوام برم آشپزخونه پی خوره من می میشتر به درد تو بيیاش کنم گفتم:- دستشو

 برهی جون اصل دوست نداره کسیلی چون نی کارو نکنين بهتره ایجون.- خدا داند .... ول

ينکه ای حالت خاص نگاش کردم و برايه داره.با یت نکته حساسين آشپزخونه ... به ایتو

 ماتینجور.هميـــــــزم کم عزيه اتاق تو استراحت کنم ی رم توی کنم گفتم:- پس من ميتشاذ

 من و من هم با ناز و خرامان خرامان رفتم به سمت اتاقش .... خودم خنده ام گرفتهیشد رو

 چرا ازیکرد؟ مينجوری تخت ... واقعا چرا آرتان با من ای اتاقش و افتادم رویبود. رفتم تو

 کنهينجوری خواست ای مغرورم ميد دی برد. چون میعذاب دادنم و خورد کردنم لذت م

ی کنه و توهم کنم دوست ندارم بذارم ليتش اذیشتر بيد خوردش کنم بایشتر بيد! بایباهام. لعنت

یدنم دونم چقدر گذشت که در اتاق باز شد و آرتان وارد شد. حالت خوابیدلش بهم بخنده. نم

یره خودمو جمع و جور کردم. آرتان اول خيع بود. دامنم رفته بود بال و .... سریع فجیلیخ

يد نگاهشو از پاهام گرفت و چپ چپ نگام کرد و گفت:- پاشو بايعموند به پاهام ول بعد سر

 ناچارا صداش کردم:-یرون ره بی داره از اتاق ميدم شام ...از جا برخاستم که دیز سر ميمبر

یلی ... نیرون بيم که با هم برينه گفتم:- درستش اید و بدون حرف به سمتم چرخيستادآرتان ...ا

 ...سر تکون داد و منتظر شد تا بهش برسم. از عمد دستمو دوریزا چينجون حساسه رو ا

ی بازين گفت:- انگار توام از ايه و کنایشبازوش گره کردم که چپ چپ نگام کرد و با ن

:- ببن آقا پسر ... اگه منیدمخوشت اومده ...با نفرت دستمو از بازوش جدا کردم و بهش توپ

يه فقط قراریلش دليارم ی رو در می نکبت و عوضی دخترای مامان تو ادای و جلوينجامالن ا

 دونه پسرش نگرانيه خوام مامانت بابت ی نمیستم نی وضعم راضين ایچی از هدارمکه با تو 
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ی و دق مرگت کنم تا بفهمیارم در بی جلو مامانت تابلو بازيد حتما بايا ينو ای فهمیباشه .... م

يط خوره حداقل آدم باش و شرای اداها به هم مين وضع؟ حالم داره از اين از ایستم نیراض

 منو ... آرتان که از حالت من جای های فداکاریرهآدمو بفهم ... گربه کوره نباشه چشمت بگ

 شه ...ی می خب ... حال چرا عصبانیلی خب خیلیخورده بود با تعجب نگام کرد و گفت:- خ

 شویخیال خب باشه! بیلی.- خی باشی آدم شوخياد ی نميهت!! ی؟ کردم باهات ...- شوخیشوخ

 وقته که منتظرن.هر دو از اتاق خارجیلی جون بابا خیلی نيگه ديم بره ... حال هم بهتريگهد

 تر از سطح سالنيین با سه پله پای. سالن غذاخوریم رفتی و به سمت سالن غذا خوريمشد

 دفعه پاشنه کفشم سر خورد و رفتميه برم يین که خواستم از پله ها پاین قرار داشت. همیاصل

ی قوی پله ها و کمرم از وسط دو تا بشه دستای رویام قبل از اونکه با کمر بی هوا ولیتو

 زدم وی. از زور تر س نفس نفس مید و هوا منو گرفت و در آغوش کشین زمیونآرتان م

 از امن بودن جام مطمئن شدم چشمامو باز کردم. رنگ آرتانیچشمامو هم بسته بودم. وقت

 باز من زمزمه واری چشمايدن کرد. با دی نگام میره خیره گشاد شده خيی بود و با چشمايدهپر

 کشت وی جون داشت خودشو میلی!فقط تونستم سرمو تکون بدم. نی؟گفت:- ترسا ... خوب

 جون به خدایلی من در همون حالت تر س گفتم:- نه نی دکتر. وليماصرار داشت حتما بر

 دکتر ... به خاطر خودتم که نه به خاطريم حتما لزمه که بری اگه خوبم هستيزمخوبم ...- عز

.یست نیزيت و چی که مطمئن بشه تو خوبيم بریست بچه ام رنگ به روش نيم بريدآرتان با

یاين کنم شما بی آماده مینو نگفت. باباش گفت:- من ماشیچی انداخت و هيرآرتان سرشو ز

 چشمام. گفتم:- آرتان باور کن منی چشماشو دوخت تويع. سریدم ...دست آرتانو چسبیرونب

 ...در گوشم زمزمه وار گفت:-یفتادم نینم زمی روی! من حتیست به دکتر نیازیخوبم ن

ی گی کلمه ... امانت! امانت! چرا نمين آخه ....متنفر بودم از ای تو دست من امانتی؟مطمئن

 کردمی لحظه حس ميه داشتم. یری!!! لعنت به تو! منم انگار با احساسم درگی؟خودت نگرانم

 شدم.ی لحظه به کل ازش متنفر ميه خواد اونم دوستم داشته باشه ی دارم و دلم موستآرتانو د

 نبودم وی که موندنی شد همه اش ازش متنفر باشم نفرت بهتر از عشق بود واسه منیکاش م

 حزن آلود به چشمان آرتان، آرتانی نبود. حداقل واسه من! با نگاهی که موندنی آرتانیبرا

ی حال ترسا خوبه ... - ولیست نیازی گذاشت و گفت:- مامان نین زمیبالخره من رو رو

 حال همین ... شما نگران نباشیمارستان برمش بیآرتان ...- اگه حالش بد شد آخر شب خودم م

 خواست هری جون مشغول صحبت بود و میلی نیم نشستیز ...همه با هم سر میز سر ميیدبفرما
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 بود کهی اون لحظه ایش من همه حواسم پی پاک کنه ولنطور شده اون لحظه رو از ذهن م

 پوستی نفساشو روی اون لحظه که گرمیش آرتان دور کمرم حلقه شده بود ... پی قویدستا

 داد ... مطمئنمی کردم ... من مطمئنم که آرتان از عمد منو اونطور فشار میصورتم حس م

ی! زهرمار! شامتو کوفت کن! اگه کسرد آغوشش .... اه دیواقعا نگرانم شده بود ... گرما

 آرتان خوردم.ی بگی خوای لبد می اسم غذا رو بگينکه ای جای خوردیازت بپرسه شام چ

 به آرتان فکر کنم غذامو بخورم ... آرتان هم فقطينکه کردم بدون ایخودم خنده ام گرفت و سع

 جونم با تمام تلشش واسهیلی. نید از طعم غذا نفهمیزی کرد و فکر کنم اونم چیبا غذاش باز

 نبرد. بعد از خوردن شام من از جا برخاستم و از آرتان خواستم کهيیآروم کردن ما راه به جا

 جون و پدرجون همراهیلی از نیمنو برسونه آرتان هم بدون حرف آماده شد. بعد از خداحافظ

 از راه دری. کماديم و راه افتيم شدینش. بدون حرف سوار ماشيمآرتان از خونه خارج شد

 تکون دادم و گفتم:-ی؟سرمو خوبی آرتان گفت:- هنوز مطمئنينکه شد تا ایسکوت سپر

ی من الکی کنی شدم وگفتم:- نکنه فکر می ...دوباره عصبی هستی خوبيگراوهوم ...- باز

 نبودين! من اصل منظورم ای هی هی از تر س فشارم ...- هیخودمو انداختم و بعدم الک

 درصدم شک نکرد بهمون. - آهان از اون لحاظ ...بايه جون یلی رفتارت با من بود! نرممنظو

-ی؟ ذاری گفتم:- تو واسه من مگه اعصابم می لبير ...زيا محو گفت:- اعصاب نداریلبخند

 تکون دادم و گفتم:-ی داشت! سریزی تی!!! عجب گوشاید! شنی کارت کردم؟لعنتیمگه من چ

 کميه به تو نداره ... البته ی ربطيگه دی بعديی- برنامه هایه؟ چی بعدنامه ... بریخیال بیچیه

 کنم.ی باشه ... خبرت می چه روزیست معلوم نی وليم انجام بديد که بايم هم داريگه ديدخر

ين و غذا و از ای صندلیزو چند تا باغ و رزرو ميدن با بابات هماهنگ کنم واسه ديدفعل با

ی ....- جدیزا چين و ایاتونو کردن دعوتیست و ليشگاهبرنامه ها توام برو دنبال نوبت واسه آرا

ی قاطی منو هل دادی و زوری جدی!!!لبخند زد و گفت:- آره جدیم؟ کنی ازدواج ميم داریجد

 نشو ... هر چند که ...حرفشوی به خدااااااااا- خوب حال دوباره عصبی رو داریلیمرغا ...- خ

ين ...ایر شب بخيگه دیچی- هی؟. گفتم:- هر چند که چيستاد خونمون ادر یادامه نداد و جلو

 دستم رو به سمتينکه داد. بدون ای بدجور قلقلکم میم من حس فضولی وليین برو پاينکه ايعنی

 فوضول خانوم ... -يین و گفت:- برو پايد!خندی؟ در ببرم گفتم:- هر چند که چیرهدستگ

یشتر خواست بگه. بی خوب میز چيه ...پس ی شی ....- پرو ماااانبگوووووووو آرتااااااااااااا

 بابا! سقتو با بگویکنجکاو شدم وگفتم:- بگووو بگوووو بگووووو بگووووووو- ا

139

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 خواستم بگمی بابا! میچی گم بگو ...- هی مينجا اینم شی تا صبح میبرداشتن؟!!!- اگه نگ

 خسته ام وی که من حسابيین پابفرمايید! حال ین ... همی شی جذاب تر می شی که میعصب

 خواست بازی میشم.نین جون برسونيز. سلم بنده رو هم خدمت پدرتون و عزياد یخوابم م

 شدم. آرتان صبر کرد تایاده کردم و پی خداحافظی جلوشو گرفتم وسرسریبشه تا بنا گوشم ول

 شدمیاط رفت. تازه تا وارد حو گاز گذاشت ی درو باز کردم و رفتم تو اونوقت پاشو رویدبا کل

ی ها داشت. انگار داشت نرم می معنیلیشروع کردم به ورجه وورجه کردن. حرفش برام خ

یم خودمو کنترل کردم. بابا به کمکم اومد تا بتونيع به استقابلم اومدن و من سريزشد. بابا و عز

 دلخوری ازدواج اجبارين از ايگه داشتم دی. احسا س خوبيم شمعدون رو داخل ببرينهبسته آ

 بشه. یر خواست ختم به خی و دلم میدم ترسینبودم فقط از عاقبتش م

 بذارم.يز خواست همه اش سر به سر عزی روز بعد سرحال تر از روز قبل بودم. دلم مصبح

 شد. خودشی می خوشگلش از اشک پر و خالی چشمای کرد هی که نگام مینطور هم هميزعز

يشگاه آرايه هم از يم دنبالم که برياد ی نداره. آتوسا زنگ زد و گفت ميمو گفت طاقت دوریم

 دنده راست بلندی جهاز. حوصله همه کار داشتم از رويد دنبال خريم برم هیريمخوب وقت بگ

 زنگ زد بدون نگاه کردن بهیم شدم که گوشی اتاقم داشتم تند تند حاضر میشده بودم. تو

 رو در گوشم گذاشتم و گفتم:یشماره گوش

 ...يید- بله بفرما

 زده شبنم بلند شد:یجان هصدای

- سلاااااااام عروووووووووووو س

- سلم دم خروووووو س

.يگه نکن خره من خوشحالم ضد حال نزن ديت- اذ

 شده باز؟ی- چ

 افته فکر کنم.ی ميی اتفاقايه- داره 

 در مورد اردلن؟!ی- چه اتفاق

- آره

 شدههههههه؟ی- چ

 امروز زنگ زد خونمونينکه بودمش تا ايده نديگه خو ديدمش- بعد از اون روز که د

 گفتم:یجان لب تخت و با هنشستم
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- خب خب ...

ینم همی تو افتادم برای حرفاياد بعد ی برم رو گوشیرجه شماره اونه اول خواستم شيدم- تا د

 بردار فکر کنم اردلنه ....یو گوشیامامانمو صدا کردمو و گفتم مامان ب

 .... خب ....يکل- بار

 معلوم شد آقا زنگ زدنی برداشت و بعد از سلم و احوالپرسیو مامانم گوشيگه دیچی- ه

 کوه ...يمدعوتمون کنن همه با هم جمعه صبح بر

!ی؟ گی- راست م

 کرد.ی کارا نمين هرگز نکرده! اونوقتم که باهاش بودم از ای- آره به خدا کارا

- مامانت قبول کردن ؟

 کار کردم ترساااااای من چی اگه بدونی خواست قبول کنه ولی- مامانم م

ی؟ کار کردی- چ

 ...یاد تونه بی- گفتم بگو شبنم در س داره نم

 و گفتم:يدم غش خندغش

!يا شدی- نکبتو نگاه! حرفه ا

 گفتمينو ايگه دی مردما ولی- آره به خدا داشتم م

- خب؟

 در س داره؟!!!! دارهی کیه اول ترمين اونم نه گذاشت نه برداشت گفت خاله جون ایچی- ه

 بدیلی خین اگه شما نباشیم چون قراره همه باشیاين و بین کنیش خواهشا راضياره یبهونه م

 شه خاله ...ی می چینم شه. مامانم گفت حال تا ببیم

!يول- ا

 کردم؟!ی- خوب کار

- دمت درست دختر خوب کارت حرف نداشت!

 کار کنم به نظرت؟ی ... چيم بريم خوای- حال جمعه احتمال م

یاد ... مغرور باش غرورشو له کن ... بشکنش تا اون وقت بی که تا الن کردی- همون کار

جلو.

 حالی کنه ولی بکن فقط اونو از من دورتر می گی که ميی کردم کارای- باشه ... اول فکر م

.ینم بیدارم واقعا جوابشو به چشم م
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.یری گی که منو دست کم می- از بس خر

 از آقاتون چه خبر؟ی خودتون .... راستیکی شما به کوچید خب خانووووووم! ببخشیلی- خ

 گذره؟یخوش م

 قشنگ.ی بازيه ی کنم ... انگار افتادم توی دارم حال می. خوش که نه ولیست نيشون بدی- ا

- پس خوشت اومده.

 منی به وجود آورده. زندگيادی زیجان برام هی بازين فقط ای کنی که تو فکر می- نه اونجور

 کم داشت.یجانو هینفقط هم

 مراسمتونه؟ی حال کیییییی- اوک

 کوه نه .... اون پنج شنبه ...ی ری جمعه که شما مين- ا

 و گفت:يد غش خندغش

!یلیه گفتنت ... آرتان از دست تو خل نشه خيخ تارين- خاک تو گورت کنم با ا

 مونده ...ين- دلشم بخواد همه که خل من هستن فقط ا

 از پشت در بلند شد:يز عزصدای

- ترسااااااااااا آتوسا اومده ....

 با من ...ی نداری ... کاریريم بگيشگاه نوبت آرايم- شبنم آتوسا اومده دنبالم بر

 روح تو روی بی اون چشمای ترسا من حاضرم نصف عمرمو بدم وليعنی ی- واااااااااااااااااا

 زنم.ی ميمو زودتر از همه من حاضریت. شب عروسینم شده ببيشآرا

- گمشووووو من همه جوره قشنگم.

 گل کرديش حس خودنکبت پندارين! باز ايگه- خو بسه د

ی؟ حرف زديانتون شبنم با شای که هست ... راستینه- هم

 اسمتویش دفترش و به منشی بری تونی می هر وقت که خواستیست نی- آره گفت مشکل

 ...یبگ

 دستت درد نکنه.ی- اوک

 به کارت بر سيگه کنم برو دی- خواهش م

.ی- قربونت ... با

.ی- فدات ... با
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يی نشسته بود و دو تايز عزی. آتوسا جلویرون بيدم از اتاق پريع قطع کردم و سرگوشیو

 من بلند شد و گفت:يدن مشغول گپ زدن بودن. با دیحساب

 ...ين- چه عجب عرو س خانوم! افتخار داد

!يم؟ خب ... بریلی- خ

يره که ديم- بر

. آتوسا گفت:يم خوشگل آتوسا شدین سوار ماشيی و دو تايم کردی خداحافظيز عزاز

 کدوم باغو رزرو کردن؟ی دونی- نم

 مورد صحبت کنه.ين خواد با بابا در ای گفت تازه می آرتان ميشب- نههههه د

 خب مهمی دور نباشه ولياد که زیم انتخاب کنيشگاه آرايه خواستم ی نداره می- خب اشکال

 ...یستن

 منو مکش مرگ ما بکننا!!!ین باشه که همچيی جايه- آتوسا 

 و گفت:خنديد

 کنم.ی رو انتخاب مين من برات بهتری ... وليزم عزی- تو خودت مکش مرگ ما هست

يه ی طبقه بالی جردن بود که تویابون خی بزرگ تویلی سالن خيه آتوسا ی انتخابآرايشگاه

 و منگیج بودن که من گیک و کارکنانش شيلش همه وساينقدر قرار داشت. ایمجتمع تجار

 دکترا منو خوب برنداز کرد و گفت:ین عيشگرهمونده بودم. خانوم آرا

 از دو ماهيد شلوغه .... بایلی خيشگاه آرای ... واسه سالگرد ازدواج امام علينا اومدير کم ديه- 

.ین گرفتیقبل نوبت م

 گفت:آتوسا

 خواهرموینم قبول نداشتم واسه همیشکیو منم جز شما کار هيگه شده ديهويی جون حال يل- ژ

 خواهشلاین بکنيش کاريه ... حال ينجاآوردم ا

 سکوت گفت:ی دوباره منو برانداز کرد و بالخره بعد از کمژيل

 شه خواهرت و واسه کار خودمی دونم عروسک می مينکه خب ... فقط به خاطر ایلی- خ

 بهت نوبت بدم.ی شلوغ پلوغين ایخوبه قبول کردما وگرنه محال بود تو

 ....ين در حق من لطف کردیشه- دستتون درد نکنه ... شما هم

 باشه ....ينجا- پنج شنبه ساعت هشت صبح ا

- باشه چشم حتما!
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 اوليه جهازيد خری بازار برای تويم افتاديم راحت شديشگاه زا بابت آرایالمون خينکه از ابعد

:ید. آتوسا پرسيم بزرگ شروع کردی هایکهاز ت

يا يم بخریم تونی میله چقدر وسیم بدونيد! ما بايه؟- خونه آرتان چند خوابه است؟ اصل چند متر

نه؟!

 دونم وال ....ی- نم

...ی با عشقت حرف بزنينکه بهونه واسه ايه ينم زنگ بزن بهش بپر س ... ايه- خو 

یلی بود بدتر از نيکی نبود. آتوسا هم ی در آوردم. چاره ایفم کی از تویمو زدم و گوشپوزخندی

ی شدم صدای مید داشتم نا اميگهجون. شماره آرتانو گرفتم و منتظر شدم بعد از هفت بوق که د

:یچید پی گوشیسردش تو

- بله ....

- الو ....

- بله ....

 خواد حرص بده. به ناچار گفتم:ی دونه منم می زهرمارو بله! می کوفتو بله! اای

- سلم

- سلم

 مقدمه گفتم:ی خواست حالشو بپرسم بی. اصل دلم نمیرون با صدا دادم بنفسمو

 چند خوابه است؟يه؟- آرتان خونه ات چند متر

ی؟- خوبم ممنون شما خوب

 و گفتم:ینداختم از تک و تا نخودمو

 زود بگو کار دارم ....يه خوبم ... خونه ات چه جوری- مرس

 راحت حرف بزنم. وگرنهيعنی مغازه ها تا من ی آتوسا سرشو گرم کرده بود به تماشاخوبه

 گفت:ی کند. به تندیالن کله مو م

!ی؟ خوای می- واسه چ

 سرم اومدم جهاز بخرم ...یر- خ

 داره.ی ... خونه من همه چیست نیازی- ن

 و بابا مامانت براتی پسريه ین تو همی خونه تو ندارم. مگه تو نگفتیزای به چی- من کار

 تونم به بابام بگمی حال منم نمی؟ بشی مراسم مسخره عروسیخیال بی تونیآرزوها دارن و نم
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 بره خونه بخت ... حال فقط بگو خونهی خوام چون دوست داره دخترش با سربلندیجهاز نم

ه؟يات چه جور

180 کم بزرگ شو! خونه من سه خوابه است ... يه مسخره است. یلی بچه گونه ات خیلی- دل

 ...يهمتر

 ...ی- اوک

- من کار دارم فعل خداحافظ.

 بشاش رو بهی قطع کردم و با چهره ایو فرصت نداد خداحافظ کنم باهاش نکبت! گوشحتی

آتوسا گفتم:

 ...يم که بدبخت شديم- بر

 شد؟ی- چ

.ی- سه خوابه صد و هشتاد متر

- اووووه!

 ترهیک- حال بازم از خونه تو کوچ

 آپارتمان صد و دهيه ی باشه رفتم تويادت کنم اگه ی خواستم عروسی- بابا من اونوقت که م

 کار تو سخت تره.ی خوابه ... راحت پرش کردم وليک یمتر

 چطوره؟!یريم و ميم خری ميديم دی اول هر چین- از هم

 اسلوب خودشو داره ...یزی خونه .... هر چی خواد بازار شام راه بندازه توی- وا انگار م

 ...ینطور اتاقا هم همینطور هم همیمن و نشيرايی رنگ باشه پذيه يد آشپزخونه کامل بايلوسا

.يدن خری دنبال مداد رنگيم بریمو بپوشيد بای کفش آهنيین- برو بابا ! پس بفرما

.یفت- غر نزن راه ب

 بود. روز چهارميدن کار من و آتوسا از صبح تا شب گشتن و خريگه و سه روز داونروز

 وقتای بود که بعضی وسواسينقدر بالخره تموم شد. آتوسا ای ولیومد داشت اشکم در ميگهد

 شد رفتميداری خریز همه چی ماشن از شرش راحت بشم. وقتيه ير کردم هلش بدم زیهو س م

 اتاقم و گفتم:یتو

.یرم گی مزاحمم بشه گازش می خوام بخوابم کسی- من تا سه روز م

 که بای بارين روز تمام استراحت کردم. بعد از آخريک مزاحمم نشد و من ی هم کسخدايیش

يبه که ما دو تا چقدر با هم غرید فهمی هم نمی نداشتم. کسی باهاش تماسيگهآرتان حرف زدم ذ
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 رو گذاشت. حالميد روز پنج شنبه به من زنگ زد و قرار خریقا. بالخره بعد از پنج روز دقيما

!!!! همهیم با عجله ازدواج کنينقدر ايم خورد. انگار مجبور بودی بود به هم ميد خری چراز ه

 تند تند مشغول آماده کردن رختیچاره بيز هم گره خورده بود عزیمون دست و پامون تو

 بارير خرم زی گفتم آماده می هم می هام. هر چیزی رو می دوزیله و ملیخوابام بود و گلدوز

 نگم و بذارمیچی هيگه دادم دیح شد. منم ترجی رفت فقط از دستم ناراحت ممی رفت که نینم

 و دعوتیوه رزرو باغ و شام و می دوست داره بکنه. بابا در به در دنبال کارایهر کار

يد هم که به همراه من در به در خری من به خونه آرتان بود. آتوسا و مانیزيهمهمونا و حمل جه

ی قرار بود به کمک دو تا از دوستای شده بود مانيداری و حال هم که همه اش خريمجهاز بود

 بودن جز خودم. و چقدر هم که همهيده. همه خونه آرتان رو دیدنش برن واسه چيزاينرشد

 آرتانی از عکسایشتر! آتوسا بیکیش از شیش کردن. از محله اش از بزرگی ميفازش تعر

 برم چند تا عکسيد گفت منم حتما بای و بهم مه خونه رو پوشونديوارای گفت که همه دیم

 هاش. دوباره قرار بود بايده اون. امان از دست آتوسا و ای که بزنم کنار عکسایرمقشنگ بگ

 دریشه داد و همی بشر کل بهم آرامش نمين و دوباره استر س گرفته بودم. ایرونآرتان برم ب

 حسيین من خودمو پايد دی بال میلی خو داشتم. انگار چون اون خودشی حالت بديهمقابلش 

یشه دوست داشت حرصم بده و منم همیشه چون هميدم کرد. شای ميتم اذین کردم و همیم

يه برام عذاب آور بود کاراش. ينقدر خورم ای وانمود کنم که حرص نمیدوست داشتم طور

يختن حوصله کرم رديگه یرون بود تنم کردم و از خونه رفتم بيده که تا حال نديددست لبا س جد

 تا رفتمی مدت. ولين ای خسته شده بودم تویلی رفتن و حرص دادنش رو هم نداشتم خيرو د

 خونه پارک شده بود.ی اسپرت خوشگل جلوينگ ری مشکیای زانتيه نبودش ... فقط یرونب

یشه دفعه شيه که یاد کنار در و منتظر شدم تا بيوار دادم به دیه آرتان نبود. تکی از فراریخبر

 آرتان بلند شد:ی و صدايین شد پایده کشیازانت

 ترسا ...یا- ب

 کردم و رفتم سوار شدم و گفتم:ین به خودش و ماشی تعجب نگاهبا

 خودت کو؟!ین- سلم ... ماش

 ...يگه خودمه دین ماشينم- سلم ... ا

ی؟ دارین دو تا ماشيعنی- 

 داره؟!يرادی- آره ... ا
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 کل کل کردن نداشتم. گفتم:حوصله

- نه ...

 اومد و گفت:يین از موضعش پای حوصله ندارم که کمید فهمانگار

. النم دارمیست چشمه درستش نی تويادی رم مطب ... اون زی که میه مال مواقعین ماشين- ا

.يام یاز مطب م

 بود و کرواتیده پوشی کنه. کت و شلوار رسمی فرق میشه هم با همیپش متوجه شدم که تتازه

 گفتم:یزده بود. با کنجکاو

ی؟ زنی مطبت کروات می ری تا میشه- هم

 ...یشه- هم

ی جورین همين نزدم. ای زبون به کام گرفتم و حرفی بگم خوش به حال مراجعات ولاومدم

ی بکنم. در سکوت ميف منم بخوام ازش تعرينکه چه برسه به ايگه دید رقصینزده داشت م

 که به حرف اومد و گفت:یمرفت

- خوب ... چه خبرا؟

ين؟ شماست ... باغو رزرو کردیش- خبرا پ

 توی مجالس داره ... بابايريت از دوستام که کلوب مديکی- آره ... همه کارا رو سپردم دست 

 هر دومون راحت شده.یال خيگه شد حال دی ميت داشت اذیلیبنده خدا خ

!یه؟ همه عجله واسه چين دونم ای ... من نمی- اوک

 ...یم از شرت راحت بشی شما زودتر برينکه- واسه ا

 ...یند- شتر در خواب ب

:ید خنده و تمسخر پرسبا

!!!يدين؟- جهازتون رو خر

 شد مثل آدم حرف زد. گفتم:ی نمين جواب دندون شکن بهش بدم. با ايه داشتم دوست

يتون واسه شوهر بعدین جا انبار کنيه رو یريختتون جهاز بین لطف کنيد- من که بله فقط شما با

 خونه تون جا بشه.یتا جهاز من تو

ينو گرفت اونم فکر کنم ای لجم میشتر داد من بی جواب نمی زد و جواب نداد. وقتپوزخندی

 بود. بالخره به حرف اومد و گفت:یدهفهم

ی؟ سراغ داريش واسه لوازم آرايی- جا
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!یه؟ واسه چيدا خرين- آخه ا

 که آدم رغبت کنه نگات کنه ...ی صورتت ببری ذره دست تويه یری بگياد ينکه- واسه ا

 گفتم:يم با حفظ خونسردینم همیرای بیاره خواد لجمو در بی دونستم ممی

 ... من واسهی به من نگاه کنی وقت رغبت نکنیچ دم هی میح ترجی- اگه اون آدم قراره تو باش

 کنم که ارزششو داشته باشه ...ی کارو مين ایکس

!!!ی؟- جد

- بلــــــه

!ی اينکاره ایداست- خب پس پ

 خشم گفتم:با

!ی؟ چيعنی- 

.یست مهم نی- هچ

 که بتونم کنترل دست مشت شده امو داشته باشم وگرنه محکميین رفتم پايع سرین توقف ماشبا

 و هر دويین شده اش تا فکش جا به جا بشه. اونم اومد و پایغ صورت ده تی خوابوندم تویم

 تو ...یم و رفتيم انتخاب کرديکیشو بود يشی لوازم آرای کل پاساژ مغازه هايموارد پاساژ شد

.یاوردم شدم که چرا آتوسا رو با خودم نیمون آوردم. پشی سر در نميدا جور خرينمن از ا

 کردم که آرتان وارد عمل شد و رو به فروشنده که به من زل زدهی و منگ نگاه میجداشتم گ

 مارک ها رو برامون حاضر کنه. فروشنده هم باينبود گفت ست کامل از دو مارک از بهتر

. عاشق لک بودم ...يستادم لک ها ايترين وی لوازم شد. جلووری مشغول جمع آیخوشحال

 و گفت:يستادآرتان هم کنارم ا

 ازین دو جيه که ينی حد س بزنم که الن تو فکر ايد بای زنی لک میشه که تو هميی- از اونجا

.ی رو بخريناا

 ....یقلا- دق

 ....ين علقه داریزايی- امان از دست شما دخترا ... به چه چ

 فروشنده همه سفارش آرتان رو حاضر کردينکه نوبت من بود که جوابشو ندم. بعد از ااينبار

 و چهار رنگ لک انتخاب کردم و همه رو برداشتم. بعدیست بيیاومد سمت من و منم با پرو

يدم خواستم از پاساژ خارج بشم که دی. ميم اومدیرون تموم شد از مغازه بيدمون خرينکهاز ا
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ی از لبا س خواب هايکی و کامل محو يستاده زنانه اير مغازه لبا س زیزززززز جلویآرتان ه

 متوجه من شد نگاه از لبا س برداشت و گفت:ی آدم .... وقتی شده. ايترينداخل و

 بخر ...ی خوای می برو خودت هر چیا دن ... بی منو راه نمينجا- ا

 نگاش کردم. ادامه داد:فقط

 گم.ی واسه دل خودت می ولیست لزم نیزا چين ايد ما خريد خری دونم توی- م

!!! شروع کردميیی چه رنگای خوشگلی تکون دادم و رفتم داخل مغازه .... اااااا چه لباساسری

 با چند تا لبا سير عالمه لبا س زيهتند تند به انتخاب کردن. فروشندهه خنده اش گرفته بود 

 چشمم افتاد به همونيهو از مغازه خارج بشم که يگه خواستم دی. ميدمخواب خوشگل خر

ی ... میشی کوتاه به رنگ قرمز آتیلی خی لبا س خواب توريه محوش شده بود. رتان که آیلباس

 بنفشه و شبنمی و از مغازه خارج شدم. جايدم اونو هم خری خوره ولیدونستم به دردم نم

 سر لبا س خوابایم انداختی چقدر هر هر و کر کر راه میم داشتيدا خرينجور. هر وقت از ایخال

 واسهيم قر بدینم کی تنمون نمينا زا ايکی يمیمیريم گفت آخرم ی مه با آیشهو بنفشه هم

 ویاورد خودش نی به روی دست من خنده اش گرفت ولیکای پلستيدنشووورمون! آرتان با د

. گفت:يم شدین با هم سوار ماشيیدو تا

 واسه لبا س عرو س ...يم- بر

 شد من لبا س عرو س نپوشم ...ی- کاش م

ياد؟ ی- عرو س بدون لبا س عرو س اصل با عقل جور در م

 روش ...ينم رقصم ... ای- فعل که بنده دارم به ساز شماها م

 ...ی- خودت خواست

 ترسمی ... ولیها سختين همه ايد ارزی تونم بگم که می خراب شده اونوقت مين برم از ای- وقت

 که نتونم برم.ينهاز ا

ی؟ بری- چرا نتون

 جفتمونو درست کنم.ی کارايد- اقامت گرفتن سخته .... به خصوص که با

- هر که طاوو س خواهد ...

. طبق معمول مغازه لبا س عرو س رو هم خودش انتخاب کرد و منيم نزدی و حرفیدم کشآهی

 مغازه ها ...ين کنه. بهتری رو انتخاب مينا اون همه اش بهتریدر عجب بودم که چطور

 دو تا فروشنده زن جلومون ظاهريم جنس ها ... وارد مغازه که شدين مارک ها بهترينبهتر
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ی برای شتری. چنان عشوه هايش هزار قلم لوازم آراير و زیپیشدن هر دو در اوج خوش ت

:یدن من رو به آرتان پرسی خورد. به جای که حالم داشت بهم ميختن ریآرتان م

 ... امرتون ....يید- بفرما

 به من گفت:ی با نگاهآرتان

 خوام ...ی خانومم می لبا س عرو س منحصر به فرد برايه- 

!ین؟ بکنين خوای ميه- کرا

.یم خواستی ميد واسه خریر- نخ

 ...یارين بيف طرف تشرين- لطفا از ا

 راحتیلی گرفتن و ما دو تا هم خی من و آرتان می آوردن و جلوی لبا س ها رو ميکی يکی

:یم گفتیم

- نوچ

 مایقه کدوم از لبا س ها با سلیچ هی شدن. ولی هم اونا داشتن خسته ميم ما خسته شده بودهم

 از فروشنده ها رو به اونيکی. بالخره يم خاص بودیز چيهجور نبود. هر دو انگار دنبال 

 گفت:يکی

 ...یار رو بيتالیائیه برو اون لبا س ایکو- ن

 برانداز کرد و گفت:يین منو از بال تا پانیکو

 بخوره ها ...يشون شراره جون؟!!!! اون لبا س فکر نکنم به ای- مطمئن

 فروشنده بدش اومد و گفت:یز آمیر هم مثل من از لحن تحقآرتان

!ین؟ کنی فکرو مين- چرا ا

 و گفت:يد رنگش پریکو لحن خشن آرتان ناز

 خانومیچ .... اصول به تن هيتالیائیه ای ... هم قواره مانکن هايزه سایری- آخه اون لبا س ف

ی کشه روی قدش ميا اش گشاده ینه سی رويا کمرش تنگه ... يا خوره .... ی نميرانیا

.يم دی نشون نمی به هر کسينو ما اینم ... واسه همینزم

ين ما نبوده ... ایل کدوم از لباساتون باب میچ ... تا النم که هیست نی- خانوم من هر کس

.یم تلف نکنينجا وقتمون رو ایه بود ما بقیه هم مثل بقين که اگه اين رو هم نشون بدیآخر

ی و مردم داری بود که اون اصول آدم اجتماعين بودم ایده آرتان فهمیت که تو شخصیزی چيه

 دو نفرين ای های. الن هم چون متوجه دلبريد دی ميستی حرکت ناشای از کسينکهبود مگه ا
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يگه دیکو کنه که باهاشون درست برخورد کنه. نی تونست خودشو راضیشده بود اصل نم

يیش بعد با لبا س مورد نظر برگشت. خدای از اتاق ها و لحظاتيکی داخل نزد و رفت یحرف

 وی دنباله طولنيه ... پف دار به همراه ید سفيشمی بود! دکلته ... ساتن ابریلبا س فوق العاده ا

 و خاص ... آرتان هم نگاهش فرق کرده بود انگار اویک شی .... ساده ولیددو تا دستکش سف

 رو گرفت و رو به من گفت:لبا سهم خوشش اومده بود. 

 ...يزم- بپوشش عز

يپ بود که زين ایش اتاق بود. خوبيه اتاق پرو که خودش به اندازه ی رو گرفتم و رفتم تولبا س

لبا س از کنار

یدم. لبا س رو پوشیرم خواستم از آرتان کمک بگی تونستم ببندمش. نمی شد و خودم می مبسته

 اسلوب بوووود. تنگ و چسبون ... قدش هم بلندی برنداز کردم. کامل روينه آیو خودم رو تو

 فرستادم و زمزمه کردم:ينده آی خودم توی برای خودم خوشم اومد و بوسه ایکلنبود. از ه

!يتالیايی- مانکن ا

يدن بود با ديستاده. آرتان پشت در ایرون رو دوباره از تنم خارج کردم و رفتم از اتاق بلبا س

:یدمن جلو اومد و آهسته پرس

- چطور بود؟

- خوب بود ...

!ی؟- مطمئن

- آره قشنگ بود ....

 ...ينا ايزشو گم .... سای ميعنی- 

 گم خوب بود ...ی آرتان ؟ میه- منظورت چ

یتی اهمينا. ایری رو که تو تنت مشکل داره رو بگی لباسی نخواينا موقع از لج ايه- گفتم 

.یم زنی هم سر ميگه دیندارن جاها

 به مای بود به فروشنده ها که با کنجکاوین هم سنگیلی چپ نگاش کردم. لبا س رو که خچپ

 دادم و گفتم:يل کردند تحوینگاه م

.يم بری مینو- هم

:ید رو به من پرسی با کنجکاونیکو

 با هم ...ين داری- مشکل
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 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

 داره؟!!!!ی- به شما ربط

 و گفت:يستاد کنارم ايع بلند من جا خورده بود سری که از صداآرتان

 شده؟ی- چ

 منتظرتم.یرون ... من بیرون بیا حساب کن بينو- آرتان ا

 که اون دوی سمت خودش و طورید دفعه مچ دستمو گرفت. منو محکم کشيک برم که خواستم

تا هم بشنون گفت:

 عشق من ....يم ری- صبر کن با هم م

 تا پول لبا س رو حساب کرد و هريستادم. به ناچار این خواست با او اونا تنها بمونه فقط همنمی

 داد و گفت:یرون. آرتان نفسش را با صدا بيمدو با هم خارج شد

 بودن!يی- عجب اعجوبه ها

 ...یست- واسه شما که بد ن

 ... تویم خانوم هستيه که با ی نه وقتی مورد توجه باشه ... ولیاد که بدش بیه- بله خوب ... ک

 خوبه.يیتنها

 رو گفتم:ين دادم از ای نشون میت حساسيد آرتان ... نبای هستی دونه تو چه آدمی مخدا

 ...ی- خوش باش

یم و همه رو با هم گذاشتيديم و کفش و مانتو و ... هم خریف دست لبا س شب به اضافه کچند

. گفتم:يم جا شام بخوريه يم. بعد هم قرار شد برین ماشیتو

 پاتوق ...يم- بر

- نه ...

 من اونجان ...ی- چرا؟! خوب امشب که پنج شنبه است ... دوستا

 ازدواج مسخره ...ين کدوم خبر ندارن از ایچ منم اونجان و هی- دوستا

 با هم ...یم- خب بگو دوست

!ی؟- که شما کل س بذار

ی!! نه آقا اشتباه به عرضتون رسوندن. تو اصل میت؟! برد پی؟ هستی کی- تو واقعا فکر کرد

 من چقدر خاطرخواه داشتم؟ همه اون دوستات از خداشون بود با من دوست بشن همونیدون

 کم مونده بود منو با لبا س بخوره ...يی دستشوی بار تويه یفربد عوض
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- فربد؟!!!!!

- بله فربد خان ...

 عوض شد.یدنش نفس کشحالت

!ی؟- ک

 ...ی- وقت گل ن

 اوج گرفت:صداش

!!!یه؟- الن وقت شوخ

 گفتم کهينو به خودم مربوطه ایه قضين داد ایر به من گی که فربد کیست- خب به تو مربوط ن

 ...يه خبريی جایفقط فکر نکن

 و گفت:ید کشیقی عمنفس

 من به تو مربوطی که زندگینطور شه ... همی- آره آره حق با توئه .... به من اصل مربوط نم

 شه ...ینم

- شام نخواستم منو برسون خونه ...

 گازی تا من وارد خونه بشم. پاشو رويستاد نای کرد و حتیاده حرف منو جلو در خونه پبدون

 روزيه روز سرد ... يه روز گرم يه بود. يب غریبگذاشت و رفت. کاراش هنوز برام عج

 وی داشت. وارد خونه که شدم متوجه شدم مانی ایچیده پیت روز مخالف ... شخصيهموافق 

 و به به و چه چهشان اوج گرفت. بابا همونیدن کشیرون منو بی هايد خرمهآتوسا هم هستند. ه

 خونسرد گفته بودیلی تشکر کرد. آرتان هم خيد خرينهمهشب به آرتان زنگ زد و ازش بابت ا

 رو همه اشو هم کهينا چزونه که ای منو مينقدر اشه! ایفه اش بوده. آره واقعا هم وظیفهوظ

 دوا درمونم رو بدم. کل آرتان چونينه تونم باهاش هزی بشم نمل که خيگهبفروشم دو روز د

 خواد منو هم مشکل دار بکنه که راحت تری مشکل دار در ارتباط بوده می با آدمهایشههم

 اتاقی تويگه بار ديه گرفت. لبا س رو یباهام ارتباط برقرار کنه. از افکار خودم خنده ام م

 کرد. بعد از رفتن آتوسايف از اندامم تعری کرد و کلیف کی و اون هم حسابیدم آتوسا پوشیبرا

 بودم کهیال چک کردم ... چقددر خوش خیمو به تخت خوابم پناه بردم. قبل از خواب گوشيناا

 از اونيکی باطل ... اون شب هم یال خی زهی ده. ولی کردم آرتان برام ا س ام ا س میفکر م

 خوابم برد.ی چه جوریدم نفهمی بود که از زور خستگی گندیشبا
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 سر من بود:ی عجل معلق بالین. از صبح ساعت شش آتوسا عید روز جشن رسبالخره

 ده ...ی رامون نميگه ديل شه ژی مير- ترسااااااااااااااااااا پاشو د

 آتوسا ....یر- گور مرگ بگ

 بهی نداریجان هیچی ... پاشوووووووووو ... هیته امروز روز عروسيعنی- خجالت بکش ... 

خدااااااا!

 شدن فقط همون لحظهیدار بی دونستم سختی به ناچار نشستم سر جام میست آتوسا ول کن نديدم

 و گفت:ید پره. آتوسا دستمو کشی اولشه کم کم خواب به کل میها

 اونجا شده نه ...یم- پاشو زود باش حاضر شو تا برس

 برم که دوباره صدام کرد.:يی چپ نگاش کردم و بلند شدم تا به سمت دستشوچپ

 دنبالت؟یاد بی- ترسا ... به آرتان گفت

 تو گورم کنم ساعت شش صبح؟ی گفتم؟!!! حال چه خاکی ميد جا خشک شدم. مگه باسر

مجبور شدم دروغ بگم:

يام ی من مين گفت خودتون برياده زیلی کاراش خیاد تونه بی گفت نمی- آره گفتم ... ول

دنبالتون ...

 با خودم ...یارم رو بی تا من مانی گفتی بابا!زودتر می- ا

 با آژانس ...يم ری خودمون میستیم- حال چلق که ن

 وقت گرفتم ...يگه دی که به تو هم به زور وقت داد من جايدی ديام ی- من که اصل با تو نم

ی؟ واسه چی اومدينجا- پس ا

 ...ين بردی ميف که سر کار خانوم تا ساعت دوازده خواب تشريومدم ی- اگه نم

 حرف زدنش خنده ام گرفت و گفتم:از

 رم ...ی- خب باشه خودم با آژانس م

 شد ...يررررررر خب بدووووووو دیلی- خ

 اومدهیا- اههههههه انگار چهار ماهه به دن

 روح ... چند مشتی وحشت کردم. پف آلود و بيدم دينه صورتمو که تو آی دستشوی تورفتم

 خارج شدم آتوسا لبا س عرو س ويی و بعد از چند لحظه از دستشویدم صورتم پاشی تويخآب 

 و حاضر شدم. آتوسا زنگ زد بهیدم را آماده گذاشته بود ... تند تند لبا س پوشیازم مورد نيلوسا

 بهی خودشون بودن. انگار همه چی کارهای شده و در تکاپویدار هم بيزآژانس ... بابا و عز
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 همه دوستی خودش بود. ولی سر جایز نبود و همه چينطور اينکههم گره خورده بود با ا

 انجامی و خوشی وقتا دور خودشون بچرخن. خدا رو شکر همه کارها به خوبينجورداشتن ا

 قران ردم کرد با خنده گفتم:ير از زيز خواستم از در خانه خارج بشم عزیشده بود. وقت

.یام رم عرو س بشم و بی رم به خدا دارم می سفر که نميز- عز

 با گوشه دستمال دستش اشکش رو پاک کرد و گفت:عزيز

 مادر ...ی خوشبخت بشی- اله

 خونه خودم ... بهی برم تویخوام می مال شبه ... وقتيه جونم؟ گريز عزين- از الن شروع کرد

 خوام برم خوشگل کنم ...یخدا الن فقط م

 گفت:يه بغلم کرد و با گرعزيز

 دلمممميز عزی مونی هم مثل پنجه آفتاب مینجوريش- هم

 مادرينکه اش بابت غربت منه ... ايه گریشتر دونستم بی نداشت. ميزو عزی هايه تاب گردلم

 کرد با حرفی می که سعی جدا کرد و در حاليزندارم تا برام ذوق کنه. بابا به زور منو از عز

 رو آروم کنه منو هم بغل کرد و در گوشم گفت:يز عزيشها

 دنبالت بابا؟!ياد ی- آرتان ظهر م

 رو گفتم:ين از ایاد بودم بهش زنگ بزنم بگم بمجبور

- بله بابا ...

 چون صبحونه کهی برات چند تا لقمه درست کرده که بخوريز- مواظب خودت باش ... عز

 ...ی بخوری تونی ناهارم احتمال نمینخورد

 خورم چشمی- دستش درد نکنه باشه م

 ...ینمت بی ... پس برو به سلمت ... بعد از ظهر ميکل- بار

ی زدم. اشکای داشتم همه رو گول مينکه جور عذاب وجدان داشتم از ايه. یدم بابا رو بوسگونه

 خلصمیر کرد و محبت بابا تی ميتم آتوسا اذی. مراقبت هاید کشی قلبم می خنجر رويزعز

 بودی گرفته بود کاریلی رو دادم. دلم خيشگاه شدم و آدر س آرایبود. با بغض رفتم سوار تاکس

 شد انگار اعتماد به نفسمی در من می بد آرتان باعث حالت بدی برخورد های بودم ولهکه کرد

 ذاشتم ... هری نمی خواست. ولی شدم که اون می میزی رفت. انگار داشتم چی مینداشت از ب

 فکر کنه جلوشيد رو به آرتان نشون بدم نبای واقعی ترسايد من بايستادم ایطور شده جلوش م

 دوست دارم همهیارم آرتان رو به زانو در بيد ... من بایره ترسا رو دست کم بگيدکم آوردم نبا
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ی افکار بود که صداین همی کنم. هر چقدر که تا الن جلوش کوتاه اومدم بسه تویکاراشو تلف

راننده بلند شد:

 ...یديم- خانوم رس

 نسبتا شلوغيشگاه اش وارد ساختمون شدم. داخل آرايه کردم و بعد از حساب کردن کراتشکر

 دلم گفتم:ی هم اومده بودن. تويگهبود و همزمان با من سه تا عرو س د

 دامادا نده ...يل چهار تا عرو س هلو تحوی جاينه- حال خدا کنه هول نکنه و چهار تا بوز

 از اتاقهايکی منو به سمت يشگاه آرای از شاگردهايکی از فکر خودم خنده ام گرفت. خودم

 و به دستوری صندلی منو نشوند رویارم کمکم کرد لباسم رو در بينکه کرد و بعد از ايتهدا

 ها رو نداشتم کله مویگودی بين موهام شد. اههههههه اصل حوصله ایچیدن خانم مشغول پيلژ

یچیدن سوختم. چقدر از پی سشوار مير رفتم زی دو ساعت ميد کرد تازه بعدم بای مینسنگ

 کردنیگودی کار بينکه دنگ و فنگش. بعد از این. فقط هم به خاطر هميومد یموهام بدم م

 سشوار. قبل ازير عرو س ها منو نشوند زیه سرم و مثل بقی کله چپوند تويهموهام تموم شد 

 در آوردم و به آرتان ا س ام ا س زدم:یفم از تو کیمو مسخره گوشدلی اون صنی روینم بشينکها

 جردن باش ...یابون دم ساختمون .... خ3- ساعت 

یچ هی منتظر بودم جواب بده ولیداره ام اسو که فرستادم ساعت نه بود ... مطمئن بودم که با س

 و غر غر کردم:یف کی با حرص دوباره انداختم تویو. گوشیومد ازش نیجواب

 ...ی جواب ا س ام ا س منو بدی نداریاقت- به درک ... ل

 کهينقدر بود ایب گرفت. واقعا برام رفتار آرتان عجی ار حرص خودن خودم خنده ام مخودم

 آرتان برامی به للم گذاشته بودن بد عادت شده بودم حال تحمل رفتارای لیهمه تا به حال ل

 من.ی با خودش آورد و درست نشست جلوی صندليه ها يشگر از آرايگه ديکیسخت بود. 

 لبخند گشاديه هم بهش ین بکنه به خاطر همی باهام سلم احوالپرسینه بشواد خیفکر کردم م

 و وارفته داد و گفت:يخ لبخند يهزدم آخه حوصله ام بدجور سر رفته بود. جواب لبخندمو با 

- دستتو بده ...

 کنه. ناچارلا دستمو دادم بهشیکور خواست ناخنامو مانی پاش افتاد می رويل چشمم به وساتازه

ی سرمو بزنم تویخواستم سر رفته بود. کم کم میو اونم در سکوت مشغول شد حوصله ام حساب

 دریفم از تو کیمو رو پس زدم و گوشيارو دست ی بلند شد با خوشحاليلم موبای که صدايوارد
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 با شونه ام نگه داشتم و دستمو دوباره دادم بهیوآوردم. بنفشه بود دکمه رو فشار دادم و گوش

دختره ...

 ...يکبیری- الو ... ا

 ام گرفت و گفتم:خنده

 باباته ...يکبیری- ا

- خب آره اونم هست ...

 بنفشه ... در مورد بابات درست حرف بزنی شعوری بیلی- خ

ی زنم ... تو چرا به بابای خودم حرف می گم دارم در مورد بابای میزی چيه- حال من اگه 

!!!ی؟ دیمن فحش م

 فحش دادم؟!!!ی- گمشو من ک

 زنه بدنت ... آرتان دوست ندارهی میر کهی خواد حرص بخوری- خب باشه حال نم

يیییییییی شعوری بیلی- خ

 دوست!ی- با شما

ی؟ بديلم به من چرت و پرت تحوی چه دردته؟ زنگ زدینم- بنفشه بنال بب

 و گفت:يد خندبنفشه

!يشگاهی؟- آرا

- بله

 باهات ...یشتر بيمت کنه ... نازو واسه آرتان بکن که با ملی ميم- اووووه چه ناز

 زدم:جیغ

- بنفشههههههه

 زد و گفت:قهقهه

 ...یله اون هفته تعطيکشنبه- خره 

- خوب ...

- خوب که خوب ...

!يه؟ که باشه ... خبریله- خب تعط

 ...یست پيم بريم خوای- آره ... م

 بابا ...یخیال- ب
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یاين بيی دو تاین- آرتانو خر کن

 ...يه خبريه جا يه کنه ی فکر میست پيم بریا- عمرا اگه من به آرتان بگم ب

 قراره هم خونه ات باشه ها ...يعنی! ی؟ چيعنی- 

!ین؟ هستیا- حال ک

 من ...ينترنتی ای داداشش و سه چهار تا از دوستای- من و شبنم و داداشش و دو تا از دوستا

 دختر؟!يا- پسر 

!!ی؟- ک

 ...يگه گم دی مينترنتیتو ای- دوستا

- دو تا دختر دو تا پسر ...

- به به پس جمعتون جمعه ...

 شهر... دربند ... درکه ...یرون بیم هم رفتيگه باشه چند بار ديادت اگه یپیم اکيه- آره ... 

!!!يادته؟ یای تورو بابات اجازه نداد بیفرحزاد ... ول

- آهان آره ...

یومدم نیا اگه آرتان اومد که با آرتان بیای بی تونی ... می شی از امشب آزاد ميگه- خب حال د

 صفا ...يم بریابه درک خودت ب

- باشه ...

 حتما؟! بچه ها منتظرن ...يای ی که ميسم- پس اسمتو بنو

!یست؟ پیام ماه عسل پا شم بی من به جایست؟- خره تابلو ن

 ماه عسل؟!!!!!ين برين خوای- مگه م

 نگفته ... فکر نکنم قصدشو هم داشته باشه.یزی- آرتان که چ

 امشبم اگه افتخار بدنین اخلق گندش همين با اين ماه عسل ... ایاد- منم فکر نکنم پاشه ب

 کردن.ی خودشون لطف بزرگی عروسیارن بيفتشر

 ...يام ی منم نود درصد می- اوک

 ها ...یره ذخی تويم ذاری آرتانو هم ميسم نوی- پس اسمتو م

 خوام بهش بگم.ی آرتان! اصل نمیخیال- نه ب

ی؟ حال کنی مجردی خوای- م

!یقا- دق
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 و گفت:يد غش خندغش

 عشقهيتو- باشه ... مجرد

!یای؟- واسه عقد که م

 همون باغه است؟!ی- عقدتون هم تو

- آره ...

 کردن؟!!يه باغ ندارن؟!!! که رفتن کرايه وضع توپشون ين با اينا آرتان اين- ا

 دادنی تمومه و باغ اونا به درد مهمونیز که مخصوص مراسمه همه چيی باغاين گفت ای- م

 خوره ...ینم

 آرتانم مخصوص خودشه ها ...ين ايد- جلل خالق! عقا

يای؟ ی- آره بابا کلسش منو کشته .. حال م

.يايم ی با هم ميان- آره من و شبنم و شا

!!!يان؟ ی- مامان باباهاتون نم

 ...ی واسه عروسی وليان ی- چرا م

 پس منتظرتونم...ی- اوک

 ... بو س بو سیجری- باشه ج

ی- بو س بو س با

.ی- با

 داشت به خرجیقه سلیلی خيیش من بود. خدای ناخنايزاين هنوز خونسردانه مشغول دآرايشگر

 شدهی هندی حنا زدن عروساین نتونسته بودم درستش کنم. عينجوری داد. خودم تا حال ایم

 کاروين بار که ايه ی به ناخنام نگاه کنم وليک بال و از نزدیارم دستمو بیبود. دوست داشتم ه

 شدم. همزمان با تمام شدن زمان سشوار موهام کاریمون چپ چپ نگاهم کرد که پشچنانکردم 

 فقط قرار بود کار منويا خانوم. گويل دست خود ژير رفتم زينبارناخن هام هم تموم شد ا

 خوابوند وی صندليه ی به دست شاگردا سپرده شده بودن. منو رویهخودش انجام بده و بق

 خواستی کرد دلم می که داشت صورتمو با شمع اصلح مهمینجور صورتم ی زد رویرجهش

 فارغ شد رفت سراغ ابرو هام وينکار از ای دردم گرفته بود. وقتیلی بکنم. خیرمموهاشو بگ

گفت:

 بعدا ها!یری نگيراد رم توش ... ای من کامل مياد ی به کارت نميگه پر تو دی ابروهاين- ا
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 کلفت ...ینجور شه همی- حال نم

 دختر جون...ياد ی- به صورتت نم

يه گفت کارش خوبه پس مطمئنا ی دوست داره بکنه. آتوسا می غر نزدم بذار هر کارديگه

ياد کم کم خومم يد خوب بشم بایلی کنه که قشنگ تر بشم ... دوست داشتم خی درستم میجور

یتی واسه ارتان اهمیزا چين مخ ارتان. البته اگه اصل ای کنم تا بتونم برم رويش گرفتم آرایم

یزا چين کنه از اونا که ای آدم حس نمی توییرو از اون مرداست که اصل تغيد. شاهداشته باش

يش خانوم بالخره دست از آرايل دونم چقدر گذشت که ژی نداره. نمیتیاصل براشون اهم

 وياره ی سرم ميی داره چه بليدم دیصورتم برداشت و مشغول درست کردن موهام شد نم

 به بدنش داد و گفت:ی بعد از گذشت چند ساعت کش و قوسبالخره کنجکاو شده بودم. یحساب

 عروسک!ی عرو س شدی- بالخره تموم شد ... جا

 ...یرم می می- دارم از گشنگ

!ی؟ بخوری بودیاورده نیزی- چ

 رفت ...يادم ی- چرا ول

 ...ی امان از عاشقی- ا

ی و رفتم جلویدم!!! با کمک خودش لباسمو پوشی؟ و من به چی اون به چی وليديم دو خندهر

 فر خورده که صورتمو قاب گرفتهی گفت به خدا! شده بودم عروسک!!! موهای. راست مينهآ

 تر شده بود مهمید ... صورتمم بدون مو و سفی متوسط نه پهن و نه نازک کمونیبود. ابروها

ی گرفت. خط چشم مشکی سگ پاچه مین روحم بوده که حال داشت عی بهایتر از همه چشم

 چشم از خودميومد ی بهش داده بود که خودمم دلم نميی دور تا دور چشمم چنان نمایدهکش

یش خورده بود انگار دو برابر شده بود مژه بور خوبيمل مژه هامم حال که رينه آی تویرمبگ

یلی خی کرد. لبامم که با رژ صورتی میدا نما پیلی روش خيومد ی ميمل ريه ی بود که وقتينا

يل به خودم زدم و از ژی کردند. چشمکی می دلبری زدن و حسابیبرجسته تر شده و برق م

 دونستم که فوقی از اتاق خارج شدم همه نگاه ها به سمتم برگشت میخانوم تشکر کردم. وقت

ی. ساعت سه و ربع بود ... ولیم زدم و رفتم سراغ گوشیه به بقی لبخندینم همیالعاده شدم برا

یم زنگ گوشی خوردم که صدای ا س ام ا س آرتان نبود. داشتم حرص ميا از زنگ ی خبریچه

 بودم تا حال ... تکيده نديبی غرينبلند شد. شبنم بود ... بازم به معرفت دوستام ... عرو س به ا
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 ... اگه مامانم بود ... بغض گلومو گرفت.ارن و لشگر همراه ديل ايهو تنها ! عروسا اصول 

 رو زدم و گذاشتمش در گوشم:یدکمه گوش

 ...ی- سلم شبنم

 ....يبیتو غرینم .... نبيییییییییییییب- سلاااااااااااام عرو س غر

. بای هل هله بلند شد از پشت گوشی صدايهو که یاد نمونده اشکم در بیزی حرف شبنم چبا

تعجب گفتم:

!ین؟ گرفتی عروسيی شما تنهاينجاست شبنم؟ عرو س ايی- کجا

 ماها ...ی پاير ... علف سبز شد زيگه ديشگاهو آراين- بابا بگو باز کنن در ا

 دهنم باز موند ... آرتان و شبنميدم که دیزی تعجب خودم رفتم سمت در و بازش کردم. از چبا

یرجه آرتان شی بودن ... درو که باز کردم همه اشون به استثنايستادهو بنفشه و آتوسا پشت در ا

 وارد شد.ینه سر من ... آرتان آر خ سر به طمانی رويختنزدن داخل و ر

 ترسا؟!!!!ی خودتی- واااااااااااااااااا

!يکبیريیییییی اییییییی خودتيدم ديهو خوشگله؟!!!!! ينقدر ایه عروسه کين- اومدم بگم ا

 چه چشات خوشگل شدههههههههه!يده- ورپر

 ...يگه بزن دی زريه ییییییییییییییییی؟- ترسااااااااااااا لل

ی شوکه شده بودم که حد نداشت ... آتوسا بغلم کرد و در حاليدنشون از دينقدر ام گرفت. اخنده

 کرد گفت:ی می اشکاش خودداريختنکه به زور از ر

ی خط چشم می مدلین واسه بابا همیشه مامان افتادم .... همياد يیییییی خواهری- چقدر ناز شد

 ...یدکش

 اخم گفتم:با

 وسطين زنم ای که من عر میدونی ميین اندازمت پای از پنجره ميزی اشک هم بری گوليه- 

 ...يش آرای بيش چاه آرای ره تویهمه پولمون م

 و گفت:يد غش خندغش

 خب عر نزن ...یلی- خ

ی گوشه ایخیال کردن با بنفشه و شبنم تازه متوجه آرتان شدم ... بی از دست و روبوسبعد

 وی قهوه ایرهن پيا بود یده پوشیره تی کرد. کت و شلوار قهوه ای بود و به ما نگاه ميستادها

 دستشی هم تویلیوم دسته گل رز و ليه شده بود واسه خودش! یکروات کرم روشن ... دلبر
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یلی متوجه نگاهم شد استوار جلو اومد و دسته گلو گرفت جلوم ... نگاهش بهم خیبود. وقت

. لجم گرفت از عمد دستهيد دی منو نمییرات توش نبود انگاز تغی خاصیز بود ... چیمعمول

 از دستش چنگ زدم که باعث شد ناخنام پوست انگشتاشو خش بندازه .... با دردیگلو جور

:يد لب غرير کرد و زام کنار چپ چپ نگیددستشو کش

 ...ی- وحش

 جلو اومد و گفت:آتوسا

 ... گلمیچی پاشون سبز شد هير علف که زيین اون پايان و شای ... مانيگه ديم- خب بر

دادن ...

 نداره ... برامیتی برام اهمیچی خواستم به آرتان نشون بدم که هی ... ميدم غش غش خندمن

 نکرد دستمويف ام تعريبايی عروسا داماد جلوم خشک نشد و از زیه بقین که عیستمهم ن

 ....یست برام مهم نیچی به من بوده ... هیدننگرفت نگفت دوستم داره نگفت تنها آرزوش رس

 .... همهیدم عاشقونه اون من به عرش رسیبذار همه فکر کنن گفته ... بذار فکر کنن از حرفا

ی ... بازم از شاهکارایست نی خبریلمبردار افتاد از فيادم ... تازه يمبا هم به سمت در راه افتاد

 فکرایمن داشت ؟ تو هی اينه هزیلمبردار فيه ی خرج کردينقدرآرتان بود لبد .... آخه احمق ا

بودم که بنفشه در گوشم گفت:

.یره بگیلم منتظره که ازتون فيین اون پایلمبردار سرت بردار عروسک ... فی- شنلتو از رو

 آتوسا و شبنم و بنفشهیديم نزدم. دم در آسانسور که رسی حرفی تعجب به بنفشه نگاه کردم ولبا

رفتن داخل منم خواستم برم تو که آتوسا جلومو گرفت و گفت:

ی از آسانسور میرون بين ری گفت از وقت که میلمبردار ... فیاين- تو و آرتان بعد از ما ب

یرون بیاين ... حواستون باشه قشنگ و عاشقونه بیره بگیلمخواد ازتون ف

 کنار آسانسور و بايوار دادم به دیه به هر دوتامون زد و رفتن. تکی حرف چشمکين از ابعد

 به آرتان نگاهم نکردم ... بعد از چندی شدم. حتین زمیپاشنه پام مشغول ضرب گرفتن رو

لحظه سکوت گفت:

 لباسه اندازته ...ی جدی- انگار جد

يومد ی قر می تا اندازه ام شد وگرنه هيدم ذره تو روش خنديه ی شوخی- پ ن پ شوخ

سرم ...

 موهاش زد و گفت:ی توچنگی
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 کنن گوله نمکن ...ی- دخترا همه اش فکر م

 و همه اشون اعتماد به نفس کاذب و غرور حالیتن جذابی کنن خدای- پسرا هم همه اش فکر م

به هم زن دارن ...

 واسه غرور پسرا؟!!!یرين می که مینه- واسه هم

 مغرور ...ی کنن واسه دخترای- حال که پسرا دارن تلپ تلپ غش و ضعف م

ی. در آسانسور داشت بسته ميم نکرد و هر دو سوار شدیدا باز شدن در آسانسور بحث ادامه پبا

 داخل. اگه جمعش نکرده بود لبا س جرید دنباله لباسمو کشيع دفعه آرتان خم شد و سريهشد که 

 لبير. لباسو رها کرد و زیاوردم خودم نی اصل به روی کردم ولی تشکر ميدخورده بود. با

:دغر ز

 ....ی- دست و پا چلفت

 مجلس حال به هم زن به هم بخورهين خواستم لباسم پاره بشه ای من ميد- نخود هر آش ... شا

از شر تو راحت بشم ...

 ....یلمه اداهات هم همه اش فين ای تو از خداته با من باشی؟- تو؟! تو از شر من راحت بش

 پسر جون ...یست نیب پنبه دانه ... آرزو که بر جوانان عیند- آرتان در خواب ب

 ...يدم رو ندیدتون سفی بود مويک تارید مادر ببخشی وای- ا

 آسانسور گفت:ی ضبط شده خانومه توصدای

 ...ی- لب

 شه.ی میده کرده و داره کشیر که حس کردم لباسم گیرون اومدم بيع شد سری داشت باز مدر

ی تعادلمو از دست دادم ولیرون بيدم با حالت دو از آسانسور پريبا بود و تقريادچون سرعتم ز

 فرصت طلب بوداااا!یلی و منو گرفت تو بغلش ... خید بازم آرتان به دادم رسیفتم بينکهقبل از ا

 گوشم و زمزمهی خواستم ازش جدا بشم که کمرمو محکم فشار داد و سرشو فرو کرد توسريع

وار گفت:

 ...ی دست و پا چلفتی- دختره لو س از خودراض

 همون حالت گفتم:ی ولم کنه توينکه از اقبل

 ...يوونه دونه خل و ديه يکی ... یه- معلومه لو س ک
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ی روین با خشونت دستاشو پس زدم. تازه متوجه شدم نگاه همه به خصوص لنز دوربسپس

 بعدایلمو فين دونست ای مينکه ایحرکات ماست. به ناچار لبخند زدم. آرتان هم فقط برا

:يد به هم فشرده اش غری دندونای بازوشو آورد جلو و از لینه بیمامانش م

یه؟ کيوونه کنم خل و دیت دستمو تا بعدا حالیر- بگ

 آهسته گفتم:ین رو به دوربيی دستم و با همون لبخند کذای محکم مثل سنگشو گرفتم توبازوهای

!يی توی دونی ... میه کی کنیم حالیست- لزم ن

 تر سواريع خواست هر چه سری اومد. قدماش سرعت گرفت می خونش در نمی زدی مکارد

ی داشت می چه حرصییییییی دوباره سرعتشو کم کرد. آخیلمبردار بشه که با تذکر فینشماش

خورد بدبخت. حال تازه اولشه آرتان خان ... صبر کن دارم برات!

ی کردند. برای بودن و ما رو نگاه ميستاده گوشه ايه و اتوسا و بنفشه و شبنم ی و مانشايان

 ...هر دو جلو اومدن ویپ خوش تيون دست تکون دادم و بلند گفتم:- سلم آقای و مانيانشا

 ازمينقدر ای دونم قشنگ شدم ولی!!!!- می؟ زلزله؟!!!! چه کردی با شعف گفت:- خودتیمان

 دادی ...عصبینه ...- تو که کل نصفت تو زمینا زمی رم توی شم می الن آب من نکيفتعر

 کهين و گفت:- زلزله ... منظورم از ايد غش غش خندیزدم:-من کجام کوتوله است؟!!!!مان

يان ...شایدما و گفتم:- هاااان! ترسیدم کشی ... نفس راحتی تخسیلی که خينه اینهنصفت تو زم

 به خودش اجازه داد ابرازيه ازدواج صورين بود ایده شبنم دهن لق فهمطکه انگار اونم توس

 ...اگهیل هم خوش استی مانکنا هم قد بلندینوجود کنه و گفت:- نه بابا ترسا تو که ماشال ع

ی حال جلو آرتان بدم نمی ولیاد کردم که حساب کار دستش بی بود چنان نگاش می ايگهوقت د

 به من لطفیشه ... تو هميان شای مرسی گفتم:- واین. به خاطر همیرم بگيلش کم تحويه يومد

 ... مردانهیکل بود ... قد بلند و خوش هی پسر جذابيان! شای ... خودتم فوق العاده شدیدار

 جا خورد.ی چطوره؟!مانیمايی گفتم:- نی ...رو به مانینن بی گفت:- چشمات قشنگ ميدخند

ی به آرتان کرد و سر سری بزنم. با چشمش اشاره ایما از نی آرتان حرفیانتظار نداشت جلو

 از اونايانه موذی ...با لبخندياد ی مهمونا منتظرن ... عاقد هم الن ميگه دينگفت:- خوبه ... بر

 ازشيگه دی ولیدم ترسی ميد هم فرو رفته بود. بای آرتان بد رقم توی. اخمایمفاصله گرفت

 دادمی زد منم بلندتر جوابشو می بکنه؟ فوقش دو تا داد مت تونسی کارم می نداشتم. چیترس

 من باز کرد و منی رو براین در ماشیلمبردار به دستور فیديم که رسین ماشيکوخلص! نزد

 آرتان نازی کردند دارم برای لفت دادن و ناز و ادا و کرشمه سوار شدم. بچه ها فکر میبا کل
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 رم ...ی اعصاب آرتان دراز نشست می. خبر نداشتند دارم رويدند خندی کنم و بلند بلند میم

.يدم نوبت اون بود که درو محکم به هم بکوبه. خنده ام گرفت و بلند بلند خندينبار نشستم ایوقت

یافه هم وجود داره؟!!!- آره خوب ... قی خنده داریز:- چيد سوار شد و غريگهاز در د

 شما هم شب خنده داره ... اونمین تر س آگیافه زد و گفت:- قيانه موذی شما ...لبخندینخشماگ

 زنه تا من بترسم و اون بخندهی حرفا رو مين دونستم ای چون میدم نترسيگه!دیچه خنده ا

 عرضه ها همين گفتم:- از ای با خونسردينرو شده بود نقطه ضعف من دستش ... از اينمبهم. ا

 جوابشو دادهينجوری شد ای آخه ...چشماش گرد شد و با تعجب نگام کرد. باورش نمیندار

 شجاعیلی کرد گفت:- خی میشتر که سرعتش رو بیباشم. بعد از چند لحظه سکوت در حال

ين ای نبوده ... ولی وقت به ضرر کسیچ به ضررت باشه؟!- شجاعت هی کنی! فکر نمیشد

 لبشو کجوشه گی نشد. لبخندی توئه ...بر خلف بار قبل عصبيدن ديز رين ... ایستشجاعت ن

 نخونی واسه من کرينقدر ... - ايزه چه رین گفتن فلفل نبيمکرد و گفت:- باشه خانوم از قد

 که قرارهی مدتين ای تويگه خوام دی ... نمینی بی منو می که داريهآرتان ... تو امشب بار آخر

 کارو باين اکن نی ...- واینی خوام بذارم رنگمو ببی و نمیفته چشمم بهت بی حتیمکنار هم باش

 حرف قهقههين!به دنبال ایرم؟ می کنم می از غصه دق مینم روز نبيه من تو رو ی گیمن! نم

 نزنم. من دوست داشتمی حرفيگه دادم دیح را پر کرد. لجم گرفت و ترجین ماشیاش فضا

ر به دین آوردم. بالخره ماشی اکثر اوقات جلوش کم می آرتان رو زجر بدم. کلمی عملیشترب

ین ماشی خاص همان. اول از همه جلوی همان و شروع شدن برنامه هایدن. رسیدباغ رس

 و محويین. اومدم پایدن رقصی شروع کردن به لزگی عده دختر و پسر با لبا س محليهعرو س 

 اونای ایقه پنج دقيه رفته بود ... يادم از ی کرده بودم و همه چیف اونا شدم ... کیتماشا

ین ماشی جلوی آهنگشون تموم شد. بعد از کنار رفتن اونا گاوينکه تا اصیدن رقیبرامون محل

 پشت سریلمبردار خونش رد شدم. آرتان هم به دستور فی شد و من با چندش از رويدهسر بر

 هفت تا دختر پسريم. وارد باغ که شديومد ی را گرفته بود میراهنم که دنباله پیمن در حال

 عرو س و داماد پهن شد بوديگاه قرمز که تا جایچه قاليه ی و رونکوچولو جلومون راه افتاد

 من! چقدر قشنگ بود ...ی کردن. خدای و هل هله ميختن ری ميم گل مریتند تند گلبرگها

 روشن شدهی رنگی شمع هایچهآرتان واقعا سنگ تموم گذاشته بود. به خصوص که کنار قال

 پنجهیدم برنامه ها شده بودم که نفهمين ای تماشاحو مينقدربود و من کل عاشق شمع بودمممم. ا

 به دستم وارد آورد و اشاره کردی فشاری دست من قفل شدن ... تازه وقتی توی آرتان کیها
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 مهربون شده بود.يهو دونم چرا ی متوجه دستش شدم و با تعجب نگاش کردم ... نمینم بشيدبا

 ...از لحنشيگه بداخلقه است دیلمبردارن في ای از دستورايکی ينمدر گوشم پچ پچ کرد:- ا

ی ظرف اسفند اومد باليه با يزخنده ام گرفت و نشستم کنارش .... تازه اون لحظه بود که عز

 بود که متوجهيد هق هقش شدينقدر کرد بغلم کرد. ای ميه گری های که هایسرم و در حال

 تو رو خدا ... تو رو بهعزيز شدم. فقط محکم بغلش کردم و در گوشش گفتم:- یحرفاش نم

 بس کن جون ترسا ... همهيز هاااااا عزیره گی ام ميه نکن منم گريهارواح خاک مامان گر

 چشم همه اشک جمعی صحنه متاثر شده بودن و توين ايدن زنماااا ... همه از دی به هم میزوچ

 از من جدا بشه. حقیشونیم پیدن تونست خودشو کنترل کنه و با بوسيزشده بود. بالخره عز

 شد. بعد از اون بابا پدرانه اول مرا در آغوشی تنها میلی کنه بعد از من خیتابی بينقدرداشت ا

يدن دخترم ... کاش بود و از دیه خالیلی مامانت خی ام گفت:- جایشانی پیدن و بعد از بوسیدکش

 ...بابا اونقدری ته تغاری خوشبخت بشيشال شد ... ای غرق لذت می قشنگين لبا س به ایتو تو

یه نبود مامان ... از مهربونيادآوری حرفاش از یدن نبود. از شنیث کردم خبیهم که فکر م

یبابا ... بغض به گلوم چنگ انداخت ... چونه ام که شروع به لرزش کرد حس کردم دستم تو

يان اتفاق افتاده ي واقعا ايا دونستم که آی بود و نمیف خفیلیدست آرتان فشرده شد. فشارش خ

یزیمن توهم زدم بابا منو ول کرد و رفت طرف آرتان. با هم دست دادن و بابا در گوشش چ

یشتر بيش کرد. آرتان هم فقط سرش را تکان داد و اخم هایپچ پچ کرد. فکر کنم سفارش منو م

 صدقه امربون فشارم دادن و قينقدر آرتان بود ای جون و بابایلیدر هم شد. بعد از بابا نوبت ن

 تموم شد و من آرتانیا آب لمبو شدم بالخره قربون صدقه ها و سلم و احوالپرسيگهرفتن که د

يکی جون و یلی عقد ... نیغه. عاقد هم اومد و شروع کردن به خوندن صینیم راحت بشیمتونست

 گشادهیش سرمون و آتوسا با نی رو گرفته بودن روید سفير حريه ينا آرتان ایل فامیاز دخترا

ينا هم گره نکنه ... چه حرفا! ای دستاشو توی شد ... عاقد تذکر داد که کسیدنمشغول قند ساب

 تو هميگه اراده دستامو از هم باز کرد و دی دونم چرا بی نمیهمه اش خرافاته ... ول

ی چمه روز هيه قراره یم دونستی پاش بود ... ما که می آرتانم باز روی ... دستایچوندمشوننپ

!!! بعد از سه بار خودندن خطبه و هريم؟تموم بشه پس چرا ما هم دستامون رو باز کرده بود

ين دونم از ایبار جواب دادن آتوسا که عرو س رفته برقصه و عرو س رفته دور دور و چه م

ی هايه آی فرصت کنم چشممو از روينکه. قبل از ایدمزخرفات بالخره نوبت بله گفتن من رس

 خواد .... خنده امی می لفظير بردارم و بله رو بگم بنفشه بلند گفت:- عرو س زورسوره ن
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 بشهيعگرفت. قرآنو بستم و به آرتان نگاه کردم انتظار داشتم فراموش کرده باشه و الن ضا

 کتشیب جی دست توی آرتان در کمال خونسردی. وليم بهش بخندیريمبعد همه براش دست بگ

 دست من گذاشت. فقطی رو تویک شی جعبه مخملی کرد و به نرمارج ازش خیکرد و جعبه ا

 وقتای آرتان بعضيیش هم فکر کرده باشه ... خدایزا چين به ای شد حتینگاش کردم. باور نم

ی بار چهارم داشت می دستم فشردم و در جواب عاقد که برای شد. جعبه رو توی آقا میلیخ

ی عروسین اوليد!گفتم:- با اجازه پدرم و روح مادرم ... بله!شایلم؟:- عرو س خانوم وکیدپرس

ین باعث شد دوباره همه چهره ها غمگین گرفت و همیبودم که از روح مادرش هم اجازه م

 عده هم شروع به هل هلهه و دست زدن کردن که جو رو عوض کنن. داشتم بهيه یبشه. ول

 دفتر گندهيه که يدم خندی میدن کشی بنفشه و شبنم که برام خط و نشون میچشم و ابروها

 شد ...ی کردم تموم هم نمی امضا می پام و گفتن امضا کن ... ل مصب هر چیگذاشتن رو

 کهی زدن کنارم و در حالیرجه بالخره تموم شد و دفترو دادن به آرتان ... بنفشه و شبنم شیول

 باز کنم. خودمم کنجکاوو آرتانيه گفتن ازم خواستن که هدی ميک کردن و تبریتند تند بوسم م

يف گردنبند ظريه زد. ی گردنبد داخل جعبه بهم چشمک ميهبودم ... در جعبه رو که باز کردم 

یجان روش نوشته ...شبنم با هیزی چيه ... شبنم پلکش را چنگ زد و گفت:- ید سفیاز طل

 و آرتان!بنفشهه هم نیشکی نوشته؟ نوشته دوستت دارم؟زدم پس کله اشو و گفتم:- هیگفت:- چ

 گفت:-يزون آوی کم پلکو عقب جلو کرد تا موفق به خوندن شد و سپس با لب و لوچه ايه

ی نره ...دندونامو رويادت نوشته؟!!- نوشته قرارمون ی احساسش کنم ...- چیخاک تو گور ب

 روود خودشو زد ... آرتان که از امضاها فارغ شده بیش هم نينجا ای! حتیهم فشردم ... لعنت

ينقدر شم.ای تا ببندم دور گردن ترسا ممنون مين بدیرو اون زنجینبه بنفشه گفت:- اگه لطف کن

 گذاشت کف دستش. آرتان همیرومودبانه درخواستشو مطرح کرد که بنفشه لل شد و زنج

 دستش و بگمير خواستم بزنم زیبدون حرف دستشو گذاشت دور کمر من و منو چرخوند م

یشش کرد دل من پی کار درست نبود. اونوقت فکر مين نه! ای خودت. ولی ات ارزونيههد

یرو. قفل زنجیست برام مهم نیچی دادم که هی نشون ميد کرد به آزار دادنم بای و شروع میرهگ

 نره خانوميادت گردنم بست سرشو جلو آورد و در گوشم گفت:- قرارمون یکه تو

 ...-یم برقصيد و گفت:- پاشو ... پاشو باید کشستموکوچولو ...خواستم جوابشو بدم که شبنم د

ی بدن ... بذار همه اشو جمع کنم بعد ميه تو صف به من هديسادن عالمه آدم وايه یم؟ برقصیوچ

يل شد. تبدير سرازيم ها به سويه هدیل رقصم.- اه زود باش بابا ...با کنار رفتن شبنم سی ميام
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 ها و دست کردن حلقه ها نوبت به خوردن عسليه از طل ... بعد از گرفتن هديس تنديهشدم به 

 دستی جون با لبخند ظرف عسلو جلویلی بودم ... نیده عسل نقشه کشين ای. چقدر برایدرس

 به مادرش زد وی کن مامان جان ...آرتان لبخندیرينآرتان گرفت و گفت:- دهن خانومت ش

 حالت تبدار زليه دهن من. با مت داخل ظرف عسل کرد و آورد سیانگشتشو با ژست خاص

ی دهنم و به جای مچ دستشو گرفتم و انگشتشو آروم کردم توی چشماش ... و به نرمیزدم تو

 از خندهیدم ترکی شده بود. حال من داشتم ميدنی آرتان دی مک زدم ... چشمایرم گاز بگينکها

 دفعهيه کردم که اش نگی ذره با همون حالت ناخوشيهآرتان هم خشک شده بود سر جاش. 

ی داد بهم توی خورد. حال چقدر فحش می سر میشونیش پی. عرق رویرون بیدانگشتو کش

ی جا از ته دل غش غش بخندم. نوبت من شد که عسل بذارم تويه خواست برم یدلش ... دلم م

م بهی دهنش انتظار داشتم چنان گازی کردم و محکم چپوندم تویدهنش. انگشتمو تا بال عسل

 زود عسلرو قورتیلی نکرد و در عوض خينکارو ای کنم وليت که روح مامانمو رویرهبگ

 کنه از جای دوستش داره صداش مينکه. بعد از اونم به بهونه ایرونداد و انگشتمو تف کرد ب

 شدی جاشو گرفتن و شروع کردن به سوال کردن که چيع و در رفت. بنفشه و شبنم سريدپر

. بايدن هر هر خنديم کردم و هر سه شروع کرديف. با خنده براشون تعرد سر خ شيهوآرتان 

 بایدن وسط ... رقصیم رفتيی شادو قشنگ دست دوستامو گرفتم و سه تایلی آهنگ خيهشروع 

 بودم واسهی تونستم از رقص بگذرم. رقاصی بازم نمی سخت بود برام ولیلیلبا س عرو س خ

ی. هر از گاهیدن رقصی حلقه دورم ميه ی داشتن تومه شلوغ شده و هیلیخودم! دور و برم خ

 دست و سوتیون. بعد از تموم شدن آهنگ میديم رقصی ميی جلوم و دوتايومد ی ميکیهم 

 نشسته بودیز ميه. تنها سر یما زدم که چشمم افتاد به نی ميدبچه ها رفتم نشستم. داشتم اطرافو د

 ازدواج کرده بودمیما شد. اگه با نيشششش رراش زل زده بود به من. دلم بیو با حالت مغموم

 کار از کار گذشته بود و من النيگه دی خوردم. ولی دردسر نداشتم و حرص نمينقدرحداقل ا

یگانه و بيب غریزن آرتان بودم.... زن آرتان!!!! آرتان الن شوهر من بود!!!! چه واژه ها

 زد. بای به جونم میش آتیما نین غمگاه کلمات. نگين نداشتم نسبت به ای. اصل حس خوبیا

 خانوم و آقا بودن با دوتايه نشسته بود. ی خونواده چهار نفريه یزنگاه دنبال آرتان گشتم سر م

 زدی و سه چهار ساله میست بيبا تقريکی اون ی نداشت وليادی از دخترها سن زيکیدختر ... 

 بود و آرتان داشت باهاش آروم آرومر پکیلیدر حد مرگ هم خوشگل و لوند بود ... دختره خ

 ... پسره ...يد آرتان بود ... خون به صورتم دوی دستای دست دختره توی زد. حتیحرف م
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 منو نسبت به آرتان مثليا راحت بشم ... چرا برام مهم بود؟! خداين منو بکش از دست اياخدا

يگه نفر ديه کنار يدنش از ديد باشه ... چرا الن بایت اهمیسنگ کن بذار همه کاراش برام ب

 کنم؟ از زوری می چرا دارم حسوديا ناراحت بشم؟ خدايداحسا س ضعف کنم؟ چرا با

ی توی دونم چی نگام گره خورد و نمی لحظه نگاهش تويه زدم. آرتان ی نفس نفس میتعصبان

 از جام بلند شدم و رفتميع دست دختره رو هم گرفت. سريکی زد و اون ی که پوزخنديدنگام د

 واسهی اومدينجا من جا خورد و گفت:- ايدن با دیما آوردم. نی کم ميد ... من نبایما نیزسمت م

 ...- برویمايی گفتم:- اومدم حال تو رو بپرسم نی ترسا؟!نشستم کنارش و با مهربونیچ

 کنه ها - نگران نباش اون خودشم توی ميتت اذياد ی وقت آرتان خوشش نميهترسا ... برو 

 ... اگه من جاش بودمیاقتو لی بيدمش انداخت و گفت:- آره دير و حالش غرقه ...سرشو زعشق

 لحظه هم از کنارت تکونيه چشمام و گفت:- ی شد؟!زل زد توی می چی...- اگه تو جاش بود

 انگاريهو و باهات برقصم ...یرمت بغلم بگی توینجور خوردم ترسا ... دوست داشتم همینم

 برو نذار گناه کنم تویست شد و گفت:- برو ترسا من حالم خوب نی ... عصبه گفتی چیدفهم

 من که بهت گفتم ...- درسته ... درسته همونم منو سر پایما ...- نی از امشب شوهر داريگهد

 بالخره عقد شما اون بالها ثبت شده الن نگاه کردن به تو فکرکردن به توینگه داشته ول

یکنم ... صبر می که ازش جدا شدی کنم تا روزی ترسا ... من صبر مهحرف زدن با تو گناه

 از جا بلندینم همی کشه. برای داره عذاب میما نيدمبرات خانومم .... حال برو ... بروووووود

 جلوم ويد پريان عرو س داماد وسط راه بودم که شايگاهشدم و دوباره راه افتادم طرف جا

ين دور با ايه ين دی خودشه افتخار می های داماد غرق خوشکهگفت:- عرو س خانوم ... حال 

 نبود ... نه آرتان و نه اونیز من سر می شد سمت آرتان ... خدایده!نگاهم کشین؟ برقصیرحق

يدم رقصه ...نگاه که کردم دیست گفت:- وسط پيد که نگاه سرگردانم رو دياندختره ... شا

 ...يک رقصه ... چقدر عاشقانه ... چقدر نزدی مش بغلش و داره باهایدختره رو گرفته تو

 تکون دادم وی دستمو گرفت و گفت:- توام به من افتخار بده ...سريان!!!! آشغال .... شایلعنت

 تونه وفادار باشه من باشم؟!ی نمی شب اول هم حتین آرتان همیباهاش رفتم وسط ... چرا وقت

یلی بود و خيم. آهنگ مليم تکون خوردن کردبه شروع يی منو چسبوند به خودش و دوتايانشا

يگه پسر ديه مسخره بود! عرو س با یلی خی ... ولیدن رقصی هم داشتن دو نفره ميگه دیها

 دفترم؟!-يای ی گفت:- شنبه ميان مردم! شای مسخرگيه مايم! شده بوديگه دختر ديهداماد با 

ین ...در همون حی کنی ...- لطف مدم ی برات انجام میاد از دستم بر بیآره حتملا- هر کار
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 کرد که سکته کردم. چراغا همی باب الحوائج! چنان داشت نگام ميانگاهم افتاد به آرتان. 

 مشخص نبود ... چشیزی سوزاند چی که خرمن خرمن میشخاموش بود و جز برق نگاه عسل

يهو يکی تارون همی طعمه ... توین در کمی سگین کرد؟! عیبود که مث سگ به من نگاه م

 آتوسا کنار گوشم بلند شد :- نتر س خرهی بزنم که صدایغ شد. اومدم جیدهحس کردم دستم کش

يک حرف نزن داشت به آرتان نزدیا آتوسا؟! سکته کردم به خدا ...- بی بریمنم ...- منو کجا م

 به آرتان دستید شد خواستم خودمو عقب بکشم که آتوسا دستمو محکم تر گرفت و تا رسیم

ینم خوشگلشو ببیافه تونستم قی بغل اون دختره که حال راحت تر میآرتانو هم گرفت و از تو

 افتاده آتوسا خانوم؟!آتوسا بای. آرتان هم با تعجب نگاه به آتوسا کرد و گفت:- اتفاقیرون بیدکش

ين ابال ...به دنین با هم برقصيد بايعنی شما دو تا؟ الن ین کشی گفت:- خجالت نمیتعصبان

 بغل آرتان و اگه دست آرتان محکم دور شونه ام حلقه نشده بود پرتیحرف منو شوت کرد تو

 آهنگ رو داديه کرد و به ارکستر هم دستور ی رو خالیست. آتوسا تند تند پینشده بودم کف زم

 کم بود آتوسا هم اضافه شد!غر زدم:-یلی:- نيدو خودش هم رفت کنار ... آرتان در گوشم غر

 زد و منو محکم تر فشاری شم ...آرتان پوزخندی دارم له می؟ کم حلقه دستاتو شل کنيه شه یم

 شرف و بهرادی همون لحظه نگاهم افتاد به بنفشه بی بکنم. تویفداد که باعث شد ناله خف

 خواستی نمينکه شده بود به اونا بگه؟ ایدوست آرتان! پس دوستاشم بودن! چطور راض

 رفته به دوستاش گفته.ی چیست! معلوم نی کاه موذير آب زی رو ... اقضیهدوستاش بفهمن 

 گذشتی:- خوش ميد خشنش در گوشم غری آرتان با صداينکهچند لحظه در سکوت گذشت تا ا

ی داشت خوش میشتر به هم زد ؟- به شما که بیشتو بهتون ... خواهرت عيادیانگار ز

 نفريه شم برم تو بغل ی پا نميکی یز ... از سر میم نفر راضيهگذشت ...- حداقل من به 

 رو بهونه کارم کرد و پاشنه کفشم رويکی منم بوده! تاری ...نکبت حواسش به همه کارايگهد

ی چه اصراریستی بلد نی پاش ... چشماشو از درد بست و گفت:- من موندم وقتیگذاشتم رو

 ها ...- نه نگرانیاری تار موهام ...- از زبون کم نيه ی پامو ...- فدای له کردی؟ برقصیدار

 کمرمی حرکت آروم دستش روی تر شد. حتيم خنده اش گرفت و فشار دستش ملينبارنباش ...ا

 فرو رفتم. به دور از هریرينی خلسه شی خواننده که بلند شد توی کردم. صدایرو هم حس م

 بودمی آهنگ آرامش بهنام صفوشق بود واقعلا ... عای ... چه لحظه قشنگی و انتقام و تلفینهک

 دارهی کردم ... - چشات آرامشی از آتوسا تشکر ميد بود ... باينه گزين بهترينو اون لحظه ا

ی آرامشیستچشات نیشکی هی قلبت به جز من جای دونم که تویستمی نیشکی هیکه تو چشما
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ی با چشماکمتو شم کم ی دارم عاشق میگه بهم می احساسیه کنه از غمیداره که دورم م

 با لبخنديتو دی منم مياد ی رو داری و خوبی خودت خوبیدی بخشیآرومت بهم خوشبخت

 ...از بس توی تو بودم که واسه من دست تکون داديای رويتو بهم عشقو نشون دادیرينتش

 فرداهاماز بس تو خوبید امی با تو باشیرم گی جون مياهامتا تو کل روی خوام باشی میخوب

 داره کهی فرداهامچشات آرامشید امی با تو باشیرم گی تا جون مياهام تو کل روی باشم خوایم

 بایمو شمبمون و زندگی و مات میش چشمات دوباره کی تو بازین شمببیپا بند نگانت م

 آرومت بهمی کنتو با چشمای کن بمون و عاشق من باش بمون و مهربونینگاهت آسمان

 بهم عشقویرينت با لبخند شيتو دی منم مياد ی رو دارخوبی و ی خوبیديخودت بخشیخوشبخت

 توی خوام باشی می بس تو خوبياز تو بودم که واسه من دست تکون داديای رويتونشون داد

ی بود ... دلم نمی فرداهامچه آهنگ عاشقونه اید امی با تو باشیرم گی جون مياهامتاکل رو

يه داشتم. یبی آغوش آرتان بمونم ... احسا س عجویخواست آهنگ تموم بشه و من بتونم تا ابد ت

 دل از آغوش هميم بالخره آهنگ تموم شد و ما مجبور شدیاحسا س آرامش خاص ... ول

 ولم کنه فشارم داد به خودش و بعدينکه. حس کردم آرتان هم حال منو داره چون قبل از ایمبکن

 روی برقین بار بود که همچولین ای زد ... برایرهام کرد. تا نگاش کردم چشماش برق م

 شبنم و بنفشه کناری دست و سوت کر کننده بود. صدای خوندم. صدای نگاش میداشتم تو

 با هم اگه کاریدين همو با نگاه ... حال خوبه فقط رقصينگوشم بلند شد:- بابا دل بکن ... خورد

 جدا نشه ازيگه دکه ین زنی می فکر کنم به نگاهاتون چسب قطره ايگه که دین بکنيگهد

 و بنفشه گفت:-ی سه تا صندلی رویم بابا ...هر سه با هم نشستین و گفتم:- خفه شيدمهم ...خند

 با بهراد خوشیدن رقصی؟- خودت چیپ؟ با آرتان خوش تیدن- رقصی؟خوب چطور بود؟ - چ

تیم. شبنم گفت:- چه خجالير بنفشه رنگ گرفت و سرشو انداخت زی چطور بود؟گونه هایپت

 شل شد ویشش نی داد چه جوریشنهاد ترسا اون لحظه که بهراد بهش پینی ببی کشه! نبودیم

 ذوق کردم؟- من گفتم ذوقی نثار شبنم کرد و گفت:- کوفت من کی وسط ... بنفشه مشتيددو

 و بنفشه حرصيديم خندی! من و شبنم می شل شد ... پس معلومه ذوقم کردیشت! گفتم نی؟کرد

ی گفت؟!- زر می می چطور بود؟! چینم:- خوب حال حرص نخور ... بگو ببتم خورد. گفیم

 ...- اهههههيگه- شمارشو داد ...- اووووووو پس تمومه دی؟ چه زری؟ چيعنیزد ...- 

ی بیلی فکر کنم- فکر کردن نداره که جواب تو از الن معلومه ...- خيد گفتم بایرمگمشو ... نخ

ی آرتان داره جرقه مين بنفشه گفت:- ترسا به خدا ايهو و بعد نديدم شما دو تا !هر سه خینشرف
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 درونشو همی هايه تا لیکروسکوپ می گذاشته بودم لينو!- من امشب ای؟ چيعنیزنه ...- 

 سرت تو اصل لحظهيختیم و ريديمت ديشگاه!- اون لحظه که تو آرای؟ ...- خب که چيدمکاو

 ماتشی چه جوری دونی من خوب تو نخش بودم نمی- ولهه! - نههههيدی؟ آرتانو دیافهاول ق

 ... استغفراليین هات و اومد تا پاینه سیبرده رو صورتت ... بعدم از رو صورتت اومد رو

 اصل حواسشين! ای جمع کن ...- برو بابا توهم زدی حواستو امشب حسابیزيههههه بد هیول

يه دستت ی!- حلقه که کرد توی؟- خب حال که چيدم خرهههههه من ديدیبه من نبود ...- تو ند

 افتاد ...... - بعدم پای دهنش داشت پس می نگات کرد... اونوقتم که عسل گذاشتیبیجور عج

 رابطشونوی اون دختره ...- آمار اونو هم درآوردم ... دختر خاله اشه ... ولیزشد رفت سر م

 است ...- برو بابا! اگه رابطه عاشقانه بوده رابطه عاشقانيهنتونستم کشف کنم ...- مطمئن باش 

 دختره روی شد. دستای نمينجوری اش ایافه قیما نیز سر می نشستیکه اون لحظه که تو رفت

يهو شد که ی دونم چی خب نمی سرت ... ولی بپره رویاد گرفت بیز لحظه خيهول کرد و 

 دست دختره رو گرفت وه شد و نشست سر جاش ... بعدم فکر کنم از لج تو بود کیمونپش

يان زرت با شای نه برداشتیبلندش کرد که برن وسط برقصن ... توام که قربونت برم نه گذاشت

یر آرتان ... البته خودمم درگیافه قيدن اون موقع من وحشت کردم از ديگه وسط ... ديدیپر

 همه اش توهمهت که گفينايی وگفتم:- ايدم ...خندی بودممممم حسابيان شايکیدرخواست اون 

 بکنم چون هدفم اصل آرتانیر تعبی خاصیز خودم چی حرکت آرتان برایچ خوام از هیمن نم

 توی ...- لطف داری ... تمام!- از بس خريرانه ... هدف من رفتن از ایستو داشتن اون ن

من. يان کرد و رفت سمت شای از ما عذر خواهی بنفشه رو صدا کرد و اون هم با شاديان...شا

 رو به شبنم گفتم:-ید. خنده امان که ته کشيديم و غش غش خنديم به هم کردیو شبنم نگاه

 کوه چه خبر؟! خوش گذشت؟!- نه اصل ...- چرا؟!!!!- برعکس اون همهی نگفتیراست

 ذاشت ... منم ازی رفتنمون اونجا مثل سگ شده بود ... اصل محل نمی که کرد برایاصرار

 تا با له کردن غرور توی!- اون خواست تو بری؟ چيعنی ...- یه خوبنهاون بدتر ...- نشو

 بود؟!-ین فقط همیلش دليعنی- ی؟ فهمی خره ... چرا نميگه کنه دیمغرور له شده خودشو ترم

ی و دوباره واسه تو طاقچه بال مید رسی اون به هدفش می آوردیآره ... اگه تو جلوش کم م

 زدم به مامانم کهی هم غر می بارم نگاش نکردم ... تازه هيه با- نه بایاوردی؟ذاشت کم که ن

یلی اردلن خیافه قيیش. اون لحظه خدایم من در س دارم. آخرم ما زودتر از همه برگشتيمبرگرد

 عمرشه ...- ا خدا نکنه ...-ی آخرايگه بود ...- دی عصبیلی شده بود ... انگاز خیبعج
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- مگه لبا س عرو س رو با شعوریشعوری هنوز بدی- عرو س شينههههه گم بوزیغرورشو م

 و بايديم غش غش خنديی روش نداشت ...دوتایزی لبد چون چیه تقلبين فروشن؟ پس ایم

. انگار نه انگار کهيم شديکوبی وسط و مشغول رقص و پایم دوباره رفتیشروع آهنگ شاد بعد

 کردم.ی می و شادخنديدم ی منم اونجا مهمون بودم مينکه خودمه ... درست مثل ایعروس

 تو وی غذایز اومد سمتم و گفت:- ترسا جون می جون با شادیلیوقت خوردن شام که شد ن

 ویدمآرتانم آماده است آرتان منتظر توئه گلم ... بدو منتظرش نذار ...گونه اشو محکم بوس

 که آرتانيی جون رفتم به سمت اونجایلیهمراه ن  جووووووونیلی چشمام نیگفتم:- به رو

 بود.يستادها

يی من گفت:- کجای چشمای که زل زده بود توی به سمتمون اومد و در حالی ما قدميدن با د

يه يین پاياد ی خونش می ترسای ری می ذاری همه وقت شوهرتو مين ای گیعشق من؟!!! نم

 جون بهیلی کم عروستو دعوا کن بگو منو تنها نذاره ...نيه جون ... یلی! نياد؟ ی سرش ميیبل

 طرلنی به درد و دلی داشتيا همه اش ی؟ هم تنها بودیلی تو خیستدفاع از من گفت:- حال ن

 شوهر کرده! پسريعنی واسه عروسم که یرم ... بمی جمع دوستات بودی تويا ی کردیگوش م

ی طرفش ...در کسری بريد طرف تو ... تو بایاد بيد دختر ناز داره؟ اون که نبای فهمیتو نم

 من با همهی جون من ... ترسایلی تو بغلش و رو به مامانش گفت:- نید آرتان منو کشیهاز ثان

 جونیلی من نازشو بکشم ...نينکه داره به ایازیدخترا فرق داره ... نه به من شک داره ... نه ن

دم از تو بغل آرتان اوميع و از ما فاصله گرفت. سريد گل انداخته من خندی گونه هايدنبا د

 ...- با اون همه ورجهی شام ما کجاست؟ مردم از گشنگیز خونسرد گفتم:- میلی و خیرونب

 نشون بده ...- مگهیزو میست ...- به شما مربوط نی هم گرسنه باشيد بایوورجه که تو کرد

 خونش دری کارد بزنيدم که نگاش کردم دی چشمير چه طرز حرف زدنهزينمن گارسونتم؟ ا
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 ! شمایر نه کامل ...- خی ... ولی هستیه کم شبيه زدم و گفتم:- ی ايانه موذخند ... لبياد ینم

 خاره ... نگاش کردم و اغواگرانه براش چشمک زدم که خنده اش گرفت و در سالنیدندتون م

 عرو س وی کرده بودن برايزاين داخل ساختمون رو دی از اتاقايکیرو برام باز کرد. 

یرون شه ... بگو گم شن بی غذا زهرمارم میلمبردارا فی جلومنداماد ... غر غر کردم:- 

 گشنه ام بود کهينقدر...بدون حرف رفت نشست سر جاش ... لجم گرفت و منم رفتم نشستم. ا

 هم مهمه منیلی که براش خیست بشه؟ نی نخورم. بعدش لج کنم که چیچی تونستم لج کنم هینم

 دامادی شد و دستورات مسخره اش شروع شد:- آقاوارد دوباره یلمبردارحتما غذا بخورم؟!!! ف

ی هین کم ناز کنيه سمت دهن عرو س خانوم ...- عرو س خانوم شما ين ببريواشغذا رو 

 صورت عرو س خانوم وی روین داماد شما دستتون رو بکشی عقب ... - آقاينسرتون رو ببر

 لقمه غذايه ذاشتن آدم ی شد. نمی داشت بد ميگه تا دهنشو باز کنه ...حالم واقعا دیننوازشش کن

 بود که خودم خنده ام گرفته بود.ی من و آرتان مصنوعی رفتاراينقدررو درست کوفت کنه. ا

 کن گفتن دست از سر ما برداشت و رفتی کن و اونورينوریبالخره بعد از دو ساعت ا

 شد که به دوستاتی:- چیدم. وسط خوردن پرسيم راحت غذامون رو بخوریم تا ما تونستیرونب

 گفتم؟!- اون شب که بهتی ميد رو زد سر چنگالش و گفت:- چرا نبايگو تکه از ژی؟يهگفت

 گفتم.-يشب نداشت بفهمن ... من به همه اشون دیلی پاتوق ... - اون موقع دليم بریاگفتم ب

گیر جا ممنوع لل مرگ بی بی فوضوليعنی ين نگفت. ایچیچرااااااااا؟!فقط نگام کرد و ه

 بال انداختم و مشغول خوردن شدم. بعدی. شانه ایم حرف نزن بذار غذامونو کوفت کنينقدرما

ی ... همه تويگه دیفتین جون اومد دنبالمون و گفت:- بچه ها راه بیلیاز تمام شدن غذا ن

 شما بوق بوق راه بندازن ...آرتان سرشو فشرد وین منتظر نشستن تا دنبال ماشیناشونماش

. همهيم جون دنبالش راه افتادیلی. منم به کمک نینا ماشینگ رفت به سمت پارکحرفبدون 

 زدن. از کل مراسمی چراغ کنتاک ها رو روشن کرده و داشتن بوق میفتادههنوز راه ن

 عنقوين گذشت. فقط اگه ای خوش میلی خيیش فقط عاشق عرو س کشونش بودم ... خدایعروس

 گرفت زرت بره خونه. لباسمو جمعی داد و گازشو نممیخان به من اجازه خوش بودن رو 

یح تو هم بود ... ترجی شدم. نشسته بود پشت فرمون و اخماش هم حسابینکردم و سوار ماش

ی انداخت روی دی سيه خم شد تو و یشه بنفشه از شیفته راه بينکه نزنم ... قبل از ایدادم حرف

ی گفت و رفت. با شادينو ...این حال کنین کنگوش ... يدهپامو و رو به آرتان گفت:- ورژن جد

 توجه به حرکات منی ضبط ... آرتان هم بی رو چپوندم توی دیضبط رو روشن کردم و س
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 ارادهی بین ماشی تویچید تتلو که پی ها دنبالمان روان شدند ... صداین ماشیلراه افتاد ... س

 و بشکن زدن ... آرتان از گوشه چشم نگام کرد ویکلم کردن هيینشروع کردم به بال و پا

 ضبط رو بلندتر کردم و دستمو هم ازی توجه بهش صدای به نشانه تاسف تکون داد. بیسر

 رو هم داد بال ... اعتراض کردم ویشه کرد و شیشتر بینو بردم .... سرعت ماشیرون بیشهش

ین باشه ...- سرعت ماشیرون خواستم دستم بی بال؟ می دادی رو واسه چیشهگفتم:- ش

 خوان ازی موقع ميه ندارن ... یعی کدوم حالت طبیچ که هیلمون فک و فامينبالست ... ا

 دستيگه دینی بی ميای ی به خودت ميهو که باشه یرون دستت بیرنراست سبقت بگ

 کهید کشی ميی لینا ماشین ...چنان با سرعت از بيگه دینه ..- اااااا خدا نکنه ...- همیندار

 گفتم:- آرتاااااااااااااااااااااا ااان ....دريهو .... عاشق سرعت بودم. يست دوی رفته بود رویجانمه

!!!!-ینم؟ من بشی شه بذاری بود گفت:- بله؟- میشونیش پیهمون حالت که اخم هم رو

 ...یچی پیچ!!!- پی؟ چيگه زد و گفت:- دی پشت فرمون ...پوزخندینم!!!!!- بذار من بشی؟چ

 کردم خفنننننن- تو اصل تو عمرت تا حال پشت فرموننی ... هو س رانندگيگه دذارخب ب

 ...بهم برخورد. انگار داشت ثروتشو به رخمی که سوار نشدیشتر بیا از پرشی؟ نشستیفرار

یزی چيه شد با ی فروکش کرد. ساکت نشستم سر جام ... کاش میجانم. همه هید کشیم

 کم شد ... کم و کمتر تاین دفعه سرعت ماشيه بشه ... ی صورتش تا عقده هام خالیبخوابونم تو

ینی بشی خواستی!!!- مگه نمی؟ ...- چيین. با تعجب نگاش کردم که گفت:- بپر پايستاد اينکها

ی خوام ولی نميگه خواستم بگم دی ...می دی چقدر لفتش ميگه دین بشیاپشت فرمون؟ خب ب

 و نشستم پشت فرمونيین پايدم بودم. با ذوق پررده کی شد. بدجوووووور هو س رانندگینم

 سرعتم دست خودميگه که راه افتاد دین داشتاااااا ... ماشيی واسه خودش صفایکمدنده اتومات

ینبود. آرتان هم خونسرد نشسته بود کنار دستم انگار اصل براش مهم نبود که سرعت من ه

ی هر چینو ماشين رو شل کرد و گفت:- ااتش کم که گذشت گره کرويه ره بالتر ... یداره م

یفته من بین خش به ماشيه ... يا گاز بدی شه که تو هی نمیل دلی ره ... ولی میگاز بد

 ام بدجنسانهیافه و سرعت باعث شده بود قیجان بابت خسارتش ...هی بدیزتو همه چیمجبور

 به گردی کسيگه کردم. دبیشتر باز گفتم:- فدا تار تار موهام ....و سرعتو بازم یشبشه با ن

 تایديم کم تو اتوبانا چرخيه ... ید کشی ... تتلو هنوزم داشت عربده مید رسیپامون هم نم

:- خونهیدم خسته بودم. پرسی گرفتم برم سمت خونه. خوابم گرفته بود و حسابیمبالخره تصم

 آدمی مدت برايه فقط یزی از دور دور؟- هر چين!- بالخره خسته شدیابونه؟ات تو کدوم خ
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یدم .... پرسی!!!- نه فقط تو بلدی؟ حرفا هم بلدين کنه ...- از ایجالبه ... بعدش آدمو خسته م

 برات نگفتنيعنی!- نه - ی؟ دونی نمی بگیخوای ميعنیخونه ات کجاست؟با پوزخند گفت:- 

ی باور کن می خوای اونجا؟- می باور کنم که تو تا حال پاتو هم نذاشتيعنی- نه- ينا؟خواهرت ا

 بهی ...فکم افتاد ... ولیه دونم.- برو الهی راجع به خونه تو نمیچی من هی نکن ... ولیخوا

 ها دنبالمون بودن .... ازین هنوز هم تک و توک ماشیه و رفتم سمت الهیاوردم خودم نیرو

ی داد رفتم و جلوان که آرتی آدرسی ... از رويان آرتان و شای و بابای بابا و مانینجمله ماش

!- نهینگ؟ پارکی هم بود خونه اش! گفتم:- برم تويی. چه جايستادم طبقه ایست ساختمون بيه

یناشون دلم گفتم بابا کل س!!!!! همه از ماشی کنه ...توی نگهبان خودش پارک میستلزم ن

 بایلی خنگار کرد ... ای نميه گريگه ديز خواستن ما رو بدرقه کنن. عزی شده بودن و میادهپ

ی دسته گلو از امشب مينخودش کلنجار رفته بود. دست منو گرفت و رو به آرتان گفت:- ا

 ...آرتانی گل من مادر نداره مواظب باش دلشو نسوزونينسپارمش دست تو پسرم ... ا

 خانوم مثل جفت چشمام مراقبشم ...بعد ازيز سر خم کرد و گفت:- عزيز عزیمتواضعانه برا

 اگهیدارم. منو محکم بغل کرد و در گوشم گفت:- من تا صبح بید به آتوسا رسبت نويزعز

ی دونم مشکلی مید بعی خودمین اومد حتما خبرم کن ... هر چند که توام عیش برات پیمشکل

 زد و اونم منو سپرد به آرتان و عقب رفت شبنم وی حرف چشمکين. به دنبال ایاد بیشواست پ

 عجق وجق و شرم آورشون خجالتم دادن. بعد از اون بابای و با حرفايختن کرم ریبنفشه هم کل

 دختر کوچولوميناومد جلو و دستمو گرفت دست آرتانو هم گرفت و گفت:- پسرم من در حق ا

 ... ويقشه خوام ... دوستش داشته باش اونقدر که لی میز چيه ظلم کردم حال از تو فقط یلیخ

 نگفت فقط به بابا نگاه کرد و بعدمیچی کرد. هیبی جور عجيه وخوشبختش کن.حرف بابا آرتان

يخ ی دستای دستمو گذاشت توينکه سر شونه ارتان زد و بعد از ایسر تکون داد. بابا هم دست

 خواستی شد. انگار نمین سوار ماشيع و رفت سرید هر دومون رو بوسیشونیزده آرتان پ

 گفتنيک و تبریدن به من سپرد و بعد از بوسرتانو آرتان هم آی. باباینیمشکستن بغضش رو بب

 حرفی تونست حتی از زور هق هق نميزم جون عزیلی کرد ... نینیبه هردومون عقب نش

 بغلش در گوششی جوجه کوچولو گرفته بود تويه ین تموم مامانشو عیقهبزنه. آرتان پنج دق

 جون از تو بغل آرتان اومدیلی. بالخره نيومد ی اشک منم داشت در ميیش زد. خدایحرف م

 منو بغل کرد و در گوشميه صورت پسرشو غرق بوسه کرد با گرينکه و بعد از ایرونوب

 پسر کوچولو هواشو داشته باشم. داشت ازيهالتماسم کرد آرتانشو دوست داشته باشم و مثل 
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 همه اش بهیتابی همه اشک و بين حسو داره ...این مطمئن بودم آرتان هم هميومد یخودم بدم م

ی از الن حتیشتر بود که تازه بعد از به هم خوردنش همه رو بی ازدواج صوريهخاطر 

ی همه ما دو تا رو به هم سپردن آرتان دستمو گرفت و با صداينکه کرد ... بعد از ایداغون م

 تکانی حالم گرفته بود که سرينقدر برن ...ایاد هم دلشون بينا تو تا ايمبم شده گفت:- بهتره بر

.يمدادم و هر دو دوشادوش هم وارد ساختمون شد

 ویک شیلی خیلی ساختمون خی رفتم لبی افته دنبالش می جوجه که دنبال مامانش راه ممثل

 بهینشو ماشیچ واحد کامل بود. آرتان سوئيه خودش یمدرن بود و اتاقک نگهبان خودش برا

 گفت:-ی چهل ساله بود داد و سفارشات لزمو کرد. نگهبان با شادی مرد سيهدست نگهبان که 

ی ميک دکتر ... پس از امشب واحد شما هم دو نفره شد ... به شما هم تبرآقای گم ی ميکتبر

ينکه ...قبل از این واسه خودش ... قدرشو بدونيه دکتر ما گل پسری آقاينگم خانوم دکتر ... ا

 طرفين از ایا بزنم آرتان با اخم تشکر کرد و رو به من گفت:- بیمن فرصت کنم حرف

ی در زرشکی و جلویچید راهرو پيه زدم و دنبالش راه افتادم. از ربون به نگهبان مهی...لبخند

 لبم.ی که نگهبان بهم داده بود لبخند نشسته بود روی از لقبیار اختی. بيستادرنگ آسانسور ا

يم کرده بودم. در آسانسور که باز شد هر دو وارد شدیف خورده کیتاب خر تینخانوم دکتر! ع

يدن دکتر. آرتان با دی داد. اولل! پنت هاو س هم خونه داشتن آقاار رو فشیستو آرتان دکمه ب

 ...صادقانهی کنيه گريد تو الن بای؟ خندی می بود گفت:- به چیلبخند من که هنوز اثراتش باق

ی خندم که از امشب شدم خانوم دکتر ...اول لبخند زد ولی مين باز تر کردم و گفتم:- به ایشمون

 ...ی کنیف لقب کين با ای تونی می ری که می رحم شد و گفت:- از الن تا روزیبعد دوباره ب

 شد چشاتو بای بردم اگه می می.آ خ آرتان چه لذتیست بهش دل نبند چون موندگار نياد زیول

 ازشی هم نداره ... اونوقتی بال انداختم و گفتم:- الن چندان لذتی. شانه ایرونناخنم بکشم ب

 دکتر ...- اوه ... بلهی آقایرم دانشگاه کانادا بگين مدرک دکترامو از بهترم برم که خودیلذت م

يادت ی اونور همه چی برينکه ... به محض ای برسيی دونم تو به جای مید... هر چند که بع

ين دکتر ... - دوباره تو از ايی آقايی ره توی ميادم که با رفتن من اونور یزی ره.- تنها چیم

. با اخم گفتم:-يد حرف غش غش خندين!به دنبال ايمیسه؟ قلبم وای گی نم؟ ترسایحرفا زد

 خندن ...- از جوک منی گن خودشونم می دارن ... خودشون جوک ميف تشریارشورمردم خ

 را دریدش که با لبخند کلی و آرتان در حاليستاد! آسانسور ای توئه ...لعنتیافهخنده دار تر ق

 ماتحتش که هم نونش بشهی لگد بزنم تويه خواست از پشت ی ملم شد. دیاده چرخاند پیدست م
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ينکه درو باز کرد و رفت تو ... قبل از ایدش و با کليستاد واحد صد و ده ایهم آبش ... جلو

!سپس آروم پا به خونهی عليا لب گفتم:- ير به شماره واحد کردم و زی نگاهيهوارد خونه بشم 

 بود که کفشی سه چهار متريک راهرو باريه جلوت ی شدیآرتان گذاشتم. از در که وارد م

يوارهاش هم کنارش بود و به دی جا کفشيه دست بافت ترکمن دراز و یچه قاليهپارکت بود و 

 بهیدم کردم و رسیهم چند تا قاب خوشگل زده شده بود. بدون در آوردن کفشام راهرو رو ط

 ست بنفش منمیم گوشه اش بود نيه ينچ پنجاه ای دی ال ايزيون سالن گرد بود و تلويه که یمننش

ی بخوریوه کاناپه آبمين ای رویفتی داد بی شده بود. جون میده چيره دایمجلوش به صورت ن

 انداخته شدهین زمی ست رویم نی هم جلوياسی گرد خوش رنگ یچه قاليه ... ینی ببی ویت

 بود که همه اش با لبا سیمن نشی هايواربود. سه تا عکس بزرگ و گنده هم از آرتان به د

 کله لبهيه يکی ی بود که هر سه تا عکسش با لبا س بنفش بود. توينجا ایشاسپرت بود و قشنگ

 اسپرت بنفش چسبون بایراهن پيه سوخته و ی سرش به رنگ قهوه ایدار کج گذاشته بود رو

اززززز شکم بی تا رويقه همرنگ کلهش ... طبق معمولم يتی شلوار مخمل کبريه

ی سوئيه يگه ديکی ی خودش بود .... تویکل عاشق هی .... حسابينماااااا داشت ایفتگیخودش

 .... دستشو هم با علمت لو نگه داشته بودیشرت بنفش تنش بود با شلوار کتون سورمه ا

 ...ی خاکستریور پليه بود با یده پوشی خاکسترین شلوار جيه يکی اون یکنار صورتش ... تو

 شال اسپرت هم به رنگ بنفش انداخته بود دور گردنش ... خلصه که تو هر سه تادونه يه

 گرفته بود که با رنگی عکسا رو کين کرد خفن ... من مونده بودم ای میعکس داشت دلبر

 بشرو کمين ای رویرم چند تا عکس بگيد من ست شده بود ... حق با آتوسا بود منم بایزيهجه

 و قرمز بود ویو اف مشکی بود اوپنش ام ديرايی همون جا کنار پذیکشکنم. آشپزخونه ش

ین گاز ماشيد مثل سایم برقيل و قرمز بودن ... تمام وسای داخلش هم همه به رنگ مشکيلوسا

 مثل ظرف ويگه دیزای بودن و چی ماکروفر همه به رنگ مشکيی لبا س شويیظرف شو

 و ... به رنگ قرمز بود. خوبهوری نهار خیز می هایظروف قاشق چنگال روکش صندل

 آب خارج کرد تا آبی بطريه رفت و يخچال داشت. آرتان سر یقه سلیزا چينآتوسا تو ا

یل مستطيرايی شد. پذی جدا مین راهرو از نشميه که با يرايی رفتم سمت پذیخیالبخوره. منم ب

 همی سلطنتیل استهای مفروش شده بود ... مبل ی سورمه ای شش متریچه قاليهشکل بود و با 

 پر از ظروف نقره هميترين ويه شده بود یده چی دور تا دور به شکل قشنگیبا رنگ کله اردک

 نه با لبا س اسپرت. بلکهيگه دی آرتان ولی هم پر بود از عکساينجا قرار داشت. ايرايیکنار پذ

178

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

ی از لباساش توتیکه يه بود که رنگ ينجا کار ای و کت شلوار و کروات ... جالبیبا لبا س رسم

يا کرواتش يا یراهنش پيا ست شده بود ... حال يرايی بود و با رنگ پذیهر کدوم از عکسا آب

 به اتاق خواب سرکيرايی بشر!!!! بعد از پذين بود ایدستمال گردنش ... عجب جلب

وسايل بود .... تخت بزرگ دو نفره آخر اتاق قرار داشت و همه ی که چه اتاقی .... وایدمکش

 توالت و ...یز می روینی تزئيل کنار تخت وسای راحتی هايی دمپایچه قالیاتاق اعم از رو تخت

 اتاق خواب رويل وسایم خواستی که می روزيادمه و سبز روشن بود ... خوب يیبه رنگ طل

 شد و گفتی غر زدم تا دست آخر آتوسا عصبينقدر نداشتم و ايد حوصله خريگه من ديمبخر

 ازی اطلعینم همی برن بخرن. منم قبول کردم برايی ذاره تا دو تای آرتان قرار مباخودش 

 من وی ... درست همرنگ چشمايدمشون دیرنگ اتاق خوابم نداشتم ... حال تازه داشتم م

 داده باشه ... کاری نظرین آرتان؟!!!! محاله آرتان چنيا نظر آتوسا بوده ين ايعنیآرتان بود! 

 سر جا خشک شدم ....يوار عکس رو ديدنآتوساست ... وارد اتاق که شدم با د

ی عکس از بال تنه برهنه اش زده بود صاف جلويهآرتااااااااااااااااااااان بر پدرت لعنت! 

ينجوری بخوابم. ایرم دختر کشش و بگیکل چشم بدوزم به هيد! حال هر شب بایتخت .... لعنت

 آرتان؟ باشه حالی از رو بستیرو اول کار شمشین. از هميدم دی ناجور میکه تا صبح خوابا

 کنم آقاااااااا ... بای کارت می چین ببيسا کارا بکنم ... حال واين شد منم بلدم از اينطورکه ا

ی چشماش برق خاصی بال ... آرتان اومده بود تو و در اتاقو بسته بود. تويدم تق در پریصدا

 داد ... کرواتش رو در آورد کامل و پرتیه. همونجا به در تکند ترسویوجود داشت که آدمو م

 تاجمویم چشماش نی که زل زده بودم توینطور همیارم کم بينکه تخت ... منم بدون ایکرد رو

 نشست کنج لبش شروع کرد دونه دونهی ... لبخنديش آرایز میدر آوردم و پرت کردم رو

ینم همی برایفتم من بترسم و به التما س بیخواد متم دونسی رو باز کردن. میراهنش پیدکمه ها

يسادم برام مهم نبود ... رفتم وای کردم ولی می بازیر آخر ... داشتم با دم شیمزدم به س

ی خوام بکنم و برای می دونست چه کاری و زل زد بهم . نميستادجلوش ... دستش از حرکت ا

یه و خودم شروع کردم به باز کردن بقزدم دستشو پس يمت جلوش ... با مليسادم رفتم وایچ

ی توی هی شجاعت برداشته بودم ولیريپدکمه هاش ... چشماش از تعجب چهارتا شده بود. ت

يه وقت ... همه دکمه ها که باز شد دستمو زد عقب و با يه کردم کار دستم نده یدلم دعا م

 مگهی ولینمش بستم تا نبی چشمامو ميد تخت ... بای در آورد پرت کرد رویراهنشوحرکت پ

يپ بچر خ تا زيزم!!!!!! زمزمه کرد:- عزيددددددد؟ ندیکلو شد اون بدن برنزه و اون هیم
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 خودمو سپردم بهيا کرد. خدای میدا پیخ باب الحوائج! کار داشت بيالباستو باز کنم برات ...

 منو .... با عشوه رفتماون ترسوندم نه ی منو اونو ميد دادم. بای کارمو تا ته ادامه ميدخودت. با

 ....یارم تونم درش بی کنارشه .... خودم ميپش لباسم زيززززززم بهش و گفتم:- عزیدمچسب

یای من موهامو باز کنم لبا س خوابمو هم بپوشم بعد بیرون بی بری خوای!!! میارم؟در ب

 اش بود از همون جا سرمو گرفتمینه سی اش. قدم تا روینه سیتو ...کف دستمو چسبوندم رو

 .... چشمامو خمارياره ی بود که داره کم میدا سر خ شده اش ... پی چشمایبال و زل زدم تو

.یرون بيد در اتاقو باز کرد و پريع دفعه منو هل داد عقب و سريهکردم و چند بار پلک زدم. 

ی خنده. از ته دل ميرمنم از فرصت استفاده کردم در اتاقو قفل کردم و غش غش زدم ز

 کاسهی بذارم توينجوری کرد من ای خواست منو بترسونه .... فکرشم نمی مين. ايدمخند

 و موهامو باز کردم ویدم دست لبا س راحت پوشيهاش ... لبا س عروسو از تنم در آوردم 

 تخت حال حالها مال خودمين دونستم که ای تخت گرم و نرممون ... می زدم تویرجهش

 شدم ...-یدار بیرون بی خوابم برد ...صبح از سر و صدایده نرسلش بایتنهاست ... سرم رو

ی مينقدر ظهره ... چه خبره ايک نشد ... - ساعت یدار کردم بيشوال آتوسا من که هر کار

ی آرتان مارموز نگاه کن چه جوری ...ای کنیدارش بی تونستيد شاینخوابه؟!!!!- تو برو بب

 افتاد در اتاق قفله اگه آتوسايادم يهو!!!! ی؟ کنیدار منو بی خواستی کنه! تو کیخودشو تبرئه م

 صدای و قفل درو بيین پايدم از تخت پری چه جوریدم شد نفهمی بد میلی در قفله خید فهمیم

 بودمیده تخت. به نفس نفس افتاده بودم. تازه لحافو کشی رفتم تویرجهباز کردم و بعد دوباره ش

 باز شد ویشش باز من نی چشمايدن تو ... با ديد خودم که در اتاق باز شد و آتوسا پریرو

 آوردم ...گونه هام گلی عرو س خانوم ... برات کاچیرون بیا ... پاشو بیداریگفت:- ا تو که ب

 قربونت برمی تخت و گفت:- الهی رويدانداخت ... آش نخورده و دهن سوخته ... آتوسا پر

 ملفه روين ايد خب بابا پاشو بایلی!!!!- ا آتوسااااا- خی؟ بکشی کوچولو تو خجالتم بلدیآبج

 رم اونوقتی بشر لو مين ای خدااااا الن من جلوی بود ... ایز ...وا ملفه که تميم بشوريمببر

 دنبالیزه فهمن کجا چه خبره .... از جا بلند شدم و به ناچار گفتم:- ملفه تمی کل تهران ميگهد

 همون شبونهیم بخوابیف ملفه کثی؟!!!!- آرتان دوست نداشت روی چيعنیآثارش نگرد ....- 

 آرتان ....دوباره گونهين داره ایییییملفه ها رو جمع کرد و عوض کرد ...- اووووه چه جون

ی کنیدار ترسا رو بی بلند شد:- خانوم ... تو رفتی مانیهام از شرم رنگ گرفت .... صدا

ی توی دستيستادم اينه آی بابا ...جلويم!!!!آتوسا با خنده گفت:- اومدیدی؟ خوابیخودتم گرفت
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 به کمکیرپاکن صورتم پخش شده بود را با شی را که تويشب ديش آرايای و بقایدم کشيمموها

ی می جورين چه وضعشه؟ اين کردم. خواستم از اتاق خارج شوم که آتوسا گفت:- ایزآتوسا تم

 آتوساينکه کن ...قبل از ايش کمم آرايه بپوش لبا س مناسب تر يه شوهرت؟ ی جلوی بریخوا

 کاناپهی و آرتان روی آتوسا ... مانیخیال و گفتم:- بیرون از اتاق زدم بیرهبتونه جلومو بگ

 و چند ساله مشغول گپ زدنين دو تا دوست چندین عیمانه نشسته بودن و صمی وی تیجلو

 گفت:- به سلم عرو سیمت اول متوجه من شد از جا برخاست و با صمیبودن. مان

 خواب منم خار شده رفته تو چشم شماها ...ينخوابالو ...باهاش دست دادم و گفتم:- سلم ... ا

ی حفظ ظاهر جلوی خودم نگاش کردم و برای ...با احسا س نگاه آرتان رويومد یخو خوابم م

 ...دست انداختيزم عزیر کاناپه و گفتم:- سلم ... صبحت بخی نشستم کنارش رویآتوسا و مان

 بودين منظورت ايعنی ماه نشسته ات خانوم گل ... - الن یدور شونه ام و گفت:- سلم به رو

ی ... تو همه جوريزمکه من برم صورتمو بشورم ؟آرتان منو به خودش فشرد و گفت:- نه عز

 و گفت:- آرتان لوسش نکن در هر صورتید ...آتوسا دستمو کشی مونی گل مینواسه من ع

 و در همونيی ...منو کشان کشان برد سمت دستشویاد بره دست و صورتشو بشوره و بيدبا

ی نشست گوشه لبم و بی ...پوزخندی داریحالت گفت:- خوش به حالت ترسا چه شوهر ماه

:- الن حالتید دست و صورتمو شستم و در سوال ترسا که پرسيی دستشویحرف رفتم تو

 نگرانت بودمیلی:- آره بابا ... توپ توپم به خدا ... - خشم؟گفتم مطمئن بای؟خوبه ؟ درد ندار

!- آرتانی؟ چيگه موندم - دی جا مین وگرنه شب همیدم کشی که خجالت میف ... حيشبد

 گفت:- آره کاملی گری!- معلومه که خوبه ...آتوسا لبخند زد و با موذی؟ هستیخوبه؟ راض

 خواستم بحثی که می خشک کردم و در حالرتمو داره ...دست و صوی چه قدرتیداستازش پ

 کنه تا توی برامون؟- آره ... آرتانم نخورد گفت صبر میرو عوض کنم گفتم:- صبحونه آورد

- دلش که انجا بودينجا؟ اياد ی نميز هم آوردم براتون - دستت درد نکنه عزی ... کاچی بشیدارب

 خاص خودشويد عقايز که ... عزی دونی ميگه روز ديه گفت باشه واسه یبدجووووورررر ول

يه ی ...- کجا؟!- به جاين مادرزن سلم ...- خوب بریم رفتی ميد و گفتم:- بایدم کشیداره ...آه

 ...يز عزيدن خونه دين بهشت زهرا سر خاک مامان بعدم برين ... اول برين دو جا بريدجا با

 و گفتم:- قربونت برم ... تو راستیدم من و تو ...گونه اشو بوسی برایست کم از مادر نيزعز

! آرتان روت اثر مثبتی گونه اش و گفت:- چه مهربون شدی.دستشو گذاشت روی گیم

ی های ...صبحونه رو همراه آرتان و با شوخیلی و با پوزخند گفتم:- آره ... خيدمگذاشته ...خند
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 حلق ما دو تا ... که البتهی رو هم کردن توی همه کاچينکه ... بعد از ايم خوردیآتوسا و مان

 لبخند مرموز گوشه لبش ... پا شدن کهيه و ی آرتان با خونسردی خوردم ولیمن با خجالت م

 کردن ما دو تای قبول نکردن. فکر می نهار بمونن ولی اصرار کرد که برایلیبرن. آرتان خ

 و اصلیم هستی فرارم خبر نداشتن که هر دومون از هيگه دیم بازم با هم تنها باشيم داریازن

یلم فيه و ی وی تی خونسرد نشست پایلی. بعد از رفتن اونا آرتان خیم با هم باشيمدوست ندار

 خواست منمی دلم میلی و نشست به نگاه کردن. خی دی وی دستگاه دی چپوند تویوودیهال

 همه مدتاين کنار دست اون ... بعد از ینم خواستم بشی که نمیف حی تماشا کنم ... ولینمبش

 کال و ا س ام ا س کجایس همه مين ... اووووووووه ایم سر بزنم به گوشيهتازه وقت کردم برم 

 بار آتوسا .... ا س ام اسارو که باز4 بار شبنم .... 8 بار بنفشه زنگ زده بود 10بود؟!!!!! 

 که ازشون جدا شدم همه اشون بهم ا س ام ا س داده بودن. بنفشه نوشته بود:-يشب از ديدمکردم د

 شدهیث آرتان خبیخدا پشت و پناهت مادر ...شبنم نوشته بود :- مراقب خودت باش چشما

 که اشکمو دری خواهرانه کرده بود بهم. ا س ام اسی شرم آور ولیشنهادبود ...آتوسا هم چند تا پ

 تونمی ... تا صبح نمیدارم ساعت دو نوشته بود:- من بی بود ... حدودایماآورد ا س ام ا س ن

 باهام تما سی حس کردی خطرين هم بذارم ... مراقب خودت باش ... کوچک تریچشم رو

ی بشر خوب و مهربون بود .... کاش مين چقدر ايا رسم بهت ...خدای زود ميکتم ... نزدیربگ

 ...یف حی دوسش داشته باشم وليقشه تونستم اونجور که لیتونستم عاشقش بشم ... کاش م

 چت کنمینم و بشينترنت پام و خواستم وصل شم به ای لب تاپمو باز کردم روبکنم نداشتم یکار

 ... غرورمیدم دونم ... به ناچار لب تاپو بستم و طاق باز دراز کشی رمز عبورو نميدمکه د

 ... هر دو تایدم سرک کشيگه داد برم رمزو ازش بپرسم ... رفتم و به دو تا اتاق دیاجازه نم

يخته به هم ری نفره داشتن و مشخص بود که اتاق مهمانه ... از ملفه هايهاتاق تخت خواب 

 رنگی زرشکیون. اتاق دکوراسیده خوابينجا از تخت ها متوجه شدم که آرتان شب قبل ايکی

يع کتابام داخل کتابخونه خوشحال شدم و سريدن کتابخونه هم گوشه اش بود از ديهداشت و 

 غرقی و دوباره برگشتم سمت اتاق خواب ... آرتان حساببرداشتم رمانم رو ی از کتاب هايکی

 بود؟ بدجور هو س قهوهيخته فنجون قهوه هم دستش بود ... کثافت چرا واسه من نريه بود و یلمف

 گاز وی اتاق خواب شدم و رفتم سمت آشپزخونه و قهوه جوش رو گذاشتم رویخیالکردم ب

 شد شروع کردم به گشتن دنبال فنجون ...یمشغول درست کردن قهوه شدم. قهوه داشت آماده م

 بردارم که دسته اش گرفت به فنجونيکیشونو بودن خواستم يی بالی هاینت کابیفنجون ها تو
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ی شد. نمیکه افتاد کف آشپزخونه و هزار تیرم بتونم فنجونه رو بگينکه و قبل از ایپشت سر

 منيدن آشپزخونه و با دی تويد آرتان پريهو ... یدم کشیغ و جیدم شد که خودمم ترسیدونم چ

 شد؟!یزيت شده؟ چی گفت:- چینت بودم به کابیده ام و چسبینه سیکه دستمو گذاشته بودم رو

 تکان داد و گفت:- دست وی فنجون ... سری بزنم نگاش افتاد به تکه های من حرفينکهقبل از ا

 جهاز خودتوی زدی شه ... روز اولمی ین ... نکرده کار گر کار کند هميگه دی هستیپا چلفت

ی دستم مينقدر ای توجه به حرفاش خم شدم که خورده ها رو جمع کنم ولی ...بیناقص کرد

 شونه هامو گرفت و گفت:- پاشو تويمت تونستم. آرتان اومد جلو و با ملی که درست نميدلرز

 ...لجم گرفتی کنی مبیشتر کار منو ی بری دستتو می زنی ... حال تازه می خواد جمع کنینم

يختم برداشتم و قهوه مو ريگه فنجون ديه بودم ... یده پوشيیاز جا بلند شدم. خدا رو شکر دمپا

 فنجونو جمع کنه از آشپزخونهی خواست خرده های مينکهو بدون تشکر کردن از آرتان بابت ا

 از رفتارش خنده امشپزخونه بود تو آيده پاز کنه ول کرده بود دوينکه بدون ایلمو فیرونزدم ب

 برگشت و بدونی بعد با جارو برقی از اتاق خوابا لحظاتيکی ی و رفت تویرونگرفت. اومد ب

 رویلم کاناپه و فی لم انداختم رويه. منم راحت یدنگاه کردن به من تمام آشپزخونه رو جارو کش

 نداشت. زبانميسم نوير زبود ی شد تاوان ... زبون اصلی می به فارسیلمشزدم از اول ... اسم ف

 حد ...! کارش که تموم شد جارو رو برگردوند سر جاش و اومدين نه تا ايگه دیبد نبود ول

یکه قشنگه؟!!!با اعتماد به نفس تیلمش با فاصله و گفت:- فی کاناپه کنار من ... ولینشست رو

 و گفتم:- پیاوردم!کم نهمی؟ فی ازش میزی گرفتم و گفتم:- تازه اولشه ...- اصل چيدهاشو نا د

ينجا پاز کرد و گفت:- ایلمو رو برداشت و با لبخند فی وی ...کنترل دی فهمین پ فقط تو م

يی جایقا خدارو شکر دقی ... ولیره خواست مچ بگی! می دختر کوچولوئه؟!!!لعنتين گفت ایچ

یننگهش داشت که من متوجه شده بودم. با اعتماد به نفس براش ترجمه کردم و گفتم:- بب

 از من خواهشیست نیازی نيگه گن ... دی می چی فهمی خودت می کم دقت کنيه اگه يزمعز

ی مشغول تماشایخیال برات ترجمه کنم.لجش گرفت از جا بلند شد و رفت سمت تلفن. منم بیکن

فات پر س جوجه کباب با مخليه آرتان شد:- ی لحظه حواسم جمع مکالمه تلفنيه شدم. یلمادامه ف

 ... ممنون.و تلفن رو قطع کرد.ی به اشتراک نهصد و هشت ... تهرانیارينب

 به فکريد بای خونه هر کين که تو ايعنی ين پر س سفارش داد. ايه! یشعووووووووووووورب

یز چيه يد آشپزخونه بای راحت از جا بلند شدم و رفتم تویلی شد و خیلم فیخیالخودش باشه ب

 لحظهيه داده بود ... ياد ی بهم آشپزيز کردم. خوبه عزی درست مودم خیخوشمزه بو دار برا
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 آشپزخونه روی تلفن تويع بزنم. سریطانی شی فکر به ذهنم خطور کرد که باعث شد لبخنديه

ی گوشی جون تویلی گرفته نی بوق صداین جون رو گرفتم. با سومیلیبرداشتم و شماره ن

 ماهت عرو سی دلم ... سلم به رويز- سلم عزنم جوووووویلی:- جانم ...- سلم نیچیدپ

 هر دوتامون ... آرتان همیم جوووون خوبیلی مامان؟ آرتان خوبه؟!- آره نیگلم ... خوب

يشب من زنگ نزدم از زور سر درد ديزم رسونه.- ببخش عزی بهتون سلم مينجاستا

ينقدر جون تو رو خدا ایلی .... نیرم بمی کم بخوابم ...- الهيهنتونستم بخوابم صبح تازه تونستم 

 ... منم ازیستی. - نه دخترم مقصر تو نیرم گی ... من عذاب وجدان مین نکنيتخودتوتو اذ

 آرتان نالن نشدم ... آرتان چهار پنج ساله که از ما جدا شده و فقط آخر هفته ها بهمونيیجدا

 شده بودم. حالید نا امان از ازدواج آرتيگه زنه ... اشک من اشک شوق بود چون دیسر م

 جون ...- حال حال هر دوتون خوبه؟یلی نی ...- مرسياد زیلی خوشحالم دخترم ... خیلیخ

 روی ماه عسل؟!دروغين برين خوای به خدا- نمیم خوبیلی جان ما خیلی با هم؟- آره نینراحت

 داره گفتهی کاری کم گرفتاريه جون آرتان یلی دادم:- راستش نيلشکه آماده کرده بودم تحو

 ماهين حتما بريزم ...- آره عزيم بريک نزدينده قول داده حتما در آی وليم بریم تونیالن نم

 کنه.- باشه چشم ... راستش زنگ زدم هم حالتونی تر ميک زن و شوهرو به هم نزديهعسل 

ير چون دا شده؟- نه راستش میزی سوال بپرسم ...- جانم دخترم ... چيهرو بپرسم هم ازتون 

 مورد علقه آرتانی ... خواستم بپرسم غذايم ناهار بخوريم خوای حال تازه ميمصبحونه خورد

 جون ...یلی نيگه- آره دی؟ واسه آرتانم غذا بپزی خوای قربونت برم عروسم می! - الهیه؟چ

 ...منمی بلد نباشی آشپزیدم ترسی و گفت:- راستش ميد ...خنديم خوری میاگه نپزم که گشنگ

 گلم ... راستش آرتان سه تا غذا رو تا حديگه و گفتم:- دستتون درد نکنه ...- ببخش ديدمخند

 نباشه ها ... ترششو دوست داره ...یرين شی خورش فسنجونه وليکیمرگ دوست داره ... 

 است ... البته بهیمه هم خورش قيکی فراوووووون .... یتزای پیر ... با پنیاست لزانيکی

 سر خ کرده هم کنارش باشهینی زمیب فراووووون ... سیموشم باشه لياد که ربش زیشرط

ی می جون از خودش که هر چیلی نیدتون بابت اطلعات مفی و گفتم:- مرسيدمحتملا ....خند

 آرتانيزم زحمت بندازه عزی خواد تو رو توی دوست دارم ...- نمی گه من همه چیپرسم م

 چ دوست دارهین جون ... حال که گفتیلی دوسش دارم نیلی خمنم دوستت داره ...- یلیمن خ

یلی وقت براش نپزم ...چقدر مارمولک بودم من! نيه تا ین رو هم که دوست نداره رو بگيیاونا

 هم به شدتی و خورش کرفس و مرصع پلو و ماهیه کرد و گفت:- از خورش بامیجون فکر

184

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

يف شب تشری. راستين لطف کردیلی ... خجون یلی.- وا س دستتون درد نکنه نياد یبدش م

 انشالی ولیايم شه تا ما بی ميره امشب که ديزم عزيگه ...- نه دیم دور هم باشينجا ایارينب

 ...-ين ذاری ... قدم رو چشم ما ميمااااا.- باشه منتظریم زنی بهتون می سريهفردا شب حتما 

يل جون تند تند مشغول آماده کردن وسایلی نا بی حتما دختر گلم.بعد از خداحافظيم دیزحمت م

 رو آمادهیزش دوست داشتم ... حال خوبه همه چیلی خیا شدم ... خودمم لزانیاپخت لزان

 دونستمی آشپزخونه می اومد تویوه برداشتن ميا ... آرتان چند بار به بهونه خوردن آب یمداشت

یز می بودم رویده چی جوريه یرو همه چمد کنم. منم از عی کار می خواد بفهمه من دارم چیم

 فر وی نفر آماده کردم و گذاشتم تويه رو به اندازه یا کنم. لزانی درست میتا بفهمه دارم چ

ی شدم که از تویفرو روشن کردم و درشو بستم. بعدم نشستم و مشغول خوندن همون رمان

 فر بلندی که گذشت صدابع ريه آشپزخونه یز میاتاق برداشته بودم و گذاشته بودمش رو

 که ظرفيدم و آرتان را دیدم حال کشی توی از جا بلند شدم اول سرکیشد ... با خوشحال

 آوردن ...ی کنه. اصل متوجه نشدم غذاشو کیجوجه کباب رو گذاشته جلوش و داره نگاش م

 گفتم:-ار زمزمه ویرون بیدم کشی فر می رو از تویا که ظرف لزانیخنده ام گرفت و در حال

 بدم بهت ... قربون خدا برمیامو لقمه از لزانيه سق بزن ... عمرا اگه يی جوجه تو تنهاینبش

 همیريم از راه شکم شما هم حالتونو بگیم تونی و ما زنا ميدهکه شما مردا رو شکم پرست آفر

 همونجا سرم دوست دارم. غذامو برداشتم و نشستیشتر من راه اولو بی ... ولیموارد قلبتون بش

 شده بود ... آرتان دوبارهید داشت که روش کامل سفیر پنينقدر شده بود ایايی ... چه لزانیزم

 شدهیره و با ولع بردم سمت دهنم آرتان خيدم رو بریا از لزانیکه تيه آشپزخونه منم یاومد تو

 هوای دهنم که چنگالو روی ... هنوز چنگال نرفته بود تویربود به چنگال و اون لقمه پر از پن

 مال من بودی که شما خوردی گفتم:- اااااا .... اونیت دهنش ... با عصبانیزد و کرد تو

 خودم وی کامل جلویدم زد؟!!!ظرفو کشی و گفت:- پس چرا داشت به من چشمک ميد...خند

 برداشت و گفت:-يخچال نوشابه از داخل یوان ليه شه خورد ...ی تو غذا هم نمیگفتم:- جلو

 افتضاحههههه! ازحالتيدم که ديه دست پختت چه جورینم خواستم ببیراحت باش ... فقط م

:- خدایدم گه افتضاح!!!! بلند هوار کشی من می. به آشپزیروننگاهم خنده اش گرفت و رفت ب

 رو با ولع ویا لزانیه حرصش بدم. بقیشتر تا بيدماز ته دلت بشنوههههههه...به دنبالش خند

 کرد. بعد از خوردنی اول خودشو درمان ميد داشت بايسم آرتان سادين. کل اردمحرص خو

 اتاقم کهی و شستم. کارم که تموم شد خواستم برم تويی ظرف شویغذام طرفا رو گذاشتم تو
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 لب خودمو به خدا سپردم. ظرفير کارت دارم ...زينجا این بشیاآرتان صدام زد و گفت:- ب

 وینه رو ببیا تونست لزانی نتونسته کامل غذاشو بخوره. مگه مبود یداغذاش نصفه بود و پ

 جدا نشستم و خونسردانه نگاش کردم. پاشو انداختی صندليه ی جوجه کباب بخوره؟ روینهبش

یرون ... نفسمو با صدا بيم ترسا من و تو از امشب با هم هم خونه شدین پاش و گفت:- ببیرو

 خوره و دوباره نگاش کردم. چپ چپ نگام کرد وی هم مبه وضع ين حالم از ايعنیدادم که 

 شبايد و گفتم:- لبد بايدم خاص خودشو داره ...غش غش خندین خونه قوانينادامه داد:- ا

یارم داخل خونه در بيد ... کفشامو بای زنی باش میدارساعت نه بخوابم صبحها هم شش صبح ب

ينا پشت سر هم اینطور برم حموم ...داشتم همم تونی نمیشتر به بار بیو پشت در نذارم روز

 ساکت شو بذار حرفمو بزنمیقه دقيه ی ام کرديوونه گفت:- اههههه ديهو گفتم که یرو م

 و گفت:- من و دوستامید کشیقی ساکت شدم و نگاش کردم. نفس عميدم خندی که مینطور...هم

 شه جزی خونه من برگزار متوی ی بار مهمونيه .... هر دو ماه یريم گی میهر هفته مهمون

 از ازدواج من و تو خبر نداره منظورم همکارامه ... که اکثرشونی و فربد و آرسام کسيانشا

ی چون نمی بريد شه ... تو بای تو خونه من برگزار می مهمونين ایهم متاهل هستن ... وقت

یشه همیم زندگی بعدشو ندارم ... من توی ببره ... حوصله حرفايی بويان از جریخوام کس

يادت نکته ين ایشه ... پس همیره آرامشو از من بگين خوام حضور تو ایطالب آرامش بودم نم

 درست بشه ... منیم زندگی تشنج توينکه ايا سوال بره ير من زی نکن که آبرویباشه ... کار

 تو اونجاوسايل برم اونجا از ی رو هم ميلم خوابم ... وسای اون اتاق ته سالن میاز امشب تو

يکی اون ی ذارمش توی فرصت مناسب ميه ی کتابخونه که اونو هم تويه جز یست نیچیه

ی که من پامو نمینطور منه همی خصوصيم پاتو اونجا نذار اونجا حريگهاتاق ... پس خواهشا د

ينجا ای دوستاتو دعوت کنی پاتو اونجا نذار ... خواستيگه تو توام دی خصوصيم حریذارم تو

 وسط سه چهارتایام ... دوست ندارم بیام دو روز قبلش به من خبر بده تا من خونه نيکیاز 

 کنسل کن چون من حوصله نقشی تونی که ميی رو هم تا اونجایلی فامی هایدختر ... مهمون

يکیهامون نزدين ای بکنیخود خودت برداشت بیش خوام تو پی کردن رو واقعا ندارم نمیباز

ينده شه هم واسه خودت و هدف آی تو بشه ... که هم واسه من بد مابستگیممکنه باعث و

 بازم از چندی اگه نتونستی رو وليا مسخره بازين کنسل کن ای تونی که ميیات ... پس تا جا

ی دفعه ايه تونم ی شده است ... نميزیروز قبلش به من خبر بده .... من همه کارام برنامه ر

 که من قبلش بهينجا اياد ی وقتا می رو انجام بدم ... در ضمن طرلن دختر خاله ام بعضیکار
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 راحت باشه و حضورينجا اياد ی می دوست دارم وقتی دونی که ميی هر جای گم تا بریتو م

یلی خونسردانه وسط حرفاش خی کرد. ولی ...حرفاش داشت دوونه ام میکنهتو معذبش م

. حرفشو قطع کرد و فقط نگامیدم کشدار کشیازه خماراحت پلکامو چند بار به هم زدم و چند ت

یت کار کنم؟ حرفات خسته کننده بود ...با عصبانی بال انداختم و گفتم:- خو چیکرد منم شونه ا

 اجازهيد اونم بای ...برای خوام برم دشوری اتاقت ...پاشدم و گفتم:- میگفت:- پاشو برو تو

ينو ...ای نداریاقت چشم من نباش ...- لی جلوقط برو فی بری خوای!!!! - هر جا میرم؟بگ

 خوامی گه نمی. چقدر حرفاش واسم گرون تموم شده بود. به من ميی دستشویگفتم و رفتم تو

ی بشه. الهی بگم چی الهی شهههههههه! ای می باعث وابستگيکیها نزدينبچسبم بهت چون ا

 دلت و رد بشم و بهتی روذارم قشنگ پامو بیلی و من خی که تو وابسته من بشیبرسه روز

ی دونه و می منو مزاحم میاش برسون اون روزو. کثافت واسه هرزگياهر هر بخندم. خدا

 برنامهيه يد ... باينجا کنه ای دختر خاله آشغالشو دعوت میره گی میخواد دکم کنه ... پارت

يد ... خودش بهم نقطه ضعف داد پس منم بایرم آرامششو ازش بگيد بای جوريه کنم ... يزیر

ازش استفاده کنم. 

. بالخرهین زمی زدم روی و با پاهام ضربه می مشکی هایک دوخته بودم به سرامچشمامو

 تو ...يید و گفتم:- بله ...- بفرمايدم بلند شد:- خانوم رادمهر ...از جام پری منشیده نخراشیصدا

 ... چهيان اتاق شای تويدم پريع لب گفتم:- چه عجب!و سرير منتظرتون هستن ...زیازی نیآقا

 عرو س خانوم ... -ين پام بلند شد و گفت:- به به خوش اومدی! جلوی! چه دم و دستگاهاقیات

ی پارتیت معطل نشدم ... منشياد- خوبم ... نه زی؟ معطل شدیلی خی؟سلم - سلم ... چطور

 کاناپهی.نشستم روین کلفته آخه ... بشیت پارتيگه کرد زود منو فرستاد تو ...- آره دیباز

 سفارش دو تا فنجون قهوه داد و گفت:-یز می نشست روبروم و با تلفن رود. اومیچرم

خب ...- خب که خب ... غرض از مزاحمت همون که شبنم خدمتتون عرض کردن. - شبنم به

 ونکوور ...- درسته ...- فقط واسه خودت؟!-ی برایری بگیلی اقامت تحصی خوایمن گفت م

 تونه دنبالتی خواد ... به عنوان همراه هم که نمی نمیلی آرتانم هست ...- اون که تحصيگهنه د

ی کارگريزای ويا تونه ی شه .- می کار کنه؟ اگه اون نباشه که اصل نمی چيد. - پس بایادب

 بره اونجا عملهيد بایره که اگه بخواد بگی کارگریخیال ...- بابا بی گذاريه سرمايا یرهبگ

 تونه هری نداره ... اونجا می مهارت خاصينکه ايعنی و گفت:- نه يدبشه ... غش غش خند

 کنه ...ينه هزيد!!!- بايه؟ چه جوری گذاريه عمله بشه ...- خوب سرمايد بکنه حتما که نبایکار
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یا آسونين رفتن که به ايزم کنه ...- اوووووه! - آره عزی گذاريه اونجا سرمايد بایلونچند صد م

 تونه پولشوی گرده.- خب می ... اون زود برمنیست ی اون که دائميزای وی ..- ولیستن

 توشیزا چين داره که اينقدر هم متقبل بشه ...- ای ايمه جريه يد خب بایبرداره و برگرده ول

 همه مدارکتون رو بايد کنم بایگیری هر دوتون رو با هم پی کارايد خب پس بایلیگمه !- خ

 آرتان فوله ... - زبان دومی ولیست من بد نان- زبين؟ زبان بلدی. راستیاری برام بيطتونشرا

 زبان دومش فرانسهی ... ولیسیه و گفت:- زبان اول کانادا همون انگليدچطور؟- نه منه؟!خند

ی خوای شه ... به خصوص واسه تو که می به نفعتون میلی خیناست اگه هر دوشو بلد باش

يد!- نه ...- وقت تنگه ترسا بای؟ ... داری التس داشته باشی ايا تافل يد ... بایاونجا در س بخون

يدم شايگه سال ديک تا يد شم شای کارات میگیر زبانت ... از الن که من پی دنبال کارایبر

 آزمون کالجی زبانت کامل شده باشه وگرنه تويد بشه ... بای کاراتون اوکيگه دیم سال و نيک

ينکه ايا ... ی زبان بدی بابت کلساگفت هنينه هزيه ی مجبوريا. ی خوریاونجا به مشکل برم

 ازیازشو برم ثبت نام کنم ...- آره هر چند که تو امتيد ...- خب پس بايران ای شی ميپرتد

ی دن هر چی میاز فرستم بهت امتی!- الن که مدارکتو می؟ چیاز ...- امتی دیدست م

یاز امتیستی زبان بلد نکه دن حال ی بال تر باشه زودتر و راحت تر بهت اقامت میازتامت

 آرتان درست بشه ويزای که وی ...- بخشکه شانس! به شرطی دیمخصوص زبانو از دست م

 مدت بعديه ره ی اون درست بشه خودش ميزای ویست بد نينکهمن بمونم و حوضم ...- ا

 بره ...قهوهی کنه و به عنوان همسرش تو رو هم می تورو هم خودش شخصا درست میکارا

 واسه من بلندی ... از آرتان بخاريان شایخیال که تازه آورده بودن مزه مزه کردم و گفتم:- بوام

يد!- بایه؟ چی شه ...- قدم بعدی راحت درست میلی نشو انشال کارات خید شه ...-نا امینم

 اول ترجمه اشون کنم و بعد رزومهيد ... بایاری من بی برای که داری هر چیلیتومدارک تحص

 آرتان زبانش خوبه خوب مدارکت رو بده برات ترجمهی تو که گفتی بفرستم ... راستتوا

یاد کنه ... حال بی جا به جا نميتم چوب کبريه من یکنه ...- برو بابا دلت خوشه ها! آرتان برا

ی:- بیه شبیزی لب چير کرد زی جلوشو مرتب می که کاغذاینطورمدارکمو ترجمه کنه؟هم

ی اگه کاريگه ندونستم بلند شدم و گفتم:- خب ديز رو جایشتر کرد. ماندن به ...زمزمیاقتل

 جاین همیارشون بیست من برم که مدارکو آماده کنم و بعدم ببرم دارالترجمه ...- لزم نیندار

ی کنه ..- باشه انشال از خجالتت در می ترجمه شون ميع سریلی آشنا دارم خيهمن خودم 

 کرده وی و تبارش بالخره خداحافظيل ...- برو خجالت بکش ...بعد از سلم رسوندن به ايام
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یان بينا جون ایلی شدم. هم شب قرار بود نی آماده ميع رفتم خونه و سری ميد اومدم ... بایرونب

ی نگفته بودم ... برایچی با بچه ها ... به آرتان هم هیم داشتیستخونه مون و هم فردا قرار پ

 قبل از خواب رفتم کنارش و گفتميشب ديادمه نداشت ... فقط ی گفتم؟ به اون ربطی میچ

 بردارهیماراش از بيکی چشم از مطالعه پرونده ينکه خونه مون ... بدون ايم بريددوشنبه با

يم بريد ؟- آره قبلش هم بايده ...- رسم جديمگفت:- چه خبره؟!!- مادربزرگ زن سلم دار

 دو روز قبلش بهت خبريکی یبهشت زهرا مادرزن سلم ...- حال چرا دوشنبه؟!!- خودت گفت

ی ميکشنبه.- خب ی گفتير دیبدم ... امروز جمعه است ... منم گفتم از الن بهت بگم که بعد نگ

 رفتم سمت اتاقم گفتم:-ی که می ...از جا بلند شدم و در حاليره دیلی خيگه ... دوشنبه ديمر

 ...هنوز در اتاقو نبسته بودم کهينجا ايان ی مينا شبم مامانت ادا فری کار دارم ... راستيکشنبه

 زد وی ترسم پوزخنديدن بود. از دی حرکتش ناگهانیلی قدم رفتم عقب خيه تو ... از تر س يدپر

 برن؟!!!آهن پس بگووووو!ی ميف ... خانوم کجا تشریل ... روز تعطيکشنبهگفت:- 

یز می داخل اتاق بنده! شانه رو از روين نمودهش قورباغه جین درد گرفت که عیتونفوضول

 گفتم:- برنامه دارم واسه خودم ... ازیدم کشی موهامو شانه می که به نرمیبرداشتم و در حال

 خونه اتون ...نشستم لب تخت ويم ری گفت:- کنسلش کن! ... ميت ...با جدياد ی بدم میکاریب

 گردنمو بال گرفتم و بای رفته ... پلک تويادتون ينکه شه ... در ضمن مثل ایگفتم:- نم

ی کارای توی گونه دخالتیچ نره آقا آرتان ... من و شما حق هيادت گفتم:- قرارمون یطنتش

 چاقو بدم دستشيه دونستم اگه اون لحظه ی ... چند لحظه با خشم نگام کرد ميم رو نداريگههمد

 بهين زی و گهين پشت به زی شازده ... گهينجوريا س! ايگه کنه. آره دی ام میکه تیکهت

ید ... با سرعت از اتاق خارج شد و درو کوبیاری شه تو حرص منو در بیپشت ... فقط که نم

 از رفتنش نگذشته بود که دوباره در به شدت بازیه قهقهه ام بلند شد هنوز چند ثانیبه هم. صدا

 دوباره صاف شدم و منتظر نگاشيدنش .... با ديرش زدم کنار که برم زیشد. داشتم لحافو م

 بالی گفتم:- بعله ...شونه اید!!!با تاکیستی؟ خونه نيکشنبه که یکردم. با پوزخند گفت:- مطمئن

 چون قصد دارم طرلنیای خب ... پس حواست باشه که تا شب خونه نیلیانداخت و گفت:- خ

ی:- اونش به من ربطفتم و گفت و خواست از در خارج بشه که گينورو دعوت کنم خونه ...ا

 حق نداره پا بهی نره ... کسيادت زحمت قرارمون ی بکن ... اما بی دوست دارینداره هر کار

يگه بار ديه من ... يم تو حريدی پرير زی بذاره ... امشب دوبار سرتو انداختيکی اون يمحر

 و از اتاق خارج شد. چقدريد کنم.دوباره خشم به چشمش دوی و رو مير زيمتو حریتکرار کن
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 باشهيادم!!!!! ی .... عوضينجا ایاره خواد بی! طرلن رو می بردم. لعنتیاز چزوندنش لذت م

یدن تو اتاق من نخوان بکنن ... با رسياشونوحتما قبل از رفتن در اتاقو قفل کنم که گندکار

 بود. تايستاده در ای رو دادم دست نگهبان که جلویچ شدم و سوئیاده پین ساختمون از ماشیجلو

 گرفت به خصوص که خانوم دکتر از زبونشیزانو خم شد و سلم کرد. از کاراش خنده ام م

 رو داد بهم و من خدا رو شکر ازیا پرشیچ سوئيه به عنوان هدی افتاد ... بابا شب عروسینم

ی مینی دستم سنگی تويد خری هايلون عنوان محتاج آرتان نبودم. نایچ به هیلهلحاظ وس

 شب سنگ تمومی برايد رو فشار دادم. بایست آسانسور و دکمه بی ... به زحمت رفتم توکردن

ی بهشون نشون ميمو آشپزيد جون بابت پسرش نگران باشه پس بایلی خواستم نی ذاشتم. نمیم

 موندم ... دروی خونه رو خدا رو شکر آرتان برام زده بود وگرنه الن پشت در میددادم ... کل

 غذا ها رويع سريد اپن. ساعت دو بود بای هن و هن کنون گذاشتم رويدارو و خردمباز کر

يع تنگ بود ... سری خواستم سه نوع غذا درست کنم و وقتم هم حسابی کردم ... میحاضر م

 ...ی شرت چسبون قهوه ای تيه با یدم زانو پوشی تا روی شلوارک ليه اتاق ... ی تويدمپر

 حد بسش بود ...ین آرتان تنم کنم ... تا همی باز جلویلی خی هابا س تونستم لیهنوز هم نم

يع خوردم سری بر می و مشغول پخت و پز شدم هر جا به مشکلیز می رويختم رو ريلوسا

 شه وی ميد تشدیش زنگ بزنم دلتنگيز دونستم اگه به عزی زدم به آتوسا ... میزنگ م

 کرد ازی خودش فکر میش آرتان پينجوری اجامجبورم برنامه فردا رو کنسل کنم و برم اون

 کمکمی داشت و حسابی خوبی اون و طرلن برنامه مو به هم زدم. آتوسا هم آشپزيیتر س تنها

 سالدی خورد کردن کاهو براین بودم که تلفن زنگ خورد ... در حی کرد ... سرگرم آشپزیم

ی جون تویلی نی:- جانم ...صداادم دادم به شانه ام و جواب دیه برداشتم تکیوبودم ... گوش

 دخترم توی شما؟!- مرسین جون گل خودم ... خوبیلی:- سلم دختر گلم ...- سلم نیچید پیگوش

 سلمت باشه ... دخترمی رسونه ...- خب به سلمتی آرتانم خوبه؟!- اونم خوبه سلم میخوب

 گفتم:- نکنهی با ناراحتگه بیزی فرصت کنه چينکهراستش زنگ زدم که بهت بگم ...قبل از ا

 کميه ... فقط خواستم بگم يم دی و گفت:- چرا دخترم ... زحمتو که بهت ميد!خندياين؟ ینم

 خودش ادامه داد:-یدم حرفشو نفهمی ...سکوت کردم ... معنيم قراره بهت زحمت بديادیز

 ...چاقوبزنن اونجا بهتون سر یان خوان امشب با ما بیخواهرم هم با بچه هاش و شوهرش م

ی بغلم. خودمم افتادم روی کتف و گوشم ولو شد توی از لیم گوشین زمیاز دستم افتاد رو

 دوبارهیو گوشيع جون که بلند شد سریلی الو الو نی کم داشتم ... صداینو ... فقط همیصندل
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 سر خورديهو از دستم ی گوشید جون ببخشیلیبرداشتم گذاشتم دم گوشم و گفتم:- جانم ن

 قوم اجوجيهو که ی فقط خواستم بدونين از ایشتر شم بی من مزاحمت نميزم ...- باشه عزافتاد

یار و گفتم:- اختيدم. منم به زور خنديد حرف خندين ...به دنبال ای شوکه نشيدیو مجوجو د

 از درونم بلند شد:-يی صدایه زدم:- اهههههههیغ مکالمه تموم شد جينکه ...بعد از ايندار

!!! هان؟!!! خاکیاری؟ دختره کم بين ای جلوی خوای که می کم داریچته؟! چه مرگته؟! چ

 خورنی که انگشتاشونو هم باهاش میبر سرت پاشو خودتو جمع کن ... سه تا غذا درست کرد

 ذره به سر و وضعت بر س خونه تويه یر دوش بگيه ... پاشو ی کم نداریچی... خودتم که ه

يد ... نبای جلوشون ضعف نشون بديد نبايان ی که ميگه دساعت تا دو سه ينادرست کن ا

ين از جانب ای ... لبد خطری دختر خواهرشو بکشی جون بفهمه دوست داریلی نیبذار

 که چقدر دوستت داره اگهی دونی گه می درموردش نمیزی جونم چیلیدختره وجود نداره که ن

 تکون دادم ... دوباره مشغولی داد ... مطمئن باش! سری بود حتما بهت هشدار میزیچ

ی و گذاشتم باليختم مخصوصش ری ظرفایدرست کردن سالد شدم ... ژله ها رو هم تو

 حاضر و آماده بود ... حال نوبتی چک کردم همه چيکی يکی تا ببنده ...قابلمه ها رو يخچال

ينقدر بپوشم ... اچی دوش گرفتم. مونده بودم لبا س ی حموم و سر سریخودم بود ... رفتم تو

 بپوشم ...یمو کاربنی با دامن آبی گرفتم بلوز مشکیم و رو کردم تا دست آخر تصميرکمدمو ز

 دوست داشتمیلی ... مدلشو خيومد ی دستم می انگشتای تا روینش بلند بود و آستینبلوزش آست

 کوتاه پشتشچاک يه تر از زانوم بود و تنگ تنگ دوخته شده بود فقط يین کم پايهدامنش تا 

 و سریدم هم پوشیمو مشکی ل انگشتی کرد. صندل هایداشت که راه رفتن رو برام راحت م

 در اومد ...ی چشمم بود که صدای تویدم زدم ... مشغول سرمه کشیصبر ناخنامو لک آب

 چشماموی هم زدم که نمايمل! ریف آرتان اومده .... کاش بلد بودم خط چشم بکشم ... حیدمفهم

 کنم ...يو هم زدم پشت پلکم ... اتو مو رو به برق زدم تا موهامو وی آبيه سايهدو برابر کرد 

 زدم که چند تقه به در خورد ... خنده ام گرفت! خوب گربه رو دمی میموداشتم رژگونه صورت

 اتاق ... چند لحظه مکث کردم وی بپره توير انداخت زی سرشو نميگهحجله کشته بودم ... د

 ...خنده ام با صدا شد و گفتم:- دستم بنده ... تویرون بیا لحظه بيه گفتم:- بله ...- ترسا ... سسپ

ی کردم موهام شدم ... در اتاق باز شد و آرتان تويو تو ...اتو رو برداشتم و مشغول ویاب

ی اگه ميا کرد ی نگاه نميا تا بال ... يین از پايین ... نگام کرد ... از بال تا پايستادچارچوب ا

 شده؟!- سلم عرض شد ...-یزی خورد .... خونسردانه گفتم:- چیکرد آدمو با چشماش م
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 رنگ وی!! اونهمه غذایان؟!!!- چطور مگه؟!!!- دوستات قراره بيه؟سلم ...- خبر

ين نخورده آرتان؟!- جواب سوال من ايی ... - سرت تو جايش لباسا ... آراينوارنگ ... ا

یشونیش پی!!!محکم زد توينجا؟ ايان ی مينا بهت گفتم امشب مامانت ايشب رفت ديادتبود؟!- 

ی آقای حاضر بشی ساعت وقت داریم نشده ... نی ...- حال هم طوری وایو گفت:- ا

 کم به خودتيه از اتاق خارج بشه گفتم:- ينکه عقب گرد کرد ... قبل از ايعفراموشکار ...سر

!!!!- نهی؟ گی گفت:- راست میرتان ...دوباره برگشت و با حي ی هم مينابر س خاله ات ا

 ترسا ... -یدم پرسی گفت:- جدیت بخندم بهت ...با عصبانی گم ... خواستم شوکه شیدروغ م

يعنی و من پوزخند زدم. یرون بيد از اتاق دويع ... طرلن خانوم هم هستن ...سريان یبله م

 با طرلن بودن نداشت پسی برای!!! اون که مشکل؟ براش مهم بود؟! چراينقدر طرلن ایجد

ی کنم؟! می افشو بازی وقت ازدواج کنه و از من خواست نقش جیچ خواد هیچرا گفت نم

 نکنه ... پس چرایش وقت وارد زندگیچ راحت باهاش ازدواج کنه و منو هیلیتونست خ

ی ... اتوی فوضولیرم ممی دارم يا کنه؟!! خدای مينجوری کرد؟!!! حال چرا داره اينکاروا

 شده و پف دار اطراف صورتمويو شده بودم ... موهام ويگه نفر ديهموهام که تموم شد انگار 

 صورتم وی رويختم ور ريک ... مدل دامو نصف موهامو ید رسی کمرم میگرفته بود و تا رو

 کم نداشتم ...ن از طرلیزی چيگه زدم روش ... محشر شده بودم ... دی آبیونی گل سر پاپيه

ی زدم که صدای طرلن برام مهم شده بود ... داشتم به خودم عطر مينقدر دونم چرا اینم

ی و در رو باز کردم ... آرتان هم باشلوار گرمکن طوسيفون سمت آيدم دويعزنگ بلند شد سر

یس بست به مچش و موهاش هنوز خی داشت ساعتشو میرون از اتاقش اومد بید شرت سفیو ت

 نگفت ...ی بگه ولیزی پاهام خشک شد ... دهان باز کرد تا چی من نگاش رويدن .... با دودب

 خواست بگه برو شلوار بپوش ... بالخره شوهر خاله اش هم بود و به من نامحرم ...ی ميدشا

 دفعه دست چپم داغ شد ... نگاه که کردميه استقبال از مهمونا که ی بودم کنار در برايستادها

 انگشتم ... داغ شدم ... فقط نگاش کردمی کنه تویدم آرتان دستمو گرفته و داره حلقه مو ميد

 حاليدم ... خواستم بگم برو دستت کن دیست حلقه ات دستت نيدمسرشو آورد بال و گفت:- د

یست حلقه ات دستت نيد دی جونم اگه میلی ... نی و به حرفم گوش ندی کنی لجبازی خوایم

یز می گذاشتم و حلقه رو از رويمت ... با اجازه ات پا به حریشه شی کرد توی منوخون جفتمو

ی ام تند تند مینه سی برداشتم ...چقدر حرف زدنش خاص شده بود ... قلبم داشت تويشتآرا

 جون بلند شد:- به به عرو س دومادیلی نیزد. خواستم دهان باز کنم و تشکر کنم که صدا
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 و درید جون منو محکم بوسیلی جون ... نیلی بغلش و گفتم:- سلم نیعاشق ....با خنده رفتم تو

 لرزه چه برسه بهی ترسا ... من که زنم دلم برات میگوشم گفت:- چقدر خوشگل شد

 جون خاله آرتان که از اون شب به بعد من خاله نسایلی و تشکر کردم بعد از نيدمآرتانم ...خند

 جون ازش خوشمیلی منو بغل کرد ... به همون نسبت نت کردم اومد تو و با محبیصداش م

ی رو به آرتان معرفیلم از فامی نه من تونستم کسیاومد و مهرش به دلم افتاد ... شب عروس

 ازی سريه کرد ... فقط هنگام گرفتن کادوها بود که با ی رو به من معرفیکنم و نه اون کس

! بعد از خاله ها طرلن واردین ... هميک و تبرسی اونم در حد سلم و احوالپريمافراد آشنا شد

 مژه ها فرخورده بلند ...ی درشت مشکی بشر خوشگل بود! چشماين چقدر اياشد ... خدا

 سر بال ... موهاش فر درشت داشتی و دماغ قلمیده بود ... صورت کشی وحشیلیچشماش خ

ین سرت آرتان ! تو همچو ... خاک تید کشی به ر خ میشتر پوستشو بیدی سفیاهشو رنگ س

 لولهی شلوار کتون مشکيه ... طرلن ی نداریاقت! حقا که لیش؟ و نگرفتی داشتیدختر خاله ا

ی به ر خ میشتر نقصشو بی بیکل تنگ که هی و مشکید شرت سفی تيه بود با یده پوشیتفنگ

یشتر بد کمرشو پوشونی فرش تا گودی گل سر موهاشو باز کرد و خرمن موهای ... وقتیدکش

یزده بود! بعد از طرلن طل خواهر طرلن که حدودا سیزی بردم ... عجب چیبه قدرت خدا پ

ی بر عکس طرلن بود ... تویقا خونگرم با من دست داد ... دقیلیساله بود وارد شد و خ

 طلی روح بود ... ولی سرد و بيخ ین کار گذاشته بودن عیشه طرلن انگار شیچشما

 از لحاظ چهره هم با طرلنی ... حتیدمش خم شدم و بوسی اراده کمی و من بد نبوينجوریا

ی نه به خوشگلی لخت ... خوشگل بود وليی خرمای داشت با موهای عسلیفرق داشت چشما

 کردمی آرتان که من از اون شب به بعد پدر جون صداش میطرلن ... بعد اون نوبت به بابا

 ...ید و حالمو پرسید بوسیشونیمو ... پدر جون با محبت پیمی عظیشد و شوهر خاله اش آقا

ياد با شوهر خاله اش دست دادم زينکهشوهر خاله اش هم باهام دست داد ... آرتان انگار از ا

 همهیخوشحال نشد ... چون چپ چپ نگام کرد و منم براش پشت چشم نازک کردم ... وقت

 آرتانيدم ندی خاصیز بشم ... چیق دقطرلن رفتار آرتان و یوارد شدن تازه وقت کردم رو

 روحی احسا س و بیکنار مادرش نشسته بود و مشغول بگو بخند با مامانش بود طرلن هم ب

 داد. منمی مادرش فقط سر تکون می با انگشتانش بود و در جواب به سوال هایمشغول باز

ی جون و خاله نسا شدم ... کمیلی هم نینشستم کنارشون و مشغول صحبت با طل و هر از گاه

 کرد و با سر طرلن رو نشون داد ... رنگ طرلنیکه گذشت خاله نسا رو به آرتان اشاره ا
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 تکون داد و از جا بلند شد و دست طرلن رای بود ... آرتان با افسو س سريدهبه شدت پر

 را بااو دنبالش راه افتاد و آرتان ی عروسک کوکینگرفت و بلندش کرد ... طرلن هم ع

ی کارین کردم جلو جمع همچی .... فکر نميدخودش به اتاقش برد ... خون به صورتم دو

 بود ... انگار فقط من جا خورده بودم و از رفتار شوهرمی همه عادی انگار برایبکنه ... ول

هم جون و خاله نسا یلی شام رو آماده کنم ... نيل از جا برخاستم تا وسايعشرمنده بودم ... سر

ی چيد دونم بای نميگه جون گفت:- به خدا دیلیدنبالم وارد آشپزخونه شدند ... خاله نسا رو به ن

 کم بهش مهلت بده کم کم با خودش کناريه ... ی ازش توقع داريادیکار کنم ...- خواهرم شما ز

ی مدتر اون حالش بین اگه ازش داشته باشيادی ...- آخه ...- آخه نداره ... انتظار زياد یم

 برگشتيهو جون یلی ... نی خماری رفتم تویشتر نزد و من بی حرفيگهشه ... خاله نسا د

 ... حاله نسای زحمت انداختی خودتو توينقدر دلم چرا ايزطرف من و با اخم گفت:- ترسا عز

 جونیلی ... نیمه و گفت:- خوش به حال آرتان ... فسنجون و قید قابلمه ها کشی تویهم سرک

 آرتان به خاطر مرغش ...گردنمو کج کردم وی و گفت:- و خوش به حال بابانديدهم خ

 غذاها رو ؟خاله نسا بغلم کرد و گفت:-ين اين جون ... شما دوست نداریلیمظلومانه گفتم:- ن

 خدا رو شکر چه برسه بهیم گی ميم خوری جلومون میچرا دخترم ما دوتا خواهرو سنگم بذار

 دوست دارن ...نفسی خودمن همه چین خوش و آب رنگ ... دخترا و شوهرمم عی غذاهاينا

 ... مردها با حالت خندهیديم چیقه با سلیزو و گفتم:- خدا رو شکر ...تند تند میدم کشیراحت

ی من همه حواسم به در قهوه ای کردن. ولی و به به و چه چه میدن کشی سرک می هیدار

 زد سر شونه ام و گفت:- مادرجون برو صدا کنون جیلیرنگ اتاق آرتان دوخته بود ... ن

 ... دوست نداشتم من برم ... اصل به منیفتاده مورد علقه اش از دهن نیشوهرتو تا غذاها

 جون بود ... نفسیلی دستور نی کنم ... ولی می خواستم آرتان فکر کنه حسودیچه ... نم

 گفتم و سه ضربه به در زدمی بسم اللهلب ير و به سمت در اتاق آرتان رفتم ... زیدم کشیقیعم

 آرتان بم شده بلند شد:- بله ؟!آب دهنمو قورت دادم و گفتم:- آرتان جان ... غذا آمادهی... صدا

 بال انداختم وی الن ...شونه ايايم ی صداتون کنم ...- باشه ... میام جون گفت بیلیاست ... ن

یلی و در جواب نیز ... هرزه!رفتم نشستم سر میای خوام نی لب گفتم:- به درک اصل ميرز

 ... هنوز حرفم تموم نشده بود که در اتاقياد ی:- پس آرتان کو؟گفتم:- الن میدجون که پرس

 جون با خندهیلی و به دنبال اون آرتان خارج شد ... نیرونآرتان باز شد و اول طرلن اومد ب

 درست کرده ...ی و فسنجون ترشیمه چه قات خانومت برین ببیا مادر ... بيگه دیاگفت:- ب
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 که تلفن خونه زنگ زد ... به ناچار عقب گرد کرد ویز سر مینه بشیادآرتان لبخند زد و اومد ب

 گوشی ... هر چید طول نکشیشتر چند لحظه بیرفت به سمت تلفن ... حرف زدنش با گوش

 ...یز درهم اومد نشست سر می گه ... آخر هم قطع کرد و با اخمای می چیدم کردم نفهمیزت

يرايی پذیت چش شد؟!!! چون نشسته بود کنار دست من مسئوليهو يد خندی داشت مينکهوا! ا

 جون گفت:- شما دو تا بهیلی که نيزمازش به عهده من بود بشقابشو برداشتم براش برنج بر

يه ی از توزدواجمون بشقابتون از هم جدا شد؟!!! من و ارسلن تا دو ماه بعد از ای زودینهم

ياد منو ی و گفت:- حال خانوم هید کشی ارسلن؟!پدر جون آهيادته ... يم خوردیبشقاب غذا م

 کهيی از غذاهایدم نفهمیچی اون دو ماه هی من توی ... وليادمه بنداز ... بله یلیامزن ذل

 ...پدر جوننوم شی ميد جدی جون گفت:- چشمم روشن ... حرفایلی و نيديمخوردم ... همه خند

ی عاشقانه گفت:- بشنو و باور نکن خانوم ....چه عشقی جون زد و با لبخندیلی به نیچشمک

 جون به من نگاه کرد و گفت:- حالیلی بود .... کامل از نگاهاشون مشخص بود .... نینشونب

 ...به آرتان نگاهین بعد بشقاباتون رو جدا کنينشما دو تا هم چند بار حداقل با هم غذا بخور

 با طرلن حرفش شده بود؟! نکنهيعنی ... چش شده بود؟! یست نیا دنين ای انگار تويدمکردم د

 شده؟!!!تازهیزی:- چیدم و آهسته پرسیاوردم بهش داده بودن؟ طاقت نیپشت تلفن خبر بد

 گوشم ...ی زد توی میلی نگاش داشت سی تکون داد و گفت:- نه ...ولیمتوجه من شد ... سر

 کردمی و سعیدم کشیقی متهم ... نفس عميه داشتم حس یضربان قلبم تند شده بود حس بد

 کرد وی خودمون دو تا ... آرتان نگاهی بشم ... بشقابو پر از برنج کردم و گذاشتم جلویخیالب

 قاشق از فسنجونيه نزد و ی حرفيگه جون ...دیلی گفتم:- نی بگه که به آرومیزیخواست چ

 اراده نگاش کردم تا ازی و از گوشه خودش مشغول خوردن شد ... برنجش بی رويختر

 قاشقو که خورد چشماش برق زد ... خوشحال شدم ... خوششینچشماش نظرشو بفهمم ... اول

 راهی جونم به به و چه چهیلی گفت دست پختم افتضاحه ... نیاومد ... پس اون روزم الک

 کردن ... خدا رو شکر که همه خوششون اومده بودی مفاع هم ازش دیه و بقيدنیانداخته بود د

ی خورد و آرتانم حرفی وسط فقط طرلن ساکت داشت مرغ مين شده بودم ... ایدو من رو سف

 شدهی ...آرتان با لبخند گفت:- چیا جون گفت:- آرتان مامان باشگاهتو ترک نکنیلی زد ... نینم

 شه همه اش نگرانمی باعث میکلم هی گفتی که مل جون؟! قبیلی نیشما نگران باشگاه من شد

 نکردهی خدایدم ترسی نرم ...- نه مادر من ... اون موقع من ميگه دی کردی و دعا میباش

 حال بای تو چشمه مادر ... ولیلی خينجوری ایکلی بدوزن ... چون هیسه خراب برات کیزنا
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 کم نداره که تویزی ترسا چیستم ننت نظر نگرایچ از هيگه مثل ترسا من دیوجود داشتن زن

 نقصی نگران باشگاه رفتنتم به خاطر دست پخت بینی بی بعدشم اگه می بدیه دل به بقیبخوا

 و منيديم ...همه خنديزم عزی شی بشکه می هفته دست پخت ترسا رو بخوريهزنته ... تو اگه 

 حرص دادن من با خندهی ...آرتان برایست هم نينجورا ايگه دين جون خجالتم ندیلیگفتم:- ن

 ...چپ چپ نگاش کردم و اون ازیست هم نينجورا ايگه گه دی جون راست میلیگفت:- آره ن

 پدر سوخته ... دست پختیره از من گفت:- چشمتو بگی. پدر جون به طرفداريدته دل خند

 بهيد داشته باشه ... بای دست پختین همچیده ساله بعیست دختر بيهزنت حرف نداره ... از 

 پدر جون ... خوشحالم که خوشتون اومدهی بگم ترسا ...- مرسيزاد داده دست مريادت که یاون

يه ی تونی مین جون گفت:- ارسلن ببیلی ...نينجام هر شب ايگهنوش جونتون ...- من که د

 خوشمزه شفته پلو با خورش شور بذاره جلومون ...-ی غذاهاين ای که کم کم به جای بکنیکار

 منی جفت چشمای قدمتون روينجا ایاين ... شما هر شب بیه حرفا چين! اين داریاراخت

ی قدردانیا دنيه کرد انگار ی داشت نگام می جور خاصيه نگاه آرتانو حس کردم. ینی...سنگ

 جواب گذاشتم و مشغول تعارف کردن دسر به طل وی چشماش لونه کرده بود ... نگاشو بیتو

 که آرتان و طرلن مشغول پچ پچی از مواقعیر شد ... غی سپری به خوبشبطرلن شدم ... 

يت راحت شد و همه با رضایالش خیش از پیش جون بیلی خوب بود .... نیزا چیه شدن بقیم

خونه رو ترک کردن ... بدون عوض کردن لباسام مشغول جمع کردن ظرف و ظروف شدم ...

 کنه ... چشمش کور به خاطری بدون حرف داره کمکم ميدم لحظه نگام افتاد به آرتان که ديه

 بهشينکه اش بود کمکم کنه ... منم بدون ایفه بودم حال هم وظیده زحمت کشينهمهاون ا

 تشکريه یتعارف کنم بره استراحت کنه به کارم ادامه دادم ... اونم به خودش زحمت نداد حت

 شدمی میدار بيد هم صبح ساعت پنج بافردا خسته شده بودم یلی ازم بکنه .... خیخشک و خال

 امشبین ظرفا رو هميد بشم بایدار بی خستگينهمه کردم که بتونم با وجود ایو حال فقط دعا م

 خوام ظرفی دستکش دستم کردم و ميد زد ...آرتان که دی شستم وگرنه تا پس فردا کپک میم

 رو ازت گرفتن؟!- واسه فردافردا!!!!- آره ...- مگه ی؟ بشوری خوایبشورم گفت:- امشب م

ی روید کوبی هم گره خورد ... مشتی شد و ابروهاش تويخگفتم که برنامه دارم ...نگاش مثل 

 ... شونهید اتاقش و در اتاقو محکم به هم کوبی حرف رفت تويناپن و گفت:- آهان!به دنبال ا

 بعدید دوازده طول کشساعت فوضول حسود ...شستن ظرفا تا ی بال انداختم و گفتم:- وحشیا

 ...يومد ی خوابم میلی بخوابم ... خيع اتاق تا سری مسواک زدم و رفتم تويعاز اون سر
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 نه ... چند تا ا س ام ا س از شبنم بوديا روش اومده یزی چینم برداشتم تا هم چکش کنم ببیموگوش

ام سر قرار ... بعد از اوني ی نه ... جواب دادم حتما ميا رم ی فردا حتما مینه خواست ببیکه م

 برداری؟ دی جواب نمیتو داشتم! اول نوشته بود:- ترسا ... چرا گوشياندو تا ا س ام ا س از شا

 شم زنگ بزنم خونهی مجبور می برندارينبارم نوشته بود:- اگه ایکارت دارم ...دوم

 پس چراشت؟ کار دای چيعنی کالم رو چک کردم ... شش بار زنگ زده بود!!! یستون ...م

 ... بعد از هفت تا بوقیش گوشی توجه به ساعت زنگ زدم رویخونه زنگ نزده بود؟! ب

 شد:-یار ... ترسام ...صداش هوشيان:- الو ...- سلم شایچید پی گوشی خواب آلودش تویصدا

 شمارتويدم کردم اصل حواسم به ساعت نبود ا س ام اساتو که دیدارت بیدترسا ...- ببخش

یم گوشیم!- مهمون داشتی؟ دی چرا جواب نمیتو!!! گوشيی؟گرفتم ...- تو معلوم هست کجا

 خونه؟!- حالت خوبه؟! من زنگ زدم خونه آرتان جواب دادی اتاق بود ... چرا زنگ نزدیتو

 ازتی خبريگه منتظر شدم دی منم هر چیری گه که باهام تما س بگیگفت دستت بنده بهت م

 هم ... به چهی چرا اونموقع لل شده بود و اخماش رفته بود توبگو آرتان ...! پس ینشد ...ا

 منه ... حالیل وکيان دونست که شای مصرف شکاک! اون نمی بهم نگفت ... حسود بیحق

!!!! ترسا ....-يی؟ به خودم اومدم:- کجايان شای خودش هزار تا فکر کرده لبد ... با صدایشپ

 رفته بگه ... حاليادش جفتمون دستمون بند بود حتما خه کردم ... آی داشتم فکر میدببخش

 و چهارتا عکس از خودت و آرتان همیست بی خواستم فقط بگم نفری باهام؟- می داشتیکار

يد ... - سه در چهار؟!- دوازده تا سه در چهار دوازده تا شش در چهار ...- باشه بایاربرام ب

ید!- نه ببخشی؟ نداری کاری نره ها ...- باشه باشه ...- اوکيادت ...- واجبه ها یرمبرم بگ

 شبنم ويی شه جای- پ ن پ می؟؟؟؟؟؟!- مگه توام هستيای؟ ی کردم ... فردا که میدارتب

ی به بعد منم مين ...- از ايومدی ی تو نمیم رفتی جا ما مينهمهبنفشه باشن من نباشم؟!- آره ... ا

 بخواب تا منم وقت کنمیر!- پرو نشو ... برو بگشد؟ يت و گفت:- شوهر حکم آزاديد ...خنديام

 کردم کهی خودکشان نمينقدر امشب ايای ی دونستم فردا می کم بخوابم ...- باشه ... اگه ميه

 و گفت:- باشه ...يد به بعد بدون ...خندين هم نداره ... از ای ...- حال اشکالیرمباهات تما س بگ

 قطع کردم رفتم تو فکر آرتان ... چرا بهم نگفته بود؟!!!ه کیو ...گوشیر ...- شب بخیرشب بخ

یدار خفه کردم که آرتان بیو گوشيع شدم سریدار بی آنشرلی ساعت پنج بود که از صداصبح

 استر سينقدر نبود ... اید بعين نذاره برم ... از ایدم ترسی ... میدم ترسینشه ... راستش ازش م

 سر جام نشستم و سپس بلندی شدم ... کمیدار بيع رفت و سريادم و خواب یداشتم که خستگ
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ی به دست و صورتم زدم و دوباره برگشتم توی ... آبيی رفتم دستشوین پاورچورچینشدم پا

ی ...نوشت:- اتوبوسیدارم!نوشتم:- بیداری؟:- بیم گوشیاتاقم ... ا س ام ا س از بنفشه اومد رو

 ... کاراتو بکن تايم خودمون برینای خراب شده ... قراره همه با ماشيمکه قرار بود باهاش بر

ينه آی جلويدم پريع ... سری دنبالت ...نوشتم:- اوکيايم ی ميان شاین با ماشديگه ساعت یمن

 زدميمل ريه قرمز ... ی کله بافتنيه ی نبود همه رو چپوندم تويم به درست کردن موهایازین

یچیدم پیمو شد ... شال گردن قرمز و مشکی رژ قرمزم زدم به لبام ...اوه اوه چيهبه مژه هام 

 گرم بود تنم کردمی که داخلش خز نرم داشت و حسابیمو چرم مشکی ... پالتوگردنممحکم دور 

 ... بوت بدون پاشنهیدم پوشیاهمو و روش شلوار چسبون مخمل سیدم شلوار گرم پوشيه

 مطمئن بودم برف بهينجوری و اید رسی زانوم می شلوارم که تا بالی رویدم هم کشیمومشک

 آماده به رزم شدم ... کولهی هم دستم کردم و حسابیمو چرمی هاش کنه ... دستکیپام نفوذ نم

 فکريروز رفتم داخل آشپزخونه ... دین پاورچین برداشتم پاورچيمو مخصوص کوهنوردیپشت

 لقمه پريه بودم همه رو چپوندم داخل کوله ام يده خری خوراکیامروزمو هم کرده بودم و حساب

 همیمو مسافرتیک صبحانه بخورم ... فلسک کوچی و گردو گرفتم که برایر نون و پنیمونمو پ

ی بگ انداختم داخلش ... کارت بانکمو هم برداشتم که برایپر از آب جوش کردم و دو تا ت

ی رفتم سمت اتاق و خواستم درشو قفل کنم که صداین پاورچینناهار برم رستوران ... پاورچ

ين بری ميف سرکار خانم ... کجا تشریر بخورآرتان باعث شد از تر س بچسبم به سقف ...- اوق

 ام حبس شد و با وحشت برگشتم سمتش ... چشماش پف دار و قرمزینهکله سحر؟!نفس تو س

 ... آب دهنمو قورت دادم و گفتم:- بای جورين شده بود ایرينبود ... چقدر چهره اش ش

! هوا هنوزی؟ صبح اول صبحين ری ...- کوه؟!!!- نه ...- پس کجا ميم ری ميمدوستام ... دار

 به تو جوابيد آوردم گفتم:- مگه من بای کم ميد شد ... نبای ....صداش داشت خشن ميکهتار

ی که می نداره ...دستمو گرفت و در حالی ربطیچپس بدم؟!!!! دوست دارم برم به تو هم ه

 سپرده بهرو من نده هااااا ... بابات تو يل تحوی طوطین جمله رو عين ایفشرد گفت:- ه

 من نده ...بغض گلومويل تحوی طوطین جمله رو عينمن ...بلندتر از خودش گفتم:- توام ا

ين تو خونه بابام بودم از همه ای ادامه دادم:- تا وقتیفشرد. از ضعف خودم متنفر شدم ول

که بود ين من فقط ايح دخترشو بدزده ... تفريکی ید ترسی محروم بودم .... همه اش ميحاتفر

 گشتم حال کهی بر ميازده تا قبل از يد اونم بایرونپنج شنبه به پنج شنبه شام با دوستام برم ب

ی خوام ... می می بپا داشته باشم؟ بابا خسته شدم منم آزاديد شوهر کردم بازم بايعنی سرم یرخ
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 آزادکی ... پس من ی بگردم ... برم مهمونیرونخوام واسه خودم خوش باشم با دوستام برم ب

 رن سه چهار روزهی مردم می!!!! دختراين؟ داری دست از سر من بر می شم پس کیم

 کهیم گن وقتی هم بهشون نمیچی چشاشون بهشون اعتماد دارن هینمسافرت بابا مامانشون ع

 گردن ...ی میا رن دور دنی ماه ميک بدتر هر وقت بخوان با دوستاشون يگه کنن دیشوهر م

 بمونمی دم زندانی میح کنم ... اصل نخواستم من ترجی می عهد قجر زندگتومن انگار دارم 

ينو من قفل کن و برو ...ای درو روزا روی نگرانیلی جواب پس ندم توام اگه خی به کسیول

 پالتوم بود درشیب تو جیدش مبل و راه افتادم سمت اتاقم ... کلیگفتم کوله امو پرت کردم رو

ید بودمش که آرتان از پشت دستمو گرفت و برم گردوند .... کلنچرخوندهآوردم و هنوز تو قفل 

:- ولمیدم محکم گرفته بود که نتونستم. نالينقدر ای در موند. خواستم دستمو بکشم عقب ولیرو

 جلوم و زمزمه واريستاد خودش هم ايوار ...منو چسبوند به دیرمکن بذار برم به درد خودم بم

 نگفتم ... گفت:- من بهت گفتمیزی و چيین!سرمو انداختم پای؟ مندونیگفت:- من بهت گفتم زن

 ... بهی ری من فقط خواستم بدونم کجا می؟ چسبونی آمپر ميهو!!- نه ...- چرا ی؟ شه برینم

 اگهی؟ ری می شوهرت ندونه تو کجا داریست زشت نی الن شوهر کرديعنیقول خودت تو 

 هم از خودت ... زشتید بابات هم از من پرسيدی ديهو! ی؟ بگم چیدبابات زنگ زد ازم پرس

 امروز روز دومه که همی؟ بری شما بدون خداحافظیست حرفامون دو تا بشه؟! زشت نیستن

 کرد.ی میدا طنز پی ...حرفش داشت رگه های صبحونه تا حال به من نداديه ی ولیخونه من

 مشکل دار سر و کله زده بود کهی آدماا بينقدر ذاتش بود ای توين ایچه مهربون شده بود! ول

 به خودمینم همی شد ... برای اراده مهربون می شد اون بی ميان جلوش نالن و گريکیتا 

 اشکينقدر ضد آبه؟! ايملت به دستم داد و گفت:- رینگرفتم ... دستمو رها کرد و دستمال

 پاک کردم ... گفت:- قبلشکامو خنده ام گرفت و اينبار ...ايین پايخت ذره اش هم نريه يختیر

يه بعد از ازدواجش با قبلش يد اصل ...- بالخره آدم بای کردی نميشاز ازدواجمون آرا

ی پالتوين! با اين؟ بری ميف داشته باشه ...- اوه بله مادمازل ... حال کجا تشريیتفاوتا

 فرويش موهای تودستی بود؟!!!یب!!!!!- حرفم عجی؟ ...- چیست ... کله و شال ...- پیچرم

!با تعجب گفتم:- چرا؟!-یست؟ پين نرين بديت کوه رضاین شه به همیکرد و گفت:- حال نم

ی من از بابتت راحت باشه ... تو امانتیال باشه که خيد نفر باهات بايهچون خطرناکه ... حداقل 

 وسطيدم زنت تنها ...پری که گذاشتی هستی گه تو چه شوهری بابات نمیاد سرت بيی... بل

ی خب ... آره تو بچه ایلی گفت:- خيت گفتم:- مگه من بچه ام؟!!!با جدیتحرفش و با عصبان
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ی شم می ذره باهات مهربون ميه که ین شه باهات زد همی نمیچون دو تا کلمه حرف منطق

 هم بهیازی نکردم ... نيی ... - خب نشو ... من ازت محبت گدای رو سرم سوار بشیخوا

 مدامیم چند تا کلمه درست با هم حرف بزنیم تونستی تو ندارم ...انگار من و آرتان نمونیمهرب

 بلند شد ... شماره شبنم بود ...یم گوشی بهم. همون موقع صدايديم پری سگ و گربه مینع

 برداشتم و گفتم:- هان ...- هان ویو توجه بهش گوشی کرد بی نگام میآرتان داشت با کنجکاو

 الن ... نفله!يام ی دو ساعته ...- می علفمون کرديگه دين پایادرد ...- خو چته؟!!!- د ب

ی می پالتوم و بلند شدم. آرتان هم بلند شد و گفت:- با چیب جی قطع کردم و گذاشتم تویوگوش

 دختريه لبد ی؟ شخصین.- ماشيگه دین!! با ماشيم؟ ری می .... خب با چيم ری- با خر مين؟ر

 کنه ... درسته؟!-ی رانندگیز و لی برفی اون جاده های خواد توی خودتم ملهم سن و سا

 داشتيگه رسونمت تا اونجا ...دی دنبالت؟ ميان ی ...چپ چپ نگام کرد و گفت:- کجا میرنخ

 حرف سرموين سرم و گفتم:- دم درن ...به دنبال ای رویدم مخم. دستمو کشی رفت رویم

 ... سوار آسانسور که شدم تازه متوجه شدمیرون در رفتم باز ی و بدون خداحافظيرانداختم ز

ين شرت و گرم کن راه افتاده بود دنبال من ... احمق تو ای تيه ... با ياد یاونم داره دنبالم م

 شده بودم کهيی بچه هاین ... عین زمی با پام ضرب گرفتم رویاوردمو خودم نیسرما! به رو

 کنن و سفارششون روی خوان اونا رو تا دم اتوبو س همراهی خوان برن اردو و باباشون میم

 و نگاش کردم ...يستادم که از پشت دستمو گرفت ... ایرون بيدم دويستادبکنن. آسانسور که ا

 شدم کهيان نگام کنه راه افتاد ... منم به ناچار دنبالش راه افتادم ... تازه متوجه شاينکهبدون ا

ی قصديه دست منو گرفت ... يد رو ديان شای بود ... مطمئنلا وقتيستاده ای در لبیجلو

 بفهمونه که من صاحب دارم. لجم گرفت و خواستم دستمويان خواست به شایداشت ... لبد م

 در گوشم گفت:- پس راننده تونيواشاز دستش خارج کنم که دستمو محکم تر فشرد و 

 اومد جلو و دريان ...شايی:- بله! اونم چه آقاگفتم ...با لبخند مارموذانه يیآقاست ... اونم چه آقا

 من و آرتان گفت:- سلم ... صبح بهی بود به دستایره خيبی غریب که نگاش به شکل عجیحال

 بای. معلوم نبود آرتان چه پدر کشتگيم جوابش رو دادی و آرتان به سردی ..من به گرمیرخ

 که تو با طرلنی:- همون پدر کشتگدادم بدبخت داشت ... خودم جواب خودم رو يان شاينا

 لبخندم رو به خودش گرفت و او هم لبخند زد. ناگهان دستميان اراده لبخند زدم شای ...بیدار

:- آ خ ....حلقه ام که ازیدمدر دست آرتان فشرده شده اونقدر محکم که دلم ضعف رفت ... نال

 شد؟!ی گفت:- چی با نگرانيان. شاود دستم فرو رفته بی دستم مونده بود بدجور توی تويشبد
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ی کارش رو تلفينکه ای کرد برای ...دستم زق زق ميم ... بریچی من گفت:- هیآرتان به جا

 لبخند کج نشستيه زور من کجا و زور اون کجا؟! ی کردم دستش رو فشار بدم ولیکنم سع

 اسپرتید سفیایه زانتي ... يان شاین سمت ماشيم حرصم گرفت. راه افتادیشترکنج لباش ... ب

ی من دست در دست آرتان چشماشون اندازه نعلبکيدنشده خوشگل داشت ... شبنم و بنفشه با د

 کهی شاگردین شدن و عیاده هاشون خنده ام گرفت هر دوتاشون پیافه قيدنگشاد شده بود. از د

يزم پاسخشون رو داد و رو به من گفت:- عزیبه معلمش سلم کنه سلم کردند ... آرتان به نرم

ی اونورم کردم ... نه کسينور نگاه ايه خودت؟!!!!یش پيش بری ميا عقب ی ذاری... کوله تو م

 بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جلل خالق!ی ایغه چه صيزماز خونواده من بود نه از خونواده خودش پس عز

!ی؟ کنی مر کای ؟- آره ...- ناهار چی باشه ...- صبحونه برداشتیشمهمونطور با بهت گفتم:- پ

 ... جا واسهيم بریاين خوب خودتون هم بین نگرانينقدر با پوزخند گفت:- آرتان خان اگه ايانشا

 همی ايگه اگه دفعه دی کار دارم ولينبار کرد و گفت:- ايان به شایشما هم هست ...آرتان نگاه

 شمایپ کل اکبه سپارمش ی دارم مينبارم ذارم ... ایدر کار باشه مطمئن باش ترسا رو تنها نم

 فقط بهيدم کرد ... شای می اون داشت نقش بازيا تار مو از سرش کم بشه ...خدايه... اگه 

 وجود چرا من دلمين کرد پس با ای سفارشم رو مينقدر من امانت بودم دستش اينکهخاطر ا

 تکون داد و بعد ازی سريان بود ... شای خواستنیزش همه چی! لعنتيد؟ لرزیداشت م

یج با آرتان رفت نشست پشت فرمون بنفشه و شبنم هم همونطور گی سرسرحافظیخدا

! -ی؟ گردی بر می کرده و سوار شدند. منم خواستم سوار بشم که آرتان گفت:- کیخداحافظ

 ...ير که سرشو انداخت زيد دی دونم چی ... نگاش کردم ... تو نگام نمی ...- اوکیستمعلوم ن

 کنه همه سوار شدهی نبود که جلوش مهربون باشه و نقش بازی کسيگه مهربون نبود. ديگهد

 راه افتاد ... به پچ کوچهین سوار شدم. ماشی خداحافظ سرسريه و با يربودند. سرمو انداختم ز

 بود ... دستمويساده بغلش و همونجا واير نا خود آگاه برگشتم ... دستاشو زده بود زیدکه رس

 زنم ...- اهی ميخ دارم از سرما ی؟ بری منو می ... کجا دارفشه بنیری بمی و گفت:- ایدمکش

يد جا که بچه ها نباشن ...شبنم غش غش خنديه يم بريد تا بهت بگم ... بایا بیفت ننال راه بينقدرا

ی و رويديم خدا خفه ات نکنه ... به خدا من نامزد دارم ...هر سه هر هر خندیو گفت:- ا

 بود ...ید و دور تا دورمون سفيم تپه بوديین . حال پايین تا پایم رفتيم سر خوردیبیسراش

 بدجنسانه گفت:- خب حالی ایافه کنه ... بنفشه با قیدامون تونست پی نمينجا ایچکسه

یلی میچ زنم ...- اه گمشو ... من به تو هی میغ جی تجاوز کنیوقتشه ...شبنم گفت:- به من بخوا
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 رژ لب سرخشين کنم با ای ميده ورپرين تجاوز کنم به اشه هم قرار بایندارم ... به کس

يدم کنار ... هر سه قاه قاه خندیدم زدم و خودمو کشیغ جی سمت من که به شوخید...خودشو کش

!-يم؟ کردی هو س چیشا چند وقت پيادتونه!- ی؟ کارمون داشتی چینمو شبنم گفت:- حال بگو بب

 وششيست دويه پاتوق ... پشت چراغ قرمز ... تیم رفی میم! داشتیست؟ نيادتوننهههههه- 

 شبنم داد زد:-يهو خوشگل توش بودن ...يپ دختر پسره از اون تريه کنارمون ... يساداومد وا

 ...من با تعجب نگاش کردم و گفتم:-يکل ؟بنفشه دست زد و گفت:- باریدن کشی میگارکه س

 در آورد. چشمام چهارتا شد ... بنفشه بایگار پاکت سيه کرد و یبش جیخب ...بنفشه دست تو

 ...با ذوقیم بکشن ما آه بکشيد پسرا بایلبخند گفت:- بالخره دست از دلم برداشتم ... چرا ه

 هست حال؟!-ی چینم بنفشه دمت گرممممممم .... بده ببی و گفتم:- وایدم از دستش کشیگاروس

 و بنفشهيديم خنديی پل س ....- اووووه ... - خره از اون خوبا س!سه تایلتر فيتمالبرو اولترال

 نخ واسه هر سه تامون روشن کرد و داد دستمون. اول خوبيه يکیفندکشو هم در آورد. 

 خواستم بکشم ... فکرو گذاشتم کنار وی می نه ... وليا دونستم کارم درسته ینگاش کردم ... نم

 سرفه نکردم ... بنفشهی سوخت ولحلقم گذاشتم گوشه لبم و پک زدم ... همه دهنمو و یگاروس

 ...يم پک دوم رو زدیخیال که بيم هر سه مشتاق بودينقدر ایو شبنم هر دو به سرفه افتادن ول

 دوستی چوب سوخته ... ولین داشت عی زد ... طعم گسیچشمامون از زور شوق دو دو م

 برفا وی ... ولو شدم روگشتام دو تا انی گذاشته بودم لیگارو بکشم ... سیشتر و بیشترداشتم ب

 از رنگ سر خ رژ لبم سر خ شده بود ... از اون لحظهیگار سیلتر زدم ... فیتند تند پک م

 قشنگیلی خیلترش بکشم رژ لب قرمز بزنم ... رنگ فیگار گرفتم هر وقت خواستم سیمتصم

 گفتم:-يدمو پسسسس که کرد خندی برفا خاموشش کردم صدای تویلتر به فید شد ... تا رسیم

 دونه در آوردم و گذاشتم گوشهيه به همراه فندک گرفت طرفم ... یگارو ...بنفشه جعبه سیبعد

 روشن کردم ... مال بنفشه هم تموم شد ویگارو پک محکم سيهلبم فندکو روشن کردم و با 

ی داد ولی بهمون نمی حسیگار هر سه تامون خود سيم فضا بودی رو روشن کرد ... تویدوم

یرون داد بی دماغش می همون حالت که دودو از توی لذت داشت ... بنفشه تویلی خکشیدنش

 ازت بپرسم ... بايان شای صحبتش با من بود گفتم:- کجا؟!- نشد جلوی!چون رويه؟گفت:- خبر

 گفتم:-یرون دادم بی که دود رو می زدم در حالیگار به سی و پاک محکميدم!خنديه؟آرتان خبر

 هم توی جور خاصيه بود ... یده هم اومد وسط بحث و گفت:- بدجور دستتو چسبنمنه بابا!شب

 به چشماميدمت نشه...بنفشه گفت:- تا دیزيش خواست امانت بابا چیرو سپرد به ما ...- فقط م
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 نشونهیرت- غيد!- شدیرتیه؟شک کردم ...شبنم گفت:- منم!- خودمم به خودم شک کردم ...- غ

 شه ... آخه الغ من بهی پسر تو دو روز عاشق ميه ی کنی که فکر متويیعشقه خره ...- خر 

 ... بذاریستم بمون نينجا نکنه ... من که آخرش ایدا نسبت بهم پی وقت حسیچنفعمه اگه آرتان ه

 اگه هم قرارهيا ی نريا خواد تو ی آرتانه من دلم میف عشق.- حيه ی نمونه حتيادگار ازم یچیه

 ..شبنم ويگه ندارم دی رم ... با آرتان آزادی خوام که دارم می می.- من آزادی با آرتان بریبر

 در سکوتيی رو سه تایگار پاکت سيه ی نزدن و فقط شونه بال انداختن. وقتی حرفيگهبنفشه د

 محترمی شد گفت:- خانومای جلوم خم می که کمی کرد و در حالی بنفشه سرفه ایديمکش

 و هن هنیديم کنم ...هر سه هوراااا کشی عرض ميک ها تبریگاریورودتون رو به جمع س

يدن با ديان شایدن کوبی سر و صورت هم می بال ... بچه ها داشتن برف تویمکنان تپه رو رفت

!!!! همه جا رو دنبالتونيین؟ معلومه شما کجایچ جلو اومد و گفت:- هیتما با عصبان

یه و گفتم:- چيدم ...خندیدوارم ...- اميم دور و اطراف بودینگشتم ...شبنم خونسردانه گفت:- هم

 کهيی بوين در حال گر گفتن بود گفت:- با ایت که از عصبانيان!شای؟ به ما شک داريانشا

!!!يی؟ گفت:- بو؟ چه بويع نبود ... بنفشه سریگارا سی به بويادمون ...اه اه ين دیشماها م

ين برداری اسپريه من ی کوله پشتی از توين بنفشه رو هل داد و رو به ما گفت:- بريانشا

يد رو بایزی دونم شما دخترا چرا هر چی به خودتون تا آبرومون نرفته ... من نمینبزن

 راهین شبنم و بنفشه خجالت زده سمت ماشی وليدم!من غش غش خندینخودتون امتحان کن

ی میاين بين:- بچه ها بدوفت بنفشه اومد سمتون و گينترنتی ای از دوستايکی یناافتادند ... مل

 ... تويايم ی گفتم:- نه بابا الن مین؟من ماشی توين ری مين ... نکنه داريم بسازی آدم برفيمخوا

 هم بالخره دست از دلش برداشت و فلسکیا عرشیاين ...- باشه زود بيم داری کاريه ینماش

ی چسبه ...- باشه الن می محسابی که يم بخوریاين آلبالوشو از داخل کوله اش در آورد بيیچا

 و به بچه هايم کردی خودمون خالی رو رويان اسپرت شای تند تند اسپرینا از رفتن مليايمبعد

يی بار مصرف برامون چايه یوان بود سه تا لیل که اونم وکيان دوست شایا ... عرشیوستیمپ

 رو به زور واستون نگهايی ذره چيه ين داد گفت:- ای دستمون ميکی يکی که یکرد و در حال

 ... بعد ازيم شديی و مشغول خوردن چايم بودن ...هر سه تشکر کردیده بلعيناداشتم وگرنه ا

يم جمع کردن برف بودیر در گی ... حسابی واسه ساختن آدم برفيم شدیج همه بسيیخوردن چا

 و اوليستادم صاف اد محکم خورد تو کمرم ... از درد نفسم بند اومی گلوله برفيه دفعه يهکه 

از همه به بنفشه و شبنم نگاه کردم حواسشون نبود و هر دو مشغول گوله کردن برفها بودن ...
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يان شای از دوستايگه ديکی هم یان شدم ... کیانبه پشت سرم که نگاه کردم متوجه نگاه ک

 به دلمياد زد که زی بال آورد و لبخندی نگاهم دستشو به نشونه عذرخواهيدنبود ... با د

 رو که درستی نکردم و دوباره مشغول جمع کردن برفا شدم ... گلوله بزرگیننشست توجه

 جلويع سریان بدنه اش کی رويزم که بری هم گذاشتم و رفتم به سمت آدم برفیکرده بودم رو

 دستشو پس زدم و گفتم:- خودم دست دارم ...- چهيتاومد و گفت:- بده به من ترسا ...با جد

 همون لحظه بنفشه و شبنم هميختم ری تنه آدم برفی روی که هست ...برفا رو روینه!- همخشن

 ... بهيارم ی ... منم الن سرشو ميگه دیه داد زد:- تنه اش کافيانبرفاشون رو آوردن ... شا

 محکم کرد ... دو تايرشو گذاشت و زی تنه آدم برفی گلوله بزرگ آورد و رويهدنبال حرفش 

يه ... یم دهنش گذاشتی برايزه دماغ و چند تا سنگ ری به جایده پلسیار خيهدکمه به جا چشم 

ی ... پس از کله تو استفاده ميم اومد به طرف من و گفت:- خب کله هم که ندارياندفعه شا

يخت شده ام ريو وی و خرمن موهاید کلهو کشیرم بتونم جلوشو بگينکه ...قبل از ایمکن

 به سمت من. گلولهیان از جانب کینکارش همزمان شد با پرتاب شدن گلوله برفيدورم ... ا

 شروع بهی دفعه هم سوز سرديک من و ی مات شد رويان گوشم ... شایصاف خورد تو

 گوشم و نشستمی کرد. حس کردم سرما تا اعماق گوشم نفوذ کرد ... دستمو گذاشتم رويدنوز

ی؟ واسه چی خوره کلشو برداشتی االن سرما ميوونه زد:- دیغ. شبنم جین زمیدو زانو رو

 تو سرش؟ شما پسرای احمق ... تو چرا همون موقع برف زدیان سرش نبود ... کیچی هيرشز

ی هم گفت:- فکر نمیان دونستم ...کی زمزمه کرد:- نميان ... شایست جو عقل تو کله تون نيه

 کرد و گفت:- خب حالیانی پادرمیا.عرشد کلشو برداره ... به خدا از قصد نبويانکردم شا

 هم خودش سرمایرنمون نگیرنمون گی ميان ی کلهو بده سرش کنه ميان ... شایندعوا نکن

 و اومد کرد تو سر من ... سرمو با دستش بالید کشيان خوره ...بنفشه کلهو از دست شایم

 سرمایدوارم ... امین وحشينا هم اونطرفم زانو زد و گفت:- اینا ملی؟گرفت و گفت:- خوب

ی سرم داشت از زور درد می زدم و گفتم:- نه خوبم اشکال نداره ...ولی فقط.لبخندینخور

 خورم. از جا بلند شدم و گفتم:-ی دونستم که حتما سرما می سرم و می باد رفته بود تویدترک

 به روم زد و سپسنه دوستای لبخندیان شه ...کی بدون کله هم می بچه ها ... آدم برفیخیالب

يسین از کله حال همه واينم و گفت:- ای سر آدم برفی خودشو برداشت و چپوند رویکله بافتن

 ويستاديم ...همه کنار هم ای مردم از گرسنگيگه ناهار ديم بريم خوای بعدش میريم عکس بگيه

 خواستن برنی بود و همه میاورده غذا نیچکس. هیم گرفتيان شاین با دوربيادگاری عکس يه
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يد از دستم؟- بای خودشو رسوند کنار من و گفت:- ترسا ...- بله؟- ناراحتيانرستوران شا

یچی کله هير دونستم زی اصل نميعنی بشه ينجوری خواستم ایباشم؟- خوب باور کن من نم

تا حال هم برو اونور یدم ..- باشه بخشید ...- در هر صورت ببخشیست ...- مهم نیستسرت ن

 دوستاش ...بعد ازیس و رفت پیخنديد کنيخ دماغت تا ی گوله برف نزدم تويه کارت یبه تلف

 ...ی بخور که سرما نخورينو من آورد و گفت:- ای داغ برايی چایوان ليه یانخوردن ناهار ک

ینم همی ده برای داره نخ میان کردم کی ندارم ...حس میل پس زدم و گفتم:- میدستشو با سرد

 همه بايگه کم ديه یرون بيم کردم تا خودش بره رد کارش. از رستوران که اومدی میکم محل

ی و تا ميم ساعت سه ناهار خورده بوديم برگردیم گرفتیم و سپس تصميم کردیهم برف باز

ی خداحافظیه و با بقيم کوله هامون رو جمع کرديع شد ... سری شب ميم برگرديومديم

 کردم سرم هم هنوز دردی تنم حس می رو توی شد و داغی کر خ مداشت ... کم کم بدنم يمکرد

 خوامی جلو ...- چرا؟!- مین گفت:- ترسا بشيان عقب کنار بنفشه شاینم کرد تا اومدم برم بشیم

 احمق سرتیان که من و کيی بلين ترسم با ای ... می کنم که گرم بمونیم رو روت تنظیبخار

 بال انداختم و نشستم جلو شبنم هم نشست عقب ... تموم طولای ...شونه ی سرما بخوريمآورد

 بدن درد و سر درد بهمی کردم. چشمامو بسته بودم بلکه خوابم ببره ولیر فیرراه رو عطسه و ف

 دوبارهيدم مکان رو آشنا ندی وقتی چشم گشودم ولین داد. با توقف ماشی نمیدناجازه خواب

يم چشمامو به زحمت دوباره باز کردم:- ترسا پاشو بربنم بنفشه و شیچشمامو بستم. با صدا

 بغلمو گرفتن و کشونير به زحمت زیچاره بشم. شبنم و بنفشه بیادهدکتر ...حال نداشتم پ

 عذابيومد ی هم کنارمون با اعصاب داغون ميانکشون منو به سمت درمانگاه بردن. شا

 روز انداخت ... حال بکشه! باين کشتش. به درک! زد دختر مردمو به ایوجدان داشت م

يه سمت اورژانس ... دکتر برام دو تا آمپول به همراه يم بريمتوجه به حال خرابم مجبور شد

 کنم فقط چنانيت قدرت نداشتم به خاطر آمپول شکای کرد ... حتيزعالمه قرص و کپسول تجو

ينجوری با خنده گفت:- ام. شبنير نگاه کردم که شرمنده تر شد و سرشو اندخت زيانبد به شا

 روز انداخته ...ين ناراحت هست که امانت مردمو به ایداداشمو نگاه نکن خودش به اندازه کاف

 دو تايد آرتان ... منو بگو که حال بای ...آرتان؟! گور بابايم بدیحال جواب آرتان رو چه جور

 دو تا آمپول رو با هم زد بهمر تخت ... هی رویدمآمپول بزنم ... با کمک شبنم و بنفشه خواب

 ناله کوچولويه نتونستم ی حتی شد ولير از زور درد فقط اشک ار گوشه چشمم سرازیلعنت

 پکر شده بودن روز هر سه تامونی شده بود ... شبنم و بنفشه هم حسابيدهبکنم. صدام به کل بر
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یاد صدا کنم بيانوخراب شده بود ... دوباره خواستن بلندم کنن که شبنم گفت بذار برم شا

.ید طول نکشیشتر بیه جون ندارم تکونش بدم. رفت و برگشتش چند ثانيگهکمک ... من د

ی. بويستاد اومد تو و کنارم ايان داده بودم به شونه بنفشه و چشمامو بسته بودم. شایهسرمو تک

 به؟سرمو نداره بغلت کنميرادی کردم خم شد و در گوشم زمزمه وار گفت:- ایعطرشو حس م

 بده ...دوباره سرمو تکونیلی گفت:- آخه حالت خياننشونه مخالفت چند بار تکون دادم. شا

.ین بازوم و به کمک بنفشه و شبنم منو بردن سمت ماشيردادم ... به ناچار دست انداخت ز

يض مری شد. وقتير که نشستم پاهام درد گرفت و دوباره اشک از چشماش سرازی صندلیرو

ی اشکايدن سوار شد و با ديان رو نداشتم ... شای دردیچ شدم. طاقت هی بچه ها معین شدم یم

 نزد و راه افتاد.ی حرفيگه!به زور گفتم:- فقط برو خونه ...دی؟ گفت:- درد داریمن با ناراحت

 رم گلم ... فردایبا حس کردن داغ شدن گونه هام چشم باز کردم ... شبنم بود گفت:- من دارم م

 دوباره راهین سوپ خوشمزه ...چشممو باز و بسته کردم و ماشيه زنم با ی سر مبهتحتما 

 رفت ... حال نداشتمیشم پياد ی فردا حتما مينکه من و قول دادن ایدنافتاد. بنفشه هم بعد از بوس

 آپارتمانی مطمئن بودم جلويستاد این بپرسم چرا اول منو نرسونده ... دوباره که ماشياناز شا

 آقا بزم داشتن!متوجه منظورشينکه بلند شد:- مثل ايان شای ... چشم گشودم صدایم هستانآرت

 کرد. قلبمی مینشدم و به روبرو چشم دوختم. آرتان بود که داشت طرلن رو سوار تاکس

 گفت:- صبر کن بذار کمکت کنميان و خواستم درو باز کنم که شایدم کشیفشرده شد آه

ی صدایرم دستشو بگينکه باز کرد و دستشو جلو آرود قبل از ارو اومد سمت من ديع...سر

 گفت:-ی جدی ایافه برگشت و با قيان شده؟!!! شای بلند شد:- چيان آرتان از پشت شایعصب

 پس زد و اومد جلو. نگاش مثليانو بشه ...آرتان شایاده تونه خودش پیسرما خورده ... نم

 دفعه حسيک بستم دوست نداشتم نگاش کنم. مامو نگاش نبود. چشی تویچی بود ... هیشهش

 آرتان بلندی عصبی عطر آرتان مشاممو پر کرد ... صدای کنده شدم. بوی صندلیکردم از رو

 بسته شدنی. صدای ندادی جوابی؟شايان دی قول مينجوریشد:- مگه نگفتم مراقبش باش؟!!! ا

!- داروهاشه ... بردمش دکتر ...یه؟ چين آرتان رو:- ای حس کردم و بعد هم صداینودر ماش

 دکتر بوديز ... دو تا آمپول هم زده ...- آمپول زده؟!!!!!- آره خوب تجویست نی خاصیزچ

 دادم. ازی اگه هم داشتم جواب نمی...آرتان صدام کرد:- ترسا ...جواب ندادم. قدرت نداشتم ول

 بهیش و محبت و مهربونش کرده؟! خودی کار می خونه داشته چیصبح تا حال با طرلن تو

 بکنهی کنم کثافت کاری می اون خونه دارم زندگی من توی دوست نداشتم تا وقتیدرک ... ول
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يد دی زدم. وقتی مورد حرف مين باهاش در ايد شد. بایتوش وگرنه تحملش برام سخت م

 کهومد که حاضر شده آمپول بزنه ...خوشم اين چه به روزش آوردینین دم گفت:- ببیجواب نم

 کهیزی کرد و رفت. تنها چی لب خداحافظير زيان ... شاياد ی بود من از آمپول خوشم نميادش

 تختم بودم ...ی آرتان بود ... خوابم برد. دوباره که چشم باز کردم رويدنبعدش حس کردم دو

 شلوارط فقيدم رفتن آرتان رو از اتاق حس کردم. به خودم که نگاه کردم دیرون:- آب ...بیدمنال

 بودم تنمه با بلوزم ... لباسامو عوض نکرده بود فقط شلوارمویده شلوارم پوشير که زیگرمکن

 کم بال گرفتيه آب پرتغال برام آورد و سرمو یوان ليهبا پالتوم در آورده بود. خدا رو شکر! 

نگار. ایدم شنی نمی زد ولی لب غر هم مير. زيخت دهنم ریو جرعه جرعه آب پرتغال رو تو

 که از خودمی زلزله! با شناختين مونده بود بشم پرستار اینم گفت همی خودش میشداشت پ

 براميضی مريه ی سختیشه کشه. همی فقط تا فردا صبح طول ميضیم دونستم که مریداشتم م

 حالی بيگه دی کم سرم ... وليه يا کرد ی گلوم درد ميد شب بود ... روز بعد فقط شايهفقط 

 چرا توید نپرسی سرزنش! حتی زد حتی نمی حرفیچ بود هيب غریب آرتان عجکوتنبودم. س

 من قدرت پاسخ گفتن نداشتم. بعد از خوردنید پرسی هر چند که اگه هم می؟ تنها بوديانبا شا

 دهنم و بعدمی مونده بود رو آروم آروم کرد توی باقيشب هم که از دی کم از سوپيهآب پرتغال 

يه از يغ و چراغو خاموش کرد و رفت درید گردنم بال کشيک رو تا نزدافداروهامو داد. لح

 خوش کردن دل من ...! بغض کرده بودم ... ناخودآگاه دوست داشتم آرتان دعوامیجمله برا

یچ هم هین همی ندارم و برایتی اهمیچ بود براش هیدا خوب پیکنه و سرم داد بزنه ... ول

 زودتر از اونچهیلی فکر نکنم به خاطر قرص ها خیچی به هيگه نزد. چشمامو بستم تا دیحرف

 کردم خواب منو در ربود. یکه فکر م

 تخت وی نشسته بود روينورم ايکیشون يدم بنفشه و شبنم از خواب پری با سر و صداصبح

 بازم شدن بنفشه خم شد چالپ چالپ منو بو س کرد وی اونورم ... تا متوجه چشمايکیشون

گفت:

 مرد ... خاک بر سر لی گوله برف خورد تو سرش داشت ميه! يخ ی نازک نارنجینم- پاشو بب

 کنم منیتجون

 گرفتهی بال و با صدایدم کم کشيه. منم لبخند زدم و خودمو يدن و شبنم غش غش خندخودش

گفتم:

 مگه ساعت چنده؟!ین؟ کنی می چه غلطينجا- شما دو تا ا
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 گفت:شبنم

 الن ساعت دوازده است!ينجايیم- اوه اوه صداشووووو ... ما هم از صبح ساعت هشت ا

 گفت:بنفشه

- خنگول پاشو برات خبرا دارم ...

 ...يگه پاشدم دی؟- کور

- آرتان شماره منو از کجا داره؟!!!!

- هان؟!

 شما ...یش پينجا ایام کل س ازم درخواست کردن بی و با کلیم گوشی- صبح زود زنگ زد رو

!ین؟ گی کل س گذاشتم گفتم چرا به آتوسا نمین همچی ... ولیام خواستم بیحال من که خودم م

 گفت؟ی- خب چ

 خواد خونواده ات بفهمن حالت بد شده ...ی معلومه که نمی نداره ... ولی خاصیل- گفت دل

 امانت!یه- بازم قض

 امانت؟یه- قض

 من امانتم دستش ...ينکه ای ذاره پای کنه می که به من می- هر محبت

 بنفشه برق زد و گفت:چشمای

!ی؟ گی- راست م

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

یدی؟ کشی- چرا تو چشمات پروژکتور روشن شد؟ باز چه نقشه ا

!یم؟ کنيتش ذره اذيه ی- دوست دار

!ی؟- چه جور

 نه؟يا ی- بگو دوست دار

- آره از خدامه ...

- خب پس زودتر خوب شو ... دارم براش ...

 بال انداخت و گفت:ی شونه ای نگاش کردم ولی کنجکاوبا

- خوب شو تا بگم ...

 ...يشب- من خوبم بابا اون دو تا آمپول گنده حالمو جا آورد د
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 سواليگه پس فردا ... النم ديا شه بذار واسه فردا ی میعی طبیر کم زوده ... غيه- نه الن 

 تو سرمه.ی گم چینکن چون نم

 شبنم نگاه کردم که گفت:به

 کار کنه ...ی خواد چی مين دونم ای- وال منم نم

 گفت:بنفشه

 شماره منو از کجا آورده؟!ی- حال نگفت

 بود گفتم:ی عسلی گوشم که رويدن اونورو نگاه کردم و با داينور

 شماره تویم گوشی از تویريم گی میجه پس نتينجاست الن ای بود ولیفم تو کیم- گوش

برداشته ...

 عرق کرده بودم. تهی کرد و حسابی کم درد ميه حرف از جا بلند شدم بدنم هنوز ين دنبال ابه

 کرد. شبنم گفت:ی کم درد ميهگلومم 

!ی؟ ری- کجا م

 رم حموم ...ی- م

یرون تا اومدم بید حموم دوش آب گرم بدن دردمو بهبود بخشی نگفتن و منم رفتم تویزی چديگه

 سوپ خونه رو برداشتهی ظهر بود و بويک آشپزخونه ... ساعت یهمونجور با حوله رفتم تو

 و گفتم:یدمبود ... با لذت بو کش

 درد نکنه ...ی حسابی ... دست دوستان گرامی خوبی- به به چه بو

 گفت:شبنم

 ...ی لبا س تنت کن ... خوبه سرما خورده بوديه- برو 

 و گفتم:یز سر منشستم

 سوپو ...ين ايم- خونه گرمه ... اشکال نداره ... بده بخور

 به شبنم کرد و گفت:ی نگاهبنفشه

!!يضه؟ مرين- ا

 حوله ام که باز شده بود انداخت و گفت:ی به بالی نگاهشبنم

 ...ینم! بپوشون ببی؟ واسه چیرون بی رو انداختینه سک و سين- ورپرده ا

 هم و گفتم:ی رویدم خنده دو طرف حوله رو کشبا

یززززز کن ... هيش- درو
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 و خندهی ... اونقدر مشغول شوخيم و هر سه تا با هم مشغول خوردن شدید سوپو کشبنفشه

 برقی قويان آرتان به سه تامون جری دفعه از صدايه. يم در نشدی که اصل متوجه صدايمبود

 بال :يدموصل شد و من نا خودآگاه پر

 ...یدم رو هم فهميضی مری- معن

یرين شیمو پرتغال و ليلون خونه ... نگام افتاد به دستش دو تا نايومد ی ميد که ظهر نباآرتان

ی ام حسابيقه دستم رو آوردم بال ... يع من بود ... سريقه یدستش بود. نگاه آرتان صاف تو

 جلو و گونه هام گل انداخت. شبنم و بنفشه هم با تته پته سلم کردن.یدمشرفته بود کنار کش

 اپن گذاشت و گفت:ی ها رو رويلونآرتان با پوزخند جواب داد و نا

 ...ين- بنفشه خانم لطف کرد

 بود ...یفم کنم ... وظی-  خ .. خوا .. خواهش م

 اپن و رو به من گفت:ی هم انداخت روینشو ماشسوئیچ

 ...یا لحظه بيه- ترسا 

 رو به بنفشه و شبنم گفتم:يواش و یرون با صدا دادم بنفسمو

 ده به من ...ی میر- باز حال گ

 نگفتن منم منتظر جواب اونا نبودم بلند شدم و راه افتادم دنبال آرتان رفتهیچی و شبنم هبنفشه

 به در زدم حوله مو صاف کردم و رفتم تو .... نشسته بود لبی اتاق خودش تقه ایبود تو

 اخم کرد و گفت:يدتختش منو که د

 ؟ی- بهتر

- آره ...

 انگار ...ی- اومدم که اگه حالت خوب نشده ببرمت دکتر ... ول

- خوبم ...

 چه وضعشه؟!ين ... اینم بی- دارم م

 رخت خواب رو بهی منو توی انتظار داشتيم؟ خندی ميم با دوستام دارينکه- کدوم وضع؟ ا

 راحت بشه؟یالت تا خینیموت بب

 حرفو زدم؟!ين ای ... من کی- تو کل مشکل دار

ی همه با افراد مشکل دار سر و کله زدين هم که باشم از تو که ای- واسه من دکتر نشو هر چ

بهترم ...
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 توجه خواستم از اتاق خارج بشم که گفت:ی نگام کرد منم بفقط

 تنت کن که نصف شب حالت بد نشهیزی چيه حموم به درک ل اقل ی که رفتينه- منظور من ا

 ...ی خواب کنیمنو ب

 کنم ...ی- مطمئن باش رو به موتم بشم تو رو صدا نم

 ...یست نیدم لجباز بعی- از تو

 خوام دوستام معذب باشن ...ی زحمت زودتر برو نمی- شک نکن ... الن ب

 خونهی طرلن رو آورده بود توينکه و ايروز چپ نگام کرد. من که هنوز به خاطر دچپ

دلخور بودم گفتم:

 تونه معذب بشه؟!ی فقط طرلن می کنی فکر می؟ کنی نگاه مينجوری! چرا ایه؟- هان چ

 زد و گفت:پوزخندی

- پس بگو دلت از کجا پره ...

 با تو صحبت کنم ...یه قضين راجع به ايد من حتما بای ولیست پر نيی- دل من از جا

 به تو مربوط بشه ...يگران- راجع به طرلن؟ فکر نکنم روابط من با د

 حرص و غضب گفتم:با

 بکن ...ی بکنی دوست داری فقط به خودت مربوطه ... هر غلطی- روابط تو با هر الغ

 است ...يگه دیزحرف من سر چ

يه بسته شده بود ... ی دونم کی در اتاق که نمی قدم رفتم عقب. خوردم تويه سمت من يد پريهو

 سرم ... هرم داغ نفسش صورتمو داغينور دستشو هم گذاشت ايه سرم و ينوردستشو گذاشت ا

یارم کردم کم نی چشماش و سعی گنده اشو و در ... زل زدم تویکل هین کرد. حبسک کرد بیم

... گفت:

 کنم، نه؟یت تو رو تربيد- من با

ی تویست نیازی! نی کاره ایچ من هی کرده ... تو ام تو زندگیتم تربی- بابام به اندازه کاف

 ...ی من دخالت کنی بابایتترب

 ...ی زدی لحن با بزرگترت حرف نمين با ای داشتیت- تو اگه ترب

 تو بهتره ...ی که هست حداقل از برخوردای- لحن من هر چ
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 بهی کنی حسادت می؟ کنی میدا پیت من احسا س مالکی روی کنه؟ نکنه داری ميتت اذی- چ

رابطه من و طرلن؟

 که هجوم آورد به صورتم حس کردم.ی خونی از گرماينو از حرص سر خ شده بود و اصورتم

:یدم کشيادبا تموم توانم هلش دادم عقب و فر

 که فرقيی رو که به تو مجوز کار داده ... توی اون سازمان نظام روانشناسیرم- گل بگ

 کنمی شه زندگی که توش گناه می خونه ای که من دوست ندارم توی فهمی نمينحسادتو با ا

 کردم آدم انتخابی انتخابم ... فکر مين ... خاک بر سر من با ای روانشنا س شدیچه جور

 من نفهممیشعورم ... آره من بی احمق باشينقدر کردم ای هم خونه شدن .... فکر نمیکردم برا

!!!ی؟ رو ندارينا چرا ای ایلکرده تحصيعنی که يی حداقل درک دارم فهم دارم ... تویول

 صورت قرمز شده ام مات مونده بود.ی ... چشماش با تعجب رویره خواست دستمو بگآرتان

 دستمو گرفت و گفت:يع آرتان سری عقب ... ولیدمدستمو با خشونت کش

!!!!یه؟- ترسا ... ترسا ... ترسا ... گناه چ

 و گفت:يد .... آرتان پوست لبشو جوید ترکبغضم

 خب حال فقطیلی هم خونه اشو درک کنه ... خيد هم خونه بای گی- حرف بزن ... تو راست م

!یه؟ ناراحتت کرده؟ منظورت از گناه چیبگو چ

 بغض گفتم:با

 ...يروز- طرلن د

ی که دستمو فشار می منو نشوند لب تخت و در حالید کشیقی نتونستم ادامه بدم. نفس عمديگه

داد گفت:

 النین دم همی میح ترجی ... ولیم اتاق بمونی وقت توينهمه دوستات زشته ای جلوينکه- با ا

 از دستم ناراحت باشه ...يم برات روشن بشه .... دوست ندارم هم خونه ایزهمه چ

 با زبونت ...ی- آره چقدرم که برات مهمه ... همه اش دار

ی دختریچ وقت زن جماعتو راه ندادم و جز مادرم با هیچ هیم که تو زندگیم- ترسا من آدم

ی توی کدومو به شکل جدیچ هی دور و اطرافم بودن وليادی زیرابطه نداشتم ... دخترا

یچ با گارد راه رفتم که هیشه همینه شدم به خاطر همينجوری اینی بی راه ندادم ... اگه میمزندگ

 بشه ...يک به خودش اجازه نده به من نزدیزن و دختر

ی؟ کنی سر من خاليد- با
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ی! میخیال کنه ... بی سرکشينقدر جلوم ای دختریچ کس ... هیچ ... عادت ندارم هی- نه ... ول

خواستم طرلنو بهت بگم ...

 دلم قند آب شده ..ی نشون ندادم توی مخش ولی ره روی هام می شدم که سرکشخوشحال

 موهاش فرو کرد و گفت:ی تویسکوت کردم و نگاش کردم. دست

 کرده ...ی- طرلن سه بار خودکش

 گشاد شده گفتم:ی چشمابا

!!!!ی؟- چ

 گردش ... سهی شهر برایرون ساله اش رفته بودن بيک ... با شوهرش و پسر یش- سه سال پ

 ... و به خودش سه باريدنتا مرد بهشون حمله کردن شوهر و بچه اشو جلوش چشمش سر بر

ی شد که طرلن کشته نشد وليی رسن و ... خدایتجاوز کردن و خواستن بکشنش که مامورا م

ی نظر منه ... تازه داره به زندگير کرد ... از همون موقع زی بار خودکشهبعد از اون واقعه س

ی رم برای که مطب نميی هایت به کمک من داره منم از همه موقعیاز گرده ... نی بر میعاد

 و من مرتب باهاشينجا ايومد ی جمعه ها صبح تا شب میشه کنم. اون همیاون استفاده م

 کم کم خودشی وليومد ی نميل من اوایش پیاد بیل تعطی کردم عادت داره روزایصحبت م

 از بعدش حالش دوباره رویقا و دقياد ی نميگه به من گفت که دیمونعادت کرد ... روز عروس

ی شه حس می ... با وجود تو معذب میادبه بد شدن رفت ... منم مجبور شدم بهش بگم بازم ب

 خبر نداره که ...يگه دی کنیم تقسسی اوقات فراغت شوهرتو با کیکنه تو دوست ندار

ی چونه من که هنوزم داشتم با تعجب نگاش مير لبخند زد. دستشو گذاشت زید که رسينجا ابه

کردم و گفت:

- حال مشکل برطرف شد؟!

 فشرد ... به زحمت گفتم:ی گلمو مبغش

 من ... چه وحشتناک!ی- خدا

يه بهتر شده ... توام یلی بود ... به زور برش گردوندم الن خی ... طرلن رو به نابودیلی- خ

 شه ...ی خوب خوب ميگهکم مدارا کن دو سه ماه د

 شد.ير طرلن دلم و بغضم با هم شکست و اشک از چشمام سرازیت مظلومی دفعه برايه

آرتان با تعجب گفت:

!!!یه؟ چی برايه گريگه- اااا د
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 ...یده کشی ... چقدر سختیرم بمی طرلن ... الهیچاره- ب

!!!!!ی؟ کنی ميه طرلن گری برای- دار

ی نگفتم ... فقط صورتمو با دست پوشوندم و هق هقم اوج گرفت. آرتان دستمو از روهیچی

صورتم برداشت و گفت:

 ...ی دل نازک باشينقدر ايومد ی- بهت نم

 ... اشکامو پاک کردم و گفتم:یرم هق هقمو بگی کردم جلوسع

 من دل سنگم؟ی- فکر کرد

 گفت:ی رودرواسبدون

یقلا- دق

 توجه به حرفش گفتم:بی

- آرتان ...

- بله؟

 ..ياد ی که طرلن می شه منم باشم روزی- م

 ترسم از حضور تو خجالت بکشه و بهی کم که بهتر شد اونوقت توام باش ... الن ميه- بذار 

درمان جواب نده ...

 دوست دارم کمکش کنم.یلی- باشه ... خ

 تنهان.یرون برو ... زشته دوستات بيگه ... حال دی- تو لطف دار

- آرتان ...

!یه؟ چيگه- د

 خوام که بهت تهمت زدم ...ی- من ... معذرت م

 گشاد شده نگام کرد و گفت:ی با چشماآرتان

- ترسا ...

- هوم؟!

 برميد! واقعا بای؟ کرده بوديم مهربونو کجا قایت شخصين شناسمت ... ای- انگار تازه دارم م

 تونم تو رو بشناسم؟!ی در اون سازمان نظامو ... چطور نمیرمگل بگ

 و گفتم:خنديدم

!یرم؟ سگ پاچه بگین عیشه همی عادت داریه؟- هان چ
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 ...ی گربه پنجول بکشین- نه ... عادت دارم ع

 رنگشی شکلتیور پلی رويشو خوش دوخت قهوه ای و بلند شد پالتويد حرف خندين دنبال ابه

تنش کرد و گفت:

 حالتيدی اگه هم دیرون کامل از تنت بره بیماری بخور که بیر پرتغال رو آب بگیمو- اون ل

 دکتر ...يم بریام شه زنگ بزن خبرم کن تا بیدوباره داره بد م

 و گفت:يد نگاش کردم که خندفقط

 ...ین گی نمیزی به من چین نبود شما رو به موتم که بشيادم .... ید ببخشی وای- ا

 و آرتان بعد از برداشتن سامسونتش گفت:يديم دو با هم خندهر

یست هم تنت کن ... خوب نیزی چيه دختر خوب ... يگه دیرون برو بیا رم ... بی ميگه- من د

 ...ی خونه راه بریبا حوله تو

 ...یستن- وا! دوستام که پسر ن

 ...ینن دخترا هم شما رو با حوله ببی فعل دوست ندارم حتی- درسته ول

!!!! چرا؟!!!!ی؟- دوست ندار

 زد و گفت:لبخندی

- خداحافظ ...

 محترمانه از بنفشه و شبنم عذریلی در آشپزخونه خی جلویرون از اتاق رفت بينکه از ابعد

 آشپزخونه بنفشه و شبنمی. تا رفتم تویرون از در رفت بی کرد و بعد از خداحافظیخواه

 دری کردم که دوباره صدای ميف شده و منم داشتم براشون تعری سرم تا بفهمن چی رويختنر

 آرتان برگشته. با لبخنديدم که دیدم. از داخل آشپزخونه سرک کشیديم هر سه شنينباربلند شد و ا

گفتم:

 شده؟!یزی- چ

 جا گذاشتم ...یچمو- سوئ

 اش رفته بوديقه من که هنوز حوله تنم بودم و دوباره يدن از لب اپن برداشت و با دسوئیچشو

کنار اخم کرد و گفت:

 ...ینم ببیا- پاشو ب

 به بنفشه و شبنم با لبخند گفت:رو

 کنه مجبورم زورش کنم ...ی کم لجبازه به حرف من گوش نميه دوستتون ين این ببخشيد- با
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 شدم و گفتم:بلند

 شده دوباره؟!ی- چ

 و گفت:ید کشدستمو

 تا بهت بگم ...یا- ب

 در اتاق گفت:جلوی

- با اجازه ...

 و گفت:خنديدم

 ...يید- بفرما

 اتاق. اشاره کرد به تخت و گفت:ی توید تو و منو هم کشرفت

 ...ین- بش

 بلوزيه با ی شلوار گرمکن طوسيه خونه ام و ی توی لبا س های رفت سمت کشوهاخودش

 و گفت:یرون بید کشی گرم صورتیپشم

- بپوش ...

 خنده گفتم:با

 تو؟!ی- جلو

 کرد به من گفت:پشتشو

 اسمم شوهره .... بپوش ...يعنی- 

 در آوردم و تنديرمو از کشوها لبا س زيگه ديکی از داخل يواشکی که حوله تنم بود همونجور

 سرم بستم و گفتم:ی بالیره گيه تموم شد موهامو هم با ی ... وقتیدمتند لباسامو پوش

 ...یدم- برگرد پوش

 گفت:يدنم و با دبرگشت

- موهاتو هم خشک کن ...

 و گفتم:ین زمی رویدم نق نق پا کوببا

 بچه ها با من رفتار نکن ...ین- ع

 ... کوچولو !ی- بچه ا

 وسط راه برگشت و گفت:يهو که یرون از در بره باومد

 رفت بهت ...يادم- ا من 
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 اشیکه که باز بود و چند تا تيرم لبا س زی حرفشو تموم کنه نگاش افتاد به کشوينکه از اقبل

. گونهیرون لبا س برداشته بودم که همه اش زده بود بی هول هولينقدر ... ایرونهم زده بود ب

 گفت:ی و با لحن کشداريدهام رنگ گرفتن آرتان هم خند

!ی- اوکــــــ

 سامسونتشو برداشت و گفت:دوباره

 است ...يبه برام غریزايیشون چيه- سر کردن با خانوما برام سخته ... 

یدم کشی اتاق موندم تا بره ... خجالت می کم تويه ... یرون و رفت بيد حرف خندين دنبال ابه

ازش. کشو رو با حرص با پام بستم و گفتم:

 ...ی عوضی- آبرومو برد

 لبا س عوض شده من هر دو افتادنيدن اتاق باز شد و شبنم و بنفشه هجوم آوردن تو با ددر

 رو دوبارهیه آرتان لبا س عوض کردم ... مجبور شدم قضی سرم که بفهمن چطور جلویرو

 آرتان رو سانسور کردم. بنفشهی و حرفاير لبا س زیه قضی کردم ... وليفکامل براشون تعر

 تخت و موهامو هم خشک کرد و گفت آرتان سفارش کرده. اون روزویبا زور منو نشوند ر

يضی مریوه آبمیوان کردم و تا شب با خوردن چند تا لی رو سپریکنار شبنم و بنفشه روز خوب

 کردم.یرونرو کامل از بدنم ب

 همراه آرتانينکه بود به جز ایفتاده مدت نين ای توی هم گذشت ... اتفاق خاصيگه هفته ددو

 منی که با سرماخوردگيم بریست. قرار بود روز بعد از پیم مادرزن سلم رفتیبالخره برا

 دسته گليه بهشت زهرا که آرتان یمکنسل شد. به جاش دو روز بعدش همراه با آرتان اول رفت

 خونهیم کرد بعد هم رفتیرات هم خیرينی جعبه بزرگ شيه و يد مامان خری برارگ بزیلیخ

 دسته گل خوشگل ...يه گرفت با ی دونه سکه بهار آزاديه هم يز عزی و بابا ... برايز عزيدند

يم از خونه اومدی کرد. وقتی میتابی بی هنوز هم به نبود من عادت نکرده بود و حسابيزعز

 آرتان گفت:یرونب

ی؟ و بری بذاريزو عزياد ی- چطور دلت م

 کنه ...ی- عادت م

!ی؟- خودت چ

 دل نبندم ...ی کسيا یزی گرفتم که به چياد وقته یلی- خ
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- فقط به خاطر مرگ مادت؟!

 پدرم ... ازدواج آتوسا ...ی- مرگ مادرم ... بداخلق

 وقت ازداوج نکنه؟!یچ آتوسا هی- نکنه انتظار داشت

 روش فکر نکن ...ياد ... زیست من قابل درک کردن نيی تنهای- نه ... ول

ی؟ کنی دوست دارم بدونم چرا خودتو تنها حس می کنم ولی- فکر نم

 کنن؟ی کار می کنن چی ميی احسا س تنهای پسرا وقتی- چون تنهام ... تا حال دقت کرد

- نه ...

 کنن ...ی رنگ و وارنگ می- نه! مسخره است ... دور و برشون رو پر از دوست دخترا

 وقت دور دور رفتن دختر بلندير و خوردن مشروب و تا دی شه رفتن به پارتیهمه کارشون م

 جوانا ... اکس کوفت زهرمار ...ی ماریگار کنن سی امتحان میزوکردن و اتو زدن ... همه چ

 کنه ...يی دختر احسا س تنهايه که ی اون روزاز ی وای ... ولیول

 نگام کرد و من گفتم:ی کنجکاوبا

 دوست بشم نهی وقت نه تونستم با پسریچ هی کنم ولی ميی ساله که احسا س تنهایلی- من خ

يه خواد عشق و حال کنم نه تونستم ی هم جنسم اونطور که دلم می با دوستایتونستم حت

ی سنی تویقا کنم مامانم دقيی احسا س تنهایشتر شه بی باعث مينا برم نه برم بگردم ... ایمهمون

 پاهاش و باهاش درد دل کنم ... بهش ازی داشتم سرمو بذارم رویاز که من نذاشتمنو تنها گ

 ام ...ینه سی درد بزرگ گذاشت رويه با رفتنش خودش یدردام بگم ول

 شدم دستم رو گرفت و گفت:ی که ناراحت می طبق معمول مواقعآرتان

 ...ی شی با رفتنت تنهاتر می کنی- فکر نم

 هم برام داره که به همهی حس خوبيه ی شم ولی به فکر کردن نداره مطمئنم که تنهاتر میاز- ن

 ارزه ...یاحساسات بدش م

!ی؟- چه حس

- استقلل ...

يد ... ترسا تو شای بری می بهش پی روزيه اشتباه بزرگه که يه کار تو ين به نظر من ای- ول

ی ميکنواخت و ی زود برات عادیلی بعدش خی حس قشنگ رو داشته باشينفقط چند ماه اول ا

 کنه ...ی عذاب آور که داغونت ميی تنهايه و ی مونیشه و اونوقت تو م

!ی؟ منو از رفتن منصرف کنی خوای- م
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 خوام روشنت کنم ...ی- نه فقط م

 بمونم.يک ... بذار تاریخیال- ب

 نزد.ی حرفيگه و دید کشیقی نفس عمآرتان

ی نه آرتان کاریچیدم پی آرتان می نه من به پر و پايگه افتاده بود ... دی روال عادی روزندگی

 که خونهیرون رفتم بی میپشون رفتم با بنفشه و شبنم و اکیبه کار من داشت ... جمعه ها م

 باهاشيومد ی طرلن می موندم خونه وقتینباشم و آرتان بتونه با طرلن کار کنه ... البته م

 رفتم حال برخورد طرلن هم با من بهتر شده بود ...ی کردم و بعد می میسلم احوالپرس

 بردم ... با آرتان هم صحبت کرده بودم اونم گفتيان شایمدارکم رو به همراه عکس ها برا

 بهیازی نيگه دین همی برایه ماهه هم براش کافيک اقامت يه به اقامت دائم نداره و یازین

 منی و دار کارایر درگی هم حسابيان دادم ... شايان و فقط پاسپورتش رو به شادمدارک نبو

 مجبوريگه شد و دی کلسام شروع ميندهبود کل س زبان هم ثبت نام کرده بودم و از هفته آ

 رو تماشا کنم. تجربه هم ثابت کرده بود تايوار خونه در و دی توینمنبودم سر تا سر هفته بش

ی حسابیرون خواستم برم بی می وقتی به کارم نداره ولی هستم آرتان کارنه خوی که تویوقت

 شد ... روز شنبه از هفته سوم بود و من داشتم آمادهی داد و دوباره با هم بحثمون می میربهم گ

ی. هنوز هم داخل نميستاد در اتاق باز شد و آرتان دم در ايهو شدم که برم کل س زبان ... یم

 همی مقنعه مشکيه بودم یدم رنگم رو با شلوار کرم و بوت کرم بلند پوشی خاکوی ... پالتيومد

 کهی رژ گونه ... در حاليه رژ لب زده بودم با يه نداشتم و فقط يادی زيشسرم بود ... آرا

 چرخوند گفت:ی دستش می رو تویچشسوئ

 ساعت هشت صبحه ...ی؟ بری خوای ميی- جا

- آره ..

- کجا؟

- کل س ...

!ی؟- چه کلس

 آرتان ؟ی دادیر- تو باز گ

!!! من فقط سوال کردم ...یر؟ گی ذاری مينو- اسم ا

- کل س زبان ...

- زبان؟!!! تو که زبانت خوب بود ...
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 شدم گفتم:ی که از در خارج می برداشتم و در حالکیفمو

 دادم ... خداحافظ ...یح بهت توضی به اندازه کافيگه- خب د

 تو و در رويدم پريع طبقه خودمون بود سری حرف از در خارج شدم. آسانسور توين دنبال ابه

بستم.

 خسته شده بودم. زبانی در آوردم و چکش کردم حسابیفم کی از تویمو که تموم شد گوشکل س

 فرصتينکه زنگ زده بود قبل از ایم گوشی کرد ... بنفشه سه بار روی زود خسته ام میشههم

 رویفم که کی رو باز کردم و در حالین خودش دوباره زنگ زد. در ماشیرمکنم شمارشو بگ

 رو هم جواب دادم:وشی ذاشتم گیعقب م

- الو ...

!يی؟- سلم کجا

!ی؟- عجله دار

!يی؟- آره ... کجا

- دم کل س زبانم ...

 !یه- عال

 شده بنفشه؟ی- چ

ی؟ گه امانتی آرتان همه اش بهت می گفتيادته ترسا ین- بب

- آره ...

 گفتم دارم براش؟يادته- 

 ...ی چه جوری بعد نگفتی- آره ول

 وقتشهیقا بود ... الن دقیده- خب هنوز وقتش نرس

 ...ی کردیجم گی؟- وقت چ

 ...ین- بب

 بود.ی شد ... واقعا نقشه خوبی لحظه به لحظه بنفشه حالت نگاه منم بدجنسانه تر میحات توضبا

ی داشتم با سرعت می فرعیابون خی که بنفشه گفت توی قطع کردم و رفتم همون سمتیوگوش

 شدم اومدم سرعتموی ميک بنفشه داشتم به کوچه مورد نظر نزدی گوشی تک زدم رويهرفتم 

يست دويه ... خودش بود یرون از داخل کوچه اومد بینی گاز دادم ... ماششتباهی ایکم کنم ول

 داغون شده بود ... سرعتم بال بود و فاصله ام کم ... ترمزینم که کمر ماشیو شش آلبالوئ

220

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 و شش فرو رفت ... چون کمربنديست کمر دوی محکم توین بود و ماشيده فای بیگرفتم ول

 بنفشه بهيستاد و شش ايست شدم ... دویج لحظه گيه و یشه شی تووردنبسته بودم سرم محکم خ

 گفت:یغ رو باز کرد و با جین و اومدن سمت من ... بنفشه در ماشیرون بيدن پسر پريههمراه 

!ی خودتو داغون کردی ... تو که زدی ! قرار بود آروم بزنيوونه- د

 دریمو ... بنفشه گوشین از ماشیرون بیدن منو کشيی بود و دو تایده همراه بنفشه هم ترسپسر

ی. بنفشه گوشین نشستم کنار ماشیجه شماره آرتان رو گرفت. همونطور با سر گيعآورد و سر

رو داد دستم و گفت:

- خودت بگو ...

 رو گرفتم و گذاشتم در گوشم ...گوشی

 آرتان بلند شد:صدای

 زنم ...ی دارم بعدا خودم بهت زنگ ميض- ترسا مر

:یدم حال نالبی

- آرتان ...

 گفت:يهو نگفت ... بعد یچی لحظه هچند

!ی؟- ترسا؟!!! ترسا خودت

- آرتان ... من ... من ...

!يی؟ شده؟ تو کجاينجوری شده؟ چرا صدات ای- چ

 ...یا- آرتان تصادف کردم ... ب

:ید ازش بلند نشد ... بعد پرسيی صدایچ لحظه هچند

- کجا؟!!

 کردم ... آرتان وحشت کرد و گفت:ی گفتم و از زور سر درد ناله ایحالی با بآدرسو

- چت شده ترسا؟! چت شده؟!!!!!

 ...یا فقط بیست نیزيم ... چیچی- ه

 گفت دریش که به منشیدم کنه بعدم شنی می عذر خواهيضش که داره از مریدم شنی مصداشو

 پاهاش متوجهی کرد در همون حالت که از صدای هم عذر خواهيضا مریهمطبشو ببنده و از بق

:ید دوه پرسیشدم داره م

!یشته؟ پی- ک
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 ...ینش که زدم به ماشيی- همون آقا

 بده بهش ...یو- گوش

!ی؟ کارش داری- چ

 ...یشت رسم پی زود میلی بده بهش ترسا ... خودتم منتظر باش خیو- گفتم گوش

 گرفتم سمت پسره ... پسره با تعجب نگام کرد که بنفشه زد سریو نزدم و گوشی حرفديگه

شونه اشو و گفت:

 حسام ...یر- بگ

 گرفت و مشغول صحبت شد ... چند لحظه که گذشت کنجکاو به مکالمه اش گوشیو گوشپسر

کردم:

 دارنیجه که به سرشون خورده سر گی- نه آقا حالشون خوبه ... فقط به خاطر ضربه ا

 ...ياگو

 ...یشه- بله بله ... کمربند نبسته بودن سرشون خورده تو ش

 هم نشکسته ...يیشون سالمن جاین- نه باور کن

- باشه ...

:ید پرسی رو قطع کرد و گرفت سمت من ... بنفشه با کنجکاوگوشی

 گفت؟!!!ی می- چ

ید پرسی که داشت با خواهش و تمنا از من مين بدبخت مغروره؟!!! اين ای- بنفشه کجا

 براش افتاده ...ی اتفاقياخانومش سالمه 

:یم و بنفشه همزمان با هم گفتمن

- خانومش؟!!!

 ...ید پرسینطوری- آره ... هم

 دو زانو نشست کنار من و گفت:بنفشه

 زنه .... حالت خوبه تو؟ی داره چهار ميگه شوهرت دين- ا

- آره بهترم ...

 ...ینه منو ببيد که نبای دونی رم می- پس من م

- باشه برو ...

 ...یشت پيام ی- عصر م

222

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

- باشه مواظب خودت باش

 گلم ...ینطور- توام هم

ین و کنار ماشیچید پی آرتان با سرعت داخل فرعین از رفتن بنفشه نگذشته بود که ماشلحظاتی

 شد ویاده پيع. سريستم کردم بای شد ... سعیده در بدنم دمی جان تازه ايدنشمن توقف کرد. با د

 کلمه حرفيه ينکه بدون ايسم کرد وای که کمکم می بازوهامو گرفت و در حاليراومد کنارم ز

 تونستم خودمو گول بزنم ازی. چشمامو بستم نمیشونیم پی روید دستشو نوازش گونه کشزنهب

 جلو و در گوشم گفت:ید رفته بود عقب کشینوازشش لذت برده بودم. مقنعه امو که حساب

 با خودت دختر خوب؟!ی- چه کرد

 کردم گفتم:ی که به حسام اشاره می آوردم بال و در حالدستمو

 کن ...یدگی آقا رسين- خوبم آرتان تو به ا

ی از دوستايکی داد سپس رها کرد و رفت سمت حسام ... حسام ی دستمو فشار محکمآرتان

 که کنار دانشگاه پارک کرده بود زده بودن و در رفتهینشو ماشيروز بنفشه بود. دیدانشگاه

ینم بار با ماشيه خواد بذاره منم ی که بنفشه ازش میرگاه بذاره تعمینو خواسته ماشیبودن اونم م

ی کنه ولی بدم ... اونم قبول مینشو کل خسارت ماشینم ماشیمه و در ازاش با بینش ماشبهبکوبم 

 بکوبم بهیام ها با تموم سرعت بيی جنایلم فین من عينکه برخورد آهسته بود نه ايهقرارمون 

 بود که آرتانو از سرين فقط اينکار که سر خودمم داغون بشه ... هدفمون هم از اینبدنه ماش

 به حسامیش ... آرتان بعد از دادن کارت ملیم علفش کنی و چند ساعتیرون ببکشیمکارش 

ین ماشی جلوی صندلی کرد سپس به سمت من اومد دستمو گرفت و آروم منو رویاونو راه

 مناسب پارکش کرد تا به قولی جايه من و ینخودش نشوند بعد هم نشست پشت فرمون ماش

 خودش شد و راه افتاد. اصل ازشین برش داره. سپس سوار ماشیادخودش به موقعش ب

ينکه شد تا ای در سکوت سپری کرد ... لحظاتی ... سرم بدجور درد می ری کجا میدمنپرس

آرتان گفت:

!ی؟ چرا حواستو جمع نکردی؟ ری با سرعت مينقدر ای- واسه چ

 ...ی زنگ زد ... حواسم رفت به گوشیم- گوش

 مهم بود؟!ينقدر- ا

 توقف کرد و آرتان گفت:ین ندادم. ماشجوابی

 ...يین پایا- ب
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 گفتم:یمارستان بيدن اطراف نگاه کردم و با دبه

 من خوبم ...ی؟ واسه چیمارستان بيم- اومد

 کنه ...ی میین ... دکتر تعی کنی نمیین اونو تو تعيین پایا- ب

 سرمينه قفل کرد. دکتر هم بعد از معایر با دزدگینو. دستمو گرفت و در ماشيین ناچار رفتم پابه

گفت:

 اش ...یجه بخوره واسه سر گيسم نوی قرص ميه ی ولیست نی- چز خاص

 ...یرين عکس هم از سرش بگيه شه ی- دکتر اگه م

 به آرتان کرد و گفت:ی نگاهدکتر

 شما باشه ...ینان اطمی برای ولیست دونم لزم نی- م

. آرتانيم خارج شدیمارستان بر سالم بودنم از بی دکتر مبنيید از گرفتن عکس و باز هم تابعد

منو رسوند خونه و گفت:

 ...یرگاه بردارم ببرم تعمینتو رم ماشی- م

 شدم و گفتم:یاده پین ماشاز

 ...ی- لطف کرد

 کرد گفت:ی را آزاد می که ترمز دستی حالدر

 بودیفه- وظ

 راه افتاد ...و

 ام بهتر شده بود. رفتم داخل خونه و اول از همه زنگ زدم به بنفشه و اطلع دادمیجه گسر

 محبتشی روز کامل از کارش باز شد ... وليهخوبم که نگران نباشه. نقشه مون گرفت و آرتان 

 به خاطريع سرينقدر نگرانم نشده بود و اينقدر ای گرفت ... تاحال کسیبدجور داشت دامنو م

 اگه به خاطر امانت بودنم هم بوده باشه بازم برامی خودشو به من نرسونده بود ... حتنینگرا

 ...یم از خاطرات خوب زندگيکی شد به يل بود و تبدیرينش

 آرتان دستم بود. خودشیای بود زانتیرگاه تعمینم مدت که ماشين ای هم گذشت تويگه هفته ديه

 صدام کرد:یرون رفتم بیبهم داد ... صبح روز بعدش که داشتم از خونه م

- ترسا ...

 و برگشتم به سمتش:ايستادم

- بله؟!
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 وی کنی خداحافظیستی بعدم که بلد نی؟ بگیستی بلد نیر- شما صبحها سلم و صبح به خ

 ...یبر

 ام گرفت گفتم:خنده

 شده ...يرم ... النم خداحافظ دیر- سلم صبحتون به خ

!ی؟ ری می ... با چيسا- وا

 ...يازده- با خط 

!یاده؟- پ

 ..یرگاهه که تعمین ماشيگه- خب آره د

 لحظه ...يه يسا- وا

 وسط حرفش و گفتم:پريدم

 رم خودم ...ی ... میم خوام برسونی- نم

 خوام برسونمت؟!!ی گفته می- ک

 و گفتم:یاوردم نکم

 ... گفتم که خودم ...یست به آژانس! اونم لزم نی زنگ بزنی خوای- پس لبد م

 چپ نگام کرد و گفت:چپ

 گم بهت ...ی می من چین لحظه صبر کن ببيه بابا ی؟- باز تو وروره شد

 رو که دو ساعت بود داشتی کردم منتظر نگاش کردم. نون تستی پا اون پا مين که ای حالدر

 داد دست من و گفت:ید مالی میروش با حوصله خامه شکلت

 ...یارم برات بینو ماشیچ تا سوئيسا بخور و واينو- ا

 ذوق گفتم:با

!ی؟- فرار

 و گفت:خنديد

 ...یا ... زانتیر- نخ

 و گفتم:یدم برچلب

!یس- خس

 به طرفم و گفت:برگشت
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ی دونی دم موسسه زبان؟!!! می بری خوای می به خدا! با فراریست- تو عقل تو کله ته؟!!! ن

 ...یچی تو که هيگه شم دی ميت کنن؟! من که پسرم اذيتتممکنه چقدر اذ

- خب حال ...

 و گفتم:یدم رو هوا قاپیچو برگشت. سوئیچ بعد با سوئی و لحظاترفت

.ی ... بای- دستت مرس

 اومدم.ی رفتم و می آرتان مین با ماشيگه ... از اون روز دیرون سر تکان داد و من زدم بفقط

 بردم از توجه آرتان نسبت به خودم چه خوب شد که بابا منو سپرد بهش ...ی هم میچه لذت

یلی که به نی کردم منم به جبران قولی رو تحمل میش و کم محلی توجهی مدام بيدوگرنه با

 ازين کردم. آرتان هم سپاسگذار بود و ای خوشمزه درست میجون داده بودم مدام براش غذاها

نگاش معلوم بود ...

 زبانم غرق بودم ... دو روز قبلی درسای توی افتاده بود و من حسابی روال عادی روزندگی

 ترم بعد ...يم بریم تا راحت بتونیم بخونی کرده بود تا حسابیلمون ترم استاد تعطياناز امتحان پا

ی داشتم روی تختم ولو شده بودم و حسابی به آرتان بگم مونده بودم خونه روينکهمنم بدون ا

 شدی اش دور گردنم بسته ميقه که ی تاپ مشکيه کردم. از قضا اون روز ی کار میسنینگمل

 در خونه روی که غرق درسام بودم صداینجور کوتاه ... همین شلوارک جيه بودم با یدهپوش

 فکر که آرتانه از جام تکون نخوردم آرتان خودش عادت داشت دم اتاق سلم کنهين. با ایدمشن

 ازش نشد. از جام بلند شدم وی منتظر شدم خبری هر چی اتاق خودش ... ولی توهو بعد بر

یدم رو از گوشم کشیری هندزفيگه دستم بود و با دست ديه یرفتم سمت در ... کتاب تو

 حسيه دونم چرا ی ... نمیست دنبالش نی درو باز کردم که مطمئن بشم کسی ... لیرونب

 و بایدم در سرک کشی زده بودم ... از لیپی تین بار همچین چون اوليد داشتم ... شایبیعج

 خورد دستمو گرفتمی آب می با بطريخچال آشپزخونه که داشت سر ی تويبه پسر غريه يدند

 تو سرمی حال چه خاکيا!!! خدايگه؟ بود دی کين باب الحوائج! ايا نزنم ... یغ دهنم که جیجلو

ی که من حلقمم پاره کنم کسينجا بزنم؟ نه ایغ تو خونه تنها؟ نکنه دزده؟ جيارو ينکنم؟ من با ا

ی سراغم ... پس چه خاکياد ی فهمه من تو خونه ام و می ميارو ين بگه چه مرگته فقط اياد ینم

 گذاشتم پشت در حالیدم کنار تختو هم کشی در رو بستم و قفل کردم. عسليعتو سرم بکنم. سر

 چاقويه اول يد لرزی که همه بدنم می در حالین پاورچچین بود! پاوريادانگار وزنش چقدر ز

یشتر بیت امنی دستم برای کنار دستم بود رو برداشتم گرفتم تویوه ظرف می که توی خوریوهم
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 به ذهنمی ايگه فکر دیچ هیت موقعين ای شماره آرتانو گرفتم ... تویمو بعد هم تند تند با گوش

 ... با سه بوق جواب داد:ید رسینم

- بله ترسا؟

 پچ وار گفتم:پچ

- آرتان ...

 شنوم ...ی نمی؟ زنی حرف ميواش- الو ترسا؟ چرا 

 تا صدامو بهتر بشنوه و گفتم:ی گوشی دهنی گرفتم جلودستمو

- آرتان ... دزد اومده ...

 گفت:ياد شد ... آرتان با فرير تو همون حالت اشکم از چشمام سرازحال

!!!یستی؟ تو؟ مگه کل س نيی اومده؟!! کجای- چ

 هق هق گفتم:با

 تو خونه است ...ينجا پسره ايه کنم ... ی- نه در س داشتم ... آرتان من دارم سکته م

 که گفت:یدم بلند آرتانو شنصدای

 زنم بهش که زودی ... ترسا بمون تو اتاقت در اتاقو هم قفل کن ... من الن زنگ می- لعنت

 خونه زود ...يام یگورشو گم کنه خودمم م

 خونه ... فقط گفتم باشهی تویه نره غول کين نتونستم ازش بپرسم ای بودم که حتیده ترساينقدر

یدم بسته شدن در خونه فهمی. از صداياد ی زود میلی دونستم خی قطع کردم ... میوو گوش

 سرميی ممکن بود چه بلينکه هنوزم جرئت نداشتم از جام بلند بشم از فکر ایطرف رفته ول

 بعدیقه کردن ... پنج دقی میس شد و اشکام نا خودآگاه صورتمو خی مو به تنم راست میادب

ی دهنم حتی به در اتاق خورد از تر س گوشه تخت مچاله شدم و دستمو گرفتم جلویضربه ا

 کردم. دوباره چند ضربه بهی دونم داشتم سکته می کردم که ممکنه آرتان باشه فقط میفکر نم

 آرتان بلند شد:ون مهربیدر خورد و صدا

- ترسا ... باز کن درو ... منم خانوم کوچولو ...

 رو هم هل دادمی طرف و پام عسليه زدم سمت در چاقو رو پرت کردم یرجه تخت شی رواز

 برام مهم نبود کهيگه ... دیست برام مهم نبود که لباسم مناسب نيگهکنار و درو باز کردم ... د

 خواستمی آرتان ضعف نشون بدم برام مهم نبود که با آرتان سر لج دارم فقط می جلويدنبا

 بغلش!!!! آرتانی بدون حرف خودمو انداختم تويدم کنم ... قامتشو که پشت در دیتاحسا س امن
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ی از حالت باز مونده دستاش کامل مشخص بود من به شدت زار مينکامل جا خورده بود و ا

يفم از دستاش دور کمر ظريکی که گذشت یهزدم و آرتان همونجور خشک شده بود چند ثان

 پر پشتم فرو رفت و مشغول نوازش موهام شد. سرمو گذاشتموهای می تويکیحلقه شد و اون 

 گفتم:يه گریان پهنش و در مینه سیرو

 سرميی بليه ممکنه ی کنم؟ نگفتی من سکته می بوووووووووووود؟؟؟؟؟؟ نگفتی کين- ا

ی؟ چرا اصل به من فکر نکردیاره؟ب

 اش ... آرتان مشتامو گرفت وینه سی تویدم کوبی خودآگاه دستامو مشت کرده بودم و منا

 و گفت:یددوباره محکم در آغوشم کش

 ... فکر کردم مثل هر روزی خونه ای دونستم تو توی باور کن نمید ... ببخشی خانومید- ببخش

 کل س ...یرفت

 من خوابم؟يدی ندی- صبح که رفت

 ...ی رفتی اتاقتو نگاه نکردم فکر کردم بازم بدون خداحافظی- باور کن اصل تو

ینگ؟ پارکی تويدی ندینمو- ماش

یم رفتی ميد دوستم اومد دنبالم باین- ترسا ... من که دروغ ندارم به تو بگم آخه ... صبح هم

ی دادم تو توی درصدم احتمال ميک ... باور کن اگه یم اون رفتین روزبه ... با ماشیمارستانب

 خونه ...ی ذاشتم اون پاشو بذاره توی نمیخونه ا

 داد و گفتم:ی عطر تلخشو می پهنش که بوینه سی سرمو چسبوندم رودوباره

!!!ی؟ آورد چی سرم ميی- اگه بل

 :يد دندوناش غری لاز

 مال آرتانه ...يعنی که تو خونه آرتانه ی- جرئتشو نداشت ... کس

یاز زن نيه رو که ی حسين ... آرتان داشت قشنگ تریلو کیلو حرفش قند تو دلم آب شد کين ابا

 منه .... چهی نفر حاميه گاه دارم که یه تکينکه کرد ... احسا س ایداره رو به من منتقل م

 آروم تر شدم خودمو از آرتان جدا کردم و گفتم:ی داشتم. وقتیاحسا س قشنگ

 ...یدم ترسیلی- خ

يد دستش و تازه به سر تا پام نگاه کرد ... بعد از چند لحظه که خوب منو دی گرفت تودستمو

زد گفت:

 تو خونه است؟يکی ی متوجه شدی- چه جور
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يی در اومد فکر کردم توی صدايدم خوندم دی بودم داشتم در س میده تخت خوابم خوابی- رو

اومدم در رو باز کردم ...

 آشکار گفت:یتی آرتان با حساسيهو

!!!!!!يدی؟ دينجوری!!! اون تو رو ایرون؟ بی- اومد

 گفتم:سريع

ی قلپ قلپ آب می که داره با بطريدمش آشپزخونه دی که درو باز کردم توین- نه بابا ! هم

 خورد ...ی آب میشه! داشت با شی هم داری فرهنگیخوره ... چه دوست ب

 و گفت:خنديد

- خب؟!

 درو بستم زنگ زدم به تو ...يع بزنم ... سریغ ... کم مونده جيگه دیچی- ه

 نوازش کرد و گفت:دستمو

 فکر که توين از پرونده ها تو خونه جا مونده بود منم با ايکی ... ی خانومی ببخشيد- بازم با

 برام ...یاره پرونده رو بیاد بين خونه رو دادم که اید کلیستین

 تکرار نشه ...يگه- بله! د

 فشار داد و گفت:بینیمو

 خانوم ...یطون- باشه ش

 خاروندم و گفتم:بینیمو

!ی- چه مهربون شد

 تو موهاش کرد و گفت:دست

يه خوام دعوتت کنم به ی ... حال هم ميگه قبول کنه ديد کنه بای اشتباه می- بالخره آدم وقت

 شم ... پس امروز کلی دارم به خاطر تو از کارم باز می هینجورناهار خوشمزه ... من که هم

 ...يم ناهار بخوريم کار پاشو حاضر شو با هم بریخیالب

 پزم خودم ...ی میزی چيه- 

 ... بعدی هم بکنی آشپزی تنت نمونده بخوای جون تويگه که دیدی ترسينقدر خواد ... ای- نم

 پاشو حاضریار ناهار بدم ... بهونه نيه خوام بهت ی حال می که هم خونه منیم ماه و نيکاز 

شو ...

 اتاق تا حاضر بشم.ی تويدم خدا خواسته پراز
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 بوت پاشنهیم جفت نيه ی مشکی شلوار لوله تفنگيه با یدم کوتاه پوشیلی خی مشکی پالتويه

 سرم کردم ...یک شی و نقره ای ساتن مشکی روسريه و یدم لژ دار خوشگلم پوشیپونزده سانت

 پر پشتی زدم تا حسابيمل زدم و مژه هامو هم چند بار پشت سر هم ری طوسيهپشت پلکمو سا

یف محشرم کردم کی به همراه رژ آجری چشمام ... رژ گونه آجری تویدمبشن سرمه هم کش

 آشپزخونه وی آشپزخونه بود ... رفتم توی ...آرتان تویرون هم برداشتم و رفتم بیمو دستیمشک

ی سطل آشغال. با تعجب گفتم:- چی اندازه توی بود رو ميخچال ی که توی آبی داره بطريدمد

یده پوشی مشکیور با لذت نگام کرد ... خودش هم پليدنم!! برگشت به سمتم. با دی؟ کنیکار م

 دستش بود و کفشاشمی هم رویش مشکی خوش دوخت پالتوی مشکیبود با شلوار پارچه ا

ی کرد دلم می عطرش خلم می بویپش تی براق بود ... ضعف کردم برای ورنیکفش رسم

 موقع بهونه داشتم الن که ندارم ...ون ای؟ به چه بهونه ایخواست دوباره بغلش کنم ... ول

 شستمش ...-ی کرده؟!- خب می دهنينو دوستم ای و گفت:- مگه نگفتید به صورتم پاشیلبخند

ينقدر شد که ای ... بهتر بود که بندازمش ...باورم نمی آب بخوری از بطریتوام عادت دار

 خورم؟ خودمو از تک و تای آب می بود منم با بطريده باشه از کجا دیق من دقی رفتارایرو

ياد ی شستمش ...خشک گفت:- من بدم می بار که ميه ... يومد ی و گفتم:- من بدم نمینداختمن

ی. نمیدم نپرسیزی چيگه دوستم ...حرفشو ادامه نداد. منم دی که لبای تو بخوره به بطریلبا

 حرفاين آرتان از اشد ی باورم نمی ها شکسته بشه. وليم حری سريه رابطه مون یخواستم تو

 ويم. همزمان با هم وارد آسانسور شدیرون زد بیهم بلد باشه بزنه. شاخام داشت از تعجب م

ی بهش چشمک زدم که نگاش رویآرتان بهم لبخند زد. ضربان قلبم تند شد و منم به تلف

 ضبط شدهصدای ... با یه ثان2 ... یه ثان1 ... ید دونم چقدر طول کشیصورتم ثابت موند ... نم

 بهيم طبقه رو ما زل زده بودیست بين ...کل ایبه خودم اومدم و نگاه از آرتان گرفتم:- لب

 انگشتموينکه دستش و بعد از ایهم ... گونه هام رنگ گرفته بود. آرتان دست چپمو گرفت تو

ی وقت بود دستم نمیلی نگفتم. خیزی لمس کرد گفت:- حلقه ات ...چیبا انگشتش به نرم

 که تایکردمش ... دستمو فشار داد و گفت:- خواهشا دستت کن ... - چرا؟!!نگام کرد. نگاه

 برامونینگ از تو پارکینوعمق وجودمو سوزوند سپس برگشت سمت نگهبانو بهش گفت ماش

 که توی نگهبان رفت برگشت سمت من و گفت:- چون دوست ندارم تا وقتی ... وقتیارهدر ب

 شهی نميجاد متاهل مزاحمت ای خانومای گم برای بشه ... نميجاد احمتی برات مزایخونه من

ی به بعد ...چونه امو گرفت توين کمتره ...سرمو تکون دادم و گفتم:- از ایلی احتمالش خیول
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 ...ی شی تلخ میلی باهات بداخلقم خی برام جالبه ترسا ... وقتیلی خیتتدستش و گفت:- شخص

 زد و گفت:-ی!لبخندی؟ چیلی ... - خیلی شم تو خی ميم من ملی وقتی ماده ببر ... وليه ینع

 بحثين آورد و اجازه نداد اینو دلم آب شد ... نگهبان ماشی ...دوباره قند توی شیخانوم م

ی!شونه بال انداختم و گفتم:- نميم؟:- کجا برید کنه. سوار که شدم آرتان پرسیدا ادامه پیرينش

 رهی دادم داره میص تشخیر مسی نکرد و راه افتاد. از روی سواليگه ...ديیدونم راننده شما

ینک پاتوق؟عيم ری ميم کردم و گفتم:- داريین بال پایکلمو کودکانه هیسمت پاتوق ... با ذوق

 ... هو س کردم.- منمیم وقته نرفتیلی زد به چشماش و گفت:- آره خیسشو مارک پلیدود

يه نرفتن ...- پايگه ... شبنم و بنفشه هم دیم نرفتيگه ديم کردواج ازدی از وقتیقا ... دقینطورهم

 آره ...- کامل مشخص بود ..- از کجا؟!-يی جورايه ... آره؟!- یجمعشون فکر کنم تو بود

 ... غذا روی کردی تو انتخاب میزو ... می تو وسط بودين شدی وارد رستوران می وقتیشههم

ی هستی و ...- ااااا عجب آدمین بلند شی کی دادی مدستور ... تو ی کردیاول تو انتخاب م

- منو دست کمی؟ بارم نگامون نکرديه ی حتی وقتيدی؟ دی می رو چه جوريناتو .... تو ا

يف - شما بدجنس تشری نگاه کنم به کسیم مستقیست نیازی حرفام نين تر از ایز من تی؟گرفت

ی ميت بزن به چشمات خواهشا- چرا؟! اذی داری آفتابینک زد و گفت:- اگه عی ...لبخنديندار

 شد. نه بهی وقتا شناخت آرتان برام سخت می ...بعضیلیته هر جور می ...- اوکینکشم با ع

یرتش و سرد و خشک و مغرورش نه به النش که کامل مشخص بود به خاطر غيخاون قالب 

 و بايین پايدم پرین بزن به چشمات. منم که چه حرف گوش کن! با توقف ماشینکگفت ع

یم ...- منماومد کنارم و شونه به شونه هم رفتينجا بودم ایومده گفتم:- تا حال ظهرا نیسرخوش

 بودن که تا متوجه ما شدن هريستاده در رستوران چهار تا پسر ایسمت رستوران جلو

 قفلاشو من ... آرتان اخم کرد و انگشتی به سمتمون و زل زدن به سرتاپایدنچهارنفر چرخ

يم وارد رستوران شديی تر شدم و دوتايک کم بهش نزديه اراده ی دستم منم بی انگشتایکرد تو

.يم و با هم حرف زدیم که بار اول پشتش نشستیزی سمت همون میمو ناخودآگاه هر دو رفت

 سفارشی دوست داری کنم ... هر چی زورت نميگهآرتان منو رو گرفت سمت من و گفت:- د

 سفارش داد. هر دو دریا از من لزانیت سفارش دادم و آرتانم به تبعیا لزانی خوشحالابده ...ب

:-ید و رفت. آرتان پرسیز می روید غذا رو چیش ... گارسون پيم کردیسکوت اطرافو نگاه م

یط قشنگه ... دنجه ... با کلسه ... محينکه- واسه اين؟ رستوران رو انتخاب کردين ایواسه چ

 رو انتخابينجا ای کنه ... خودتون واسه چی میدا پی ... آدم توش احسا س خوبه داریکیش
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 ...منميانو خانوما و آقاین فرق بینی بی غذاش ... میفیت و گفت:- به خاطر کين؟خنديدکرد

 بود؟-ی ترسا؟- آره ...- رشته ات چی کنکور شرکت کردی ...- تويگه ديگه و گفتم:- ديدمخند

 گفت:-يت.با جدی کنی ... اگه بگم مسخره ام ميگه ات چند شد؟- نپر س دتبه ...- ریعلوم تجرب

 خود شخص با ارزشه.- سهی داره که برای جوابيه ی مسخره ات کنم؟ هر سواليد بای چیبرا

ی خوب بوده ... پس چرا؟!- پزشکیلی- رتبه ات که خی؟!!!!!- چرا تعجب کردی؟هزار ...- چ

 پامو گذاشتمی که من به راحتيايی ... روی تجربی همه بچه هايای خواستم.- آهان! رویم

 کهی. آرتان در حالیز می روید!همون موقع گارسون غذاها رو آورد و چی؟ چيعنیروش ...- 

 رتبه امی دونی زد گفت:- منم هم رشته ات بودم آخه ... میبا چنگالش آروم آروم ناخنک م

 و هفت ...-یست کم بهتر شدم ... بيه ...- ی شده باشيدچند شد؟!- پنج شش هزار با

ی چرا پزشکینی؟ بالی!- پس چرا روانشناسی؟!!!!!!!!- حال نوبت توئه که تعجب کنی؟چ

 روانپزشکی تونستی رو دوست داشتم ... - خب می- چون از اولم روانشناسی؟نخوند

 خوندمی مومی عميد شد؟ هفت سال بای به نظر تو عمرم تلف نمی تونستم ولی ...- آره میبش

 تر ... دو سال هم سود کردم.-ی تخصصی همون کارو کردم ولينجوریسه سالم تخصص ... ا

ی که میزی به اون چی تونستی تو بودم .... تو با رتبه من می .... کاش من جايوووووونهد

که تونم کمکت کنم ی نشده ... من مير حالم دی منم با رتبه تو ...- آره ... ولی برسیخواست

يگه زدم و گفتم:- دی.پوزخندی تهران قبول بشی بشه و راحت پزشکیرتبه ات تو کنکور عال

 رو از دستیزی ... چی بری خوای- تو که می؟- چه کاریم کنی کاريه یا ...- بیست نیازین

 و من باهات کار کنم توام دوباره واسه کنکور ثبت نامیم کل کتاباتو با هم بخونیا ... بی دینم

يه ين نداره ای بد ... تو که برات فرقيا شه ی رتبه ات خوب مياکن ... امسالم کنکور بده 

 زحمتی کنم هم تو رو تويت چرا هم خودمو اذيگه خوام برم دی ...- من که میکهامتحان کوچ

يه اونجا ی قبل از امتحان کالجاينکه ايا علمت بره بالتر ... ينکهبندازم؟- فرض کن واسه ا

ی چشمای بگم- فقط قبول کن ...- باشه قبول ...توی چیدونم- نمی خودت گرفته باشز ایزکوئ

 مزه کرد بهی. ناهار اون روز بهم حسابیدم نفهميشو شادیلآرتان ستاره روشن شد و من دل

 پنهان آرتانیت شخصينم خندوند ... ای ذاشت و منو می سر به سرم میخصوص که آرتان ه

 زبانمو بخونم. فعل زبانیه بقینم اتاقم که بشی راست رفتم تويه من ونه خیم برگشتیبود ... وقت

ی مشکل بر خوردم تويه مهم تر بود. ساعت حدود پنج عصر بود که به یزیبرام از هر چ

 برداشتم ویری فور رو با هندزفی شدم ام پی کردم متوجه نمی می کلمه رو هر کاريه یسنینگل
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یدم. پشت در اتاقش که رسیه عالیسنینگش دونستم لی مرسم گرفتم برم از آرتان بپیمتصم

 آهنگ شدم ... درستی رو از تو گوشم در آوردم و خواستم در بزنم که متوجه صدایریهندزف

يه ... ید شد شنی قشنگ میلی رو خیتش بيه خونه ... فقط ی می شدم خواننده داره چیمتوجه نم

ی بشه قرار نبود هر چیس من خی نبود چشماار تو ذهنم ثبت شد:- قریشه که واسه همیتیب

 حرف بدونی تموم شه بينجوری آرزوم شهقرار نبود که ايدنت بشه قرار نبود دیستقرار ن

 تخت ولو شده بودم وی در بزنم عقب گرد کردم و به اتاقم برگشتم. نصف شب بود ... روينکها

ی خواستم توی می بودم که وقتونده خينقدر خوندم فردا امتحانم بود و ایهنوز داشتم زبان م

 که به زوريومد ی خوابم مينقدر گفتم ... ای میسی اراده انگلیذهنم با خودمم حرف بزنم ب

 بود و3 پلکام ... ساعت ی ذاشتم لی ميت کم کم چوب کبريدپلکامو باز نگه داشته بودم. با

يه یرم خوندم ... بگی هر چه کردم که بسی فکر مينامتحان منم ساعت ده صبح ... داشتم به ا

 چارچوبی تويساد شلوارک وايهکم بخوابم که در اتاق باز شد. آرتان با بال تنه برهنه و 

 ساعت چنده؟!- آره ...ی دونی و صاف نشستم ... با اخم گفت:- ميددر ... خواب از سرم پر

 اصل سر و صداتو کرد؟!- یدارت!- سر و صدام بی؟ خواب باشيد الن بای کنیسه - فکر نم

 که تند تند دفتر و کتاباموینجور مگه؟مظلومانه گفتم:- نه به خدا ...نشست لب تخت همیکرد

ی خوام تند تند بخونم که تا وقتی امتحان مهمه؟!- خب آره ... مين اينقدر کرد گفت:- ایجمع م

 و گفت:-ید خوام برم تموم بشه ...چپ چپ نگام کرد. دست از جمع کردن کتابا کشیم

ی مياد خواه ناخواه یطشی محی اونجا چون تویری نگياد یزی هم که چينجانتر س ... ا

 منیدن به خوابی دادیری بخواب ...- چه گیر ...- واسه امتحان کالج ...- بس کن بگیریگ

 شونه من و هلم داد به سمتی تخت برداشت ... دستشو گذاشت رویآرتان ...کتابا رو از رو

. لحافو روم مرتب کرد ... چراغ اتاقو خاموش کرد و گفت:- تایدم دراز کشدآگاهعقب که ناخو

 حرف در اتاقو بست و رفت. امتحانمين بره ...به دنبال ای من خوابم نمیداری که تو بیوقت

 اومدم خونه تند تند لباسامو در آوردميومد ی خوابم می بعد از امتحان حسابی خوب شد ولیلیخ

 از تویو زنگ زد ... با غر غر گوشیم بخوابم که گوشیرم تخت تا دوباره بگی زدم تویرجهو ش

 بنفشه بلند شد:- سلااااام- سلم ... بنفشه خانومی و جواب دادم:- الو ...صدایرون بیدم کشیفمک

 - اوه!ی ...- فردا شب دعوتيگه!- بگو بابا غر نزن دیدايی پينقدر....- قربون تو برم که ایداکم پ

 و ....- نه منحرف ...ی ...- خبر مرگش چه خبره؟- تولدشه - ا لبد پارتیا- خونه عرشکجا؟به 

 .... با خنده گفتم:-يگه دی توام که آزاديگه کم بزن برقصه ديه یست نيادی فقط کس زیمخودمون
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 زنه حال خوبه اون آرتان تای زن شوهر دارا حرف مين اینخره شب جمعه ا س!- کوفت! ع

 بشر! چه طور تونستهين من موندم تو کف اراده ايیش خدای ماچم به تو نکرده ها ... وليهحال 

 ... دست و پاشو گمیست که نیرستانی نشه؟!- بابا بچه دبيک بارم به تو نزديه یتا حال حت

ی دختر خوشگل و لوند تنها بمونه دست و دلش ميه تو خونه با یرمردمکنه.- در هر صورت پ

 که؟-يای ی ... می بکنيشو خواد طرفداری با همه فرق داره ...- خب بسه بسه نمنلرزه.- آرتا

 از ساعت هفته ... اونموقع کهی کار کنم؟- مهمونی آرتانو چی ولیام دونم دوست دارم بینم

 رفته بعدميادت يعنی بذار تو خونه که یتم گوشيس نامه براش بنويه خونه ... یومدهآرتان هنوز ن

 ...- حال تا فردایايا .... پس بيگه دیم ...- آدم زرنگ!- چه کنیار بيف تشرحت رایالبا خ

یال قطع کردم و با خیو.گوشی و گفت:- بکپ! بايد خوام بخوابمخندی ميگهشب ... فعل گمشو د

یده کله آرتانو نکوبينجوری کشت تا حال ای.عذاب وجدان داشت منو میدمراحت گرفتم خواب

 دنبالمیاد خواست بی مينکه ايا ذاشت برم ی نمید فهمی نبود اگه می چاره اولیبودم به طاق ... 

ی ... من رفتم مهمونی کاغذ نوشتم:- سلم ... خسته نباشیکه تيه ی رم. روی کجا دارم مینهبب

 برگردم ... نگرانم نشو ....کاغذويروقت ديد از دوستام ... تولدشه .... شب شايکیخونه 

 کوچهیچ پی ... تویرون برداشتم و رفتم از در بین ماشیچ با سوئیفمو کاتاقم در یچسبوندم رو

 سرعتيدم آرتان بود که از کنارم رد شد به عقب که نگاه کردم دیای لحظه حس کردم زانتيه

يومد ی میم نه محاله آرتان باشه! آرتان هر شب ساعت هشت و نی کم شده ... ولینماون ماش

 گاز فشار دادم و به سرعت از کوچه خارجی پامو رویمه شش و نتخونه الن که تازه ساع

 زدن و گفتن:-ی کر کننده بود پالتومو که در آوردم بنفشه و شبنم سوتيک موزیشدم. صدا

 بودم موهامویده پوشی مشکی بلوز و شلوار تنگ تنگ چرميهجووووووووووووووون!- درد!

ی بهم میلی مدل مو خين سرم. ای بسته بودم بالی کردم بود و دم اسبیهم با اتو مو لخت شلق

 محشریپم چرمم تی بوت مشکیم داد. به خصوص با نی تر نشون میدهاومد و چشمامو هم کش

یان که اومد سمتم کی نفرین. اوليمشده بود. رژ لبمو دوباره زدم و هر سه از اتاق خارج شد

 مردم و گفتم:- افتخارو شوهرش دادمش!چپ چپ نگاين؟ دیبود:- اولل ... مادمازل افتخار م

. همه دختر پسرایم گوشه سالن نشستی های صندلی رويی و سه تايدنرفت ...بنفشه و شبنم خند

ی کار می چينجا اين:- ایدم و ناليد بهراد دوست آرتان رنگم پريدن زدن با دی هم وول میتو

ی سرش بیر خيی جورايه ... يگهکنه؟بنفشه رد نگامو دنبال کرد و گفت:- من دعوتش کردم د

 سرم؟!-ی تويزم بریافمه ها! - خب درد تو گورت! اگه به گوش آرتان برسونه من چه خاک
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 جلومونیدنی نوشینی با سیا خوره.عرشی ماست بدون اجازه من آب هم نمیم تی توينمنتر س ا

يم ... اهل مشروب نبوديم خوشگل ...هر سه دستشو رد کردی خانومايید و گفت:- بفرمايستادا

لل ... سر  فندکيه و یگار پاکت سيه ینی ....کنار سيسا تکون داد و اومد بره که گفتم:- وایاص

یدم کشیگار نخ سيه ...یر حقين زد و گفت:- مال ایه؟لبخند مال کينبود ... برداشتم و گفتم:- ا

 اشو گذاشتمبقیه یرون دادم بی که دودشو می گذاشتم گوشه لبم روشنش کردم و در حالیرونب

 بمونه توی خم کرد و رفت. بنفشه با اخم گفت:- ایسر جاش و گفتم:- با اجازه ...سر

يانم ...- مگه شایدم کشی نبود منم مينجا ايان و گفت:- اگه شاید کشیحلقت ...شبنم هم آه

یائه عرشیمیه آشپزخونه مسئول تدارکات شده .... فکر کنم دوست صمیهست؟!- آره ... تو

 کميه يم برین ها ... پاشيتیم ين این عينجا ایديم ...بنفشه گفت:- چرا ما تمرگی!- آخاه

 ...اون دو تا رفتن منميام ی کشم بعدش می مينو نشون دادم و گفتم:- من ایگارمو ...سیمبجنبون

 شدم ... نگام افتاد به ساعتیدنم کشیگار ژست با کل س مشغول سيهپامو انداختم رو پام و با 

 هميازده تا ساعت یده ... ساعت هشت بود ... خوشحال بودم که آرتان هنوز نفهميوار دروی

 ...یدم ترسی ازش میلی رفتم خونه ... هرچند که خی ميع موندم و سری نمی مهمونی تویشترب

ی ميد بهم بد بگذره ... پس نبايرانم که ای سال آخريه ين ای قسم خورده بودم نذارم تویول

 کم خودمو جمع و جوريه. يدم رو دیان نفر نشست کنارم نگاه که کردم کيه کردم حس یدمترس

 ...- مهمه؟!- مهمی کشی میگار دونستم سی دستم و گفت:- نمی تویگارکردم نگاهش افتاد به س

 دارن ...- چرا ازی خاصیپای تیگاريا دونستم سی نمید ...- اوه ببخشياد ی بهت نمیکه نه ... ول

ی برم بچسبم بهش! گفتم:- چون ازت خوشم نميد پرو! انگار بایه ترسا؟مرتکی کنمیمن فرار 

 هم گفته بود ... گفتم:-ی؟آرتان سرکشیلی بهت گفته خی ...لبخند زد و گفت:- تا حال کسياد

 غش غشيمستانه سرکشه ...- چه شغل آبرومندانه ای من کارم رام کردن دخترایآره ... - ول

 اجازه داده باشم تستمياد ی نميادم تو دختر ... با اخم گفتم:- ی با مزه اقدر و گفت:- چيدخند

 طرف اونجور که خودش دوستيا زدم!!!! گوی مزه؟چه حرفی بيا با مزه ام ین که بفهمینکن

ی به سمت من و در گوشم با لحن کشدارید گنده اشو کشیکل کم هيهداشت برداشت کرد چون 

 گوشش ... نگاهير ...دستمو آوردم بال و محکم خوابوندم زباقلواگفت:- خب بذار تستت کنم 

 خودشو رسوندیا که دور و برمون بودن برگشت به سمت ما ... اول از همه عرشيیهمه اونا

 ازيکی ... به يد لرزی میکلم بلند کرد کل هی صندلی از رويعبهمون دست منو گرفت و سر

 دست خودشيگه خورده که حالش دينقدر بود ایدا جمع کنن ... پیانوپسرا هم اشاره کرد ک
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!بغض گلومو گرفته بود ... سرموی؟ آشپزخونه و گفت:- خوبی منو کشوند تویا ... عرشیستن

يد بایا مهمونی با تاسف تکون داد و گفت:- هر بار توی خوبم ... سرينکهتکون دادم به نشونه ا

 نخور کهينقدر دفعه تا حال بهش گفتم اد ... صیم داشته باشیان کين از دست ای دردسريه

یفتاد؟ که نی ره ... حال اتفاقی بازم تو گوشش نمی ولی گی می چه چرت و پرتی دارینفهم

 بودم واسهیده کشيی کرد؟ هان؟- نه ... نه ... خوبم ...- منو باش چه نقشه هایبهت دست دراز

 خراب شد.با تعجب گفتم:- واسه من؟-چی همه ی برنامه توپ واسه تو داشتم ... وليهامشب ... 

ینم همی تعجب کردم ... برایلی تو تنهاست خیات مثل تو و با خصوصی دخترينکهراستش از ا

 نداد منم گفتمی تولدم دعوتت کنه اولش شمارتو خواستم ولیاز بنفشه خواستم که حتما برا

 خودت ... روین عيه العاده از دوستام که آدم فوق ايکیخودش دعوتت کنه ... از اون طرفم 

 خواستم شما رو با هم آشنا کنم ... مطمئن بودم که شما دو تا واسه هم ساختهیدعوت کردم م

 ... اون دوستمم الن زنگ زدهيد و همه دل و دماغت پری شدينجوری تو که ای ... ولينشد

 کادوموياد می شرکت کنه فقط ی مهمونی تونه توی اومده که نمیش مشکل براش پيه گه یم

یپ اکين ای توی ره ... از حرفاش تعجب نکردم. به خواست خودم قرار بود کسی ده و میم

ی هم سرین همی من فکر کنن ... برای روی ايگه خواستم جور دینفهمه که من متاهلم نم

من ی موندم ... ولی خودم بودم که تا الن تنها نمیتکون دادم و گفتم:- اگه من دنبال جفت برا

 گم شما دو تا کنار همی مین همی گه ... برای مینو مو دوست دارم ...- اتفاقا اونم هميیتنها

 جواب بده بنفشه و شبنمیا عرشينکه جون ...قبل از ایا عرشی ...- تو لطف دارین شیمحشر م

یان گن ترسا؟! کی آشپزخونه و بنفشه با نفس نفس گفت:- بچه ها راست می تويدنبا هم پر

یان باورم نشد ... کی ... ولیرون رو از خونه برد بیان کيان شايدمتت کرد؟شبنم هم گفت:- دياذ

 کنهی مست ميادی زی وقتی ولیه پسر خوبیان گفت:- درسته کیا آخه.عرشیست نی آدمینهمچ

ی آزاد بمونه خودش خود به خود حالش خوب می کم تو هوايه شه ... النم ی مينجوریا

 دستیا دم در کارت دارن ...عرشیا ... بیا دم آشپزخونه و گفت:- عرشاومد از پسرا يکیشه.

ينجا ایرون بیاين کشوند گفت:- بی ميرايی که دوباره ما رو به پذیمنو گرفت و در حال

 شه ... سپس خم شد وی شب منم خراب مينجوری ... ترسا نذار شبت خراب بشه که ايستیننا

یاد لحظه هم که بيه خونه ... ی ... کاش بتونم بکشمش توهآروم در گوشم گفت:- همون دوستم

 و به سمت در رفت.يد هم خندیا!عرشیا حله!با خنده و اعتراض گفتم:- عرشيگه دینهو تو رو بب

 اراده دستم رفت سمت گردنبندم.ی در بود نشستم. بی ها که درست جلوی از صندليکی یرو
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ی مهمونين به ای روح خودمو و آرتان رو حتی کرد. من خلوت بی دلم غوغا می آرتان توياد

 شد بهیده درو باز کرد و نا خود آگاه نگاهم کشیا دادم. عرشی میحپر زرق و برق هم ترج

 ...ینم رو ببیا عرشيفیسمت پشت در ... دوست داشتم دوست تعر

يدنش کم آوردش داخل. ديه و ید هم از عمد درو کامل باز کرد و دست دوستشو کشعرشیا

 ... آرتان بود ...يدم دفعه از جام پريههمان و وصل شدن برق سه فاز به کل بدن من همان ... 

 توی خدا حال چه خاکی ایااااااااااااا؟ داره به عرشی آخه آرتان چه ربطين؟ بدتر از ایبدشانس

 تونستمی شه خشک شده بودم سر جام نمی مار می که افسون چشمای کنم؟ مثل خرگوشمگور

ی به سمت من و منو با دست به آرتان نشون داد. مید چرخیا دفعه عرشيه فرار کنم ... یحت

 لل شووووووووووووهمه وجودم داشتیاااااااااااااااااااخواستم داد بزنم:- نههههههههههه عرش

 دفع آرتان متوجه من شد. حال هر دويه دستم نبود! یگار. حال خوبه سيد لرزیاز تر س م

یافه قی زد ولی داشت تند تند با آرتان حرف میا سر جامون. عرشيمتامون خشک شده بود

 شد. سر خودم داد زدم:- اوووووووووووووو چته؟یآرتان لحظه به لحظه داشت ترسناک تر م

 مچتو نگرفته! بعدشم ... اگهيگه نفر ديه که تو بغل خت لی؟ کار کردی بابا! مگه چیرینم

 ازين ای باشیف باش اگه ضعی ... قویست مهم نبود ... لباستم که لخت نيدت دی ميماونجور

 به خودمی رو زد کنار و اومد به سمت من. هر چیا حوصله عرشی شه. آرتان بیبابات بدتر م

ی جلوم .... زل زد تويساد. وايد لرزی ماشتاعتماد به نفس داده بودم کشک بود. پاهام د

 ترسا!ین دلم با خودم حرف زدم:- ببی بار توين آخریچشمام ... آب دهنمو قورت دادم و برا

 ... پسی تولد دوستت دروغ هم نگفتی ری می داری! بهش گفتی نکردی خلفيا یتو کار پنهان

 کم بهم کمکيه جملت آخر ين ...ای کردی کنه کار خلفی فکر میدی ترسینه باش اگه ببیعاد

ی! اگه میايی؟ توام دوست عرشی؟ کار داری چينجاکرد. لبخند زدم و گفتم:- دا آرتان! تو ا

ينجا ... چقدر خوشحال شدم ایايم کردم تا با هم بی صبر میايیدونستم توام دوست عرش

 و بنفشه داشتننم زد ... پشت سرش شبی نمی حرفیچ کرد. هی ...آرتان فقط نگام ميدمتد

 آخه ما کهی کردن. ولی بودنش و بدتر از من داشتن سکته ميده کشتن ... تازه دیخودشونو م

ی گی نمیچی!!! دوباره گفتم:- آرتان ... چرا هیديم؟ ترسی پس چرا ميم نکرده بودیکار خلف

ی بعد مدم کادومو بيسا شروع شده وای ...- کجا؟!!!! تازه مهمونيم شده؟؟!- بپوش بریطور

 خواستم ضعفی شد ... نمی انگشتاش له میون دستش ... دستم داشت می.بازومو گرفت تويمر

 منی دوباره گفت:- شکستن دستت برايدم نگفتم ... فقط پوست لبمو جویچینشون بدم پس ه
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 ...آبيم داره ... مجبورم نکن بشکنمش ... برو بپوش بريگه دیک فشار کوچيه به یازفقط ن

ی جمع نمين ای توی آرتان کسین گفتم:- ببی درد گرفته بود ولیلیدهنمو قورت دادم. دستم خ

 کجا ول کردهیست دونه که اونم معلوم نی ... فقط بهراد مینطوردونه من متاهلم تو رو هم هم

ینه و نفس هم تو سیشتر حرفمو ادامه ندادم چون فشار دستش بيگه ....ديمرفته ... اگه با هم بر

 نه؟سرمو به نشانه مثبت تکان دادم و اونم دستمو ول کرد. بايا ی ری شد. گفت:- مسمن حب

 سرم. بنفشه و شبنمی رویدم هم کشيمو و روسریدم اتاق تند تند پالتومو پوشیبغض رفتم تو

 گفت:-ی آهسته ای شده بود. شبنم دستمو گرفت و با صداید اتاق رنگ جفتشون سفی تويدنپر

 نگفته ... الن ازشیزی کنه؟!بنفشه هم با بغض گفت:- به خدا بهراد چی کار می چينجا اينا

 زنه بلکه بتونه آرومشی نگفته ... النم داره با آرتان حرف میزی ... قسم خورد که چیدمپرس

یمی ... آرتان دوست صمیست نیزی چینکنه.دست جفتشونو گرفتم و گفتم:- نترس

يی گرفت گفت:- بلی اش ميه!شبنم که داشت از زور تر س گریداد داد بی ...- ایاستعرش

 من که کاری زنه ... ولی فوقش دو تا داد میست حرفا نين وقت ؟- نه بابا آدم ايه یارهسرت ن

 ...از لحنش خنده امی حتی قرم نداديه شد و گفت:- تو ير نکردم ...شبنم اشکش سرازیخلف

يم شه حال هم بری نمی ... طورین:- نترسم و گفتیدمگرفت اشکشو پاک کردم و گونه اشو بوس

ی! خطرناکه ها ...پوزخندی؟ رژ سرختو پاک کنی خوای ...بنفشه گفت:- میومدهتا دادش در ن

ینجوری کنه چه خبره ... همی ... حال اگه پاکش کنم فکر ميده دینجوریزدم و گفتم:- منو هم

 و بهراد مشغول حرف زدنیا و عرشن ... آرتایرون حرف رفتم از اتاق بينخوبه.به دنبال ا

یا مردم حال عرشی ...داشتم از خجالت ميم و رو به آرتان گفتم:- بريکشونبودن ... رفتم نزد

 چهينجا ایدم بابا! من آخرم نفهمی با تعجب گفت:- ایا کرد. عرشی خودش میش پيیچه فکرا

یه؟ موضوع چین شما بگانوم ده ... ترسا خی پرسم جواب نمی می آرتانم هر چينخبره؟! از ا

 نزدم. آرتان دستمو گرفت و راه افتاد سمت در.ی انداختم و حرفير سرمو زين؟ ریآخه کجا م

!!!ين؟ بدتر از ايگه دی هم باهاش بود ... وايان تلو تلو خوران اومد تو ... شایانهمون موقع ک

 و آرتانيان شناختن! شای همو نمیمیش صمی دوستایا عرشين! من موندم تو کار خدا! ایلعنت

يم بودن تا حال ... بگذريده ما همو ندی تا روز عروسی بودن ولیا عرشیمی صمیهر دو دوستا

يهو ... ید نگاه کرد و منو کشيان به شای نبود. آرتان چپ چپينمن اگه شانس داشتم وضعم ا

ی برای؟ کارشی منو؟ اصل تو چی ترسای بری اومد جلوشو و گفت:- ولش کن ... کجا میانک

يهو! یااااااااااااااااان کیريییییییییییییییییییی.بمیرم دستشو بگيد فقط من بای؟ دستشو گرفتیچ
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 صحنه نگاهين ... همه سکوت کرده بودن و به ايوار گرفت ... چسبوندش به دیانو کيقهآرتان 

 دندوناشی لز ... آرتان ایشتر بين از ايزی. آبروريومد ی کردن ... اشکم داشت در میم

 ... اولياد ی به کارت میلی خينده منو خوب گوش کن که در آی! حرفایوون حین:- ببيدغر

 خوک مست ...يه کنه به يلت ... نه اونقدر که تبدی داریتشو بخور که ظرفی اونقدریشههم

 و اون نباشن ...ينو نامو س ای ذاری که ميی کسای حواست باشه دست رویشهدوما هم

 بود و زل زدهيده از سرش پری مستیان کارشم؟!!کی من چی بدونی دوست داریلیسوملا .... خ

:- شوهرشمممممم ... حال اگهید داد کشيهو آرتان اونم با وحشت ... آرتان یبود به چشما

 اومد جلو. شونه آرتانو گرفتیا!!!! عرشیری؟ بگیو دست کی خوای بگو ميگه بار ديه یمرد

يوار و از دید کشیانو کيقه ....آرتان ی تو که ازدوج نکرده بودآرتان؟ ی گی میو گفت:- چ

 پرتیان بودن. کيستاده حرکت شوتش کرد اون سمت که چند تا دختر ايهجداش کرد سپس با 

 دخترا بلند شد. حال نوبت من بود ... اومد سمت من دست منویغ جی دخترا و صدایشد رو

یا خانم ... ببخش عرشین گم ازدواج کردم ... با همی ما و گفت:- حاليش قوی دستایگرفت تو

 منويبا. تقریرون بیم رفتیا و هر دو از ساختمان عرشیدکه تولدتو خراب کردم ...دست منو کش

ی می و خودشم سوار شد. دوباره داشت حرصشو سر گاز خالینش ماشی صندلیشوت کرد رو

 اراده دوباره اشکامی بودم که بیده خجالت کشينقدرکرد. کمربندمو بستم و صاف نشستم. ا

 دونستم کهی کنم می ميه دارم گرینه کرد که ببی نگام نمی کردن. حتی میسداشتن صورتمو خ

 ام گرفته بود بعدش آرتان مهربون شده بود ...يه اشکام حساسه چون تا حال هر وقت گریرو

ی کرد نمی شدم دستم هنوز درد میاده پيع شد. منم سریاده پارک کرد و پینو در خونه ماشیجلو

 داد دست نگهبان و با هم سوار آسانسوریچو بشم. سوئیادهخواستم دوباره با زور مجبورم کنه پ

 وارد شدم ويع دونستم آرامشش آرامش قبل از طوفانه ... در خونه که باز شد سری ... ميمشد

ی دارير زی ... کجا سرتو انداختينجا این بشیا اتاقم که از پشت سر گفت:- بیخواستم برم تو

 خوام برم لباسموی آرامش برگشتم طرفش ... هنوز زود بود سگ بشم ... گفتم:- می؟با ریم

 رفتم. عقب گرد کردم و گوشهیش تا مرز سکته پيادش فرينجااز این بشیاعوض کن ...- گفتم ب

ينکار چون از اصبیه عیلی مشخص بود خین زمیکاناپه نشستم ... با پاش ضرب گرفته بود رو

 دعوام کرده بود. بعد از چند لحظهی کرده بودم حسابينکارومتنفر بود و چند بار که من ا

ی!- طفره نرو ...- من اصل نمیو؟ شنوم ...آب دهنمو قورت دادم و گفتم:- چیسکوت گفت:- م

يه!!! ونی؟ مهميه رفتم ...- ی مهمونيه!!! من بدبخت فقط یه؟ تو واسه چی رفتاراينفهمم ا

239

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

ی کردی کارا مين از ای خونه بابات بودی ات بوده ... تا وقتیشه انگار کار همی گی میجور

 ...-يگه الن دی- آرتان ...- جواب منو بده ...- نه ... ولی؟ کنی می خونه من داریکه حال تو

ی اومدنی کنم اگه فکر کی ميکی يوار مخ پوکتو با دی؟ آزاد شدی؟ شوهر کردی؟ چيگهالن د

 کوهيعنی ...ی خراب شده بکنين تو ای ذاشت بکنی که بابات نمی خونه آرتان تا هر غلطیتو

یا کوتاه شده بود. ادامه داد:- عرشی واقعی بود. زبونم به معناین گفتن همیآتشفشان که م

ه رابطیدم که هنوز نفهمیز همه چی بيان شايدم شای؟ اون پسره مست پا پتيادوست توئه؟!!!! 

. از جا بلندید کشی مخم پنجول می داشت رویناش!!!!دستامو مشت کردم توهیه؟ات باهاش چ

 منم داد زدم:-ينبار سر جات گفتم ...این نعره زد:- بشيبا اتاقم. داد که نه ... تقریشدم که برم تو

 هر چند که صورت منيستاد تو گوش کنم ...بلند شد. صورت به صورت من ای به تهمتاینمبش

ی مچاله شده منو از تويادداشت مشتش و ی اش بود. چونه امو محکم گرفت توینه سی روتا

ی ... قبول داريگه دی تو نوشتينو صورتم و گفت:- ای شلوارش در آورد گرفت جلویبج

یا تولد دوستت ...- آره آره آره ... عرشی!- نوشتی؟ نه ...- خب که چيادست خط خودتو 

 که منو واسه تولدش دعوت کرد منم بای دوست معموليه پسرم وست نه دیدوست منه ... ول

 داد بهم ... به من چهیر رفتم .... به من چه که اون پسره مست گی همه شئونات اسلميترعا

!!!!! دستموی؟ تو مگه مجردی؟ مجردی به همشون گفتین اونجا بود؟- واسه هميانمکه شا

 کرد. بای ميت داشت گوشمو اذيگه بود و دشده گوشم ... صداش بدجور بلند یگذاشتم رو

 ارزشی شم ... واسه چی که رفتم مجرد ميگهبغض گفتم:- آره گفتم مجردم ... چون از سال د

 قدم اومد جلو و گفت:- بودن با من واست ننگيه ... یرون گردنش زد بيین؟رگ پایارمخودمو ب

يه من دست هم بهت نزدم ... مای ولی واست ننگه که تو خونه من بودين ايدم! شاياره؟ یم

ی کی نگاش کردم و گفتم:- چته؟ هول برت داشته؟ فکر کردیت آره؟ با عصبانیتهسرافکندگ

یرتای که با توجهات و غيی توين چاکتم؟!!!! بدبخت! فعل اینه عاشق سی فکر کردی؟هست

 دل خودتو داشتهای ... هويده که دست و دلت لرزيی توين ... ای داری چه حالیداست پیتخرک

 خندهيه صورتش شکل یباش که باد نبرتش ...چند لحظه با تعجب نگام کرد بعد کم کم تو

ی نشست رويد خوب خندی شده بود! وقتيوونه شد به قهقهه ... ديل خنده تبدين شد و ايدارپد

ی کنی موجه ذره بهشون تيهکاناپه و گفت:- بچه ... بچه ... بچه ... همه دخترا بچه ان ... تا 

 گفتم ... من دنبالی بار بهت چيه رفته يادت رن ... انگار ی فرو ميا رویواسه خودشون تو

 کرده ... توجهات من فقطی که خودش ازم خواستگاری ها هستم ... نه دنبال دختریافتنیدست ن
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 دلت خواست بکن ... منی لحظه به بعد هر غلطين از ای دستم ... ولی که تو امانتينهبابت ا

 برقص ...ی که خواستی ... برو تو بغل هر آشغالی ... برو پارتیست به گردنم نينی دیچ هيگهد

 کن ... تصادف کنيتت ... بذار همه مزاحمت بشن بذار همه اذیابونابرو تا نصفه شب تو خ

 ازم منو هيت ذره حمايه گونه همون يچه ی حرفاين نداره تو با ایتی واسه من اهميگه ... دیربم

 حرف از جا بلند شد و رفت بهين کم بزرگ شو.به دنبال ايه ... دختر کوچولو یدست داد

 شدم.ی برام گرون تموم شده بود که داشتم از زور بغض خفه مينقدرسمت اتاقش. حرفاش ا

يی هفته ازاون شب کذايک ...یر با هم شکست ...- برو به درک ... برو بميادمبغضم و فر

 خودمم بود چونیر تقصيی جورايه. يدم بارم آرتان رو نديه ی هفته حتيه ين ایگذشت و من تو

یرون از اتاقم بید خوابی که نمی اتاقم و تا وقتی رفتم توی شد من میهر وقت زمان اومدنش م

 هم ازش وحشتیلی ... خینمش خواستم ببی کرده بود که اصل نمیرم تحقينقدر ... ايومدم ینم

 داده بود به رستوران سر کوچه ویر نفره بود آرتان هم گيه پختم ی که ميیداشتم ... غذاها

 شده بوديحم و تفری ... تنها سرگرميدم دی آشپزخونه میز میظرف غذاهاشو هر روز رو

 قرار بوديعنی رفته بود ... يادش قولشو هم یرفتن به کل س زبان و نظافت کردن خونه ... حت

به من واسه کنکور کمک کنه ... بهتر من که اصل حوصله دوباره در س خوندنو نداشتم. بعد

 بودم ... دوستياش شه عاشق غد بازی هفته حس کردم دلم داره براش تنگ ميکاز گذشت 

 برداره و آتش بس اعلم کنهی لجبازين خودمو بهش نشون بدم بلکه دست از ای جوريهداشتم 

يدنه دی وی دونستم مشغول تی و ميومد ی میرون از بيزيون تلوی شب که صدايه ینم همیبرا

 کردم و به بهونه خوردن آبيش کمم آرايه رنگ تنم کردم و ی تاپ و دامن خوشگل صورتيه

 تنش نبود.یچی شلوارک کوتاه هم هيه کاناپه جز ی بود رویده ... دراز کشیرونرفتم از اتاق ب

 صاف نشستيهو من يدن. با دم کردم نگاش نکنی خونه لخت راه بره ... سعیعادت داشت تو

ی نگاشو قشنگ حس مینی آشپزخونه ... سنگی و رفتم تويرسر جاش منم سرمو انداختم ز

 تا حرارت درونمیدم رو گذاشتم دم دهنم و قلپ قلپ سر کشی تشنه ام نبود بطرينکهکردم. با ا

يهو نه که يا حدسم درسته ینم برگشتم ببیده کردم هنوز همونجا دراز کشیکمتر بشه فکر م

 نزدم.ی حرفی چشماش ولی بود. زل زدم تويساده پشت سرم وایقا ... دقیزی چيهخوردم به 

 نگامی دوخته بود تویشو داغ عسلی که چشماینجور رو ازم گرفت و گذاشت دم دهنش همیشهش

گار ... انیرون رو دوباره داد دستم و رفت از آشپزخونه بیشه رو تا ته خورد بعدم شیشه شیآبا

 کرد ... خاک بر سر! نه خاک بر سرين بود ای چه کارينمن نوکر باباش بودم! پرووووو! ا
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 اپن و گفتم:- نوکری رویدم رو کوبیشه شا خ و دم تنگ شده بود. شی غول بين ایمن که دلم برا

 دوسشينقدر من اینم رو عوض کرد و گفت:- واسه همی وی بود ....کانال تیاهبابات س

!يییییییی دوست نداره. تو غلط کردید خواست بگه پوست سفی ميعنی کثافتتتتتتتتتتداشتم ....

 ... برویستم من نيگه ماه ديه و راه افتادم سمت اتاقم که گفت:- از فردا تا یدم کشیقینفس عم

 ماه؟!!!! مطمئن بودم دلم براشيک خواست بره؟!!! ی. کجا ميستادمخونه بابات ...سر جام ا

 دوستاش برهیپ خواست با اکی خواد بره ... نکنه می گفت کجا می شه. کاش میتنگ م

ی منه با دخترایمسافرت ... مطمئنم توشون دخترم دارن ... دوست نداشتم حال که اسمش رو

ی میزی چيه سمت اتاقم که گفت:- یفتم .... آب دهنمو قورت دادم و دوباره خواستم راه بيگهد

! کثافت! کثافت!یعیه شه؟ طبی دلت برام تنگ می بگی خواستی- میر ...- نخیا بگیخواست

ی اعتماد به نفس بگم؟!! برگشتم به سمتش و زل زدم توی خداين تونستم به ای میکثافت! چ

يه قد ی سالته ... ولی کرد ... گفتم:- سی پوزخندم گوشه لبم بود. منتظر نگام ميهچشماش ... 

 واسهی نکنی پردازيا ذهنت روی توينقدر و ای کم بزرگ بشيه ... وقتشه ی فهمیبچه نم

 اتاقم. حرف خودشو به خودشی بال انداختم و رفتم توی حرف شونه اينخودت...به دنبال ا

ينبار اینمش قراره نبيگه ماه ديک از امشب تا ينکه دلم خنک شد! از فکر ای دادم ... هايلتحو

ی جوريه يد شدم .... بایدن مشغول رقصو آهنگ شاد گذاشتم يه لب تاپم یخوشحال شدم. تو

 دونستم کجای نمی کردم. دو هفته از رفتنش گذشته بود و من حتی میجانی هیهخودمو تخل

 کردم بهش فکر نکنم دوست نداشتم آرتان همهی می کردم دل تنگش نشم. سعی میرفته ... سع

 شد وی بد اخلق میشتر بی بود ... چرا هر چیب برام عجی خودش بکنه ولیرذهنمو درگ

ی برعکس همه پسراينکه. چرا با ايومد ی ازش خوشم میشتر من بید کشی سرم داد میشترب

 کردم. از همونی بار نازمو بکشه بازم من بهش فکر ميه یدور و اطرافم بود و بلد نبود حت

 باباه کيی برام مهمه. وقتاينقدر پسر اين چرا ایدم فهمی نميدمش دی رستوران میاول که تو

ی دود میگار و پک پک سیاط حی رفتم توی کردم می سو استفاده ميزنبود از غفلت عز

ی بود ... میر با اردلن درگی شدن. شبنم حسابی شبنم و بنفشه هم بهم ملحق میکردم ... گاه

 خواد غرورشو بشکنه ... شبنم به خواسته منی می از رو بسته و حسابیشروگفت اردلن شم

 سخت بود ...یلی بود. براش خی خودش از درون رو به نابودی کرد ولی به مثل ملهداشت مقاب

 زن و مرد اتفاق افتاده بود و مشخص بوديه ین مبارزه تن به تن بود که بيه ينبه قول خودش ا

ينجوری ايم خواستم بذاری ما نمی خوره ... ولی و زن زودتر شکست میشتره بیروشکه مرد ن
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 رابطهيه ی برابر اردلن بود .... بنفشه هم توين شبنم چندی فشار رومینمبشه و به خاطر ه

 پروژهيه ی که آرتان برایدم بهراد فهمین هميق کرده بود ... من از طریر با بهراد گیاحساس

 بخوام سفارش بدم ازاونوریزی چيه يد هم به من نگفته بود شاينو ای رفته آلمان .... حتیقاتیتحق

یزی چيگه هم دی و کسی کاريت هم فقط گفته بودم رفته مامورينا جواب بابا ار دیارهبرام ب

 لبير خوندم بنفشه زنگ زد بهم. زی روز که تو اتاقم نشسته بودم و داشتم زبان ميه ... یدنپرس

ياد شدم و نتونستم به تو یر گذاشتم دم گوشم و گفتم: - هان؟ - من پیو شده؟ گوشیگفتم:- باز چ

 ... - واقعلا - واااااای الهیری - بمی؟ سلم - خب حال که چی بگی داری که بر میوبدم گوش

 گرفته حوصله ام سر رفته ... - دلت واسهیلی! دوباره چه مرگت شده؟ - دلم خی؟واسه چ

 بفهمه. دوست نداشتم رازم لو بره ... من فقط دلمیزی خواستم بنفشه چیآرتان تنگ شده؟ نم

 و گفتم: - آدم قحطه؟ مگه آرتان تايدم بود. خندیفتاده نی ايگه بود اتفاق ده آرتان تنگ شدیبرا

 کرد.ی نمی بود و و نبودش که فرقياورد؟ ی در می بازیجک من ملی که بود هر شب برایوقت

ی روش ها مين تریرين ... آخه احمق دو تا آدم که به هم محرمن به شی- از بس تو شعور ندار

 النو هم دری. ولیست. مهم نین ، بشین از هم جدا بشين خوایتونن همو سرگرم کنن. حال م

 ...ی کنی بالخره حرف منو درک می روزيه ... ی فهمی ... - توام نمی. - تو کل منحرفيابین

ی ميم خواستم بگم که ما داری تو رو ندارما ... - میحتای- حال حرفتو بزن من حوصله نص

 من و مامانم و خاله ام و دختر خاله ام. توام کهيعنی! - ی؟ کيعنی ما ... - یا قشم توام بيمر

 استراحت به خودتيه شه. ی ام که ترم زبانت تموم ميگهحوصله ات سر رفته. دو روز د

. از خدا خواسته صافيم گردی و بر میتی صفا سيم ری. ميم ری می دو هفته ايمبده ... ما دار

 ذاره ... -ی ذاره؟ - اگه شوهرت بذاره بابات هم می بابا مرتنشستم رو تخت و گفتم: - به نظ

 گفتی ارزه ... خر نشو - من اصل شمارشو ندارم. - بهراد میمن عمرا به آرتان بگم ... - م

ی گه نه ... - تو مگه نگفتی دونم می بگم. میهمون شماره خودش اونورم دستشه ... - آخه چ

 حال خودت؟ خب حال زنگش بزن و اگه خواست زربه تو رو ول کرد یاز بعد از مهمون

ی ميگه شه. سه روز دی می چینم خودشو. - باشه بذار ببی کن حرفايادآوری بزنه بهش یالک

 تونستمی می کم نگاش کردم. چه طوريه که قطع کردم یو. زود باش ... - باشه ... گوشيمار

 کرد دلم براش تنگی حال فکر مرام بود بیغرورمو بکشنم و زنگ بزنم به آرتان. کار سخت

ی گذاشتم در گوشم. میو. با سرعت شمارشو گرفتم و گوشيد ارزی به قول بنفشه میشده. ول

 رو برداشت ... - بله ... تو دلم گفتم بله وی نشم. با بوق دوم گوشیمون موقع پشيهخواستم 
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 ... - شناختم ... خاک برآرتان بار به من بگه جانم! گفتم: - منم يهکوفت. حسرت به دلم موند 

. به ناچاريین پایاد تخته مرده شور خونه بیگرت ... جیییییی الهیری احساست ... بمیسر ب

ی صدایخودم گفتم: - سلم ... - سلم ... - راستش ... سکوت کردم. اونم سکوت کرده بود. ول

ی زودتر کارتو بگو ولرم بودم. انتظار داشتم هرآن داد بزنه من کار دايب غریبنفساش عج

 برد. آبی لذت میزی چيه. انگار داشت از ید کشی صدا دار می گفت و فقط نفسای نمیچیه

 از پشت تلفنی نگفت. حتیچی خوام برم قشم با دوستام ... هیدهنمو قورت دادم و گفتم: - من م

ی چیدم فهمی و ميدم دی بود لاقل حالت نگاشو میشم ترسوند. کاش پیهم عکس العملش منو م

! خوبهی؟ ... - با کيگه - سه روز دی؟ گذره. چند لحظه که گذشت گفت: - کی سرش میتو

 نداره ... هر طوریبراش هم مهم نبود! گفتم: - بنفشه و مامانشو خاله اش ... - به من ربط

 گه. -ی شوهرت می گه هر چی آرتان؟! خب بابا هم می چيعنی دونن. - یبابات صلح م

 داره. بغضیارتو اختی ده بهم ... - دخترشی اجازه نمينجوری همونه که گفتم ... - امنحرف 

لل ... -ی خریلیکردم. صدام به لرزه افتاد و گفتم: - خ لل ... اص  آرتان ... - نظر لطفته ... - اص

 منوی ... فقط دوست دارم بدونم به چه جرمیرم! - نخی؟ که منو بکوبی گردیدنبال کلمه م

ی زنی میغ دونممممممممممم - چرا جی ... - نمی دونی - خودت بهتر می؟ کنی مجازاتم

ی کوچولوام. ولی نی کوچولو ها نه ... من اصل خود نی نی نین کوچولوها؟! - عی نی نینع

 ... اومد وسط حرفم و گفت: - تو ازی داری واسه چی کوچولو بگی نی نين واسه ايدتو با

 سو تفاهمات براتين خوام ای ... نمی کردی برداشت می ايگه جور دمن ی ها و محبتايتحما

 لزم نست همه اش مواظب تو باشم. هم تويگه. هم من ديم راحت ترينجوریدردسر بشه. ا

 ... تو درکياده که اعتماد به نفست زينه. - مشکل تو فقط ای کنی نمی الکی خودت فکرایشپ

 به تو رو فقط کم دارم. -ی وسط وابستگين رفتنمم؟ اارای وار دنبال کيوونه که من دی کنینم

 حال اگهی گی که تو مینه خب همیلی ذهن دخترا فقط خودشون و خدا خبر دارن ... - خیاز تو

یر شما رو به خيگه بنده با دوستام برم قشم ... بعد ديید بارو اجازه مرحمت بفرمايه ين شه ایم

 گه بابات بابات ... اگه قراری می با بابات مشورت کنم. - ااااا هيدو ما رو به سلمت ... - با

ی رم همون منت بابامو می کار می خوام چی تو رو ميگه که دیره بگیمباشه بابام برام تصم

 آرتان دوست داشت منوين رو قطع کرد. کل ایکشم. سرد و خشک گفت: - برو بکش و گوش

يگه شد دی قابل تحمل میر وقتا غی وقتشم بعضمون کار کنم؟ هی خدا من حال چیآزار بده ا

 الدنگين غرورم که به خاطر ایف کردم. حی تحمل مينو ايد بایچه برسه به حال! چطور
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ی گوشی اش تویمانه صمی گرفتم. بعد ازچند بوق صدايانو برداشتم و شماره شایوشکستم.گوش

یر خب شمشیلی! - خی ... - خودتاز هود - زبون درین ... - سلم رابیندرل: - سلم سیچیدپ

 و گفت: -يد دونم ... غش غش خندی تره ... - ميکواسه ما نکش خانوم گردن ما از مو بار

ی حرف مينجوری بود باهام ایلم که وکين. خاک بر سرم ايانخب حال امرتون بانو؟ بازم به شا

! دلم گرفت. کاشجانم؟ ... - يان ... گفتم: - شايبه هفت پشت غرینزد اونوقت شوهرم ع

ی شه پس؟ چی ما درست می کارای فکر نکنم و گفتم: - کیزا چين کردم به ایآرتان ... سع

 دانشگاه ها بهمن ماهه ...يرش ... پذیومده براش نیشد؟ - مدارکت رو فرستادم ... هنوز جواب

 تازه دو ماهزودی؟ ین کشه؟ خسته شدم ... - به همی کنه. - چقدر طول ميیدت تايدبعدم دولت با

 ...یت ... صبر کن فقط ... چه خبر از شوهر بد اخلق وحشیچی کار کنم؟ - هیشده! - خب چ

 خبیلی ... - بالخره اسمش رومه ... - خيادا ی!!!! بهت نمی؟ شدیرتی- اوهوووووو ... - غ

يه کنم ی جور می مهمونيه پس ی آلمانه ... - آره ... - اوکیدمحال حالشون چطوره از شبنم شن

 بود. - هری هفتصد پشتم کافی بار برايه. - نه قربون دستت ... همون یای در بی کسلينکم از ا

 حس کردمی خبرم کن. - باشه حتملا بعد از قطع گوشی در هر صورت اگه خواستیلتهجور م

 گرفتمیم. تصمه قشم بشم بابا محال بود اجازه بدیخیال به کل بيد دونستم بایحالم بدتر هم شده. م

ی بابا رو راضی خونه آرتان ... اونجا راحت تر بودم. با هزار بدبختی مدتو برم توين ایهبق

 بهمی خونه آرتان .... اونجا راحت تر بودم آتوسا هم قول داده بود هر از گاهیکردم و رفتم تو

 چارهی ... ولبرم دلم سوخت که نتونستم یلی رفت قشم و من خيناسر بزنه. بنفشه با مامانش ا

 داد. دوی دوست داشت انجام می آرتان و اون هر کاری دستای بودم تویر نداشتم. فعل اسیا

 آرتان دلتنگ شده بودم کثافت نکرد بهی برای هم گذشت و ترم زبانم تموم شد حسابيگههفته د

 مردمن مینه خبر نگرفت ببيگه زنگ بزنه. بعد از اون روز ديهحرمت هم خونه بودن بهم 

 شکستم. کاشیشعور بين ای من که غرورمو برایف بود ... حی شترینه اش کینهزنده ام؟! ک

 تويی که نکرده. تنهايی خودش چه فکرایش پرو شده حال. پينجوریمنم بهش زنگ نزده بودم ا

 توی دوريه هفته چهارم بود. عصر با شبنم يان داد ... پای آزارم می ترسوند ولیخونه منو نم

 خودم درست کردم وی کم کتلت برايه خسته شده بودم. ساعت نه یلی و خيم زده بودخیابون

 و رفتم گرفتميخچال ی مانده غذا رو گذاشتم توی خسته بودم که باقينقدر خوردم. ای خالیخال

 بالشير از زیمو شدم ... گوشیدار بی دونم ساعت چند بود که از زور تشنگی. نمیدمخواب

 لب غر زدم:-ير به ساعتش نگاه کردم ساعت سه نصف شب بود. زی چشميه و یرون بیدمکش
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ی نشد. خالی کردم بخوابم ولی ... دوباره سعيگه بخواب دیر!!! بگیری؟ می میحال آب نخور

 چشم بازيه خوردن کتلت ها حال تشنه ام کرده بود. به ناچار از جا بلند شدم. همونطور با یخال

 چراغ روشن آشپزخونه سر جاميدن با دی که خواب از سرم نپره ولزخونهراه افتادم سمت آشپ

 آشپزخونه کمی توی ايه سايدنخشک شدم. نکنه دزد اومده؟ هر دو چشمم باز و گشاد شد. با د

 منو به دستپختت عادتينقدر دختر که ایری: - نمیدم آرتانو شنیمونده بود سکته کنم که صدا

 سريدم تر که ديک کرده بود. با من بود؟!! چند قدم رفتم نزداهاتو غذی ... چقدر دلم هوایداد

 زنه. خنده ام گرفت. همونجای و ظرف کتلتو گرفته دستش و داره با خودش حرف ميخچاله

 کم خوب نگاش کردم. موهاشو کوتاه کوتاه کرده بود در حد چنديه و يسادم وايکی تاریتو

 کم لغر تر شده.يه هاش بود ... اما حس کردم ناره بلند تر از کی ... وسط سرش ولیلیمترم

یز می داشته ... ظرفو گذاشت روی ايگه دیل دليدم اونجا باشگاه نرفته. شاينکه به خاطر ايدشا

ی اومدی و مشغول خوردن شد. در همون حالت گفت: - تو کی صندلیو خودشم نشست رو

 دستید که رسينجا ... نکنه ؟ به است که تازه اينا!! ای؟ کتلت درست کنیخونه که وقت کرد

يز پنهان شدنو جايگه. دیرون از آشپزخونه اومد بيع. از جا بلند شد و سریداز خوردن کش

 ...یر به خیدن کاناپه و گفتم: - رسی خواست بره سمت اتاق من خودمو انداختم رویندونستم. م

یمر خ نی بود رواده به سمت من. نور آشپزخونه افتیدسر جاش خشک شد و آروم چرخ

! - نه ...ی؟. چند لحظه فقط نگام کرد و سپس گفت: - خودتینه تونست منو ببیصورت من و م

 وقت شب ... اونم تنها!!!! -ين!!! ای؟ کار داری چينجاروحمه اومده عذابت بده ... - تو ا

یدم خونه سهم دارم. - ترسا ... - هوم؟ - پرسين داره؟ فکر کنم تا قبل از رفتنم منم تو ايرادیا

 نذاشتميمت حری داره؟ نتر س پامو تويرادی چه ایدم - و منم پرسينجا؟ ای تنها اومدیواسه چ

 منی خونه رو چند نفر از دوستاين اید کلی دونی مونده. - می و رفتیهمونجور که ولش کرد

ی موباره خونه خودت دی ... اگه اومده بودن تویست تو خونه نی دونستن کسیدارن؟ اونا م

 خونه اتو ... اومدید توئه که با وجود من کلياديه زیرت از غينم. - ای شدی ميت و اذیدیترس

ين نشو ... ايوونه به من نشست و گفت: - دیده کاناپه. چسبیخودشو انداخت کنار من رو

 خونمو دادم به دوستام ... اونم بهید کليم مزخرفو هم به من نگو ... من تو زمان مجردیحرفا

 کهینطور بهش باشم هميک نزدیلی خواستم خی نه همه اشون ... از جا بلند شدم. نميشون سريه

ی نمیت خونه احسا س امنين تو ايگه رفتم گفتم: - در هر صورت من دیبه سمت آشپزخونه م

 باهميی من و تنهايی؟ - بترسم؟ از تنهايی؟ تنهایدیکنم. صداش از پشت سرم بلند شد: - نترس
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 شدی که از آشپزخونه خارج می نگام کرد. سپس در حالیق ... چند لحظه عمیقیم ساله رفیلیخ

 ... آرتان رفتی آبو برداشتم و گفتم: - اوکی خسته ام ... بطریلی رم بخوابم خیگفت: - من م

 تونستم دروغ بگم حال کهی اتاق که بخوابم. به خودم نمیمنم آبمو خوردم و دوباره رفتم تو

یدار کردم. صبح که از خواب بی از قبل احسا س آرامش میشتر بیلی خونه بود ختویآرتان 

 کردم کهی میز تميع رو سریزا چی سريه يد. بایست خونه نی توی دونستم که کسیشدم م

يه کردم ... ی ميم قايد بایگارامو کردم. سی می خاليد بایگاريمو سير نبره مثل زيیآرتان بو

 خواستمی ذاشتم سر جاش. نمی ميد آرتان برداشته بودم که باابخونه کتی کتابم از تویسر

 آموزش زبانم به کتاباشی برای اتاقش. دوست هم نداشتم که برم ولی اجازه رفتم تویبفهمه ب

 آشپزخونه هو سی درست کردم ساعت دوازده ظهر بود. رفتم تویزو همه چی داشتم. وقتیازن

 که تلفن زنگ زد. خوبهیدم پخی می کرده بودم بدجورررر ... داشتم قورمه سبزیقورمه سبز

 بودم کهی عاشق آشپزينقدر شدم ای میالش خی تلفن بود وگرنه بیتو آشپزخونه هم گوش

 کهینطور تلفن و برداشتم و همی برسم گوشيم گرفتم تا به آشپزی ميده نادیزو وقتا همه چیبعض

ی خوشگلم - سلم آتوسای کردم جواب دادم: - الو ... - سلم آبجی ها رو سر خ میسبز

 جو معرفت تويه تو شده؟ یه عاشق چی مانين من موندم ایاااا معرفتی بیلی ... خیشعورب

 دوستت ندارم .... رو دلی منو بخور ... - نه گوشت تلخیا - اووووه ترسا ... بیستوجودت ن

ی بی ابجيه افتاده يادت وقت ينهمه شده بعد از ای چینم .. - حال بگو ببیت تربی بی کنم - ایم

ی های زندگیر اگه همه ما هم درگی؟ چيعنی کس ی ... بيگه ... - لو س نشو دیکسم دار

یره می نبود آرتان واسه من ميادم ی با پوزخند گفتم: - آره راستی تو آرتانو داریمخودمون باش

 دعوتتون کنم خونهآرتان دونم. - راستش زنگ زدم واسه آخر هفته همراه ی- قدرشو بدون - م

 منی هم خوبه ولیلی داره؟ - نه خيرادی چهار نفره ا س ایی شب نشيهمون ... - چه خبره؟! - 

 پس باهاش هماهنگ کن ...ی. - اوکیره درگیلی که خی دونی قبلش با آرتان هماهنگ کنم ميدبا

 و به غذا پختنمذاشتم گیو گوشی بای بای - نه گل گلی؟ نداری کارینمت بی- باشه حتما - پس م

 مجبور بود قبول کنه. خواهر من بعد ازی نه وليا کنه ی دونستم آرتان قبول می. نمیدمرس

. امروزم که تازه دو شنبهيومد ی ميد مرد که بای وقت دعوتمون کرده بود خونه اش نمينهمها

 باهاشيد بايومد یبود تا پنج شنبه سه روز وقت داشت که برنامه هاشو مرتب کنه. شب که م

ی از ديکی ی وی تی زدم. در زودپزو بستم برنجو هم دم کردم و رفتم نشستم جلویحرف م

 کم بهتر شده بوديه دستگاه و مشغول تماشا شدم زبانم ی آرتان رو گذاشتم تویلم فی های دیو
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 غرقی گن. حسابی می شدم چی کار کرده بودم و حال بهتر متوجه میسنینگم لی رویحساب

 ويک يکلم بودم که در باز شد و آرتان اومد تو. با تعجب به ساعت نگاه کردم. ساعت نزدیف

 اپن. با خنده گفتم: -ی دستش بود. با هن هن همه رو گذاشت رويد خريلون عالمه نايه بود. یمن

 گفت: -ید کشی میقی که نفس عمی داد به اپن و در حالیه!! تکیه؟سلم ... چه خبره؟ عروس

 راه افتاد طرف اتاقش و گفت:ی؟!! چه مهمونی؟! - مهمونیه که نه ... مهمونیسلم ... عروس

 آلمان داشتم قراره به دوستام سور بدم. - تو خونه؟ از تو اتاقشی که تویتی- به مناسبت موفق

ی عالمه مهمون دعوت کرده بود. چيه کردم؟ لبد ی کار می چيد! حال بایگفت: - آره ... وا

 همه ادم غذا نپختم ... خانومم هستين پختم؟ من تا حال واسه ای می چیدم؟ پوشی ميدبا

 فکرا بودم که آرتان از اتاقش اومدین به خودم برسم. تو همی حسابيدجزوشون حتما ... با

ی می قورمه سبزی ... حتما الن خودتم بوی راه انداختی قورمه سبزی و گفت: - چه بویرونب

ينهمه. - پس لبد مرده؟!!! ایست نده که زن نی قورمه سبزی اگه بویراني ... اصل زن اید

ی. ميديم هستن پس؟ - ما که ندی دن چی گل می پزن بعدم بویزن ترگل ورگل که غذاشونو م

. درسته کهيکردم داشتم شک م یش تا حال ؟ واقعا به مردونگيدیخواستم بگم تو اصل زن د

ی که من جلويی سفت و محکم بود با اون لباساياد هم زآرتان ی من راحت تر بودم ولينجوریا

ی هم بارم نکرده. ولی و متلکیکه تی که تا حال خودشو نگه داشته و حتیلی پوشم ... خی مينا

 از مبليکی ی بپوشم. آرتان نشست روی فکر که واسه شب چين نگفتم. رفته بودم تو ایچیه

 خواست منوی بازم ميعنی! ی؟ چيعنی ... وا رفتم. ت و گفت: - امشب برو خونه بابای تکیها

ی بودم؟ ولیش سر افکندگيه دونستن. نکنه من مای همه ميگه حال که دی کنه. ولیاز همه مخف

 بره؟ خاک بر سری می کم نداشتم. چرا دوست داره غرورمو بشکنه؟ چه لذتیزینه! من که چ

يه به خودم برسم که ی جوريه بودم ين بودم که بهش کمک کنم. تو فکر اينمن که تو فکر ا

 فشرد.ی. بغض گلومو میشعور بی عوضیاقت لی دوستاش. بی خانومایشوقت خجالت نکشه پ

 گازو خاموش کردم. غذامير آشپزخونه. زی از جا برخاستم. اول رفتم توی تفاوتی با بينحالبا ا

یرون بود. از آشپزخونه اومدم بده به خوردنش نداشتم ... اشتهام کور شیلی میچ هیآماده بود ول

 هری خواست بترکه ولی اتاقم. بغضم می توجه بهش رفتم توی کرد. بیآرتان داشت نگام م

 خواستم هر چهی دستم تنم کردم می اومدم جلویطور که بود جلوشو گرفتم تند تند هر چ

. آرتان بایرون بم برداشتم و از اتاق اومدیم هم با گوشیفمو خراب شده برم. کينزودتر از ا

 گفتم: - خونه بابام ... - من کهی کم نگام کرد و گفت: - کجا؟! با لحن تنديه. يستاد من ايدند
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 خونه تون. دم در کهينم شما و اين ... - خودم دوست دارم الن برم .... ای الن بریننگفتم هم

ی وليستادم من. ای چقدر لحنش خاص بود! حداقل برايد گفت: - ترسا ... دلم لرزیدمرس

 نداره کهیت من اونقدر اهمی تو برای حرفایچ!!! - نه ... هی؟برنگشتم. گفت: - ناراحت شد

يه گفتم و درو باز کردم. دوباره صدام کرد: - ترسا ... ينوبخواد ناراحتم کنه ... خداحافظ. ا

 ...رديا جواب دادم: - بله؟ - صبح برگی عصبينبار. ایدقطره اشک از گوشه چشمم چک

. بغضمیرون و از خونه اومدم بیاوردم طاقت نيگه خونه اشغاله؟! دين تا صبح ايعنیصبح؟!!! 

 آروم بشه.یمشکست. گذاشتم چشمام ببارن. هر چقدر که دوست داشتن ببارن تا بلکه دل زخم

 داشت برام گرون تمومیلی کرد. عادت به شکستن نداشتم و حال خیآرتان بدجور داشت لهم م

 شد. می

 که تازه از قشم برگشته بودن. باينا راست رفتم خونه بنفشه ايه برم خونه بابا ينکه ای جابه

یدم رو دادن بهش و شروع کرد تلپ تلپ منو ماچ کردن. با خنده خودمو کشیا انگار دنيدنمد

عقب و گفتم:

 کنه. برو بهرادو بکن تو حلقت ...ی منو ماچ مین همچيده افشو دی- اوه چته! انگار ب

 و گفت:خنديد

 کنم تو غصه اونو نخور ...ی- اونم م

 النينکه آفتاب خورده. با ای شده بود و مشخص بود حسابیره نگاش کردم پوستش تخوب

 اونجا النم گرم بود ... با خنده گفتم:یفصل سرما بود ول

- بابا برنزه!

 آفتاب گرفتم ...ی اونجا حسابياد؟ ی- بهم م

 ...ی- آره با نمک شد

 خوب خوب باهات دارمی اتاقم کارای تويم بریا- ب

 اتاقش ... چمدونش هنوز اون وسطی با هم تویم کردم و رفتی مامانش هم سلم و احوالپرسبا

ولو بود ... نشستم لب تختش و گفتم:

 ها ...ی- توام خوب شلخته ا

 باشم بهتر از توام ...ی- هر چ

 ...ی بشیدوار امیت کم به زندگيه يد فکر کن تا شاينجوری- ا
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 دادم.ی و جا خاليدم اش را برداشت و به سمتم پرت کرد. غش غش خندی رو فرشدمپايی

 چشمام.ی چونه ام و زل زدم توير ... کنارم نشست. دستشو گذاشت زيوار دی خورد تويیدمپا

با لبخند گفتم:

!يدی؟- چته آدم ند

- خودت چته؟

- هان؟

 غم دارن ... چه مرگته؟ اصلی کردن ... دوما کليه گری زنن که اول کلی چشما داد مين- ا

ينجا؟ ای اومدی شده که تو قدم رنجه فرمودیچ

ی تونستم پشت خنده های نميگه بود دیده شد حال که غممو فهمی نميگه دی کردم بخندم ولسعی

مستانه پنهونش کنم. گفتم:

.یست نیزيم ... چیچی- ه

 هست ...یزيت چيه دونم تو ی ... من می- به من دروغ نگو خانوم

 وینن نداشتم بگم دوست نداشتم منو شکست خورده و خورد شده ببی. حرفير انداختم زسرمو

 بغلش و گفت:یباور کنن. بنفشه سرمو گرفت تو

ين و تخس خودمو به ایطون مظلوم نشو من دوست شينجوری وقت ایچ- تو رو خدا ترسا ه

 دادی دوست دارم از زور ناراحتینمت بی مينجوری ای دم وقتی ميجیح مظلوم تریترسا

 شده؟یبزنم ... چ

يه گریان شدم. در می آروم می کميد زدم. شای حرف ميد دوباره به چشمم هجوم آورد. بااشک

 . دستمو گرفتيد حرفام تموم شد خندی کردم و بنفشه خوب گوش کرد وقتيف تعریزوهمه چ

 دستش و گفت:یتو

يه پدر صاحاب ی داد چه جوری مياد به من و شبنمم یشه که هميی من ... همون ترسای- ترسا

 چلغوز کم آورده؟يه ی چشمش حال خودش جلویش پیاريمپسرو ب

 تو سرم کنم ؟ی چه خاکی گی- م

 هست؟ی کی خاک بر سری مهمونين- ا

 دونم ...ی- نم

 ترسايگه کنم دلت خنک بشه. حال دی می کاريه واسشون ... یم کنی کوفت میشونو- مهمون

 دم.ی ده. منم دقش میجون منو غصه م
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 و به زور منو نشوند کنار چمدونش و گفت:ید کشدستمو

 به همونی بديلش و تحوی کنيوونه آرتانو دی تونی مينا آوردم ... با ایا برات چین ببین بشیا- ب

يه به همه نشونش بدن که يوار بزننش به دیرن کنه تا قابش بگی که توش کار میخراب شده ا

.یفتن شده. در س عبرت بشه واسه همه که با تو در نيوونهروانشنا س خودش د

 حرفاش خنده ام گرفت و گفتم:از

 مگه برام؟!ی آوردی- چ

 گفت:ی پام و با لحن با مزه ای و گذاشت رویرون بید از داخل چمدونش کشیک پلستيه

 تحوه بنفشه ...يست- برگ سبز

 و گفت:يد غش غش خندبعد

 به خودشون برگیه اولی انسان هايدی- واقعا هم حکم همون برگ سبز رو داره ... د

 هاست.يه ماین تو همیزی چيه ينم کردن ... حال ای ميزوونآو

 بهت زده شدمی سکسير اونهمه لبا س خواب و لبا س زيدن کردم و از دی خالیکو پلستمحتوای

و گفتم:

- بنفشه!!

 هاش ...یله وسينم ... اين به هم حال بدین تونی میلی قبل از رفتنم گفتم شما دو تا خيادته- خره 

- گمشو ....

ی هيرايی رو بپوش و شب و نصف شب برو وسط حال و پذينا- حال نظرم عوض شده ... تو ا

 که خرامان خرامانینه ببينجوری بعد فکر کن! تو رو ایرون بیادسر و صدا کن تا آرتانم ب

 حقیشون خب به خاطر غرور خرکی بهت هم محرمه ... ولی ری وسط خونه راه میدار

 فاتحه آرتان خوندهی بکنينکارو بار ايه ی زنه. شبی میشش آتيندست زدن به شما رو ندارن. ا

است!

 و گفتم:خنديدم

 شه ...ی هم فاتحه خودم خونده ميهو- 

ی بری می لذتيه توام یست اگه هم شد مهم نی بلند بشه ولی آرتان بخارين- فکر نکنم از ا

عوضش ...

 چپ نگاش کردم که دادش بلند شد:چپ
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 شوهر احمقتين همه دختر پسر مجرد تو کف موندن اونوقت تو و اين ایشعووووووور- آخه ب

 گم برو کار دست خودتی. خب من که نمين ذاری واسه هم کل س می هين داریتشوکه موقع

 ...ی اگه مردیری بکن که ناکام نميم کاريه یبده ... ول

 خوام ..ی- نم

 آرتانو زجر کشی تونی لباسا مين ... در هر صورت از من گفتن بود تو با ای- از بس خر

 ...یکن

 امتحان کردم.يد- حال شا

 ساعت هشت بود که بفشه بلند شد وی. حدودايدم و خندیم بنفشه چرت و پرت گفتیش شب پتا

رو به من گفت:

- پاشو ...

 کار کنم؟ی- پاشم چ

 نقشه است ...ی- وقت اجرا

 بنفشه؟ حداقل قبلش به من بگو ...ی کار کنی چی خوای- م

 گم.ی راه بهت می- پاشو تو

 راه بنفشه نقشه اشو برام گفت وی. تويم ناچار بلند شدم حاضر شدم و همراه بنفشه راه افتادبه

يی جاینو سرش داشت. وارد کوچه که شدم ماشی توی بامزه ای نقشه هایشه. هميدم خندیمن کل

 کم ازيه بدجنسانه ی در ساختمون بنفشه با لبخندی متوجه نشه. جلویپارک کردم که کس

 هم تا قرمز تر بشه و گفت:ی روید لباشو محکم مالیرون بيختموهاشو ر

 ...یا رم تو کار نگهبان ... بدو فقط زود کارتو بکن و بی- من م

- باشه برو ...

ی های محو دلبریچاره وارد شدم. نگهبان بيواش منم یه از رفتن بنفشه و گذشت چند ثانبعد

 اتاقکی تويدم رد شدم و پريع اتاقش سری. خم شدم و از جلويد دیبنفشه بود و اصل منو نم

 کردمیداش زود پیلی برق. با چشم دنبال عدد صد و ده گشتم. خیوزهایمخصوص کنتورها و ف

 تا آرتانید کشی برق کل خونه قطع شد. حال طول می راحتین زدمش بال ... به هميعو سر

 و از ساختمون زدمیرون قطع شده ... بدو بدو رفتم از داخل اتاقک بيینبفهمه برق از پا

ی انتظامیروی نين از ماموريکی که ی. بنفشه هنوز مشغول خوش و بش بود. موتوریرونب

 رفتم جلو و گفتم:يع بود. سرده در پارک شینشسته بود روش جلو
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!يار؟- ماز

 کلشو برداشت و نگام کرد و گفت:پسر

- خودمم ...

- من ترسام ... دوست بفشه ...

 و گفت:خنديد

 خورم بعدی بنفشه ... به خدا اگه لو برم شش ماه اضافه خدمت مين- سلم ... امان از دست ا

 کشم.ی بنفشه رو ميام یاول از همه م

 و گفتم:يدم خندمنم

 شه انشال ... حال هم موتورتون رو پشت شمشادا پارکی نمی طورین- سلم ... نگران نباش

.يم ... وقت نداریاين و با من بینکن

 موتورشو پارک کرد و دنبال من راه افتاد. نگهبان خدا رو شکر حواسش پرت پرت بود.سريع

 با خنده گفتم:یديم. به در آسانسور که رسيم از جلوش رد شدياربدو بدو با ماز

 از راه به در کرد.ی. نگهبانمونو حسابیارم تا من برم بنفشه رو بین جا باشین- شما هم

 و گفت:يد هم خندمازيار

 شناسه.ی وروجکو فقط خدا مين- ا

 کرد که انگار تازه اومدم.ی وانمود می جوريد. بایرون از ساختمون بيدم پريواشکی دوباره

 من دست از حرفيدن تعلل رفتم سمت نگهبان. با دی بينباردوباره وارد ساختمون شدم و ا

زدن برداشت و گفت:

- سلم خانوم دکتر ...

 ...ی خسته نباشی صمدی- سلم آقا

.ين اومدير ... مهموناتون همه اومدنا ... شما چقدر دی- درمونده نباش

 دلم فحش دادم:تو

- تو قبر تک تک اون مهمونا ... ل اله ال ال.

 در عوض گفتم:ولی

 رم.ی کم کار داشتم حال ميه- 

ی از مهمونايکی که اونم يم وانمود کردی و طوری شروع کردم با بنفشه سلم احوالپرسسپس

يار به همراه مازيع سمت آسانسور و سریم از نگهبان هر دو رفتیماست. بعد از خداحافظ

253

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 کهی به جعبه ای. بنفشه دستيم آوردی هم نمی به روی ولیم. هر سه استر س داشتيمسوار شد

 و گفت:ید کشبود يار دست مازیتو

- چند تاست؟

 هم با لبخند گفت:مازيار

- سه تا ...

 ...ی تو دست و بالت داریزا چين از ایشه دونم تو چرا همی- من نم

 ...يزم- واسه ترسوندن امثال تو عز

 ...ياااااااااااااررررر- ماز

 و گفت:يد خندمازيار

 کردن تو ذات منه.يت که اذی دونی نشو ... می خب عصبیلی- خ

ی تويار سفارش ها به مازين و من و بنفشه بعد از آخریرون بیم هر سه رفتيستاد که اآسانسور

 بنفشه بود ...ی از دوستايکی يار. مازیفته قراره بی چه اتفاقینیم تا ببيم شديم پله قايستگاها

ی به درد ميی جايه داشت و هر کدوم ياد زیلی خیلی بود که بنفشه دوست خين ایشخوب

 تونست به من کمکی می بود و خلی انتظامیروی خان سرباز نيارخوردن. الن هم ماز

کنه ...

يه همسای و برايومد ی نمیرون بیقی موسی ساخته شده بود که صدای و در خونه طورديوارا

 تا بالخرهید چند بار محکم درو کوبيار کرد. چون برق قطع شده بود مازی نمید تولیها آزار

يت لیقی موسيه همان ... یقی موسی اومدن صدایروندر خونه باز شد. باز شدن در همانا و ب

 کردن. حتما آرتان با لپ تاپشی گوش میقی بودم با وجود نبود برق چه طور موسموندهبود ... 

 آرتانينکه هم بلند نبود. از تصور ایلی آهنگ گذاشته بود چون صدا خیش مسافرتیکرایو اسپ

ی درو که زدن مجبور شده دل بکنه دلم خنک شد. صدای ولیده رقصی دختر ميهداشته تو بغل 

 بلند شد:يارماز

 چه خبره آقا؟!!!ينجا- ا

ی که آرتان رو نميار در ... چون مازی کردم خود آرتان اومده باشه جلوی خدا خدا مداشتم

 راحتیالم خیدم آرتان رو شنی صدای وقتی کنه. ولیم جین رو سيگهشناخت و ممکن بود کس د

 رو خفه کنه و گفت:یقی موسی در خونه رو بست که صدایرونشد. آرتان اومد ب

 افتاده؟!ی سر کار ... اتفاقیه مهمونيه- 
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 شه کهی تو تهرون برگزار میا مهمونين هزار تا از ای ... شبیه مهمونینم بی- خودم دارم م

 بساط لهو و لعبه ...یشترشنصف ب

 ...یه خونوادگیه مهمونيه ين- نه سر کار اشتباه شده ... ا

!!یه؟- خونوادگ

- بله ...

 دم در ...یان مادرتون بيا پدر يید- پس بفرما

 دم در؟یاد بیم وليد!!! مگه من بچه ام که بای؟- چ

 شه ...ی با حضور خونواده برگزار می خونوادگیه مهمونی ولیر- نخ

 و جوابشو درست بده.یاد نفر کوتاه بيه ی آرتان مجبور شده جلوينکه کردم از ای میف کداشتم

 کم سکوت شد تا بالخره آرتان گفت:يه خنک شدممممم خفننننننن! یشآخ

 ...یستن- پدر و مادرم ن

 ....يه- پس خونه مجرد

- نه نه من ازدواج کردم متاهلم!

ین همه مردا عیری بمییییی وسط. آرتان الهید افتاد اسم منو کشیر بچه پرو! حال که پاش گااااا

 گفت:يع سريارهمه ان! ماز

 ...یارين دم در شناسنامه هاتون رو هم بیان همسرتون بین بگيید- پس بفرما

 شد ...یج دوباره گآرتان

.یست ... همسرم نی- همسرم؟!! ول

.ینم اصل در خونه رو باز کن ببی؟ فهمی- آقا شما خودت حال خودت رو م

!ی؟ چی- برا

 گم در خونه رو باز کن.ی- رو حرف من حرف نزن م

 و گفت:ید کشی سرکيار جز اطاعت نداشت درو باز کرد. مازی که چاره اآرتان

 اون تو؟ين کردی می- چرا چراغا خاموشه؟ چه غلط

 دفعه گفت:يه به آرتان برخورد. انگار

ینم؟ شه کارتتون رو ببی- م

 بنفشه دستمو گرفت و گفت:ی وليد رنگم پرمن

 هم داره ...ی- نتر س کارت جعل
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یست؟- جرم ن

 و دوستاشیلش ترسوندن فک و فامی فقط برایست کارا نين اهل ايارم مازی- جرم که هست ول

 ازشی من کلیاره بيبه غريه سر يی خواست همچن بلی خودشم نمیچاره کارو کرده بينا

خواهش کردم تا اومد.

 و مطمئن شد گفت:يد که کارت رو دآرتان

 ...يم- برقا قطع شده از قصد خاموش نکرد

 کل ساختمون برق دارن جز خونه تو؟!ی؟ آوردیر خر گی؟ گی- ا راست م

 تازه متوجه شد که راهرو برق داره ... با تعجب گفت:آرتان

 قطع شده ...يین دونستم! پس لبد از پای- ا نم

 کنميد از داخل بازديد ... برو کنار آقا من بایست نداره شما راست و دروغت معلوم نيده- فا

 چه خبره ...ینمبب

 آخه ...ی- ول

 گم.ی و اما نداره ... برو کنار بهت می- ول

یافه رفت. قی آرتان می! الن آآبرویش رفته تو ... آخيار مازیدم صدا قطع شد فهموقتی

 تاید طول کشی ربعيه خود آرتانو بگوووو! یافه مامور ... قيدن شد با دی ميدنیمهموناش چه د

.يم دل درد گرفته بوديم بوديده خندينقدر. من و بنفشه که ایرون با هم اومدن بيارآرتان و ماز

 سوار آسانسور شدن ويی کرد. دو تای ميد هم داشت تهديار داد و مازی میح داشت توضتانآر

 پله ها ... بنفشه هم با خنده گفت:ی. من که از زور خنده ولو شدم رويینرفتن پا

 ببرنیرن وقت مهموناشو نگيه کرد که ی داد ... آرتان داشت سکته میفی ... چه کی- هاااااا

.یکلنتر

 نداره.یت گن امنی می خونه اش مهمونياد ی نمی کسيگه- فک کن! د

!!!!یچاره- ب

ی میده که شنیزی آرتان برگشت. در خونه رو که باز کرد تنها چينکه تا ايديم خوب خنديی تادو

 خونه و حال که آرتانی دستت طل! موش هارو انداخته بود تويار بود ... مازیغ جیشد صدا

 بايديم خندی که می در حاليع رو وصل کرده بود موش ها کار خودشونو کرده بودن. سریوزف

. نگهبان خدا رو شکر مشغوليین پایم و رفتيم طبقه نوزدهم و سوار آسانسور شدرفتیمبنفشه 

ین و سوار ماشیرون بيديمصحبت تا تلفن بود و متوجه ما نشد. ما هم بدو بدو از ساختمون دو
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. اکثرا زوجیرون آرتان اومدن از خونه بی که دسته دسته مهمانهاید طول نکشیزی. چيمشد

 ویا مجرد آرتان مثل بهراد و عرشی خورد. از دوستای کمتر به چشم میبودن و مهمون تک

 بوده ... همه سواری خونوادگی مهمونی جدی نبود و انگار جدیفربد و آرسام هم خبر

 کهی کارشون. من و بنفشه هم خوشحال و خندان در حالی شدن و رفتن پی آن چنانینایماش

.يم محل جرم دور شدز شکل اجرا شده بود ايننقشه مون به بهتر

 بنفشه گفت:يستادم در خونه که ای. جلويديم و خندیم ما گفتينا به خونه بنفشه ایدن زمان رستا

 خونه ما ...يم بریا- امشبم ب

 رم خونه خودمونی می- نه مرس

ی صد تا جواب به بابات بديد خونه ما ... خونه خودتون بايم بریا- گمشو! تعارف نکن ب

 شه.ی ميزیآبرور

یدار. تا صبح با بنفشه بيم شدیاده پيی پارک کردم و دوتاینو ماشینم همی گه برای راست مديدم

 ساعت پنج صبح بود که بالخره دليکای. نزديديم و خندیم و گفتيم و تو سر و مغز هم زديمبود

.یديم خوابیم و گرفتيمکند

 بنفشه چشم باز کردم:ی سه ظهر بود که از هواراساعت

 آرتان خودشو کشت!ين!!!!! خب پاشو ايیییییی؟- مرد

 گفتم:ی حالی ببا

یاد- چه دردته؟ خوابم م

 تو عرررر زد،ی گوشين که اينقدر ای؟ ری می! خواب زمستونی مونی خر س مین- الغ! ع

. از ساعت دهیدی کپی و می کردی ميلنت لمصبو ساينمن که نتونستم بخوابم. خبر مرگت ا

 منی روی. لنگتو انداخته بودی خوری تکونم نميه زنه. خودتم که ماشال یصبح داره عر م

.یدی کشی مرنا س بالش خیکله تم ل

 گفت:یت و نشستم سر جام. با عصبانيدم غش غش خنديد از سرم پرخواب

 شوهرت همه جا رو زنگ کش کرد ...ين ای بخنديدم- با

- همه جا رو؟!

 گفته صبحیرونا بی تا حال زديشب- آره بابا خونه تون زنگ زده ... البته زرنگ خان نگفته د

 دونم کجاست. بعدم به آتوسا زنگ زده. به شبنمم زنگ زده به منمی نمیرونرفته از خونه ب

زنگ زد.
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 تعجب گفتم:با

ينجام؟ ای- وووو چه خبره! گفت

 برد.ی داشت آبروتو می خونه نبوديشب گفتم تا کل شهر خبردار بشه تو دی- پ ن پ نم

 هم زنگ زد. بابات هم زنگيزت زنگ زد به من سراغتو گفت. عزی حاليه آتوسا با یچارهب

زد...

!ی- واااااااا

- پاشو پاشو بدو حاضر شو ...

 به تو زنگ زد؟ی! آرتان کی؟- حاضر شم واسه چ

 ... قبلش شبنم زنگ زد و گفت که آرتان در به در دنبالته و از من سراغتو گرفتیش ربع پيه- 

 دنبالت ...یاد که داره می بعدش هم خودش زنگ زد. گفت بگم آماده باشی منیشکه منم گفتم پ

.ين رو هم جواب بدیدر ضمن فرمودن اون لعنت

لل؟ چه جوری- چ ید؟ ازت پرسی گفت اص

 عکس العملش برات مهمه هان؟ دلت کارينقدر تو ... چرا ای نداره که ... چه لوسی- چه جور

خودشو کرده هان؟ هان ؟ هان؟

 پس کله اشو و گفتم:زدم

- گمشو ...

يه فهمم. آرتانم تا زنگ زد با ی حرفام ... باشه تو لو نده من که خودم مين- من خودم ختم ا

 گفت سلم بنفشه خانوم ... حال دهن من باز مونده بود که چرا آرتان زنگيبی غریبحال عج

 کنم جواب منوی شماست؟ گفتم چطور؟ گفت خواهش میشزده به من گفتم سلم ... گفت ترسا پ

یرين؟ گی نه؟ من وقت ندارم. گفتم زن شماست سراغشو از من ميا شما هست یش پرسا تينبد

 عالمهيه بزنمش ... دوست داشتم یر سیرم خواست بگی دلم مين؟ نداری شد گفت کاریعصب

 نفسيه منه ... به خدا ترسا یش. پین گفتم نگران نباشینم همی برایومد دلم نی کنم وليتشاذ

 از هفتاد جهت راحت شده باشه ... گفت راستیالش شد. انگار خیه حالي که دلم ید کشیقیعم

 ده؟ گفتم چون خوابه ... گفت بگوی جواب نمیشو خوابه. گفت چرا گوشينجا گفتم آره ای؟ گیم

 رو هم جواب بده. بعدم قطع کرد.ی دنبالش ... در ضمن بگو اون لعنتيام یحاضر باشه دارم م

 حرفا ...ين بوده اید- از آرتان بع

 الن.ياد ی شه که ... پاشو پاشو حاضر شو می حرفا سرش نمين ايگه- دله د
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 عالمه هم ازيه کال از آرتان داشتم و یس و هفت تا می برداشتم و نگاش نگاش کردم سگوشیمو

 دونه ا س ام ا س هم نداده بود. مثل خواهش کنه جواب بدم.يه ی حتی. چه خبرهههههه! ولیهبق

 ویدم آبروتو بردم. ناچارا لبا س پوشيشب غرورتو ببرن. خوب کردم باهات دينمرده شور ا

يگه حرفا داشتم که بهش بزنم. دیلی کرد خی آرتان. اگه باهام بد برخورد متظرنشستم من

 بود.یسکوت در برابرش کاف

 نگاه کرد و گفت:یرونو از پنجره ببنفشه

- بدو اومد.

يگه ديشب هم که ديار کردم از مازيید بود و تایده که کشيی تشکر کردم به خاطر زحمتاازش

 کردم و رفتمی کنه. از مامانش هم تشکر و خداحافظيژه تشکر وینیمشفرصت نشده بود بب

 گفتم:ی رسمیلی رو برام باز کرد. منم نشستم و خین من خم شد و در ماشيدن. آرتان با دیرونب

- سلم ...

 بالخره گفت:ی لحظه سکوت کرد ولچند

- سلم ...

 گرفتم گفتم:ی خنده مو می که جلوی حالدر

- خوش گذشت؟

 چشماش ... گفت:ی کرد ... منم پرو پرو زل زدم تونگام

 ..یلی- آره خ

.یاد- خب خدا رو شکر .- چه دردته؟ خوابم م

ی؟ واسه چی اومدينجا- ا

 دلم گفتم شروع شد. گفتم:تو

 بود که من خونه نباشم.ين داره که من کجا برم؟ مهم ایم- مگه واسه تو فرق

 نگفتم؟يا- گفتم برو خونه بابات ... گفتم 

 بتونم جواب بدم خودش گفت:ينکه گرفت. قبل از ای داشت اوج مصداش

ينقدر که از ساعت ده تا حال ای دادی خبر به من ميه يد نبايگه جا ديه ی بری خواستی- م

دنبالت نگردم؟

 خوام برگردم خونه.ی می کيا نداشت من کجا هستم ی ... به تو ربطی دنبالم گشتیخود- ب
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 هم ربط داشت ... من شوهرتم ...یلی- خ

ی ... بذار روشنت کنم آقايه خبريه جا يه- شوهر شوهر شوهر! انگار خودتم باورت شده 

 از نشون دادن من بهينقدر شدم و توام شوهر من ... ایآرتان خان ... من اگه زن تو محسوب م

 کهی بگيا ی کنی معرفيگران که به دی دونی نمی تو منو در حدی وقتی واهمه نداشتيگراند

یستی نی دوست دارم بکنم به تو هم نگم چون در حدی منم دوست دارم هر کاریازدواج کرد

که بهت بگم ...

 ادامه دادم:يده کرد. نفس بری سکوت کرده بود و با تعجب نگام مآرتان

ی شب که من رفتم مهمونيه ی ولی ری می از کارات خسته شدم آرتان ... خودت مهمونيگه- د

 بهی رفتی کدوم گورستونی ول کردیست ماه معلوم نيک تو حلقت و بعدم یخونه رو کرد

ی می منو کی خرجينکه ايا يزم ری دارم تو سرم می که من چه خاکیاوردی مبارکت هم نیرو

 سلميه ... هم خونه ها حداقل یستی هم خونه ساده هم نی تو حتی؟ دارری شوهیده ... تو ادعا

!!! من به دوستام نگفتم ازدواج کردمی؟ تو چی پرسن ولی از هم می حاليه با هم دارن یکیعل

 دختر متاهل تنها برهيه که یست جامعه درست نين چون تو ایارنکه برام حرف در ن

 چرای؟ تو چرا به دوستات نگفتی؟ تو چی رو کردم ولو خودمو تی ... من فکر آبرویمهمون

ی خوای اگه می رو به من برعکسشو ثابت کنی کنی می که خودت داری هر کاریدوست دار

 اول خودتو اصلح کن ...یمنو اصلح کن

 دری چشم دوختم. چند لحظه ایرون که زدم انگار سبک شدم. ساکت نشستم و به بحرفامو

 آرتان گفت:ينکه شد تا ایسکوت سپر

 و جوابی ازم سوال کنينا زودتر از ای تونستی دلت بمونن ... می حرفات توی ذاری- چرا م

 ...یبشنو

ینم تونم ساکت بشی نميگه دی کنی مین به شعورم توهی وقتی- برام مهم نبود ول

 دونستم که اونا جنبه ندارن منو و تو رو کنار همی ترسا ... من به دوستام نگفتم چون مین- بب

 ..یننبب

ی؟ چيعنی- 

 متاهلم هم ازی دوستایه نگاهاشون رو ندارن. بقیار من مجردن ... اونا اختی- ترسا اکثر دوستا

 متاهلم هم از ازدواجم با خبر بشن کهی خواستم بذارم دوستای نمی ناراحتن. من حتیه قضينا

260

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 کنه.ی کاراشون منو ناراحت می سريه که متاهلن يی اونای ... حتیدن همه اشون فهميشبد

 تو جمعشون...یای تو بخوام ینم

ی؟ چرا باهاشون دوستينجورين- اگه ا

 شه که باهاشون قطعی. بعدم اکثرا همکارام هستن ... نمیست که بد نیتاشون- همه خصوص

 چون ... چون من که ازی مهمونی ... حال چرا دوست نداشتم تو برين از اينرابطه کنم ... ا

 توشيی باشه چه جور آدمای چه جوریست خبر ندارم معلوم نی ری که تو میايی مهمونیطمح

 دارم کهيسم!! من اگه از جاش مطمئن باشم مگه ساديدی؟ پسر مسته ... دونباشن. مثل هم

 نخواستم تويشب ... ترسا باور کن اگه دی کردن داری خب برو توام حق شادی؟نذارم تو بر

ی کردم چون به کسی من فکر می. حتین ... همی نشيت بود که خودت اذين واسه ایجمع باش

 کردم خودتم خوشتی. فکر می بشيده تو جمع همراه با من دی النم دوست نداری متاهلینگفت

 از دستیلی تازه ... در مورد مسافرت هم من خی شی ميت اذينقدر دونستم ای چه مياد ینم

یقاتی تحقی رم آلمان واسه پروژه های بار ميه یحرفات و کارات دلخور بودم من سال

 کار سرمينقدر من و تو ... اونجا هم ای هم صاف مصادف شد با دعوایه قضينبزرگ ... ا

ی تونستی بودم به حسابت ميخته هم ری بود که فرصت سر خاروندنم نداشتم ... خرجيختهر

 رابطه نگفتم.ين در ایزی از دستت ناراحت بودم که بهت چينقدر خب ... ای ... ولیچکش کن

 کم ...يهبهم حق بده 

 قانعم کرده بود. بعد از چند لحظه سکوت آرتان بايلش نگاه کردم. دلیرون نگفتم و به بچیزی

 گفت:یلحن ناراحت

 غذات دست نخورده ا س عذاب وجدان گرفتميدم دی! وقتی؟ ناهار نخورده رفتيروز- چرا د

.یرون از خونه بی وگرنه محال بود بذارم گرسه بری. دختر من فکر کردم غذاتو خورديدشد

- مهم نبود ... اشتها نداشتم.

 که تو ...يومد ی ميادم ی- منم اون غذا رو دست نزدم ... وقت

 گفت:ی بعد خودش با لحن سرخوشیه نگفتم. چند ثانیزی حرفش ادامه نداد. منم چبه

 کهيخچال گذاشتمش داخل يروز. همون ديمش خوری ناهار می برايی- عوضش الن دو تا

خراب نشه.

!!!ی؟- مگه ناهار نخورد

 و گفت:ید کشآهی
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- نه

- چرا؟

- وقت نکردم.

 دونستم چرا نخورده. دوباره تو دلم قند آب کردن. خدا رو شکری. میدم نپرسیزی چديگه

.يم وارد شديی پارک کرد و دوتاینو به ساختمون ماشیديم شد. رسیدوباره داشت مهربون م

 آسانسور گفت:یتو

 بگم؟یزی چيه- حال 

 خنده گفتم:با

یری؟ گی تاحال واسه حرف زدن از من اجازه می- از ک

 زد و گفت:لبخندی

 جمع اعلم کرد ...ی تويشب بود که من ازدواج کردم ... دیده شنیا از دوستام از عرشيکی- 

یرم بگی مهمونيه يگهمنم مجبور شدم بگم خانومم رفته مسافرت ... اونام ازم قول گرفتن دفعه د

 که بهشون ندادم رو حال جبران کنم.یو اون سور عروس

 و گفتم:يت زدم به خرخودمو

ی؟- خب که چ

 ...ی شکم پرور من باشی دوستاين ایزبان بار ميه يد باينکه ايعنی- 

ی؟ افتادیر فرار گينهمه- بالخره بعد از ا

 بهت گفتم.یلشو ... دلینه تو رو ببی که کسیست ترسم ... برامم مهم نی نمیزی- من از چ

 تونم بگم نه ...ی. دل رحمم نميگه دیم ... چه کنیست نی مسئله ای- اوک

 سنگيد ... بای تو فکر مهمونيم رفته بودی. حسابیرون بیم از آسانسور رفتيی و دو تاخنديد

 دادم.ی کنارش آرتانو حرص ميد کمم بايه ذاشتم ... یتموم م

 زبان ثبت نام کنم که آرتانی شدم برم واسه ترم بعدی روز پنج شنبه داشتم حاضر مصبح

راهمو سد کرد و گفت:

- دوباره شروع شد؟

ی؟- چ

 تو ...ی- کل س رفتنا

 رم واسه ثبت نام ...ی- دارم م

262

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 نره ها ...يادت امشبو ی- اهان ... مهمون

 امشب؟!!!ی- مهمون

- خونه خواهرت ....

 من که بهت نگفته بودم؟ی؟ دونی رفته بود .... تو از کجا ميادم- اااااا 

- خود آتوسا زنگ زد بهم ...

 شد.ی زشت میلی وگرنه خی آورديادم خوبه ی- وا

 ...يگه دی- فراموشکار

 ... فعل خداحافظ.یا- بهتر از توام ... شب زود ب

 خواهرم روی چند روز حرص خورده بودم که مهمونين از دست آرتان اينقدر اخدايیش

 کت و شلواريه ثبت نامم رو انجام دادم و برگشتم خونه. یفراموش کرده بودم. تند تند کارا

 خواستم کارامو بکنم و زودتر برم خونه آتوسا. بعد ازی انتخاب کردم و رفتم حموم ... میمشک

یمو دادم. گوشی به آرتان خبر ميد هم کردم. بايمی مليش و آرایدم کشسشوارحموم موهامو 

 گفتم:یچید پیبرداشتم و شماره شو گرفتم. صداش که تو گوش

 رم خونه آتوسا.ی- سلم آرتان من دارم م

 اش گرفت و گفت:خنده

 انگار؟ی- سلم ... چرا عجله دار

 ...ی داريض وقت مريه- خب گفتم 

 حال دوباره بگو؟ی؟ گفتی- ندارم ... چ

 خوام برم خونه آتوسا ...ی- گفتم من م

- الن؟ تازه ساعت دو ظهره ... ما قرارمون واسه شامه!

 ره ...ی- خب من حوصله ام سر م

 ...يم که با هم برينه- من و تو رو با هم دعوت کردن ... درستش ا

 نرم؟!يعنی- 

 ...ی تنها بریست- به نظر من خوب ن

.يم تا بریا کم زودتر بيه- باشه پس 

.ی که سر گرم بشین ببیلم فین ... بشيام ی- من واسه هفت م

- باشه ...
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ی؟ شد راستی- کلست چ

. بعد از ظهرا ساعت چهار تا ششه.یست صبحا نيگه دی ... وليگه- ثبت نام کردم د

 که ...ی خوری- به شب م

 که ...ياد ی نمیش پی ... مشکليام ی رم و می مین- با ماش

ی؟ نداری کاريگه دارم ديض خونه النم مريام ی خب ... پس صبر کن میلی- خ

- نه خداحافظ

- خداحافظ

 بود کهیج آرتان مهیلمای فينقدر شدم. ایلم که آرتان گفته بود مشغول تماشا کردن فهمونجور

 نشستم. آرتان اومد تویخ و سيدم با باز شدن در از جا پريهوزمان به کل از دستم در رفته بود. 

 من با تعجب گفت:يدنبا د

ی؟- هنوز آماده نشد

 شقشقه امو با انگشت اشاره ام خاروندم. آرتانی کردم و با سر درگمی وی به صفحه تنگاهی

 من خنده اش گرفت و گفت:یافه قيدنبا د

 شه ...ی مير اشو! بدو دختر حاضر شو دیافه- ق

 رژ زدم و تند تند لباسامويگه بار ديه هنوز سر جاش بود فقط يشم اتاقم آرای بدو رفتم توبدو

 زدی لباسم لبخنديدن بود. آرتان با ديزون دم در آوی. پالتوم به چوب لباسیرون و رفتم بیدمپوش

و گفت:

!ی خوش لباسیلی اعتراف کنم که خيد- با

 ویاوردم خودم نی به روی زده شدم ولیجان کرد! هی ميف بار بود که داشت از من تعراولین

گفتم:

 گن.ی مینو ... همه همی- مرس

 باز من به تو رو دادم؟یا- ب

.یرون بیم از در رفتيی و دو تایدم خنده پالتومو پوشبا

 سمت خونهيم و راه افتاديم در پارک کرده بود. سوار شدی رو نگهبان آورده بود جلوفراری

ی زنگ زدم رویم. با گوشیديم فاصله نداشت. ساعت هشت بود که رسينجا با ايادمآتوسا که ز

یاط که در حید طول نکشی داخل. چزيم ببرینو باز کنه تا ماشیاطشونو آتوسا که در حیگوش
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 بودن. دريستاده منتظر ما ایاط حی و آتوسا هر دو توی برد داخل. مانینو ماشتانباز شد و آر

 پارکی آتوسا و مانین ماشین که بيدم رو هم دیما رنگ نید سفی پرادویرتکمال تعجب و ح

یب برام عجی ناراحت نشده بودم ولیماشده. آتوسا که گفت خودمون چهارتا! از حضور ن

.يم شدیاده پيی پارک کرد و دو تاینا پشت اون ماشینوبود ... آرتان ماش

 گرم ازمون استقبال کردن و دعوتمون کردن داخل خونه ...وارد که شدم بایلی خی و مانآتوسا

 مونده بود ... من بایره گوشه خيه نشسته بود و به يرايی پذی گشتم. توی میماچشم دنبال ن

 بلند سلم کردم:یصدا

 ....یمايییییی- سلم ن

 کهیه و بعد از چند ثانيستاد من گل از گلش شکفت بلند شد ايدن سرشو بال آورد و با دنیما

خوب نگام کرد اومد طرفم و گفت:

 ماهت ...ی- سلم به رو

 آرتان از پشت سرم بلند شد:ی به سمتم دراز کرد و منم با لبخند دستشو فشردم. صدادستشو

 خان ...یما- سلم عرض شد ن

 خودمی به روی عقب. کمرم درد گرفت ولید دستشو گذاشت تو کمر منو محکم منو کشبعد

 ...يرايی رفتن به سمت پذی و مانیما و اومدم عقب. آتوسا پالتومو گرفت و آرتان و نیاوردمن

آتوسا آروم گفت:

 دونه؟ی میمايی در مورد نیزی- آرتان چ

 تکون دادم و گفتم:سری

 نگفتم.یزی- نه ... من که چ

ی دادی و دست می زدی حرف میما با نی داشتی حسا س شده ... وقتیما نی کنم روی- حس م

 اون اصل حواسش نبود و فقط داشت به شما دو تا نگاهی زد ولی داشت با آرتان حرف میمان

 عقب ...ید کرد اونم با اخم ... بعدم که اومد تورو کشیم

 ...یرتیه غيادی کم زيه- 

 طرفشی عاشق باشه تا رویلی خيد قشنگه ... چون آدم بایلی عشق خی تویرت غيزم- عز

 داشته باشه.یرتغ

. آرتانیم رفتيرايی ساکت شدم و همراه هم به سمت پذی خواستم بگم آرتان استثاست ... ولمی

 گفت:یمی صمیلیخ
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 کنارم ...ین دلم بشيز عزیا- ب

يت کم قرمز شده بود. دوست نداشتم اذيه ... رنگش یما اراده نگام افتاد به نی زم و بلبخندی

 رفتار کنم. رفتم و نشستم کنار آرتان. آرتان هم دستمو گرفتیعی مجبور بودم طبیبشه ول

یز می از روی خم شد پرتغاليع سریما دستم. نی پاش و دست خودشم گذاشت رویگذاشت رو

ی کردم. آرتان هم عکس العملی پوست گرفتن شد. لرزش دستشو حس مولبرداشت و مشغ

ی و با آرتان حسابید مردونه رو وسط کشی دوباره بحثای نظر داشت. مانير رو بدجور زیمان

 کرد.ی به من نگاه می چشمير زی ساکت بود و فقط هر از گاهی ولیمامشغول گفتگو شدن ... ن

 سمتید دستشو حلقه کرد دور شونه ام و منو کشيکی نآرتانم فکر کنم متوجه شد که او

يه داد. ی رو عذاب میماخودش. آب دهنمو قورت دادم. دوست داشتم پسش بزنم ... داشت ن

 از جا بلند شد و گفت:یمادفعه ن

 ...يگه ... داداشم من برم دی- مان

 حال ....ی- کجا؟ بود

 بهترهيگه دی ... ولیه سر بهتون بزنم ... به خاطر همون قضيه که فقط اومدم ی دونی- نه م

برم مامان هم منتظرمه.

 ... پس بذار آتوسا رو صدا کنم.یلته- باشه ... هر طور م

ی وقتی اصرار کرد ولی بلند آتوسا رو صدا زد. آتوسا هم چند باری حرف با صداين دنبال ابه

 بهی هم اصرارياد که زيم کردی نزد ... انگار همه مون درکش می حرفيگه ديرفت نپذیمان

 بشه.يت اذیم خواستی بود و ما نميز همه ما البته به جز آرتان عزی برایما. نیمموندنش نداشت

 از خانه حارج شد. خواستم همراه آتوسا وی با آرتان دست داد و بعد از خداحافظرسمی یلیخ

 پام و محکم منو نشوند سر جام.ی بدرقه اش برم دم در که آرتان دستشو گذاشت روی برایمان

گفتم:

- ا بذار برم ... زشته ...

 بوده؟!یزی شما دو تا چین- ترسا ب

 تعجب گفتم:با

!!! معلومه که نه ...ی؟ گی می- چ

!ی؟- مطمئن

266

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 نبودم که رو دست بابام بمونم و اون به من لطف نکرده کهی بهش ثابت کنم دخترينکه ابرای

 شده باهام ازدواج کنه گفتم:یراض

لل منم قبول نکردم و همه چی از من خواستگاریما- ن  کارش ...ی تموم شد رفت پی کرده بود قب

 لحظه سوکت کرد و سپس گفت:چند

 ...ينطور- که ا

:ید از چند لحظه دوباره پرسبعد

 ...یه عالیتش که موقعیما ... نی؟ دادی- تو چرا جواب منف

ی جوابيه! حقشه ی کنی منو سوال جواب می هی؟ گردی می دنبال چی فوضول! دارپسره

 و گفت:یاورد مکث کردم که طاقت نیبهش بدم که هم نونش بشه هم آبش. کم

 ...ی- نگفت

 ازدواج تو برنامه من نبود ... من اگهی ... ولیه خوبیلی خیلی پسر خیما! نیه؟ چی دونی- م

ی کانادا داشت و میه بورسیما. هر چند که نیفته کردم ممکن بود هدفم به خطر بیازدواج م

 دونستم اگه باهاش ازدواج کنم همهی من می راحت منو به خواسته ام برسونه ولیلیتونست خ

 ذارم کناری بوسم می میزو همه چيگه شناسم اگه عاشق بشم دی شه. خودمو می خراب میچ

یفته تونه منو شی دونستم بعد از اردواج می که خوبه من مينقدر هم ایمااز جمله درسو ... ن

 ازش فرار کردم.يی جورايه ینمخودش بکنه ... واسه هم

 آرتان مث سنگ شده بود. تو دلم گفتم:نگاه

.ی نکنی شه فوضولی که بهت مربوط نمیزی تو چی خنک شدم ... تا تو باشیشششش- آخ

يان ی دادم که چرا نمی و آتوسا فحش می و من تو دلم داشتم به مانيم سکوت کردی لحظه اچند

تو. آرتان دوباره سکوتو شکست و گفت:

 نگاهتون به هم ...ین ... واسه همی نبودیل می- پس توام نسبت بهش ب

 ازدواجیما تونستم با نی راحت میلی خواستم خی ... من اگه می شکاکينقدر- برات متاسفم که ا

 خواستم وابسته بشم.ی نمی نداشتم ... ولیم مشکلیچکنم. ه

 زد و کفت:پوزخندی

 توی من اگه جاش بودم ... شب عروسی دونی اونقدرها هم عاشقشت نبوده ... میما نين ای- ول

.يدم دزدیرو م

 بودن ازدواج ما خبر داره ...ی از صوریما شه دوما ... نی نمی زوریز- اول که همه چ
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 گفت:یرت آرتان که با حصدای

!!!!ی؟- چ

. آرتانيم به بحث ادامه بدیم نتونستيگه دینم همی. برای شد با داخل شدن آتوسا و مانهمزمان

يه دونستم منتظر ی بدم. میص تونستم تشخی می از حالتاش به خوبينو بود و ای عصبیلیخ

ی که مانيم و در حال بگو بخند بوديمفرصته که کله منو بکنه. هر چهار نفر دور هم نشسته بود

 گفت:عه دفيه

 ...یا رحمی بیلی- ترسا ... تو خ

!ی؟ مانی رحمه؟ باز تو زبون در آوردی دلت بخواد ... من کجام بیلیم- وا! خ

 و گفت:خنديد

 ...ی و بعدم زرت ازدواج کردی برديدو نوين شرکت دل ای- اومد

 کردم.ی بشم ... بعد ازدواج میته لی کردم تا ترشی- پ ن پ صبر م

 ازدواجیده فرستاده ... آخه تازه دو سه روزه که فهميه هديه برات يد- در هر صورت خانوم نو

 لو رفت ...ی دادم و همه چی بالخره خودم سوتی من نذاشته بودم بفهمه ولیکرد

 دهنم گذاشتم و گفتم:ی توی نارنگی تکه ای خونسردبا

- خب؟!

 وین امشب از زمیچاره انداخت بی منو به خنده مین آرتان مثل رادار شده بود و همگوشای

 کارتيه به همراه ی زرشکی جعبه مخمليه کرد و یبش جی دست توی. مانيدآسمون براش بار

گرفت جلوم و رو به آرتان گفت:

- البته با کسب اجازه از آرتان اعظم!

 حلقه طليه نزد. جعبه رو گرفتم و درشو باز کردم. ی زد و حرفی زورکی هم لبخندآرتان

 حلقهی. محو تماشاینه سنگیلی خوشگل بود ... مشخص هم بود که خیلی خیلی خیان و برلیدسف

 گفت:یشده بودم که مان

 تونم حلقه رو بفروشم و نهی ميگه نه دی ولیست نیح صحينکار دونم ای گفت می میچاره- ب

 خواد باهاش بکنه.ی می بدمش ... پس ببر بده به خود ترسا تا هر کاری ايگه تونم به کس دیم

 بوده ...يده واسه نشون کردنت خرينوآخه ا

 انگشتی رفت. برای انگشتم فرو نمی بود و تویک کوچی دستم ولی ذوق کردمش توبا

ينو انگشت وسطم هم بزرگ ... بدون منظور حلقمو در آوردم و ای بود برایک کوچیکمکوچ
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. دوباره حلقهیدم ترسی آرتان شدم. حسابین متوجه نگاه غضب آلود و خشماگيهوکردم جاش که 

 و در پاکت رو باز کردم.یفم کی رو گذاشتم تو جعبه انداختمش تويکی ينخودمو دستم کردم و ا

ی تو ... بی ها براين بهتری بود که وسطش با خط خوش نوشته بود با آروزيک کارت تبريه

 ازينو دستم و اير زد زیاراده کارت رو گرفتم طرف آرتان. آرتان اگه دست خودش بود م

 بهش انداخت و پرتش کردی اجمالی گرفت نگاهرتو حفظ آبرو کای برای خوندم ولینگاش م

 جو گفت:ییر تغی برای. مانیز میرو

ی آن چنانی ... خاطرخواهایر کباب زلزله ما رو دست کم نگير نون زين- آره آرتان جون ... ا

. حال قرعه به نام شما افتاد و بخت و اقبال بهت رو کرد ...يختن ری براش ميواراز در و د

 ...یاربرو سجده شکر به جا ب

 زد و گفت:ی پوزخندآرتان

- واقعلا!

ی هم برایما آتوسا بود ... نيه خبر بارداریدن که افتاد شنی شب تنها اتفاق خوب و مثبتاون

 خواست از جا بپرم وی دلم می خوشحال شدم که حد نداشت. حتينقدر. اينجا اومده بود اینهم

ی اگه جلويگه خودمو گرفتم که دی با هزار زور جلوی کم قر بدم. وليه ام يرينهطبق عادت د

 شد وی گوشت تلخ میلی وقتها خی شد. آرتان بعضی نور می نور علیدم رقصی مهم یمان

 همراه آرتان سواری از همون شبها بود. بعد از خوردن شام و تشکر و خداحافظيکیامشب 

 و هریه عصبیلی دونستم آرتان الن خی اشهدمو خوندم. چون ميی جورايه و من يم شدینماش

یچ دونستم که من هی خوب مينو ای چرب کرده بود ... ولی. بدنمو حسابیفته ممکنه بیاتفاق

 زد جوابشو زودی دراز کرده بودم که اگه حرفی مرتکب نشده ام و زبونمو هم حسابيیخطا

بدم. در کمال تعجبم آرتان با اون سرعت سرسام آور نرفت سمت خونه و از شهر خارج شد.

ینو ماشی مدت زمان طولنيه نبود. بعد از يز جایدنم ره سوال پرسی دونستم کجا داره مینم

ينکه داشت. بدون ايان رودخونه خروشان جريه پل ير شد. از زیاده پل نگه داشت و پيه یرو

 من! آرتانمی و زل زد به آب ... خدايستاد ... لبه نرده پل ايین پاین بزنه رفت از ماشیحرف

 سر من نکرد ... اومدی داد و هواریچ شد. برام جالب بود که هی آب آروم میمثل من با صدا

 چراغ برق وجودیر تيه پل ی هاش شدم. رويبايی زی که خودشو آروم کنه. محو تماشاينجاا

ينطور ... پسرها اصول ايس تنديه ین روشن زده بود. شده بود عيهداشت که نورش آرتانو سا
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 دریگارشو کشن تا آروم بشن منم هر آن منتظر بودم که آرتان سی میگار سی رویگارمواقع س

 بکشه ... تو دلم گفتم:یگار بودم سيده نشد ... تا حال هم ندی خبری ولیارهب

ی زنه ... اونوقت توی نمیگار که مرده ... سنشم بالتره ... لب به سين- خاک بر سرت ... ا

.ی کشی میگار خوره هف هف سی می به توقیخرچسونه تق

 از فرصت استفاده کردم و نگاش کردم تاین پل قدم زد و منم تو ماشی آرتان روی ساعتيه

یلی رفت. خی با سرعت نميگه شد و بدون حرف راه افتاد. دینبالخره برگشت. سوار ماش

 کردم.ی ازش تشکر ميد آب کار خودشو کرده بود ... بای با آرامش ... صدایلیآروم و خ

 بشم گفت:یاده پينکه قبل از ايمدی در خونه که رسیجلو

.يام ی زنم و می می دوريه بخواب ... من یر- تو برو بال بگ

 آزار دادنشی امشب تويد هم آروم نشده بود. شایلی شدم. پس هنوز خیاده تکون دادم و پسری

 نرم؟! و رفتم داخل ساختمون.يعنی بستم- ینو کرده بودم. در ماشی روياده کم زيه

 من دوباره شروع شده بود و سرم گرم کلسام بود.ی اون شب سه روز گذشت ... کلسااز

 اتاقش در حالی شد. اکثرا توی باهام هم کلم نمياد زيگه دی شده بود ولیآرتان هم عاد

 تختمی شب که منم رويه. يومد ی ميرتر خودش بود. از مطب هم دی تخصصیمطالعه کتابها

 خوندم اومد تو و نشست لب تخت. از حضورش تعجب کردم وی م سولو بودم و داشتم در

صاف نشستم. طبق معمول گفت:

 ...يمت- ببخش اومدم وسط حر

 لبخند گفتم:با

- اشکال نداره ...

.یرن گی رو می ام کردن. همه اش سراغ اون مهمونيوونه- راستش ... دوستام د

 قرارشو بذار ...ی دونی- هر روز خودت م

 تو فرق نداره؟!ی- برا

 هستم ...یشه- نه من که هم

 ذارم ...ی قرار ميگه سه روز دی- پس برا

 کم و کسر نباشه.یزی کن که چیه تو همه اشو تهيسم نوی میست ليه- باشه فقط منم 

 دما ...ی سفارش میرون- باشه حتما ... البته غذا از ب

 تونم بپزم ...ی ... خودم میست نیازی- ن
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 ...ياده- نه تعداد مهمونا ز

 برم؟ی آبروتو ميام ی از پسش بر نمی کنی! فکر میه؟- چ

 تعجب نگام کرد و گفت:با

لل ... فقط نم .ی خوام خسته بشی- نه اص

 و گفتم:یاوردم خودم نی. به رويد لرزدلم

 شم.ی کمکم ... نتر س خسته نمیان گم آتوسا و دوستام بی- م

 به من بده حتملا ...یستو ... پس لی- باشه هر طور راحت

 دم.ی فردا صبح بهت ميسم نوی- باشه م

 خواستم چند نوع غذا بپزم چندی تند تند شروع به نوشتن کردم ... میرون اتاق که رفت باز

ی واقعی لزم داشتم. دوست داشتم به معنایز عالمه چيهنوع هم دسر و سالد درست کنم. 

سنگ تموم بذارم.

یتش کردم. آتوسا که به خاطر وضعی میز خونه رو تميد کل س نرفتم. بای قبل از مهمونروز

یچ خندوندن که به هی منو مينقدر بکنه ... بنفشه و شبنمم تازه بدتر این سنگی تونست کاراینم

 داشتم تا قبل از اومدن اونا همه جا رو برق بندازم. بهیم تصمینم همی. برایدم رسی نمیکار

 کنم. آرتان همیز روشو تمی پام و رفتم بالش تا خاکاير گذاشتم زی صندليه یدم که رسيترينو

 همه فکرمی کردم ولی میری اتاقش طبق معمول مشغول مطالعه بود. گردگیخونه بود و تو

 داد که کم حرفی داشت آزارش میزی چيه بود. یرش چند روز اخی آرتان و رفتارایردرگ

 خودش فکر کردهیش گفت آرتان پی بهم می حسيه بود. ین سر وسنگهام هم بایلیشده بود خ

يدم ازدواج کنم. شایما بودن ازدواجمو گفتم تا بتونم بعد از اون با نی صوریه قضیمامن به ن

 فکر فرو رفته بودم که حواسم نبودی توينقدر آوردم. ای بود که من ازش سر در نميگه دیزچ

 خوره. تند تندی پارکتا و داره لق می رويکی و اون فرشه ی روی صندلی هايه از پايکی

يی بتونم دستمو به جاينکه پام در رفت ... قبل از اير از زی صندليهو که یدم کشیداشتم کهنه م

 ازیشتر ام حبس شد. بینه خورد که نفس تو سیچ و پام بدجور پین زمیبند کنم محکم افتادم رو

ی تويد پریمه که آرتان سراسید طول نکشیزی. چرسیدم وحشتناک خودم تیغ جیهمه از صدا

 به طرفم و گفت:يد دوین زمی من که ولو شده بودم رويدن و با ديرايیپذ

ی؟؟؟؟؟؟ شدی- چ

 درد چشمامو بستم و گفتم:با
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 ...ین- خوردم زم

 واژگون شده گفت:ی صندليدن دبا

!ی؟ صندلی- از رو

- آره ...

 گفت:یت عصبانبا

 کار؟!ی چی- اون بال رفته بود

يه کرد. اصل بلد نبود ی مردم اون وقت اون دعوام می گرفت. من داشتم از زرو درد مبغضم

 کم بهتر شدهيه کردم بلند بشم. درد پام ی و سعی صندليهکم نازمو بکشه. دستمو گرفتم به پا

 و گفت:يستاد آرتان هم ايستادمبود. تا ا

!ی؟- خوب

- آره ...

 دکتر ...يم بگو تا بری ... اگه درد داریا نکنی- لجباز

- نه خوبم.

 نکردم و لنگ لنگان راه افتادم سمت اتاقم. انگار نه انگار که من به خاطری بهش توجهديگه

 کردم مثل سگ بودی روز افتاده بودم ... جون تو جونش مين اون به ای اون و مهمونیدوستا

 دردشی کرد ولی تخت. پام ذق ذق می اتاقم و افتادم روی ذره نرمش نداشت. رفتم تويهو 

يه بره. کاش آرتان يادم گرفتم بخوابم تا بلکه درد پام یم. ساعت نه شب بود. تصمبودقابل تحمل 

 جون نداشتم بلند شميگه. خودمم دیست کارا بلد نين دونستم از ای می آورد. ولیمسکن برام م

 وید تخت. بغضم ترکی رویدم از شالم پامو محکم بستم و دراز کشيکی آشپزخونه. با یبرم تو

 شدم. درد پا نفسمویدار به خواب رفتم.از زور درد بيختم ری آروم آروم اشک مکه ینطورهم

یوان ليه مسکن با يه کنار تخت ی عسلی بود. آباژور کنار تخت رو روشن کردم ... رويدهبر

 بشم. مسکنو برداشتم ویدار دونسته ممکنه از زور درد پا بی ميدآب بود ... کار آرتان بوده! شا

 متورم و کبودی مچ پايدن مردم شالو که باز کردم از دیبا آب خوردم ... داشتم از زور درد م

 و آرتانی مهمونی پس؟ گور بابای فردا چی کردم. نکنه شکسته باشه؟!!!! مهمونیرتشده ام ح

 نکردم. با هزار زور و دردی فرقیچ هی گذشت ولی ساعتیم. نیرم میبا هم. منو بگو که دارم م

ی پامو گرفتم بال و در حاليومد ی شد نفسم بند می مین اگه پام اشاره به زمپايیناز تخت اومدم 

 تری مسکن قويه کنان رفتم سمت آشپزخونه تا ی لی کردم لیکه از زور درد هق هق م
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 اتاقم تا آشپزخونه رویر کردم مسی وقت فکر نمیچ نداشت. هی ايده انگار فايکی ينبخورم. ا

 آشپزخونه حس کردم نصف عمرم کمی تویدم رسی کنم. وقتی طجر همه زين با ای روزيه

ی برداشتم و خوردم. حتيخچال قرص از داخل يه کل بدنم نشسته بود. یشده. عرق سرد رو

ی کرد. نشستم همونجا روی برگردم وحشت زده ام میرو مسين دوباره بخوام اينکهفکر ا

 آروم بشهينکه چون دردم عوض اشد ی داشت بلند تر می آشپزخونه. هق هقم هی هایصندل

 از اونی ولیرم خواستم آرتانو صدا کنم. حاضر بودم از درد بمی شد. نمی داشت بدتر میه

يه شد ی ميد تونستم خودمو به تلفن برسونم و زنگ بزنم اورژانس شاینخوام کمکم کنه. اگه م

 چراغ آشپزخونهيهو فکرا بودم که ین همی کارو هم نداشتم. توين توان ای حتی کرد ولیکار

 اومد جلوم زانو زد ويع. سريد من حس کردم رنگش پريدنروشن شد و آرتان اومد تو ... با د

 دست داغش و گفت:یدستمو گرفت تو

!ی؟ کنی ميه- چته ترسا؟!!! چرا گر

 نتونستم غرورمو حفظ کنم وسط هق هق گفتم:ديگه

 ...یرم میدارم از درد م

 بلند شد. آرتان وحشت زدهیغم دستش که جی متوجه پام شد. مچ پامو گرفت تويع سرآرتان

ی زد ... ولی بدنم و منو مثل پر کاه از جا کند و راه افتاد سمت در. حرف نميردست انداخت ز

 بدنم.ی و انداخت روید کشیمو دم در شنل پشمیه از کاراش معلوم بود. از چوب لباسیآشفتگ

يه شرت تنش بود با ی تيه سرم و راه افتاد به سمت در. خودش فقط ی روانداختشالمو هم 

:یدمشلوار گرم کن ... تو همون حالت نال

 ...ی خوری بپوش ... سر ما میزی چيه- 

 لرزونش بلند شد:صدای

 سرت ...ی- فدا
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 شد. فشار بازوهاش ... عطر تنش ... محبت کلمش ... عشقی شاهده دردم داشت کم مخدا

 برده بود. هق هقم با سکسکه همراه شده بود. آرتان منو به خودشيادم کاراش ... دردو از یتو

فشار داد و گفت:

 بدم ...ينقدر ترسا؟! آخه چرا؟!!! من ای نکردیدارم- چرا ب

 کشه. گفتم:ی بود داره عذاب میدا لحنش پاز

 خواستم مزاحمت ...ی خواستم ... نمی- نه ... نم

 سوار شد و گفت:يع جلو خودشم سری صندلی خوابوند رومنو

یست لطف نينا دارم ... ایفه من در قبال تو وطی بفهمی خوای می! تو کی؟ چيعنی حرفا ين- ا

 است.یفهترسا ... وظ

 رنگيدن کرد و از دی به من می زدم. آرتان هر بار نگاهی نمی کردم و حرفی ميه گرفقط

 چنانیمارستان در بی داد. جلوی پدال گاز فشار می رویشتر من پاشو بيون گری و چشمايدهپر

ی شيه ین درو باز کرد و منو عيین پايد پريع بلند شد. سریتکاش لسیغ جیترمز کرد که صدا

 موندم. چقدری شد و من همونجا می شد زمان متوقف می بغلش. کاش متو گرفت یمتیق

يی. وارد بخش اورژانس شد و با راهنماید بخشیآغوشش رو دوست داشتم و بهم آرامش م

 اراده دستموی تخت که بی از اتاقا شد خواست منو بخوابونه رويکی از پرستارا وارد يکی

. اونم منو فشار داد به خودش و همونجور که منیدمشانداختم دور گردنش و محکم تر چسب

 ها. دکتر وارد اتاق شد و رو به آرتان گفت:ی از صندليکی ی بغلش بودم نشست رویتو

 تخت پسرم ...ی- بذارش رو

 ...ین اش کنينه جا معاین شه همی دکتر ... اگه می- نه آقا

 خنده اش گرفت و گفت:دکتر

- امان از دست شما جوونا.

 حبس شد و اشکام فورانینه دستش از درد نفسم تو سی و پامو گرفت توی صندلی جلونشست

 شالمير دستشو از زيکی دستمو گرفت تو س دستش محکم فشار داد و اون يعکرد. آرتان سر

 کرد و سپسی پامو وارسیبرد داخل و مشغول نوازش موهام شد. دوباره آروم شدم. دکتر کم

گفت:

 جا بندازمش ...يد- نشکسته ... در رفته ... با
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 درد داره. با عجز به آرتان نگاه کردم. آرتانیلی بودم که جا انداختن استخون در رفته خشنیده

 دستاش وین صورتمو گرفت بيد. نگامو که دیدم فهمی از نگاش مينو ناراحت بود و ایلیخ

گفت:

 ... نتر س ...يزم عزیشتم- من پ

 گوشهيه تونستم ی نمی محکم که حتينقدر بغلش فشار داد. ای اشاره دکتر آرتان منو محکم توبا

 ویدم کشیغ که از درد جی. طوریچید همه بدنم پی دفعه درد تويه تکون بدم و يگهاز بدنمو د

 که بایدم آرتان رو شنی. صدایرون شدم. چشمام بسته شد و همه رمقم از تنم رفت بیحال بیحالب

 گفت:ی منگرانی

 ترسا؟!ی شدی ... چيزم- ترسا ... ترسا عز

 گفت:دکتر

 کنه حالش خوبيق که تزرينو ايسم نوی سرم براش ميه- نگران نباش جوون ... از حال رفته 

 ...یرم پاشو گچ بگيد شه. بعدم بایخوب م

 نشده ؟یزيش چین دکتر مطمئنی- آقا

 و گفت:يد خنددکتر

 سر وقتش.یام تا بی اتاق بغلی! ببرش تویااااا- عاشق

 داغ شد. آره ...یشونیم لحظه حس کردم پيه از جا بلند شد. منو فشار داد به خودش و در آرتان

. همه تنمیهوشم کرد من بی که فکر می ... اونم درست زمانید بار منو بوسین اولیآرتان برا

 دونمی نمی شد وليگه اتاق ديه گشت. وارد یداغ شده بود ... جون داشت دوباره به تنم بر م

 از پرستارا گفت:يکی که رو به يد دیچ

 شلوغه ...یلی که خينجا! اين؟ نداری اتاق خصوصينجا- خانوم ا

 تخت ...ين ای روینش که شلوغه ... بخوابونیعیه بخش اورژانسه ... طبينجا آقا ایر- نخ

 اش هم موهامويگه دستمو رها نکرد و با دست دی تخت ولی ناچارا منو خوابوند روآرتان

 گفت:ی کرد. پرستار با کنجکاوینوازش م

- خواهرته؟!

 پرسه همسرته ها! آدمی اگه من خواهرشم تور پهن کنه ... اولم نمینه خواست ببی! پرو! موا

 گفت:یمارموز ... آرتان به خشک

 ...یمه- زندگ
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ی خواست فقط پرستاره رو از سرش باز کنه؟ حسابی ميا گفت ی راست ميعنی داغ شد ... تنم

 گرفتم. پرستار گفت:ی لبخند زدنم رو می جلوی شده بودم. به سختیفورک

 ...ی- چه داداش مهربون

 گه چشماموی میطونه هم داره که منو آرتانو با هم خواهر برادر کنه. شی ننر! چه اصراراااا

 گفت:ی سرمو بردارم بکوبم فرق سرشا ... آرتان هم با کلفگيهوا کنم پا

يوونه دیدنش دوسش نداشتم که از درد کشينقدر اگه خواهرم بود ايد- کاش خواهرم بود ... شا

 ...یامه ... همسرمه ... دنیست متاسفانه خواهرم نیبشم. ول

 گفت:ینه با حرص و کپرستار

 مثل شما داره!ی- خوش به حالش که شوهر مهربون

 بود! دوستيدنی رفته. حال حال من دیدم تق تق پاشنه کفشش فهمی حرف از صداين دنبال ابه

 آرتان تا مرز سکته خوشحال شده بودم. به خودمی از حرفايی برقصم. خدایداشم پاشم عرب

 دوسشی عشق به اون صورت نبود ... وليد تونستم دروغ بگم. بهش وابسته شده بودم. شاینم

 به حضورش عادت کردهیلی شم. خی دلتنگ میلی که برم براش خی روزنستمم دویداشتم. م

 دادم.ی میح بمونم. هنوزم رفتنو ترجیشش نبود که بخوام دائم پی احساسم هوز اونقدریبودم ول

یال زد. دست از فکر و خی فشرد و زمزمه وار داشت باهام حرف میآرتان دستمو با محبت م

 شدم:شبرداشتم و با همه وجودم گو

ی! آخه وروجک من تو روی گه زلزله ... حقا که زلزله ای گه بهت می راست می- مان

 جا ...يه ی خدا رحم کرد پات در رفت اگه سرت خورده بود توی؟ واسه چی رفته بودیصندل

. آرتانی تموم موند و من فحش به اموات دکتر دادم حسابیمه آرتان نی اومدن دکتر حرفابا

گفت:

 پاشو؟!یرين گی- گچ م

.ین زمی بذاره رويد پا رو اصل نباين پسرم ... ايگه- آره د

 گچ بمونه؟ی تويد- چقدر با

 ماه ...يه- 

 گفت:ی شه. آرتان با نگرانی میده داره به پام کشیز چيه از اون حس کردم بعد

 نکرده ...يی وقته از حال رفته ... نکنه خدایلی کنه؟! خی- دکتر چرا چشماشو باز نم
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ی می شنوه ولی ما رو می و داره حرفایداره بيدم- صبر داشته باش پسرم ... از کجا معلوم؟ شا

 پاتو دراز کن ... حال نقل خانومی ناز کن نداری گن نازکش داریخواد واسه تو نازکنه. م

شماست ...

 گچ پام تمومينکه خودمو گرفتم. بعد از ای جلوی. منم خنده ام گرفته بود وليد حرف خندين ابا

شد و دکتر گفت:

.يش ببری تونی تموم شد ... سرمش که تموم شد مين از اينم- خب ا

 صورتم خم شدهی چشمامو باز کردم. آرتان کامل روی لحظه صبر کردم و سپس به آرومچند

 لبخند گشاد زد و گفت:يه چشمامو باز کردم يدبود و زل زده بود بهم. تا د

 خانوم خوابالوو ...ی شدیدار- بالخره ب

ی بودم که منم لبخند زدم از اونم گشاد تر. موهامو از تویفور کیاش از حرفا و نگراناينقدر

 زد کنار و گفت:یشونیمپ

يزم؟ عزيگه دی درد نداری؟- خوب

 ويد بار باز و بسته کردم. خنديه داد. چشمامو ی حرف زدنش در حد مرگ بهم لذت ملحن

گفت:

ی؟ نداريا ی درد داريعنی ی؟ چيعنی ين- ا

- نه ... خوبم ...

 سوال داره مغز منوين ای؟ کردی کار می چی صندلی- خوب خدا رو شکر ... دختر تو بال

 کنه.یسورا خ م

 کنم.یری گردگيترينو وی- رفته بودم بال

 مهم بود خوب منو صداينقدر خواد؟ بعدشم اگه ای میری!!! آخه اونجا گردگيترين؟ وی- بال

 ...ی کردیم

 دلم باز شد و گفت:در

 کرد ... منمی نمی روح متحرک ... اصل بود و نبودت فرقيه به ی شده بوديل- تو تو خونه تبد

صدات نکردم.

 فشار داد و گفت:ینیمو بنوک

 قولی داد ... ولی داشت عذابم می فکريه نداشتم. ی- حق با توئه ... چند وقت بود حال خوب

 نکنم. قبوله ...ی به بعد پشت خانوم کوچولو رو خالين دم از ایم
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- قبوله ... آرتان ...

- جانم؟!

 خودمو گرفتم و گفتم:ی. کم مونده بپرم بغلش ... جلويد به جز دلم همه وجودم لرزاينبار

 فردا .... کلسام ...ی- مهمون

 ....يگه ندازم واسه ماه دی رم ترمتو می کنم ... کلساتو هم می فردا رو که کنسل می- مهمون

 دوستات؟ی جلویست زشت نی- حال کل س به درک ... ول

 ...یستن- دوستام که مهم تر از هم خونه کوچولوم ن

ی میشتر محبت آرتان نسبت بهم بی که هرچیدم فهمی خوب مينو ای حالم گفتن نداره ولوصف

 بازوموير تونست دردسر ساز بشه. آرتان زی مين شد و ای میشترشد منم احساسم بهش ب

گرفت و گفت:

- پاشو که وقت رفتن به خونه است ... سرمت هم تموم شد.

 سطل زباله انداخت. شنلی تخت و خود آرتان سرم رو از دستم خارج کرد و توی رونشستم

 بغل گرمش .... گفتم:ی توید و دوباره منو کشیچیدرو محکم دور من پ

 ...يام ی می جوريه خودم ین- بذارم زم

 و گفت:خنديد

!ی؟ داری بر نمی دست از غد بازينجام- ا

 خونه هم منو خوابوندی کرد و راه افتاد. توین نزدم. آرتان منو سوار ماشی و حرفيدم خندمنم

 تخت و گفت:یرو

 از اتاقیای بی تونی دونم نمی ... چون میر بگیمو شماره گوشی که لزم داشتیزی- هر چ

.یرونب

 ...یز- ازت ممنونم ... بابت همه چ

ی خانوم کوچولو ... فقط زودتر خوب شو ... و قول بده که اگه کاریست به تشکر نیازی- ن

.ی خبرم کنیداشت

 دم.ی- قول م

 ال ... حال راحت بخواب ...يک- بار

 مطب؟ی ری می جوری- آرتان ... ساعت پنج صبحه ... حال فردا چ

 نباش ... فقط استراحت کن.یزا چين نگران ای- فردا خونه ام خانوم
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 بهم دست داد. دوست داشتم کنارمیبی چراغو خاموش کرد و رفت حس عجينکه از ابعد

 داد بهشی اجازه نمیم غرور لعنتی خواستم بره ... دوست نداشتم تنها بخوابم ... ولیبخوابه. نم

 اصلين کرد که ای ميگه دی راجع به من فکرايد کنارم بخوابه. شایادزنگ بزم و بخوام ب

 کردم....ی می فکر جديه يدم احسا س جدين ای برايد که پام خوب شد باعدا نبود. بیحصح

 شب قبلی کم به اطرافم نگاه کردم و همه اتفاقايه کرد. ی کم درد ميه شدم پام یدار که بصبح

ی حسابيشب دی بود و مشخص بود به جبران کم خوابيازدهتو ذهنم دوباره مرور شد. ساعت دو

 کردم بلند بشم. گچ پام خشک شده بود ... نشستم سری ... سعيومد ی صدا میرون. از بیدمخواب

ی خورد لی تعادلم داشت به هم ميستادم ... با زحمت بلند شدم ايین پامو از تخت گذاشتم پاوجام 

 به نفسیدم رفتم سمت در. به در که رسيوار و به کمک ديوار کنان خودمو رسوندم به دیل

ی. شروع کردم ليومد ی آشپزخونه می آشپزخونه بود و صدا از توینفس افتادم ... آرتان تو

 من بدويدن اپن و با دی من آرتان اومد جلوی به سمت کاناپه ... از سر و صدافتم کنان ریل

 و گفت:یرونبدو از آشپزخونه اومد ب

ی؟! چرا صدام نکردی؟ شدیدار- ا ب

 زدم گفتم:ی کنار میشونیم پی که موهامو از روی کاناپه و در حالی رونشستم

 شه که همه اش از تو کمک بخوام.ی عادت کنم ... نميد- با

 و گفت:یز می گذاشت روی کنارم و پامو گرفت به نرمنشست

ی؟ کنی ... تو کمکم نمیاد بل سرم بين روز منم ايه يد شایه؟ حرفا چين- ا

 و گفتم:خنديدم

- نه ...

 چپ نگام کرد و گفت:چپ

 دارم.ياد نازکش زیست نی مسئله ای- دست شما درد نکنه ... ول

 نزم. گفت:ی دادم حرفیح . ترجيدم و غش غش خندیاوردم خودم نی به روی گرفت وللجم

يگه؟ دی- درد ندار

 ...یست نياد کمه ... زيه- نه .. 

 بگو تا بهت بدم.ی درد داری- دکتر برات مسکن هم نوشته ... اگه حس کرد

 ... الن لزم ندارم.ياد ی خوشم نمياد- نه از قرص خوردن ز
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 ناهار خوشمزه برات درست کنم ...يه نگاه کن تا من يزيون تلوین جا بشین- باشه پس هم

ی؟- تو و آشپز

 که نخوردم.ی کردم ... گشنگی همه سال تنها زندگين من ای؟ فکر کردی- چ

.یری گی خودت از رستوران غذا می همه اش برايدم- آخه د

 تونم هنرمو بهت نشون بدم.ی امروز که تو خونه ام می- چون وقت نداشتم ... ول

یموناااا بکشی- حواست باشه ... نزن

 گوشش وی. دستشو گذاشت رویدم کشیغ عقب و جیدم حمله کنه به طرفم که خودمو کشخواست

 گفت:ی که میدر حال

 ندارن.ی ايگه کار دیدن بنفش کشیغ- دخترا جز ج

 گفتم:یض سمت آشپزخونه. با غرفت

 آقا پشت سر دخترا حرف نزن ...ی- ه

 شد. همهی آشپزخونه بلند می از توی خوبی نگفت. کم کم داشت بوهایزی چيگه و دخنديد

! از آرتانی آرتان بود ... اون همه محبت ... اون همه نگرانيشب دیحواسم معطوف به حرفا

 گهی میزی چيه کلمه در موردش باهاش حرف بزنم يه دونستم اگه ی می بود. ولیدمغرور بع

.یدم که همه حرفاشو شنیارم خودم نی دادم اصل به رویح کنه. پس ترجيل زایموکه همه خوش

يدن خوش غذا مجبورم کرد از جا بلند بشم و لنگ لنگان برم سمت آشپزخونه. آرتان با دیبو

 کرد و گفت:یمن اخم

ینی؟ جا بشيه آروم یقه چند دقی تونی- تو نم

 خنده.ير و زدم زیرم خودمو بگی و دستکش آشپزخونه نتونستم جلویشبند با پیبتش هيدن داز

.يدن صورت آرتانم باز شد و اونم شروع کرد به خندی زدم که اخمایچنان از ته دل قهقهه م

همونجور وسط خنده هاش گفت:

ی؟ خندی می- کوفت ... به چ

 و گفتم:ی صندلی زحمت نشستم روبه

 ...ینه پسرشو ببیاد جون بیلی زنگ بزنم به نيد بای- وا

- چشه؟!!! بچه پرو!

 و گفتم:خنديدم

 مماخه ...یست- چشم ن

280

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 و گفت:خنديد

 دستشو همیاد جون بیلی به نی زنگ بزنیشه واجب ميگه دی- حال غذا رو که دادم خورد

 کردنش ...یت پسر تربين با ایببوس

 ...ينا مامانم ای- وا

 ...ین- حال بب

 کرد. زرشک پلو با مرغ پخته بود. با آب مرغ هم سوپينش وسوا س تزی و با کلید رو کشغذا

 قاشق ازيه و گذاشت جلوم ... با ادا و اصول ید کم سوپ برام کشيهدرست کرده بود. اول 

 مغرورانهی من لبخندیافه قيدن دهانم باز موند. با دیشسوپ رو وارد دهنم کردم و از خوشمزگ

زد و گفت:

- چطوره؟!

 بد مزه است!یلی- خ

 چپ نگام کرد و گفت:چپ

 ...یستم که دختر نیف- ح

.یدن کشی شد؟ لبد خواستگارات دم در خونه صف می می چی- اگه بود

 بال انداخت و گفت:ابروهاشو

 کردمی نبود. اگه دختر بودم الن باهات قهر مين منظورم ای- اون که صد در صد ... ول

 برو فست فود بخور.ی لب بزنی گفتم حق نداری داشتم و میبشقاب غذارو هم از جلوت بر م

 لحنش خنده ام گرفت و گفت:از

.ياد ی بهت میلی خینم بی کنم می حالت تصوت که مين تو ای- وا

.يز زبون نرينقدر- بخور زلزله ا

 کرد.ی ميوونه منو دیش خوبين لبخند مشغول خوردن شدم. آرتان دوباره خوب شده بود و ابا

ی که من هم دوسش داشتم هم نمی فريه بود. يگه نفر ديه شد انگار ی مهبرون میوقت

 ترسوند. زرشک پلو با مرغش هم فوق العاده شده بود. بعد ازی منو مینشناختمش ... هم

خوردنش گفتم:

 ....ی شی میزی چيه ی نخوری- دستت درد نکنه ... ترش

 ...ینی بی شدم ... تو نمیزی چيه- 

 نگفت. گفتم:یچی و هيد. اونم خندی باز شروع کرديعنی چپ نگاش کردم چپ
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 شورم ...ی من می- ظرفا با من ... تو پخت

 اتاقت ...ی- لزم نکرده شما بفرما برو تو

 شه.ی که نمينجوری- ا آخه ا

 بغلش بودم. نکن آرتان تو رو خدا نکن!ی داره توی بفهمم چه قصدينکه طرفم قبل از ااومد

 شم. منو چسبوند به خودش و گفت:یدارم معتاد آغوش گرمت م

 ده.ی به حرف بزرگترش گوش میشه- بچه خوب هم

 بزرگتره فقط بلده زور بگه.ين- آخه ا

 ها به نفع خودته.يی زورگوين- مطمئن باش همه ا

 بستم و گفتم:یرهنشو پی از دکمه هايکی گفت ... ی نزدم. راست می حرفديگه

 شکمت بازه ....ی- تا رو

 کردن. آبی خودشون غرق می نگفت فقط نگام کرد منم زل زدم بهش. چشماش منو توهیچی

 زل زده بود به من ... کنار تختینطور چشم ازش نگرفتم. آرتان هم همیدهنمو قورت دادم ول

 آغوش اونی نداشتم ... توی تخت. منم اصراری قصد نداشت منو بذاره روی بود وليستادها

 نفساشی شه. صدای کردم که فاصله صورتش داره با صورتم کمتر ممیآروم تر بودم. حس 

ی چه اتفاقيهو دونم ی شد منم نگاهم داغ تر بشه. نمی باعث مین شده بود و هميب غریبعج

يه و ید کشیق. چند نفس عمید موهاش کشی توی تخت. دستی منو گذاشت رويعافتاد که سر

کتاب برداشت داد دستم و گفت:

 صدام کن.ی هم داشتی- بخون تا حوصله ات سر نره ... کار

ی! حق با بنفشه است ما مید؟ بوسی شد اگه منو می می کرد؟ مثل چينجوری گرفتم. چرا اکتابو

 خواست.ی خواستم آرتان نمی که اگه منم میف حی وليم از وجود هم لذت ببریلی خیمتون

زمزمه کردم:

- باشه ...

 گرفته گفت:ی با صدایرون رفت بی که از اتاق می حالدر

 دختر خوب.ی حال شدين- آفر

 ام و به فکر فرو رفتم. واقعلا خوش به حال زنینه سی از رفتنش کتابو چسبوندم روبعد

 مهربون شده بود چهينقدر داشت ایتآرتان ... آرتان حال که فقط نسبت به من حس مسئول

 رو دوست داشته باشه.ی که از ته دلش کسیبرسه به زمان
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 اومده بودن.یادتم عی بودن و همه برایده فهمیل کردم. همه فامی ماه گذشت ... داشتم دق ميک

 خودش تایش کرد. اصرار داشت حتما برم خونه پيش کرد که دلمو ريه گرينقدر ايزعز

 خلوتم با آرتان رو بهی بود ولیب خواستم از آرتان دور بشم برام عجی من نمیپرستارم بشه ول

 مخالفت کرد ويز بود که آرتان هم با عزينجا کار ای دادم. و جالبی میح ترجیگه اي دیزهر چ

 ...ينا برم خونه بابا ایست نیازی ذاره من تنها بمونم. پس نی زنه و نمیگفت مامانش بهم سر م

 خونه موندن داشت خلمی بازم توی زدن. ولی جون و آتوسا و بنفشه و شبنم مدام بهم سر میلین

یلی آتوسا خی؟ حال چی شد ولی رفتم و سرم گرم می کرد. حداقل قبل هر روز کل س میم

 رفتن رو نداشتم.یرون من حوصله با آتوسا بی ولیرون کرد که از خونه ببرتم بیاصرار م

بنفشه و شبنم هم حوصله عصاکش من شدن رو نداشتن ... دوست داشتم خود آرتان اصرار کنه

یچ رفتن دارم و هیرون به بیاز اونم اصل حس نکرده بود که من نلی ویرون ببرتم بينکه ایبرا

ی وقت مير هست شبا دیشم نفر پيه دونست ی زد. اکثرا هم چون می مورد نمين در ایحرف

یش خوبی خونه مون وليومد ی جون میلی رو نیشترش ماه نصف بيک ين ای خونه. تويومد

ينکار حتما کنار آرتان بخوابم و اصل از اشدم ی رفت وگرنه من مجبور می بود که شبا مينا

ی گوشه تخت و آرتانم بخوابه اونور من هيه من کز کنم ی؟ که چیدم خوابی. ميومد یخوشم نم

ی کار کارين! مسخره تر ایم؟ و آه بکشیمبه اون فکر کنم اون به من و هر دو تا صبح غلت بزن

 شب تا صبح کنار هميه شد ی و اگه قرار ميموجود نداشت. بالخره ما زن و شوهر بود

ی بشه ... چون عذاب مينجوری خواستم ای. نميم کردی میدا پيد شدیل ميگه به هم دیمبخواب

يم قرار بود با آرتان برينکه حرفا بود. روز قبل از اين هر دو ... آرتان خوددار تر از ایديمکش

.يدم دی میلم مبل و داشتم فی بودم روده کاناپه پامو دراز کری نشسته بودم رویمگچ پامو باز کن

یلم فی هم تازه بدترم کرد. وقتیلم فين. حال از بس حالم خوب بود ایز غم انگیلی خیلی خیلم فيه

ی ميوونه دیدم کشی کرده بودم اگه نمیگار. بدجور هو س سيومد یتموم شد اشکم داشت در م

يدم که دی از اون شبیقا کردم. دقترک فکر کردم يگه بودم ... دیده وقت بود نکشیلیشدم. خ

 هميگه نکشم و ديگه گرفتم دیم زنه منم تصمی نمیگار هم لب به سیشآرتان تو اوج ناراحت

 کرد. از جا بلند شدم راه رفتن با پام راحت تری ام ميوونه حال هوسش داشت دی ولیدمنکش

ی از داخل کشویگارمو سکت اتاق پای عادت کرده بودم. رفتم توینیش به سنگيگهشده بود. د

 و دوباره برگشتم نشستم رو کاناپه ... تازه ساعت پنج بود سه و ساعت ویرون بیدملباسام کش

 در آوردم ویگارو رفت. سی تا اومدن آرتان وقت داشتم. حتما تا اون موقع بوش هم ميگه دیمن
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 خوشگلميپوی زک دهنم و با فندی گذاشتمش تویاوردم کم نگاش کردم. طاقت نيهبا هو س 

ی خواستم بعد از مدت طولنی محکم زدم که انگار عشقمو مينقدرروشنش کردم. پک اولو ا

ی دادم به پشتیه خودم خنده ام گرفت. پک دوممو آروم تر زدم. سرمو تکیهببوسم. خودم از تشب

دای زدم که صی پک رو مین فرستادم. داشتم سومیرون بینیممبل و دودو با لذت از دهن و ب

باز شدن در بلند شد ...

 در خشکش زده بود وی باز شد. آرتان وارد شد و من در جا خشک شدم. آرتان هم جلوچشمام

 کرد و مبهوت مونده بود.ی چشماشو باز و بسته میانگار به چشماش اعتماد نداشت چون ه

یگاری سير زی با دست لرزون تویگارو بدتر؟! سين از ايزی آبرورید کوبیقلبم به شدت م

ی دلم داشتم خودمو دلداری تونستم سلم کنم. توی نمی. حتيستادم خاموش کردم و ايستالکر

 دادم:یم

 محاله سرت داد وی که داریتی موقعين آرتان مهربون شده؟ تو با ايدی شه ... ندی نمیچی- ه

 گذره ... نتر س ... خودتو نباز ...ی میه قضين راحت از ایلیهوار کنه. خ

 پشتم مبله.يدم جلو. خواستم برم عقب که دياد ی آرتان داره ميدم فکرا بودم که دین همتوی

ینه ... قفسه سيستاد باشم. اومد جلوم ای چشماش مجبور بودم قوی و زل زدم تويستادمصاف ا

ی دو کاسه خون شده بود و معلوم بود که حسابین رفت. چشماش عی ميیناش بال و پا

 بگم. بایزی چيه گرفتم من یم مردم از تر س. تصمی گفت داشتم می میزیه چي. کاش یهعصبان

تته پته گفتم:

- سلم ... چه زود اوم...

 صورتم. باورمی حرفم تموم نشده بود که حس کردم فکم جا به جا شد. دستمو گذاشتم روهنوز

 منی دست روی اون به چه حقی؟ زد؟ به چه حقیلی شد! آرتان منو زد؟ آرتان به من سینم

 خودمو گرفتم. خواستم برم سمت اتاقم کهی جلوی چشمام حلقه زد. ولیبلند کرد؟ اشک تو

ی از سری ام حبس شد. حتینه داد که از درد نفس تو سی بازومو فشار منبازومو گرفت. چنا

 بود. با ناله گفتم:یشتر فشارش بی پارتیقبل هم تو

- آ خ ... آ خ ...

:ید کشعربده

 بهت دست داده؟ی!!! احسا س بزرگی؟ بزرگ شدی! فکر کردیکردی؟ می چه غلطی- تو داشت
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- من ... من ...

 دستش مچاله کرد و داد زد:ی برداشت تویگارمو سپاکت

 اش ...یه- بق

:ید بلندتر هوار کشينبار ندادم. اجوابی

 اش ..یه- گفتم بق

 گوشم گذاشتم و گفتم:ی رودستمو

 بسته بود.يه ین ندارم ... هميگه- د

ی شکست. با صدای دستش. بازوم کم بود حال چونه امو هم داشت می امو گرفت توچونه

 گفت:یوحشتناک

- به من نگاه کن ...

 نگاش کردم. گفت:یض ناچار با غبه

 پات بشکنم. پس به من دروغ نگو ...ین نداره که دست و چونه اتو هم عی- برام کار

 زدم:جیغ

 اتاقمو.ی بسته بود. برو بگرد تويه ین گم ... همی- دروغ نم

ی دستم گذاشتم. از درد ضعف می فشار محکم داد و ول کرد. دستمو رويه ام و دستمو چونه

 مبل.يکی اون ی رفته بود. آرتانم نشست رویل تحلیروم نی کاناپه چون حسابیرفت. نشستم رو

 ترسناکش گفت:ی با صداينکه شد تا ای در سکوت سپریلحظات

ی؟ کنی غلطا مين- چقدر وقته از ا

 برام مهمی خراب شده ولیشش دونستم وجهه ام پی ندادم. دوست نداشتم جوابشو بدم. مجواب

 سوخت. آرتان کهی کرد و فکر کنم گوشه لبم پاره شد بود چون مینبود. صورتم بدجور درد م

 و گفت:ید موهاش کشی توی دم کلفه دستی جواب نميدد

- جواب منو بده ترسا ...

 تو صورتم؟ی دوباره بزنی؟- جواب بدم که چ

 زنم ...ی مطمئن باش دوباره می- اگه جواب ند

یش اژدها شده بود. بغض کرده بودم ... تازه به مهربونین نداشت و عی نرمشیچ هيگه دصداش

 خراب کردم. گفتم:یزوخو گرفته بودم . خاک بر سر من که خودم همه چ

 ...یست که رفتم پی- از روز

285

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 باريه ... ی! جنبه نداری؟ دی میر گيفتنم یرون دو ماهه ... حال بگو چرا به بيکی- پس 

 ...ی برام برگشتی با چه سوغاتین ببیست پیگذاشتم با دوستات بر

 نگفتم. دوباره گفت:چیزی

 کل سی! فکر کردیه؟ کشه چی میگار که سی مردا راجع به دختريت نظر اکثری دونی- تو م

ی؟ دی بزرگتر نشون مينجوری ایداره؟ فکر کرد

- من عقده ندارم ...

 مکانيه سر ... تو اگه تو یره ... دختره خی کردی نمی غلطین همچی! اگه نداشتی- دار

 کنن؟ی بهت نگاه می به چه چشمی دونی دستت میری رو بگی کوفتين ایعموم

 ...یست- برام مهم ن

ی! چرا می؟ فهمی! چرا نمی سرت الن زن منیر من مهمه ... خی ... برای کنی- غلط م

 ...یستی که نی رو نشون بدیزی چیخوا

 به داد و هواراش گوش کنم. خسته شده بودم. اون منو درکيگه خواستم دی جا بلند شدم. نماز

 آرتان که گفت:ی کرد. خواستم برم سمت اتاق که صداینم

 هنوز حرفم تموم نشده ...ین- بش

 گفت:ی لب مير که زی. آرتان از جا بلند شد و در حالیخت زنگ در هم آمی صدابا

.یم کم داشتینو- هم

 بود که با خشم گفت:ی دونم کی. نميفون سمت آرفت

 محل ...ی- خرو س ب

 دفعه برگشت سمت من و گفت:يه بعد

- برو لباستو عوض کن ...

 و قرمز ... با اخمی بودم با تاپ قهوه ایده پوشین جی شلوار برموداريه به خودم کردم. نگاهی

گفتم:

 هم خوبه.یلی خوام لباسم خی- نم

 کند. دست و پا زدم و گفتم:ین زمی به سمتم خواستم برم عقب که منو از رواومد

ی؟ خوای از جونم می خوام ... ولم کن... چی- نم

 تخت خوابم و گفت:ی اتاقم. منو انداخت روی تورفت
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 ... زخم کنار لبتو همیرون بیا تنت کن و بیده لبا س پوشيه جونتو ... زود ی- اگه سرکش بش

 رو ندارم ...یا شدن بعضیرتیپاک کن ... حوصله غ

 منو زدهی چی اومده بود؟ دوست داشتم باهاش لج کنم. برای گه ... مگه کی می چیدم فهمنمی

 تاپ تنگ قرمز ...يه با یدم پوشی شلوارک مشکيهبود؟ حال حقش بود که حرص بخوره ... 

 خودم گفتم:یش شدم و پیمون که پشیرونخواستم برم ب

 بپوشم کهیزی چيه کارو بکنم. بهتره ين ایست از دوستاشه ... اصل درست نيکی وقت يه- 

 تنم کردم با شلوار چسبونی بلند سرخابین بلوز آستيه سوال نبرم. ير ذره احتراممو زيه ینهم

يستادم اينه آی از پاچه هاشو تا بزنم. جلويکی کرد و مجبور شدم ی ميت ... گچ پام اذیصورت

 صورت سرخم و گوشه لب پاره شدم دلم به حال خودم سوخت. اصل دوست داشتميدنو با د

ی کرد؟ با کرم پودر سرخی من دخالت می همه کارای بکشم به آرتان چه؟ چرا تویگارس

ين نباشه. آخریدا تا زخم لبم پیدم لبم هم رژ لب سر خ مالی پوشوندم و رویصورتمو تا حد

 آرتان بلند شد:ی افتادم سمت سالن ... در اتاقو که باز کردم صداهنگاهو به خودم انداختم و را

 کمکت ...یام خانومم ... بذار بی- اومد

 جون اومده بودیلی جون اومده؟ خوب اگه نیلی دوباره؟ نکنه نين! جلل خالق ... چش شد اوا؟

 ...يرايی شد سمت پذیده اومد سمتم ... نگام کشيع نبود من لبا س عوض کنم. آرتان سریازکه ن

يه رو تجزيارو پر پشتش. داشتم ی موهای پشت به من نشسته بود و دستشو کرده بود تویمرد

 بغلش. با اخم گفتم:ی توید که آرتان دوباره منو کشیه تا بفهمم کمیکردم یلتحل

 ...ین زمی- زشته ...منو بذار رو

 و با خنده گفت:يرايی پذی نکرد. منو برد توتوجهی

 ...یما خانوم گل من آقا نينم- ا

 ...یما زنگ زده بودن جز نيا اومده بودن یادتم به عيا مدت همه ين ای بود ... تویما! پس ننیما؟

يد بغل آرتان اخماش در هم شد. نگاشو دزدی من تويدنحال روز آخر ... از جا بلند شد و با د

و گفت:

- سلم ترسا ...

 ذوق گفتم:با

 استاد ...ی از ما پا شکسته ها کرديادی!!! چه عجب ی؟ ... خوبیمايی- سلم ن
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 فاصله داشت.یما با نی کاناپه که کلی به پهلوم وارد کرد و منو نشوند روی فشار محکمآرتان

 با لبخند گفت:یمان

 با خودت دختر خوب؟!ی کار کردی- چ

 گرفتم ...ی کم با پام کشتيه یچی- ه

!ی؟ ... حال خوبيوونه- د

 ...یادت واسه عی اومدير کم ديه- آره بابا قراره فردا برم گچ پامو عوض کنم ... شما 

 که کنار پاش قرار داشت و گفتم:ی افتاد به سبد گلنگام

!ی ...مرسیمايی گل نرگس!!!! من عاشق گل نرگسم نی- واااااااااا

 صورتش گفت:ی شده روی لبخند نقاشبا

ی درد نداری خوبی از گلم کمه ... ترسا مطمئنی دونستم ...قابل تو رو نداره. واسه تو باغی- م

يگه؟د

 ازی حتينبار. ایدم به سمت آرتان نگاه کردم. اخماش چنان در هم بود که دوباره ترسیار اختبی

ی ... برایاره بیما سر نيی بزنه بلیدم بدتر شده بود. ترسيد به دستم دیگاراون لحظه که منو س

 کم خودمو جمع و جور کردم و گفتم:يه ینمهم

 چطورن؟!ينا- آره باور کن خوبم ...مامانت ا

- خوبن سلم بهت رسوندن ...

يا خواست بکنه؟ خدای کار می ... چیدم حرف از جا بلند و اومد به طرفم. ترسين دنبال ابه

 شه. من اصل حوصله اشوی می آرتان الن دوباره وحشين سپارم ایخودمو به خودت م

 خونسردانه جلو پام زانو زد ...یماندارم. ن

 کرد و چنان دستاشو مشت کرده بود که مطمئن بودم آمادهی هم داشت با خشم نگاش مآرتان

 دست تویما. نیما چشم نی بادمجون بکاره پايه مشتش ين دست از پا خطا کنه تا با ایمااست ن

 در آورد و رو به آرتان گفت:يس خودنويه کتش کرد. یبچ

 ...يسم رو گچ پات بنويادگاری يه خوام ی- با اجازه آرتان خان ... م

 گرفته گفت:ی با صداآرتان

 شه ...ی باز می گچ به زودين لزم باشه ... ايگه- فکر نکنم د

 زد و گفت:ی لبخند محزوننیما
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 بمونه ...يادگار جمله هم از من يه- اشکال نداره ... بذار 

 آتوسا وی هايادگاری تکون دادم. گچ پام پر از يید لبخند نگاش کردم و سرمو به نشونه تابا

 کرد و با خط خوش نوشت:یدا پید سفی جايه به زحمت یما بود ... نیبنفشه و شبنم و مان

 ...ید که مرا از قفش آزاد کنيم ... من نگوید و دلم شاد کنی- قفسم برده به باغ

ی خونش در نمی زدی. آرتانو کارد میما نی چشمای بلند خوندم و زل زدم توی با صداشعرو

 و گفتم:یاوردم خودم نی به روی ها داشت ولی معنیلی برام خیما. شعر نيومد

 پوست بکنم؟یوه برات میام بی خوای کن ... ميرايی از خودت پذیمايی- ن

 بود که بعد مجبور نشهیده چیز می رو رويرايی پذيل من که نبودم آرتان تند تند همه وساگويا

 گفت:یما به سنگ خورد. چون نیرش تيا گویما دو تا رو تنها بذاره. ول

 آب بهیوان ليه شه ی زحمت اگه می کنم .... فقط آرتان خان بی رفع زحمت ميگه- ممنون د

.ينمن بد

 مواظب باش اگه دست ازينکه ايعنی قبلش به من چپ چپ نگاه کرد ی از جا بلند شد ولآرتان

 گفت:يع سریما ات. بعد از رفتنش نینه ذارم رو سی سرتو میپا خطا کن

- ترسا پات چرا شکست؟

ی؟ پرسی مينجوری ... چرا ایما نین- خوردم زم

 کنه؟ی نميتت- آرتان که اذ

.يم- نه! معلومه که نه ... ما با هم صلح کرد

 کنه؟ که منو زده؟ سودش فقطی گفتم که آرتان باهام بد برخورد می داشت اگه بهش ميده فاچه

 بزنه که آرتان وارد شد. خنده امی ايگه خواست حرف دیما بود. نیما آرتان و نین بیریدرگ

 آبو گرفت و لجرعه سریوان هم با تشکر لیما هم نشد. نیقه دقيهگرفت رفتن و برگشتنش 

 مواظب خودم باشم نگاهیشتر به من سفارش کرد بينکه. سپس از جا بلند شد و بعد از ایدکش

 بود من دروغیده کرد و رفت سمت در ... انگار فهمی به آرتان کرد و خداحافظیخصمانه ا

یما چون باعث شده بود منو از دست بده. بعد از رفتن نيومد ی از آرتان بدش ميدمگفتم ... شا

 اتاقم. حوصله ادامه اخم وی بدرقه اش کرد منم از جا بلند شدم که برم تواهکه آرتان تا وسط ر

 راه بودم که آرتان برگشت و گفت:یان آرتان رو نداشتم. میتخم ها

 ...يم- حاضر شو بر

- کجا؟
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 ... فقط زود حاضر شو ...یست- اونش مهم ن

 خوام استراحت کنم.ی ... میام بيی- من حال ندارم جا

 نکن. گفتم برو حاضر شو ...ی- ترسا با من لجباز

 کردم رفتم سمت اتاقم:ی که غر غر می و در حالیرون فرستادم بیت با عصباننفسمو

 ...ی زور بگی- تو فقط بلد

یرون بپوشم. بيی کفش دمپای لباسامو عوض کردم. مجبور بودم جای اتاق و با سختی تورفتم

.یده برام کشی دونستم چه نقشه ای بود. نميستاده حاضر و آماده ایدهکه رفتم آرتان هم پالتو پوش

گاری اگه بابا بفهمه سی نبود ... واید بعين بگه؟ از ایزونکنه منو ببره خونه و به بابا همه چ

 با آتوسا داشتم؟ اونمی ... واقعا هم که من چه فرقيی آتوساین گه توام عی ... اونوقت میدمکش

ی که نمين. وا چرا کمکم نکرد؟ ایرون من از در رفت بيدن شروع کرد ... آرتان با دیگاراز س

 رفت. لجم گرفت باير بز سرشو انداخت زین قدم خودم بردارم حال عيه یذاشت من حت

 دوباره تایست دم آسانسور هم برام صبر نکرده. نکبت! معلوم نی حتيدم و دیرون رفتم بختیبدب

 گفتم خوش به حال زنشی داشتم میشا تحمل کنم. چند وقت پیشو و گند اخلقی سرديد بایک

 آقا رو تحمل کنه. سواری دو ماه سرديد زنش! دست از پا خطا کنه بایچاره بگم بيدحال با

 کردم نکنه کل سر کار باشم و آرتان رفته باشه؟ی ... داشتم فکر ميین و رفتم پامآسانسور شد

 لب گفتم:ير افتادم و زی مهمونیه قضياد نگهبان يدنلنگ لنگان از ساختمون خارج شدم. با د

- حقته! پسره پرو ... کاش بدتر کرده بودم باهات ...

 رفتم کهی ميین منتظرم بود. داشتم از پله ها آروم آروم پاین ماشی در ساختمون توی جلوآرتان

ی دقت میشتر بيد بود و بایز لیلی هام خيی .... کف دمپاین زمی خوردم و افتادم رویز ليهو

 به طرفميد ... دويین پايد پرین ذاشت آرتان از ماشی من حوا س می مگه آرتان برایکردم. ول

و گفت:

ی؟ شدی- چ

 خانا ... حالین عین گرفتم. پسره پرو! نشسته تو ماشی گر میت! داشتم از زور عصبانلعنتی

 ... دستشو بهیشعورررر. اصل به تو چه ... بیاد تا چشم تو در بی؟ شدی گه چی ميیناومده پا

سمتم دراز کرد و گفت:

ی؟- خوب
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 کار را که کرد؟ آن که تمام کرد. من کهيز ... به قول عزيستادم محکم پس زدم و خودم ادستشو

 شد.ین رفت دوباره سوار ماشی رم. آرتان عصبی اشو هم خودم میه خودم اومدم بقينجاشوتا ا

ينهمه دوباره اينکه از فکر ای! دوست داشتم برگردم خونه وليابودوباره به اسب شاه گفتن 

 بهم کرد وی شدم. آرتان نگاهین بهم دست داد و ناچارا سوار ماشیراهو برگردم احسا س بد

ی سرم ميی. اگه بلیاوردم خودم نی به روی نگاش خوندم ولی رو از تویراه افتاد. نگران

 شد تای کم در سکوت سپريه. یست نی شعور نداشت که بفهمه الن وقت تلفينقدر ای؟ چيومد

:ید پرسينکها

یاه؟ نخود سی کارت داشت که منو فرستاد پی چیما- ن

ينو. خنده ام گرفت ... چقدر با خودش کلنجار رفت تا آخر ای تو جونت کنن فوضولجون

 دقش بدم راستشو گفتم:ينکه ای. برایدپرس

 ....ی خواست مطمئن بشه که تو پامو نشکستی نه؟ ميا ی کنی ميتم تو اذینه خواست ببی- م

 دو برابر شد و گفت:سرعتش

 کنه؟!ی ما دخالت می- غلط کرده ... به اون چه که تو زندگ

 محبته ...یست دخالت نيز- دخالت؟! نه عز

 دمی شوهر دارم بهت اخطار ميه- ترسا ... حواستو جمع کن ... فعل من شوهرتم و به عنوان 

ی گفتیما به نی ... اصل ... اصل تو به چه حقیاره سر در بیمون از زندگیکه دوست ندارم کس

يه؟که ازدواج ما صور

! شونه بال انداختم و گفتم:یت خاصی خواست غش غش بهش بخندم. حسود بی مدلم

 دوست منه ...ين بهتریا خواست .... نمی- دلم م

 کرد گفت:ی پارک مینو که ماشی زد و در حالپوزخندی

.ی- پس حواست باشه بدون دوست نش

 همونی دوباره جلويدم کرد! بچه پرو! نگاه به دور و اطراف که کردم دی ميد تهدمنو

. با تعجب گفتم:يم اومدیش ماه پيک که یم هستیمارستانیب

ی؟ واسه چيم اومدينجا- ا

 ...يین پایا- ب

 ويین پرسه مثل آدم جواب بده. رفتم پای نفر ازش سوال ميه ی شعور! شعور نداشت وقتبی

 پسريه. یمارستان توجه راه افتادم سمت بی به هم. چپ چپ نگام کرد و منم بیدمدرو محکم کوب
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 ...یمارستانه بود از کادر بیدا کرد. پی رو حمل می خاليلچر ويه که یاز جلوم رد شد در حال

 صداش کردم:یارم لج آرتانو در بينکه ای پرستار بود. برانمفکر ک

 آقا ...ید- ببخش

 و برگشت به طرفم. گفتم:ايستاد

ی؟- شما پرستار

 ...يید- بله بفرما

 داخل؟ سختمه خودم برم ...ين ببريلچرتون وين شه منو با ای- م

 زد و گفت:ی لبخندپسر

 کنم.ی- بله خواهش م

 بدون توجه به آرتان که مطمئن بودم دارهی رو آورد به سمت من و منم با سرخوشويلچر

 راه افتاد و من با لبخند گفتم:يلچر. ويلچر وی خوره نشستم رویحرص م

 فهمهی ... انتظار داره من خودم راه برم ... نمیست به من ... شوهرم آدم نين لطف کردیلی- خ

 ... بازم به شما ...یره گیپام درد م

 حرصش بدم گفتم:یشتر بينکه ای براياد ی تفکر که آرتان هم داره دنبالمون مين نداد. با اجوابی

ين؟ کارتون رو دوست داریست؟ شما چند سالتونه؟! پرستار بودن سخت نی- راست

 دهی چرا جواب نمینم نداد. برگشتم تا ببی در اورژانس متوقف شد. پسر بازم جوابی جلوويلچر

 کنه اخماشم چنانی ميت هدايلچرو پرستار آرتان داره وی به جايدمو ازش تشکر کنم که د

 از دستشيعنی دادم یرون شد خوردش. نفسمو با صدا بیدرهم بود که با شش من عسل هم نم

 خم شد و در گوشم گفت:آرتان شدم. یعصبان

 ...ی نکنی من بلبل زبونی برايگه- دوست دارم اون گچ پاتو بکوبم فرق سرت تا د

 ات کنم ....یکه تیکه- اتفاقا منم دوست دارم با دندونام ت

ی. وليم کردی بچه ها باهم جر و بحث مین تو ... عیم و رفتيم ادامه نداديگه که باز شد ددر

 و آرتانیه مشکل چید پرسيدنمون از نظرم با مزه بود. دکتر با دیلیحرص خوردن آرتان خ

 پامی رویما داشت؟ موعدش که فردا بود؟ نکنه چون نی باز بشه. چه عجله ايدگفت گچ پام با

ی و خواست هر چه زودتر اونو از من دور کنه؟ خدا میاورد طاقت نيگه دنوشت يادگاری

دونه. گچ پام که باز شد دکتر گفت:

 ...يادگاری ی برش داری تونی- م
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 با خشونت گفت:آرتان

- لزم نکرده

 پوست پاميدن سطل آشغال. پس حدسم درست بود. از دی حرکت پرت کرد تويه گچ رو با و

وحشت کردم و با تر س به آرتان نگاه کردم. آرتان که از نگاهم منطورمو خونده بود با لبخند

گفت:

 نگران نباش ...یشه- خوب م

 سخت تریلی خی رفت و لبخند زدم. از جا که بلند شدم راه رفتن براین خودآگاه ترسم از بنا

 که آرتانيلچر وی روینم که آرتان گرفتم ... خواستم بشین زمی رویفتم بود بيکشده بود و نزد

ی درد میلی. بازوم خیرون بیم رفتيی منو گرفت و دوتای بازويربا پاش هلش داد اونطرف ز

 کرد. دستشو پس زدم و گفتم:ی دست آرتان بود. فکمم هنوز درد مجایکرد. 

يلچر؟ وی روینم بشی- چرا نذاشت

 حال نداشتم هلت بدم ....ينکه- واسه ا

 به تو نبود.یازی داشتم نياد- جان نثار ز

 حرص دوباره بازومو فشار داد که از زور درد اشکم در اومد و بدنم ضعف رفت. آرتانبا

وحشت کرد و گفت:

!ی؟ شدی- چ

 بعدی کنی بار لهش ميه ی؟ شدی چی گی ... حال می دستمو داغون کردی! زدی- وحش

 ...ی شدی مامور ساواک ميد تو بای دیدوباره فشارش م

 برگشت. دستشو پس زدم ویوه آب میوانی بعد با لی و رفت. لحظاتیمکت نی نشوند رومنو

گفتم:

 خورم ...ی- نم

یگاری سی و آدمایگار بهت لطف کردم دستتو نشکستم ... من از سیلی ... خی- نازک نارنج

.یم بس اعلم کنیش بخور تا آتينو ... حال ایزارمب

 گفتم دستموی رفتم خونه مون به بابام می که دلم برات سوخت وگرنه میف بس؟ حیش- آت

.ی هم زدیلی ... تازه بهم سیداغون کرد

 ده. ترسا برو خدا رو شکر کن نکشتمت ...ی زدم به من حق می- اگه بابات بفهمه واسه چ

 اتفاقا ...ی قاتل باشياد ی- بهت هم م
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 بخور.یر بگينو- دست شما درد نکنه. حال ا

. آرتانیدم رو گرفتم و لجرعه سر کشیوه آبمیوان تعارف نکردم. لینم همی ام بود براتشنه

گفت:

 ...ی- خفه نش

 ...يشتم رییخ- نتر س حال حال ب

- خدا به داد من برسه.

 انداختم و گفتم:یکمت سطل کنار نی تویوانو جا بلند شدم و لاز

- دلتم بخواد.

 برم سمت در که از پشت دوباره منو بغل کرد. غر زدم:اومدم

!ی؟ کنی منو بغل می- چقدر تو ه

 چه کنم که مجبورم.ی کار ندارم ... ولين به ایلی خوشحال نشو ... چندان مياد- ز

 ...یفته- بله ... وظ

 خونه کهيکای. نزديم نزدی کدوم حرفیچ هيگه نزد. تا خونه دی حرفی چپ نگام کرد ولچپ

:یدم پرسیديمرس

 خونه؟ی امروز زود اومدی- واسه چ

.یرم مچ تو رو بگينکه- واسه ا

 ...یدم پرسی- جد

 رو عوض کرد و گفت:دنده

 دونستم حوصله ات سر رفته.ی ... میم بزنی گشتيه یرون بيم برينکه- واسه ا

- چه عجب!

 ...یلیه که من از کارم زدم اومدم خونه خودش خین پرو نشو ها ... هميگه- بهت رو دادم د

 روبرو شدم؟ی با چیول

 ذاشتم کنار. بنفشه و شبنم همی میگارو سيد دونستم که اشتباه کردم. بای نزدم. خودمم محرفی

ی ... حال منو هم آرتان ميان. بنفشه رو بهراد ترک داده بود شبنمو هم شایدن کشی نميگهد

 اعصابميم شدم. وارد خونه که شدیاده پارک کرد و کمک کرد تا پینوخواست ترک بده. ماش

 از مشکلت رو برطرف کنه.یلی تونست خی تر شده بود. واقعا که حرف زدن مروم آیلیخ

 کاناپه و گفت:ی منو برد نشوند رويموارد خونه که شد
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یارن؟ زنگ بزنم بیخوری می- شام چ

 ...یتزا- پ

- باشه ...

 دستش بود. بایما سبد گل نیرون اومد بی و وقتيرايی بره سمت تلفن رفت سمت پذينکه از اقبل

 گفتم:یخوشحال

 کم بوش کنم ...يه من ينجا- بذارش ا

 و گفتم:یدم آشپزخونه. گردن کشی من داد و سبد گلو برد تويل تحوی مسخزه البخند

ی؟ کنی کار می- چ

 زباله و گفت:یک پلستی گلو انداخت توسبد

 کنم.ی از شر مزاحم پاک میمو دارم زندگیچی- ه

 حرص گفتم:با

 هم بخره؟يگه ديکی ی بببنی چشم نداری خری از بس خودت برام گل می؟ اندازی- گلو چرا م

 داد. چرا آرتانیتزا رو برداشت و سفارش دو تا پی نداد. گوشی چپ نگام کرد و جوابچپ

 حسا س شده بود؟یما نی روينقدر کرد؟ آخه چرا ای برخورد مينجوریا

 دوباريکی دو ماه فقط ين ای و بعد من رفتم دوش گرفتم. تويم شب کنار هم شام خورداون

ی تونستم حموم کنم. بعد از حمام راحت روی حال راحت خودم میآتوسا منو برده حموم ول

 سبک شدهیلی ماه بالخره با آرامش به خواب رفتم. پام خيک ين و بعد از ایدمتخت دراز کش

بود....

يدم که دیزی چین خوب گل نرگش چشم باز کردم. اولی و بويد تق و توق شدی با صداصبح

 خوشش همه اتاقو پر کزده بود.ی قرار داشت و بوی عسلی بود که رویدسته گل نرگس بزرگ

 گل ها و چند تا نفسین لبم. نشستم سر جام و خم شدم دماغمو فرو کردم بیلبخند نشست رو

ی کارش به نظرم قشنگ اومد ... دوباره صداين! چقدر ای ايوونه تو دان. آرتاااایدم کشیقعم

 سريسادم وایخ به ساعتم انداختم ... ساعت ساعت ده بود ... سی بلند شد. نگاهیرونتق تق از ب

 دميدم سر کار باشه ... با تر س پريد من! آرتان که الن بای بود؟!! خدای چی صدايعنیجام ... 

 نبود. ناچارا!یدا پیچی بزنم که قربونش برم هيد دیرونو بید از سورا خ کلم کردیدر و اول سع

 ...یرون از اتاق بيدم اراده پری بينبار نبود ... دوباره صدا بلند شد. ایزی درو باز کردم. چیل
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 ويد زانو از جا پری شلوارک تا رويه من با تاپ و يدن کاناپه نشسته بود و با دیآرتان رو

گفت:

 اتاقت ...ی- برو تو

 توجه به حرفش گفتم:بی

!یه؟ چی! صدای؟ کنی کار می خونه چی- تو تو

 اتاق گفت:ی توید کشی که می به طرفم دستمو گرفت و در حالاومد

ی مينجوری اتاقت ... پات خوب شده که ای برو تويعنی اتاقت ی گم برو توی- وقت بهت م

!یرون؟ بیپر

 کم درد داشت. نشستم لب تخت و گفتم:يه متوجه پام شدم که هنوز تازه

 ...ی منو ندادی- جواب سوال

یلیش بازو و صورت کبود شده ام مات شد. بازوم از فشارش و صورتم از سی رونگاش

 کبود شده بود. متوجه نگاش که شدم گفتم:یحساب

 هم داره.يدن شاهکارت دیه؟- هان چ

ير بازوم. اون دستشو هم گذاشت زی کبودی روید کشی نشست لب تخت و دستشو به نرمکنارم

 نادمش بلندی گونه ام نوازش کرد. از لذت چشمامو بستم. صدایچونه ام و با شصتش به نرم

شد:

 کار کردم؟ی من ... من چی- خدا

 باز کردم و گفتم:چشمامو

.یم خدارو شکر کنم که نکشتيد که خوبه ... باين- ا

 دستش و گفت:ی گرفت تودستمو

يوونه دی زی پک می و داری دستت گرفتیگار خراب شی زناین عيدم دی- باور کن وقت

 حسا س باشه.ينقدر کردم پوستت ایشدم. ... اصل فکرشم نم

 محکم بود.یلی ... ضربه شما خیست- پوست من حسا س ن

 بشه.ينجوری خواستم ای- شرمنده ام ... نم

 فکر نکن ولت کردم به حال خودت.يارم ی سرت در میشو- تلف

 زد و گفت:لبخندی

 ...ی دونم که زلزله ای- م
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 عوض کردم و گفتم:بحثو

 ...يا منو ندادی- هنوزم جواب سوال

 من و صورتم برداره و مردمک چشماش دام دری تونست چشم از بازوی که نمی حالدی

نوسان بود گفت:

 در حفاظ بذارن ...ی- چند نفرو آوردم برا

- هان؟! چرا؟

 دم.ی بهت ميد جدید کليه شه. ی- قفل درم عوض م

 چرا ...یدم- پرس

.یشتره بیت امنی به اونش نداشته باش ... برای- تو کار

 چه خوب؟يعنی- وا! 

 چشمام و گفت:ی دوخت توینشو نگاه غمگبالخره

 مراقب خودتیشتر تا بی بهتر باشه توام بدونيد به وجود اومده که شای مشکليه ترسا ... ین- بب

.یباش

 گشاد شده گفتم:ی تر س و چشمابا

 تجاوز کردن؟ی شده؟ دزد اومده تو ساختمون؟ به کسی- چ

 زد و گفت:لبخندی

 بافه ...ی می- ذهنت فقط منف

 شده ... من که سکته کردم.ی- خب بگو چ

 و هشت ساله بود. چندیست زن بيه دختر ... دختر که نه ... يه من یمرای از بيکی- راستش 

 طلقش داده بود به شدت افسرده شده ویانت شوهرش به جرم خينکه به خاطر ایشوقت پ

 کردن و من چند جلسه باهاش مشاوره گذاشتم و بایش کرده بود. آشناهاش به من معرفیخودکش

 کردم. اما ...رلش کنتیدارو تا حد

 گفتم:ی کنجکاوبا

!ی؟- اما چ

 که افراد زود بهمونينه شغلمون ای- اما ... زد و عاشق من شد. راستش ما روانشناسا بد

 بديط وقتا به خاطر شرای که بعضیم کنترلشون کنيد شن. بای وابسته میاعتماد کرده و حت

 مورد ...ين شه. مثل ای نمیمارب
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- خب؟

ی مثل آدمای گم نه فکر کنی- آرزو به من وابسته شد و بهم ابراز علقه کرد. علقمند که م

 ..يب غریب جور عجيه ... یعاد

 خواست بگم آرزو غلط کرده با تو با هم.يم داشتم. دلم ی شد. حس بدی ميم کم کم حسودداشت

 گرفت. خودش ادامه داد:ی دادم برام دست می نشون میت سکوت کردم اگه حساسیول

 نزنه باهاش راهی دوباره افسرده نشه و دست به خودکشينکه مجبور بودم به خاطر ايل- اوا

 بهش گفتم ... که ازدواج کردم.ینم همی شه. برای داره بدتر ميدم کم کم دی ولیامب

 خرین شناسنامه اش سو استفاده کرده بود و حال عی نگاش کردم. لبد بازم از اسم من توفقط

تو گل مونده بود. گفت:

 بدتر شد ...ی- ول

ی؟ چيعنی- 

 دستوریمه حالش وخيدم دی آرزو اگه قبل افسرده بود ... الن زده به سرش ... وقتينکه ايعنی- 

 نصف شبيشب فرار کرده و دیمارستان از بی کردن. وليش شدنش رو دادم و بستریبستر

 چرت و پرت گفت که منوی سريه من و ی گوشی که فرار کرده زنگ زد روی همون وقتیقادق

 ممکنه بکنه.ی نداره و هر کاریعی اون حالت طبننگران کرده. چو

 گفت مگه؟ی- چ

 ...ی خوام نگرانت کنم ... ولی- نم

 خواد منو بکشه؟ی- بگو آرتان ... اه ... م

ی برای خطریچ ذارم شغل من هی ... باور کن ترسا نمیاست راحتين- غلط کرده ... مگه به ا

 جمعش کنم.يد کنم خودم گند زدم خودمم بای ميت. من همه جوره ازت حمایارهتو به وجود ب

 گفت بهت آرتان؟ی- چ

 ذاره اگه باهاش ازدواج نکنم.يم- گفت ... داغ تو رو به دلم 

ی؟- حال چرا قفل درو عوض کرد

 دوستم بهم خبر داد... بهیش از دوستام گرفته ... چند وقت پيکی خونه رو از ید- چون ... کل

 ...یفته ممکنه بی دوستمو گول زده ... هر اتفاقیعشوه و دلبر

 که از بالی گرفت. داغ کرده بودم در حد مرگ. از جا بلند شدم. رفتم کنار پنجره و در حاللجم

 کردم گفتم:ی تر نگاه ميین طبقه پایستبه ب
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- خب باهاش ازدواج کن ...

 و گفت:يد از جا پریت با عصبانآرتان

!ی؟- چ

 خب باهاش ازدواج کن ...یستی؟- مگه نگران جون من ن

 دستمو از پشت گرفت و منو برگردوند بهيهو. يدم دی بهش بود و عس العملش رو نمپشتم

يمی دستش و فشار ملیسمت خودش. صورتش گر گرفته بود. دوتا بازوهامو گرفته بود تو

 داد. با خشونت گفت:یم

 تو گوشت فرو کن ... در ضمن ...ينو بار ازدواج کردم ... ايه- من 

 کرد. آبی صورتم بود و نفساش صورتمو داغ ميک نزدیلی ادامه نداد. صورتش خحرفشو

دهنمو قورت دادم و گفتم:

ی؟- در ضمن چ

ی اتفاقیچ ذارم هی مطمئن باش ... نمينو ذارم ای ميه محافظت از تو ... از جونم مای- برا

.یفتهبرات ب

- آرتان ...

- جانم ....

- ممنونم ...

 خانوم؟ی- واسه چ

 ... به خصوص ... به خصوص گل ها ...یز- به خاطر همه چ

 کمه.یلی از گل ... کمه ... خی باغی گل براين- ا

 خواست عطری. انگار مید کشی میق عمی همه وجودمو داغ کرده بود. داشت نفساحرفاش

يه آرتان ی. چشمایدم کشی کشدار می صورتش و نا خودآگاه نفسایتنمو ببلعه. زل زده بودم تو

 شه با صورتم. چقدری کردم فاصله صورتش داره کم می شده بود ... حس میجور خاص

يه ... فقط يا ... خدايا بارم که شده لمس کنم. خدايه ی براو خوش فرمشیدوست داشتم لبا

 ازيیبار ... آرتان آب دهنشو قورت داد و چشماشو بست. رفته بودم تو اوج حس که صدا

 بلند شد:یرونب

 کار در تموم شد ...ين؟ نداريف .... تشری تهرانی- آقا
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ير چشمام انداختم و دستمو رها کرد. سرمو زی تویقی دفعه از من فاصله گرفت. نگاه عميه

 برگشتید در که رسی. جلویرونانداختم. چند قدم عقب عقب رفت و سپس برگشت تا بره ب

طرفم و گفت:

 پسرا ....ين ای جلویست ... لباست مناسب نیرون بیا- ن

 زد. داغ کردهی میرون ام حرارت بيقه ی تخت. از توی. ولو شدم رویرون گفت و رفت باينو

 شد؟ی در درست ميرتر کم ديه شد ی می محل حال چیبودم بدجور. خرو س ب

 نرگس...ی و زل زدم به گل هایدم کشیق نفس عمچند

 نشده بود و منم غر غر کردنم شروعی خبریچ خونه حبس شده بودم هی بود که توی روزسه

 نرميطی شرایچ آرتان غدقن کرده بود که تحت هی خواستم برم کل س زبان ... ولیشده بود. م

 کاناپه و مشغول سوهان زدن به ناخنام بود که تلفن زنگ زدی. نشسته بودم رویروناز خونه ب

 رو برداشتم و گذاشتم در گوشم:ی کردم گوشی که ناخنامو فوت مینطور همیال خی... ب

- بله ...

- ترسا؟!

 حرف بزنم. چندیدم ترسی. میدم چسبی دو دستیو نشستم و گوشیخ زنونه سی صدایدن شنبا

 دوباره گفت:ينکهلحظه در سکوت گذشت تا ا

ی خوشش نمی حرفا باشه ... آرتان از هر کسين شجاع تر از ايد کردم زن آرتان بای- فکر م

 ...ی خاص باشیلی خيد ... تو باياد

ین؟ هستی- شما ... شما ک

 نگفته؟یزی راجع به من به تو چی بگی خوای- م

يه کارتونا افتادم. ی آدم بدا توياد وحشتناک. یستیريک خنده هيه. يد که گفت غش غش خنداينو

 گفت:يدکم که خند

 ... معشوقه شوهرت ...يزم- من آرزو ام عز

ی منو نسبت به آرتان خراب کنه. سعیت ذهنیخواست گه می دونستم دروغ می!! ممعشوقه؟

ی با قدرت باهاش حرف ميد بای وليد لرزیکردم از خودم ضعف نشون ندم. پاهام داشت م

زدم. گفتم:
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 کنه.ی که آرتان تو رو پشه هم حساب نمی دونی! خودتم می؟- خب که چ

 و گفت:يد غش غش خنددوباره

 از خداش باشه که من نگاش کنم ...يد- آرتان با

- حال که فعل بر عکس شده و تو از خداته که آرتان نگات کنه ... النم از زور ضعفت و

.ی هستی ... تو روانی کنيت منو اذی خوای میست بند نيی دستت به جايگه دينکها

 بلند شد:دادش

ی رویا الن بین پاشو همی شجاعت داريپ تریلی ... اگه خیطه- خفه شووووو ... دختره سل

پشت بوم ...

ی سپارم. وقتی خودمو به خودت ميا خدای پشت بوم ما بود؟ وای الن رويعنی بوم؟! پشت

 گفت:يدسکوتمو د

 ... وگرنه مطمئن باشیا پاشو بی کنی هست که براش فداکاريز- اگه اونقدر شوهرت برات عز

يی ... شوهرت که آزاده ... بلی خونه درو بستی توی رم سراغ آرتان ... تو رفتیبعد از تو م

 ... شک نکن!يارم ی سر اون میارمو خواستم سر تو بیکه م

 بخوادی جدی گفت؟ نکنه جدی می چين ايا شد. خدایخ بود که مو به تنم سی جدينقدر اصداش

 انکرالصواتش دوباره بلند شد:ی صدایاره؟ سر آرتان بيیبل

 ...یره بميد بايا مال من باشه يد بايا- آرتان 

 نباشه اشک به چشمم هجوم آورد. نه ...ی روزيه آرتان ينکه! آرتان؟ از تصور ایره! بمبمیره

 رفته گفتم:یل تحلی بمونه ... با صدايد بمونه. بايدآرتان با

!ی؟ کار داری- با من چ

 خوام باهات قرار بذارم ...ی خوام باهات حرف بزنم ... نتر س کوچولو ... می- م

 سرميی رفتم ممکن بود بلی رفتم؟ اگه می ميد درست بود؟! بای کردم. چه کارسکوت

 سر آرتان ... نه! مصمم گفتم:يی بليه رفتم ممکن بود ی اگه هم نمی ... ولیارهب

 ...يام ی- الن م

 ...يا گم ... مبادا به آرتان خبر بدی می خوب گوش کن بهت چی دختر خوب ... ولين- آفر

 کشم بعد همی زنم ... اول تورو می باهات حرف نميگه شه و دیوگرنه نظرم عوض م

خودمو.
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 دم در. شنلموی قطع کردم. از جا بلند شدم و رفتم به سمت چوب لباسیو حرف گوشبدون

یشواز رم پی کردم دارم می سرم ... حس می کله هم چپوندم رويه دوشتم و یانداختم رو

 سرينکه بهتر بود تا ايومد ی سرم ميی اگه خودم بلی داشتم. ولی بدیلیمرگ. حس خ

ی برام مهم شده که به خاطرش دارم سر جونم قمار مينقدرآرتان ... من چم شده؟ چرا آرتان ا

 کرد. مطمئنم که آرتان بای کرد؟ مطمئنم که نمی کارو مين من بود ایکنم؟ آرتان اگه جا

يگه ديد دی اگه می ولیره ماجرا رو بگی کرد جلوی می تونست سعی که ميیفکرش تا جا

 که من به خاطرش ... سرمو تکون دادم تااشت ارزش ديا. حال آید کشی کنار میست نیراه

 ... کاشيدن لرزی پشت بوم رفتم بال ... زانوهام می فکرا از ذهنم دور بشه. از راه پله هاينا

 آورده بودم ... کاش به آرتان زنگ زده بودم ... کاش حداقل قبلش باهاشیموگوش

 ... داشتميد لرزی ...دستمم مکردم پشت بوم. دستمو دراز ی ایشه به در شیدم ... رسیخداحافظ

ی شه ... می می که آرتان منو ازش دور کرده بود ... آرتان عصبیزی رفتم به کام همون چیم

 ...ی ایشه ... درست پشت در شيدم ديه سايه تونستم درو هل بدم. ی و نميد لرزیدونم. دستم م

 من بتونم هلشينکهده شد قبل از ای دونستم که فشارم افتاده. در کشی کرده بود. ميخهمه تنم 

ی ... هنوزم نمیرون از در بید دستمو گرفت و کشی و چشمامو بستم. دستيوار به دیدمبدم. چسب

 کنار گوشم بلند شد:ينبارخواستم چشمامو باز کنم. صداش ا

ينده ... همسر آی باشيده- باز کن چشماتو ... باز کن تا قبل از پر پر شدنت قاتلتو خوب د

شوهرتو ...

 دستاموی دهنش تا دهنش پر از خون بشه. ولی داشتم دستمو مشت کنم و محکم بزنم تودوست

 خواست ...ی که آرتان منو میو ... کسيدمش دی ميدمحکم گرفته بود. چشمامو باز کردم ... با

ی صورت گرد سبزه ميه ی رنگ بود ... که تویاه سی جفت چشم گاويه يدم که دیزی چیناول

 متوسط ...ی ... دماغ گوشتی پهن قهوه ای! ابروهای به گاو گفته بود زکیلی وکدا ... خیددرخش

 سرکیرون به بیاهش و سی شال خاکسترير ... موهاشم از زیلب و دهان بزرگ و قلوه ا

یره اش بلوند تیه بقی بود ولیاه سیاه موهاش در حد پنج شش سانت سيشه بودن ... ریدهکش

 که حاليی چه برسه به اون روزايگه درب و داغون هم جذاب بود دینطور اش همیافهبود ... ق

 و دوباره چشمامویدم بود که ترسيک بهم نزدينقدر. ایده رسیو حوصله داشته و به خودش م

 و گفت:يوار زد منو چسبوند به دی ها قهقهه ميوونهبستم ... آرزو مثل د
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 که آرتان توروی هستی کنن ... تو کيه آسمون به حالت گری که مرغايارم ی سرت ميی- بل

 نست که نخواد با من باشه ... حالی کره خاکين رو ای مردیچ ده ؟ هان؟ هی میحبه من ترج

 آرتانی چشمای کشمت ... جلوی من؟ مینه دست رد بخوره به سيد دختر بچه بايهبه خاطر 

 کنم ...می ات یکه تیکهت

 باهاش حرف بزنم. گفتم:ی کردم با خونسردسعی

.یم- قرارمون کشت وکشتار نبود ... قرار بود حرف بزن

 که آرتان زده بود و جاش تازهی زد همون سمتیقه برق رو از سرم پروند ... دقیلیش سشدت

ی از خودم دفاع ميد جلوشو گرفتم. بای شد. اشک به چشمم هجوم آورد ولیداشت خوب م

 بهش نشونی چنگ و دندونيه قبلش يد کشته بشم بايته عفرينکردم. اگه هم قرار بود به دست ا

ی هلش دادم که باعث شد سکندرینم همی خودم شرمنده نباشم. برایش پدنیا دادم که اون یم

 زدم. هنوز به دری زنگ میس به پليد سمت در ... بايدم پريع ... سرین زمی رویفتهبخوره و ب

.ین زمی شدم و همونجا نشستم رویج گیج محکم خورد تو سرم ... گیزی چيه بودم که یدهنرس

 بکنم ...ی کاريه خواستم ی منو برد به سمت خر پشته. مشون بازومو گرفت و کشون کيرز

 ازیشو منو داد به خر پشته و گوشیه شده بودم. تکیحال بدجور بیدوست داشتم تکون بخورم ول

 شونهی شماره گرفت. سرم افتاده بود رويه در آورد و تند تند یش کوتاه ارتشی مانتویب جیتو

 صورتم و گفت:ی توید. نشست کنار من و محکم کوبرم تونستم گردنمو نگه دای نمیام. حت

 عاشق دلخسته اتو ...ی- بشنو صدا

:یچید پی گوشی خسته آرتان توی از چهار بوق صدابعد

 آرزو؟ی گی می چيگه- د

 بود. آرزو گفت:يفون آی روگوشی

 ...ی آرتان؟! آره؟! پس معلومه هنوز منو نشناختی زرنگیلی خی- فکر کرد

:ید پرسيع سرآرتان

.یم زنی با هم حرف میمارستان نکن برگرد بيوونگی آرزو ديی؟ تو؟ کجای گی می- چ

- حرف نزن ... فقط گوش کن...

 ناله ام بلند شد.یم حالی گرفت که با تموم بی من چنان نشگونی گلوير از زید که رسينجا ابه

 داد آرتان بلند شد:ی صدايهو دهنم ... ی گرفته بود جلویوآرزو هم گوش

ی؟ هستی گم کدوم گوری! بهت می؟ کردی بود آرزو؟ تو چه غلطی کی- صدا
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 قهقهه زد و گفت:آرزو

 خوشحالیشه بهت گفته بودم با من مهربون باش تا هميزممممم؟ عزی ناراحت شدیه؟- چ

 ... گفتم منو ناراحت نکن تا ناراحتت نکنم.یبمون

 آرتان دوباره بلند شد:صدای

 به حالت اگه ...ی- آرزو ... آرزو ... آرزو ... وا

 پرنده کوچولويه ین من عی ناله عشقت بود که تو دستای صدايزم! هان؟ آره عزی؟- اگه چ

!یه؟ ... نظرت چیا خوام پرش بدم اون دنی خوام شکنجه اش کنم ... بعدم می ... میرهاس

 شد. آرزو گفت:ی نمیده آرتان شنی عصبی نفسای جز صدايی صدایچ هديگه

يگه کن ... حال نوبت توئه ... الن ديد ... داد بزن ... داد بزن ... منو تهديزم عزیری- نم

. زودیفتی به پام بيد ... بای خواهش کنيد ... بای التما س کنيدجامون برعکس شده. حال تو با

 ... زود باش ...يگهباش د

:ید عربده کشآرتان

 کشمت ...ی کشمت آرزو ... می- م

 دوباره قهقهه زد و گفت:آرزو

 هم به خودت زحمت نده چونياد زی ... وليزم کارو بکن عزين حتما اید- اگه دستت بهم رس

 کنم.ی خانوم کوچولو رو با هم خلص مينمن خودمو ا

 ام بود دردش تو کلیانه شکمم که چون موقع عادت ماهير زید با مشت کوبید که رسينجا ابه

 همراه ناله بلندم گفتم:یار اختی و بیچیدوجودم پ

- آرتاااان ....

 آرتان دوباره بلند شد:يشان آشفته و پرصدای

 نداشته باش ... آرزو تو رو جون بچه ات ... صبر کنی خب ... با اون کاریلی خب خیلی- خ

!يی؟. فقط بگو کجایم باهم حرف بزنیامبذار ب

ی بال بپرم توين از اياد ی دلم ... بدم نميز کن عزیدام پیا بی تونی بالها ... اگه مين جا ايه- 

 ...ی بغل کنيدبغلت ... فقط ترسا هم هست. هر دومون رو با

 شد:يوونه دوباره دآرتان

یییییی؟ عوضيییی- کجا
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يد. بایرم بمی راحتین وگرنه ممکن بود به هميیم گفتم کجای به آرتان ميد کردم. بایدا پصدامو

 به آرزوهام . قبل ازیدن اونم قبل از رسیرم خواستم بمی کردم. نمی نجات جونم تلش میبرا

:یدم داد کشیره دهنمو بگی آرزو فرصت کنه جلوينکها

 آرتان...یم پشت بوم برجی- رو

 که حس کردم پردهید کشی میغ قطع کرد و با داد و هوار افتاد به جون من. چنان جيع سرآرزو

ی قدرتیچ داد. هی خورن. ناخناش پوست بدن و صورتمو خراش می گوشم دارن جر میها

ير کاش آرتان برسه ... دارم زيا نشده باشم! خداینداشتم که از خودم دفاع کنم. ضربه مغز

 سمت خرید جونمو کشیمه دم. بدن نی شم دارم جون می دختره له مين اانه رحمی بیضربه ها

. سوزيد پام تنم لرزير طبقه زیست بيدن پاهام. با دی رويسمپشته و به زور منو بلند کردم که وا

. در گوشم گفت:يومد ی میسرد

ی دوريه و یم پرواز کنيی چون قراره دو تای بلد باشیدوارم پرنده کوچولو؟! امی- پرواز بلد

.یم آسمون بزنیتو

.یاره سرم بيی ا س و ممکنه هر بليوونه دين دونستم که ای ... میدم ترسی در اومد. ماشکم

یچ هنوز هی گذشت ولی از تما س آرتان می ربعيه آخر و عاقبت من بود؟! ين ايعنی یول

 و گفت:يد از ته دل خنديد منو که دی نشده بود. اشکایخبر

 قشنگتی با همون حرفایا ... بینی جوجه ترسوتو ببيی ترسوووووو ... آرتان کجای؟ ترسی- م

 بغلت ...ی تویرش بگیاآرومش کن. ب

ین قلبم. دوتا ماشی توید تابید دفعه نور اميه کردم. ی نگاه ميینو توجه به حرفاش داشتم پابی

 دونمی توقف کردن. نميین اون پای انتظامیروی نید سبز و سفین با دو تا ماشیقرمز آتش نشان

ی دادم آدمای میص فاصله اونارو تشخين شده بود که از ایز چشمام تينقدر ای دم آخرينچرا ا

 خودم لجمی شدن. اشکام شدت گرفت و از ناتوانیکوچولو کوچولو هم تند تند داشتن جمع م

 زد و گفت:یگرفت. آرزو هم پوزخند

 خبر ندارهی نجاتت ... ولی جمع کرده برایرو سرعت نين که به ايزی چقدر براش عزین- بب

 فشاره منه.يه به اندازه یتفاصله مرگ و زندگ

 کهیش زنگ گوشی من و غش غش خنده آرزو بلند شد. صدایغ فشار داد به کمر من که جيه و

 جواب همی حتيا. خدايین در آورد و پرتش کرد پایشو خنده اش گوشیونبلند شد همونطور م
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 ام شدت گرفت ويه گريین؟ ترسم نکنه پرتم کنه پای می شد؟! من از بلندی مینداد. حال چ

 کنار که نذاشت و داد زد:شمخواستم خودمو بک

 کن خانوم کوچولو ...ی خداحافظی- با زندگ

 بزنم به من نگو خانوم کوچولو ... فقط آرتان حق داره به من بگه خانومیغ خواستم جمی

 دم بهی دارم جونمو مینی که ببیستی شم ... نی دارم فدات مینی که ببيیکوچولو ... آرتان کجا

ی تعادليگه بال. دید لب خرپشته و منو هم کشيساد ... رفت وای تو زنده بمونينکهخاطر ا

 کردم... با خونواده ام با آرتان با دوستام ... کاشی خداحافظینداشتم. چشمامو بستم و با زندگ

 ... آماده پرواز و بعد هم سقوط بودم. آرزو با خنده شروع کرد بهیمشون ببنيگه بار ديه شد یم

شمردن.

 ... دو ... سه ...يک- 

 بنفش آرزو گم شد.یغ تو جیغم جی به پشتم وارد کرد و صدافشاری

ی استخونام از هم بپاشه از کار مينکه. قلبم داشت زودتر از ايدم دی چشمم می داشتم جلومرگو

 از پشت لباسمو چنگ زد. همون جا متوقف شدم وی کامل سقوط کنم دستينکه. قبل از ايستادا

 ذهنم خط انداخت. همون دست منوی تا ابد رويین آرزو که سقوط کرد به سمت پایغ جیصدا

يه ... يدم لرزی بغلش فشرده شدم. داشتم می تویه من کی بفهمم ناجينکه بال و قبل از ایدکش

 کهی عطر تلخی خورد. بوی دندونام تند تند به هم ميد لرزی ... همه بدنم میستیريکلرزش ه

 تونست آرومم کنه. منو از خودش جدا کرد. پلکامو به زوری نمينبار بود ایچیده مشامم پیتو

ی روید پالتوشو در آورد و کشيع خط. آرتان بود که سريه بودم ... به اندازه هباز نگه داشت

 گفتن:ی که میدم شنی چند تا مرد رو می من. صدایشونه ها

 ...يد- پر

 کند وین زمی خواست منو از آرتان جدا کنه که آرتان محکم پسش زد. منو دوباره از رويکی

ينقدر ای کردم ولی موهامو و صورتم حس می داغشو روی بغل خودش. بوسه هایگرفت تو

 اراده از گوشه چشممی نذاشته بود. اشک بی برام باقی لذتیچ هی سوخت که جایصورتم م

:يد لرزی آرتان بلند شد. صداش به شدت می صداه. بالخرید چکی ميینپا

.یشتم ... جات امنه خانومم ... آروم باش ... نتر س من پيزم تموم شد عزی- همه چ
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 شد. چشماموی همهمه لحظه به لحظه بلندتر می تونستن آرومم کنن. صدای حرفاش هم نمحتی

 و حال روحم داشت دوريین افتاده بودم پايد مردم. شای داشتم ميدمبستم. کاش مرده بودم ... شا

 بده. ازیلی دونستم که حالم خی دونم چه مرگم بود فقط می زد. نمیو بر جسمم بال بال م

 آرتان.ینه. سرمو چسبوندم به سيم سوار آسانسور شدیدم که بلند شد فهميمی ملهنگ آیصدا

 اش جدا کردم. آرتان للهینه. از صداش وحشت کردم و سرمو از سید کوبیقلبش چه کوبنده م

 و گفت:یدگوشمو بوس

ی؟ دلم؟ درد داريز عزیه- چ

:نالیدم

- مامان ...

 همهمهی دوباره صدايین پایم نگفت. از آسانسور که رفتیزی تر منو به خودش فشرد و چمحکم

 گفت:ی گفتن که با تحکم می می دونم به آرتان چیاوج گرفت. نم

 ...يارمش ی- خودم م

.یدم نشنیزی چيگه شد. کم کم صداها آروم تر شد و دی تر مین لحظه به لحظه داشت سنگپلکام

ينقدر. افتاده بودم؟! نه! پس چرا بدنم ايین افتادم پای بلنديه چشم باز کردم حس کردم از وقتی

ین کوه سنگيه کرد. همه بدنم کوفته شده بود. دستمو آوردم بال تا سرمو حس کنم. قد یدرد م

ی که تکونش دادم به سوزش افتاد. صداین وصل شده بود و همیم عالمه سيهشده بود. به دستم 

 سرم بلند شد:ی بالیکس

- برو به دکتر بگو بهوش اومد ...

:نالیدم

 سرم ...ی- آ

 که بود دستمو گرفت و دوباره کنار بدنم گذاشت و گفت:ی کسهر

 ...ی- آروم باش ... بهتره تکون نخور

- درد دارم ... من کجام؟

 خودتو واسه شوهری ... پس الکیست هم نی خاصیز ... بدنت کوفته شده ... چیمارستانی- ب

عاشقت لو س نکن.
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ی دختر جوون بود با لباسايه زد. چشمامو باز کردم ... ی خنده موج می صداش رگه هاتوی

 به همراهيگه پرستار ديه کرد. همون موقع در اتاق باز شد و ی میم که داشت سرممو تنظیدسف

 مرد مسن وارد شدند. مرد مسن با لبخند گفت:يه

 خانوم کوچولو ...ی باز کرديباتو زی- پس بالخره چشما

 و با هق هق گفتم:ید کچولو؟!!! آرزو ... اشک از چشمام جوشخانوم

- آرزو ... آرتان ...

 کنار منو چک کرد و گفت:ی دستگاه هادکتر

- آروم باش دخترم ...

 ...يز- بابا ... مامان ... عز

 غصه شونو نخور همه شون پشت دری ... وليا بری- اووه ولت کنم همه خونواده تو هم اسم م

 سرت ...يزن تا من تو رو انتقال بدم به بخش و بريسادنوا

 کرد و سپس دستور انتقال به بخشينه منو معای ایقه نگم. دکتر ده دقیزی چيگه دادم دترجیح

ی توقف کرد و بدن دردناک منو انداختند رويگه اتاق ديه ی که تخت تویرو صادر کرد. تا وقت

ی تويختن ملقات کننده ها ریل که سید نکشیقه چشمامو بسته بودم. به ده دقيگه تخت ديه

 جونینه ... تهميان جون پدر جون ... بنفشه شبنم ... شایلی ... نی آتوسا مانيزاتاق ... بابا عز

.يستاد نبود . آرتان هم آخر از همه اومد تو و همونجا گوشه اتاق ایما ... نیما و نیمامان مان

 بود. صورتش کهيخته آرتان مات شد ... چقدر به هم ری همه قرمز بود. نگام رویچشما

 کم بلند شده بوديه چند روزه کدر شده و موهاش که يش از رينبار شده بود ایغ تسه یشههم

 بود که اونروزیرهنی همون پیقا دقیرهنش شده بودند. پيل طرف متمايهآشفته هر کدوم به 

 و رفته بود سر کار ... همون روز نحس ... چقدر دوست داشتم همه برن ... فقط منیدهپوش
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 دست منو گرفتهيز ازش در مورد آرزو بپرسم. آرزو مرده بود؟! عزتونمبمونم و آرتان تا ب

 کردم آرومش کنم. گفتم:ی. با لبخند سعیکرد ميه دستش و مویبود تو

یرم؟ که شرمنده بشم بمی کنی مينکارارو من که نمردم آخه! قربونت برم ايز- عز

 بگه که نتونست و دوباره سرشو گذاشتیزی چيه يه سرشو آورد بال و خواست وسط گرعزيز

. بعد ازیرون از اتاق ببره بيزو کرد عزی نبود سعيز دستم. بابا هم که حالش کم از عزیرو

 زار زدن. اشکی آتوسا و شبنم و بنفشه هم سر و صورتمو غرق بوسه کردن و کليزرفتن عز

یدن چرخی باشم. همه دور و برم ميز همه عزی براينقدر کردم ای. فکر نمبودخودمم در اومده 

 کرد.ی نگام ميت مجسمه سر جاش خشک شده بود و با جدین آرتان عی ... ولیدنم بوسیو م

 اتاق همه ساکتی. بابا که اومد تویست خوب نیچ خوندم که حالش هیاز نگاه تب آلودش م

. رو به آتوسا گفت:دشدن. انگار بابا جو رو به هم ز

 ...يزت عزیش- آتوسا برو پ

 بوديستاده بابا که ای چشمای. زل زدم تویرون بدون حرف دست منو رها کرد و رفت بآتوسا

کنار من. دستمو گرفت و با لبخند گفت:

 بابا؟ی- چطور

 خوبم ...ی کنه بابا ... ولی کم بدنم درد ميه- 

 ...ی- خوبه ... خوبه که خوب

 بندازه. باباير به آرتان کرد که باعث شد آرتان سرشو زی حرف نگاه خصمانه اين دنبال ابه

ادامه داد:

 کنن ...ی ... تا عصر مرخصت ميزم- با دکتر حرف زدم عز

 ...ياد ی بدم میمارستان بابا ... از بی بهم دادی- خبر خوب

 ...ی بمونينجا ذارم ای ... نميزم برمت خونه مون عزی- م

 برم خونه آرتان؟ نگاه کردم به آرتان ...يد نبايگه ديعنی به کار افتاد ... خونه مون؟! رادارام

 پشت سرش و چشماشو بسته بود. دستاش مشت شده و کنارشيوارسرشو چسبونده بود به د

 داخل شد و گفت:ی بپرسم که پرستاریزی ... خواستم از بابا چيوار بود به دیدهچسب

 ... وقت ملقات تموم شده ...ین خلوت کنیمارو- خواهشا دور ب

. همه رفته بودن فقط بابا داخل اتاق بود و آرتان ... آرتانیرون و رفتن بیدن تک منو بوستک

یش معنیدم فهمی زد که نمی مياد فریزی چشماش چی و به من زل زده بود. تويستادهدم در ا
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ی جون هم تویلی. نیرون دست گذاشت سر شونه اش و هلش داد به سمت بيت ... بابا با جدیهچ

 تکان داد و رفتی کرد. آرتان سری به بابا و آرتان نگاه می و با نگرانيستاده ادرچارچوب 

 ... بابا برگشت به سمت من و گفت:ی. اونم با چه سرعتیرونب

 دنبالت بابا ...يام ی- عصر م

 بهش اضافهينم بود؟ از بس خودم درد کم داشتم ای چه خبرينجا تکون بدم. ای تونستم سرفقط

 بابا و آرتان شکرآب شده. پرستار با لبخند گفت:ین کردم بیشد. حس م

 ...يزيا عزیلی همه خی برایداست- پ

 جواب دادن به پرستارو هم نداشتم. اونم منتظر جواب من نبود. خودش ادامه داد:حوصله

 ...ی راحت بخوابی شی کردم که تا عصر که مرخص ميق مسکن برات تزريه- 

 مهربونش کردم و لبخند زدم. اونم جوابی چشمای ممنونش شدم. نگاه توينکار ای براچقدر

لبخندمو داد و از اتاق خارج شد.

 شدم ساعت پنج عصر بود. همون موقع بابا هم با آتوسا اومدن. بابا رفت دنبالیدار بوقتی

 و آتوسا موند که به من کمک کنه حاضر بشم. در همون حالت تند تند گفت:یص ترخیکارا

 چه خبره ...یرون اون بی دونی نمیدی خوابينجا ای- تو گرفت

 گفتم:سريع

 ...یرم می می- چه خبره؟ دارم از کنجکاو

 ...ی نداری جانیت گه اونجا امنی خونه آرتان ... می خواد اجازه بده تو برگردی نميگه- بابا د

 کلمه ...يه حرفش ی بابا و مامان آرتان چقدر باهاش حرف زدن ولی دونینم

 گفتم:ی ناراحتبا

 به آرتان نداشت که ...ی ربطی؟- آخه واسه چ

ين که دختره به خاطر عشق آرتان ایده آمپر چسبونده فهمی بابا حسابی ولیم گی مینو- ما هم هم

بل رو سر تو آورده ...

 ...ی- ول

ی تلخی. بابا بهم لبخند زد وليین پایام اومدن بابا آتوسا سکوت کرد و کمک کرد از تخت ببا

:یدم پرسيواشلبخندش حالمو گرفت. رو به آتوسا 

 ملقات؟یومد کجاست؟ چرا نیما- ن
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 دانشگاه رفته اردو مشهد ... وگرنه الن خون آرتان حللی با بچه هایما- شانست گفت که ن

شده بود.

ی بيم که شدین بکنم که با نگاه چپ چپ بابا ساکت شدم. سوار ماشی از آرتان طرفدارخواستم

یش خواست برم پی تونستم دروغ بگم ... دلم می گشتم. به خودم که نمی دنبال آرتان میاراخت

 ... دوست داشتم برم باهاش حرف بزنم ...یه خوبیلیآرتان ... بهم ثابت شده بود پرستار خ

ی آورد. درسته که اون می اشک به چشمم هجوم ميومد ی آرزو ... اسم آرزو که مهراجع ب

 منی چشمای بود ... جلوی به مرگش نبودم. جرمش عاشقی من راضیخواست منو بکشه ول

 دری که جلوین کرد. ماشی ام ميوونه ذهنم بود و دی هنوز تویغش جی. صدايینپرت شد پا

 آرتان. مطمئن بودم حال اون ازیش خوام برم پی ... ميام نمی خواستم بگم من ی ميستادخونه ا

يه اومد به استقبالم و دوباره بساط گريز. عزيین از بابا جرئت نکردم و رفتم پایمنم بدتره. ول

 از پشت سرميی برم تو که صدایاط همراه با دود اسفند راه انداخت. خواستم از در حينباررو ا

بلند شد:

 لحظه ...يه- دخترم ... 

ی بود که تويستاده هم کنارشون ايبه مرد غريه جون بودند ... یلی. پدرجون و آرتان و نبرگشتم

 آغوشی زد. با لبخند رفتم به طرف پدر جون و توی گوسفند چاق و چله وول ميهدستاش 

 و منو کشوند کنارش و به مرد اشاره کرد. باباید بوسیشونیمومهربونش فرو رفتم. پدر جون پ

 بود فقط به خاطر حضور پدر جونیدا بود. پیره صحنه خين داده و به ایه تکینش ماشهبا اخم ب

یه خودش تکین به سمت آرتان. به ماشید گه. نگام چرخی نمیزی گذاشته و چیگردندون سر ج

ين اخماش از ای. ولینم شد چشماشو نبی که به چشماش زده بود باعث می دودینکداد بود و ع

 بود. گوسفندیده بازوشو چسبی و با نگرانيستاده جون هم کنارش ایلیفاصله هم مشخص بود. ن

 جون آرتانو هل داد سمتیلی خونش رد شدم. نی شد و به دستور پدر جون من از رويدهسر بر

من و گفت:

 خون رد شو.ی- برو مامان با زنت از رو

 نزد. آرتان اومد کنار من. دستموی حرفی بگه و نذاره ولیزی چيه. نگران بودم بابا ايستادم

 شد به قلبم.ير نگفتم. حس آرامش دوباره سرازیچی هی محکم که دردم گرفت ولينقدرگرفت ا

 برداشت و با همون اخم گفت:ینکشو عیم خون رد بشی از روينکهقبل از ا

!ی؟- خوب
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 بابا بلند شد:ی پلک زدم. صدافقط

- زود باش ترسا ...

 خون لخته شده گوسفند رد شدم.ی هم فشردم و قدم به قدم آرتان دوباره از روی رودندونامو

 و با تحکم گفت:یرون بید دست آرتان کشیبابا جلو اومد. دست منو از تو

- برو با آتوسا تو خونه ...

 جون از پشت سرم گفت:پدر

 رادمهر ...ی- آقا

 دوباره گفت:بابا

- برو تو ترسا ...

 آرتان کردم و رفتم تو.ین غمگی به چشمای. نگاهترسیدم

 حالی خوب شده بود. ولیلی صورت و بدنم خی گذشت. زخمای هفته از مرخص شدنم ميک

. آرتان به آرزويدم پری و داد از خواب میغ و با جيدم دی خوب نبود. هر شب کابو س میمروح

ی من! حال اون بچه بدون مامانش چیگفت تو رو جون بچه ات! پس آرزو بچه داشت ... خدا

 گوناگونی فکراينقدر مردم نه اون ... ای ميد کرد؟ آرزو به خاطر من مرد ... من بایکار م

 گفتم چرا منی وقتا هم می زدن. بعضی کردن که حالمو به هم می سرم ورجه وورجه میتو

 آرتانی طرف بودم حتی طرف بی وسط بين نداشتم. من ایری تقصیچ مردم؟ من که هی ميدبا

 فکر کرده بهينطوریعاشق منم نبود که بخوام بگم آرزو از حسادت خودشو کشته ... اگه اون ا

ی به کنار دلتنگينا دل کن راحت بشم ... همه ايه خدا دورت بگردم دل منو ی نداره. ایمن ربط

 بود که شب دوم فرستادی هفته ا س ام اسيه ين ایواسه آرتان هم به کنار ... تنها تماسمون تو

:یم گوشیرو

 نکنه.يتت- پمادارو سر وقت استفاده کن که زخمات زود خوب بشه و اذ

 نگرانمينکه ايعنی حرف نهفته بود. یا دنيه يش ا س ام ا س دستورین همی مغرور من توآرتان

 هوامو داشت و ... حسم نسبت بهينکه ايعنی خواست من درد بکشم ... ی نمينکه ايعنیبود ... 

 شد. در جوابش نوشتم:ی تر میبآرتان روز به روز داشت عج

- باشه حتملا ... ممنون بابت توجهت.

 دلم برات تنگ شده دوست داشتم بگميسم نگفتم. دوست داشتم بنویزی نگفت منم چیزی چديگه

ياد غذا وارد شد و نذاشت زینی با سيز گذاشتم. عزیگر دندون سر جی تو ولیش پیام خوام بیم
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 با لبخنديز زدم و از پنجره فاصله گرفتم. عزی لبخند تلخيز عزيدن فکر غوطه بخورم. با دیتو

گفت:

ی نده به اونی و خوشیر ... خدا خیری جون بگی برات بخوریرم لقمه بگین مادر ... بشین- بش

که ...

 ازينقدر دو روز اين. ایدم شنی دوست داشتم که نشنوم پس نميعنی. یدم شنی صداشو نمديگه

 دادم حوصلهی گرفتم و به زور قورت می حرفا زده بود که خسته شده بودم. لقمه ها رو مينا

 همه لقمه ها رو به زوری وجودم نبود. وقتی به خوردن تویلغر غر هاشو نداشتم. وگرنه م

 بلند شد و گفت:يز دادم عزقورتماست و آب 

 ذره به خودتيه و یری دوش بگيه ی ذره حالت بهتر شده بهتره پاشيه- نه نه حال که 

.يم ... عصر مهمون داریبرس

ی آهيد که نگاه منتظرمو ديز شدم ... ممکن بود که بگه آرتانه؟ عزیره خيز به عزی شادبا

 و گفت:یدکش

 ...یان- آتوسا و شوهرشو برادرشوهرش قراره ب

 دنبالم و بهیاد. منتظر بودم هر آن آرتان بيستادم پنجره اتاق ای و دوباره رفتم جلویدم کشآهی

 راحت تر بود. ازينجوری شد. انگار اونم ای نمی خبریچ هی خواد برم گردونه. ولیبابا بگه م

ی خواستم براش زن زوری چشمام. نمی اشک نشوند توی ... لفظ زن زوری زن زورينشر ا

 وقت نذارم بفهمه چقدریچ وقت بهش ابراز علقه نکنم. هیچ لحظه قسم خوردم که هاونباشم. 

يه ی براین کرده بودم و همی خواستم بفهمه ... من ازش خواستگاریبهش وابسته شدم ... نم

 خواستم بفهمه بهش وابسته شدم. بهی نميگه ازش بس بود ... دیدنعمر سرکوفت شن

ی ميد شدنش به جذبه اش به غرورش و ... نه نبای اش به عصبموقع به يتای به حمایاشمهربون

 داشتیش توجهی بين هنوز از احساسش نسبت به خودم مطمئن نبودم. آرتان با ای وقتیدفهم

یچ کرد که تا الن من همون امانت بابا بودم دستش. وگرنه شخص خودم براش هیبهم ثابت م

 کرد که بذاره بازم کنارش باشمی می ... بابارو راضلم دنبايومد ی نداشت. اگه داشتم میتیاهم

 از اتاق رفتيز عزينکه نکرد. دلم از دستش گرفته بود ... بعد از ای کوششیچ اون هیول

 بره.يادم از ی و دلخوری کردم تا دلتنگی سر خودمو گرم ميد حموم ... بای رفتم تویرونب
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ی رفتن از اتاقم رو نداشتم ولیرون اومدن. حوصله بیما و نی هفت بود که آتوسا و مانساعت

 منيدن. هر سه با دیرون تنم کردم و رفتم بی بلوز و شلوار اسپرت مشکيه نبود. یچاره ا

 بار اومده بوديه هم ی اومده بود مانيدنم هم به ديگه هفته سه بار ديه ين ای. آتوسا تويستادنا

 باهاش دست دادم و گفتم:ی ساختگی تازه از سفر اومده بود. با لبخنديا ... گویما نیول

 قبول ...يارت- ز

 نزد.ی حرفی تکون داد ولی حرف و سرزنش نهفته بود. سریا دنيه نگام کرد. تو نگاش فقط

 بار بود کهین بدون لکم شدم. اولی با ناخن های مبل کنار آتوسا و مشغول بازینشستم رو

 کردن مجلسو گرم کننی می سعیناخنامو لک نزده بودم. دل و دماغشو نداشتم. آتوسا و مان

 و رو به منیاورد طاقت نی. دست آخر مانیاد به چشم نیما من و نيب غریبکه سکوت عج

گفت:

 ..یم دور بزنيه يم- ترسا بدو حاضر شو بر

 استفاده کرد و گفت:یت تعجب فقط نگاش کردم. آتوسا هم از موقعبا

ی هفته ا س از خونه نرفتيه ... یم بزنی دوريه ... پاشو لبا س بپوش يگه گه دی- راست م

.یرونب

 به سمت پله ها. دل و دماغید فرصت کنم مخالفت کنم آتوسا دستمو گرفت و کشينکه از اقبل

ی پالتويه اتاقم و ی کاسه کوزه اشون. به ناچار رفتم توی دوست نداشتم بزنم توینداشتم ول

ی سرم کردم و کفش شتريمو. شال کرم قهوه ایدم پوشی شترین جيه رنگ به همراه یقهوه ا

 همون چند دستی زدن نداشتم ولیپ همرنگشو دستم گرفتم. حوصله تیف و کشیدهرنگمو هم پو

 از اتاقينکه بودن ... قبل از ایکی شی هم که آتوسا از خونه آرتان برام آورده بود لباسایلباس

:یدم لب نالير شدم. زیره برداشتم و با حسرت بهش خیمو گوشیرونبرم ب

 ...يادمی بزن که بدونم به یس ميه- حداقل 

يستاده و آتوسا حاضر و آماده ایما و نی. مانيین و رفتم پایفم کی انداختم تویو! گوشيغ درولی

 من ... حسیش هم عقب پیما. آتوسا جلو نشست و نيم شدی مانینبودن. همه با هم سوار ماش

 کنم. آرتانی میانت کردم دارم به آرتان خی باشم. فکر میما خواستم کنار نی نداشتم. نمیخوب

ی و آتوسا راه می که مانيی بحثای بودم به در و اصل تویده. چسبيومد ی خوشش نمیما نزا

 عالم خودم غرق بودم. ازی کردم توی داد شرکت نمی جواب می هم هر ازگاهیماانداختن و ن

ی رو گوش کنم که هز ازگاهی خواستم اون آهنگی ... میرون بیدم کشیريمو هندزفیفم کیتو

314

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 رو کردم تویری. هندزفیم گوشی بودمش رويخته. ريومد ی میرون برتانصداش از اتاق آ

 کردم:یگوشم و آهنگ رو پل

 شدينجوری شد که ای دونم چی- نم

یشم پیستی دونم چند روزه ننمی

 ...ی گم که فقط بدونی رو ماينا

 شم ...ی ميوونه ديواش يواش دارم

 دوباره ات ...يدن به عشق دی کتا

یرم کوچه ها خسته بشم بمتو

 دنبال تو بگردميد بای کتا

یرم؟ سراغتو بگيد بای کاز

 بشهیس من خی نبود چشماقرار

 بشهیست قرار نی نبود هر چقرار

 آروزم شهيدنت نبود دقرار

 تموم شهينجوری نبود که اقرار

ی بغضم شکست. چند قطره اشک از گوشه چشمم سر خورد روید آهنگ که رسينجای ابه

. آهنگو قطع کرد ویرون گوشم بی از توید رو کشیری جلو اومد و هندزفیماصورتم. دست ن

 داشت ازی هم با نگرانی. آتوسا برگشته بود به سمت من ... مانیفم کی پرت کرد تویوگوش

 با بغض گفت:توسا کرد. آی نگام مينهداخل آ

- آخه تو چته دردت به جونم؟!

 من. کهی توجه همه جلب بشه روينکه و سکوت کردم. متنفر بودم از ایشه چسبوندم به شسرمو

 دستشو آورد جلو و خواستیماهمه برام دل بسوزونن که همه بخوان بفهمن من چه دردمه. ن

 کناری پاش ... مانی روید که به شدت دستشو پس زدم. دستشو مشت کرد و کوبیرهدستمو بگ

 و گفت:يستاد ایديهپارک جمش

 کم ...يه یم قدم بزنيم- بر

ی روز بارونيه ی قدم بزنم اونم توينجا ایام بار با آرتان بيه! چقدر دوست داشتم یديه جمشپارک

 گردنم ويک شال بردم نزدير حرفا بود. دستمو از زين احسا س تر از ای! آرتان بیف حی... ول

گردنبندمو لمس کردم. آتوسا بازومو گرفت و با خنده گفت:
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 ...یام خوام با خواهرم بی منم میاين- دخترا با دخترا ... پسرا با پسرا ... شما دو تا باهم ب

 رو گرفت و گفت:یما هم دست نمانی

 ...ی رم دختر بازی- چه بهتر! منم بدون سر خر م

 آخه ...ی عرضه ها هم ندارين- از ا

 دلم خوش بشه؟یدی ترسی کم سر من ميه شد ی می- حال چ

 ...ی- تو کبوتر جلد خودم

. چنان غرقيم غرق تفکرات خودمون بودیما من و نی ذاشتن ولی سر به سر هم می و مانآتوسا

 رو کنارم متوجه نشدم:یما شده بودم که حضور نياهامرو

يد نبايگه افتاده حق رو دادم به بابات ... گفتم ترسا دی چه اتفاقیدم- اول که از زبون آتوسا شن

 کم خطرهی شغل آرتان جز شغل هاينکه. با ایفته براش بیبره خونه آرتان ... ممکنه هر اتفاق

نگاتو .... اما حال ... ترسا ... جنس ی کنی ازش دوريد کرده. تو بايجاد تو خطر ای برایول

 شناسم.یخوب م

 زد و گفت:ی تعجب نگاش کردم. لبخند تلخبا

- عاشق شدنت مبارک زلزله من ...

:یدم و ناليستادم اسرجام

 ...یما- ن

 کننی حال و هواهارو داشتم ... همه فکر مين ... من خودم ايزم عزی بگیزی چیست- لزم ن

 ...ی شدينجوری دونم چرا ای من خوب می ولی روز افتاديناز شوک حادثه به ا

 ...ی- ول

 داغون کرده دل کوچولوتو ...ی که دلتنگی انکارش کنی تونی- نم

 چونه ام و گفت:ير شد. دستشو گذاشت زير انداختم و اشک از چشمام سرازير زسرمو

 ...ی شاد باشيد نداره خانوم گل ... تو الن بايه که گری- عاشق

ی تونه مال من بشه. من می ... نمیست .... من با آرتان قرار دارم ... اون مال من نیما نی- ول

.ياد یخوام برم .... اون با من نم

- خب نرو ...

 برم ...يد- با

یاد- پس ازش بخواه باهات ب
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 تونم ...ی- نم

 ....يزم شناسه عزی- ترسا عشق غرورو نم

 مغرورو دوست داره ...ی آرتان دخترای- ول

- آرتان تو رو دوست داره ...

- نه نداره

- داره

.يومد ی ميدنم بار به ديه هفته يه ين ای- نداره ... اگه داشت تو

- اومده بابات راهش نداده ...

!!!ی؟- ک

 داخلی کرد که بابات حتيف ... آتوسا برام تعری ... تو خواب بودیت روز مرخصی- فردا

خونه هم راهش نداده.

 از من نگرفته ...ی سراغيگه دین من! پس واسه همی- خدا

 نگام کرد و گفت:نیما

 .... تو ازش بخواه کهی خواد که نری گم ترسا؟ اون ازت نمی کجاست دارم بهت مينجا- ا

.یادباهات ب

 تونم.ی- نه ... نه ... نم

 ...ی دی- از دستش م

 بگه.يد خواد بای- اگه م

 .... به خاطر خودت کوتاهی شکنی ترسا ... تو می خوام شکست بخوری- من نگرانتم ... نم

 ...یاب

ی کرده گفته چون امانتی که نشون بده منو دوست داره تا حال هر کاريدم از اون ندیچی- من ه

دست من.

 شه.ی روز خسته ميه ی- آدم از هر امانت

- پس اونم از من ...

 اشتباه تاوان پسين واسه ای مجبور نشیدوارم شه فقط امی ... بهت ثابت می کنی- اشتباه م

.یبد
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 بعد منم راه افتادمی. لحظاتی حرف از من جدا شد و رفت به سمت آتوسا و مانين دنبال ابه

ينکه بود من بدون ایما افکار خودم غرق بودم. حق با نی رفتم و تویدنبالشون پشت سرشون م

یوه گفتم چه می می روزيه که یزی عشق غرق شده بودم ... عشق! همون چیخودم بفهمم تو

يه ید و عبیر عاشق بشم که بخوام غرورمو بشکنم که بخوام اسیدم ترسیشه می هست؟! همیا

ی ايگه بخوام به مرد دينکه متنفر بودم از ايگه بودم که ديده از بابام خشونت دينقدرمرد بشم. ا

 بود که چشم گفتن ویب حال برام عجی کنم ولی خواستم به همه سرورویبگم باشه چشم. م

 بهشی جوريه تونستم ی تونستم ... کاش می لذت بخش بود ... کاش مم آرتان بودن برایراس

یم به شوهر واقعيل بکنم که تبدی کاريه شد ی کانادا. کاش میاد کنم دوست دارم باهام بیحال

 کنميک بودم ... دوست نداشتم آرتانو تحریزار زنونه بی های از دلبری؟ آخه چه کاریبشه. ول

 عشقی طرفم از روياد ی که می روزيه کنه. دوست داشتم یدا پیل به من میازشکه به خاطر ن

 به خودم اومدم:ی مانی. با صدایادب

.يم جا شام بخوريه يم- بچه ها بر

 قرار داشت. سفارش غذا رو سپردم به دستيکی که اون نزدی رستورانی تویم با هم رفتهمه

 خاطراتم غرق شدم ... پاتوق ... آرتان مغرور ... از همون اولم منویبچه ها و خودم تو

 پسرا نسبت بهشیه برعکس بقينکه ایل دونستم دلی کرد. نمی به خودش جذب میبدجور

ی. کاش از همون اول نرفته بودم طرفش ... به حرفایدم فهمی محال ... یه شم چیکنجکاو م

! اگهی؟ راست بگه چیما اگه نی اعتماد نداشتم ... مطمئن نبودم که اونم منو بخواد ... ولیمان

ی بود؟ می احسا س تازه چين من با ایف! تکلی؟ وقت از من نخواد که نرم چیچواقعا آرتان ه

 تو آغوششی ... برایدنش بوسی برایدنش در آغوش کشی براارم دیبی عجیل ميدا که جديدمد

ی نداشتم. ولی حس ها رو نداشتم؟! چون قبل نسبت به خود آرتان حسين ... چرا قبل ایدنخواب

 شکستم وی ... کاش غرورمو مینمش شد ببیحال ... چقدر دلم براش تنگ شده بود. کاش م

 کنمی. شام در سکوت صرف شد و من اعتراف مدم حرفا نبوين آدم ای زدم. ولیبهش زنگ م

 کردن تشکر کردم و خواستم برمیاده در خونه پی منو جلوی. وقتیدم از طعم غذا نفهمیچیکه ه

 صدام کرد:یماسمت در خونه که ن

- ترسا ...

. گفت:برگشتم

 کنم ...ی- برات از ته دل دعا م
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 ...یما- منو ... منو ببخش ن

 که من بخوام ببخشمت.ی نکردی .... تو کاری خوری- برو تو ... سرما م

 انداختم و رفتم تو ...ير. سرمو زيختن ری مین زمی از آسمون روی برف به نرمی هادانه

 عالمه برف نشست ... دلميک کش دادم که سر شانه ام ينقدر تا ساختمون رو ایاطفاصله ح

 زدم.ی اتاقم و از ته دل زار می رفتم توی ميد داشت ... بايه گریهوا

 درست بود؟ بشکنم؟ نشکنم؟ اواسط اسفندماه بود.ی برداشتم ... نگاش کردم ... چه کارگوشیمو

 بابای جون زنگ زد با بابا حرف زد ولیلی طاقت نداشتم. نيگه ماه گذشته بود ... ديک یلعنت

 نداره ...ی جانیت دختر امنين گه ای زنه فقط می حرف از طلق هم نمی کلمه! حتيهحرفش 

 غرورين کردم. این رو سبک سنگی آرتان تنگ شده. گوشی من دلم برایه؟ من چتکلیفآخه 

يه جون یلی ازم نگرفته بود. البته نی سراغیچ هيگه شکستنش برام سخت بود ... آرتان دیلعنت

ی گفت آرتان بهت سلم می آخر سر هم مید پرسی زد و حالمو می زنگ میونروز در م

 دار کرده. کاشيحه دونست بابا غرور پسرشو جری ... مروره دونست پسرش مغیرسونه. م

 رو پرتی گوشی؟ آخه چه جوری شد باهاش حرف بزنم. ولی کاش مینمش جا ببيه شد یم

ين ای کردم تویکردم اون طرف ... الن وقت شکستن غرورم نبود. از هر طرف که نگاه م

 صد متری زد. با بلند شدن زنگ گوشی بهم زنگ ميدماجرا آرتان هم مقصر بود پس اون با

يم ... شماره بنفشه بود. همه شادی گوشی زدم رویرجه شی چه طوریدم بال و نفهميدمپر

فروکش کرد و جواب دادم:

- بله ...

- سلم گل پرپر شده ...

- سلم بنفشه

ی؟ بهتری؟- خوب

 ...یستم- بد ن

 ...یداست- آره واقعا پ

- حوصله ندارم بنفشه کارتو بگو ...

!ی؟ حوصله داری- تو ک

ی؟ کار داری- بنفشه جان ... قربون شکل ماهت برم ... بگو چ

- امروز پنج شنبه است ...
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- خب؟

 پاتوق ...یش چند ماه پياد به يم بریا- ب

 که من پاتوقو ترک کرده بودمینطور ... هميده چه فای ... ولیر بخيادش! آرتان! آ خ پاتوق؟

ی داغونم کنه؟ ولیشتر بیش خالی رفتم که جای رفتم. می می چی رفت. برای نميگهآرتان هم د

 کميه ام اثر مثبت داشته باشه و یه روحی تونست توی خاطره ميد تجديدمچرا که نه؟ شا

 گفت:يد کنه. بنفشه که سکوتمو دفع ریمودلتنگ

 خونهی توی ماهه خودتو حبس کرديک. یده به آخر نرسیا دختر خوب ... باور کن دنيم بریا- ب

يم بريم خوای گفتم با بچه ها میومدی نیا توام بیست بره پی... بهت گفتم دانشگاهمون داره م

ی با خودت چی ... داریومدی کوه نيم بريم خوای ... گفتم میومدی اصفهان بازم نیرمآبشار سم

 شد؟ی شاد و شنگول چی پس اون ترسای؟ کنی مارک

 زودتر ساکت بشه گفتم:ينکه ابرای

 خونه آرتان مونده ...ینم ندارم ... ماشین ماشی ... وليام ی- باشه م

 ...یره گی ميانو شاین ... شبنم ماشیست- مهم ن

 دنبالم ...یاين- باشه ب

.یم دلم ساعت هفت دم خونه تونيز ... باشه عزی- قربونت برم اله

 حال! اونی هم فحش بود ... ولیمون! قبل سلم احوالپرسیر بخيادش مودب شده بود! چقدر

ی رویدم کردم و دراز کشی. خداحافظید چسبی قربون صدقه ها بهم مين از ایشتر بیلیفحشا خ

ی عکس از آرتان داشتم که حال نگاش ميهتخت. تا ساعت هفت سه ساعت وقت داشتم. کاش 

یه آتليم بریاد آرتان حاضر نشد بیمون بود ... روز عروسیشم پیمون عروسیلمکردم. کاش ف

 دونه عکس دو نفره باهاشيه الن اگه ی منم مهم نبود. ولی ... اون موقع برایريمعکس بگ

ياد بغلم ... به ی تویدم تونست آرومم کنه. لحاف گنده مو لوله کردم و کشیداشتم چقدر م

 بار تو بغلش بخوابم ... فقط بخوابم! لزم نبوديه به دلم موند حسرتآرتان ... کاش آرتان بود. 

 با دل و روح من؟ی کار کردی. آرتان چیرم بغلش آروم بگی بکنم. دوست داشتم فقط تویکار

 همی ايگه دیز از تو فکر کنم؟ به هر چیر غیزی لحظه به چيه لحظه ... فقط يه تونم یچرا نم

 ساعتی کیدم فکر غرق شده بودم که نفهمی توينقدر شه به تو. ایکه فکر کنم آخرش ختم م

 ازينکه گرفتم. بعد از ای دوش ميه يد حموم بای و رفتم تويدم از جا پريعشده شش ... سر

 و ژل زدم تایرا کم فر شده بود همونجور بهش کتيه موهام حالت گرفته و یرونحموم اومدم ب
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ی همون روزا که براياد کم به خودم برسم. به يه تم ماه دوست داشيک ينفر بمونه. بعد از ا

ينا ایما خواستم با نی رو زدم که اون شب که میپی کردم. همون تیرفتن به پاتوق خودمو خفه م

. ازيومد ی فر چقدر به صورتم می بود که داشتم. موی لباسين زده بودم. فعل بهتریرونبرم ب

:زدم و لب پله ها بلند داد یروناتاق رفتم ب

 ...يز- عز

 که بود و گفت:يی از هر جایرون بيد بود که پریده منو نشنی وقت بود انگار صدایلی خبیچاره

 ...يزم- جونم عز

 به سر و وضع من کرد و گفت:ی نگاهبعد

 نه نه؟ی ری ميی- به به جا

یرون برم بينکه ای الن برای دادم ولی رفتن جواب پس میرون بی برايد روزگار! قبل باای

 تکون دادم و گفتم:ی کردن. سریذوق هم م

 بابا خونه است؟يز- بله ... عز

 اتاقشه ...ی- آره مادر ... تو

 غر غر کرد:يز افتادم سمت اتاق بابا و عزراه

!یست نی هست کی دونه کی که نمیده کارش به کجا کشین- بب

 نشسته بود ویزش به در زدم و رفتم تو. بابا پشت می توجه رفتم سمت اتاق کار بابا تقه ابی

. حالتشیخوندم نگاهش می. تعجب رو از تويستاد من بلند شد ايدن بود با دیسرگرم کار

 تکون دادم وی کرد. سری داشت نگام میبی جور عجيه بود که انگار منتظرم بوده ... یطور

گفتم:

- سلم ...

 ...ین تو بشیا ... بیا- سلم بابا .. چه عجب! ب

 ... اومدم بهتون بگم و برم.یرون خوام برم بی ... می- نه مرس

 بابا؟ی ری- کجا م

 برگردم.ير شب ديد. شایرون شام بيم ری- با دوستام م

 و گفت:یدم نفهمیشو که معنید کشی آهبابا

- باشه ... برو خوش بگذره بهت ...

 که گفت:یرون بیام از اتاق باومدم
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 من برو ...ین- با ماش

 زدم و گفتم:پوزخندی

.ياره ی مین ... شبنم ماشیست- لزم ن

 خواستم بذاره برگردم خونه آرتان؟ چرای کرده و از اتاق خارج شدم. چرا از بابا نمخداحافظی

ين محکوم کرده؟ چرا ازش نخواستم ايد شدينقدر چرا آرتانو ایدم بار هم ازش نپرسيه

ی داد ... ولی ميت خواستم رضای اگه من ازش ميد رو تمومش کنه؟ شای اجباریتمحکوم

 برو خونه ات! چرايگه بگه بسه دیاد هم غرور داشتم؟! انتظار داشتم بابا ببا بایواقعا چرا جلو

 کردن بای و بعد از خداحافظیدم کشیقی کردم؟ نفس عمی دوباره با آرتان بودن تلش نمیبرا

ين چندان از ای رو داشتم که از زندان آزاد شده ولی از خونه خارج شدم. حس زندانيزعز

.یست نی راضیآزاد

یغ و من نشستم عقب ... شبنم و بنفشه شروع کردن جید شبنم هم رسیرون در خونه که رفتم باز

و داد:

!ی شدیگر چه جی- وا

 شعور ...ی- چقدر دلم برات تنگ شده ب

 ...یرونا بيم نرفته بوديی- چقدر وقت بود سه تا

 زدم و گفتم:لبخندی

 تنگ شده بود ...يیمون- آره منم دلم برام جمع سه تا

 کننی پاتوق گارسوناش هنگ ميم- الن بر

 سه تفنگدار تنگ شده حتملای- آره وال دلشون برا

یدن کشی می نفسيه- نه بابا اونا تازه داشتن از دست ما سه تا 

.یم کنيوونگی ديم خوای که دوباره امشب ميیم ... مهم خودمون سه تایخیال- ب

 کردم.ی نگاه میرونو من سکوت کرده بودم و از پنجره بی زدن ولی حرف می راه اونا هتوی

بنفشه گفت:

- چه خبر از آرتان ؟

 و گفتم:یدم کشآهی

!یچی- ه
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 شه ...ی بلند نمی بخاریچ بشر هين دونستم از ای- از اولم م

 خونه تون؟یومدن بابا مامانش به سر نيعنی- 

- نه ...

 گهی نمیچی که هيان رفتن چطور شد؟ شای- کارا

- فرم نامبر اولم اومده ...

ی؟ چيعنی- 

 هستن ...ی و مشغول بررسیده مدارکم به دستشون رسيعنی- 

 شه؟!ی می! بعدش چی- چه دنگ و فنگ

 ...يزا ... بعدشم ویاد فرم نامبر دوم بيد- با

 بد باهاشیلی از دست آرتان دلش خونه ... چند بار که زنگ زده خونه تون آرتان خيان- شا

برخورد کرده.

يان دونست شای زد خونه .آرتان هنوزم نمی زنگ نميگه وقت بود دیلی خيان دونستم ... شامی

ين کرد. ای باهاش بد برخورد میما نین روش حسا س بود و عیلی خینم همی منه برایلوک

 تکون دادم و گفتم:ی تا سر حد مرگ برام قشنگ بود ... سریرتاشغ

 زنگ بزنه خونه آرتان ...يد خودشه ... نبایر- تقص

يه- خوب تماساش کار

- آرتان که کف دستشو بو نکرده

 کارت داره؟!ی چيان شای- نکنه بهش نگفت

- نه ...

 زنهی کنه دوست پسر زنش پرو پرو زنگ می! فکر میچاره ناقل ... خب حق داره بی- ا

خونه ...

 بودم ... شبنم و بنفشه هم از خنده من شاد شدن و دوباره جويده وقت بود نخندیلی. خخنديدم

ی و من با حسرت به جايم پارک کردینگ پارکی توینو به وجود اومد. ماشینمون بیمیصم

 و با خنده گفت:ید شدم. بنفشه دستمو کشیره آرتان خین ماشیخال

 ...یل شوهر ذليم بریا- ب

323

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 ...ینم آرتان و دوستاشو ببی خالی دوست نداشتم جايین. سرمو انداخته بودم پايم سه وارد شدهر

 رفتم سری توجه به شبنم و بنفشه داشتم می با آرتان اومدم ... بينجا که اومدم ای بارينآخر

 گفتم:ی کمرم. سرمو بال گرفتم و با ناراحتی فرو رفت توی که سقلمه ایزمونم

- دوباره چه مرگته شبنم؟

 نگام کنه گفت:ينکه روبرو زل زده بود و بدون ابه

- اونجا رو ...

 ويستاد بلند شد. همونجا سر جاش ایش صندلی من! آرتان!! از روی گرفتم بال ... خداسرمو

 شد! آرتانی به هم ... باورم نميم مشتاق و تب دارم ... زل زده بودی چشمای شد تویرهخ

 برداشت وی صندلی خم شد و کتشو از پشتی دونم چقدر گذشت که به نرمی من بود؟! نمیجلو

يه ارزش ی حتینه؟ خواد منو ببی نمی حتيعنی ره؟ ی در. دلم شکست! داره متراه افتاد سم

 نه ... نرفت! اومد طرفی بغض کردم ... وليدنسلم هم ندارم؟ چونه ام شروع کرد به لرز

. نه شبنم ... نه بنفشه ... نهيدم دی نمیشکیو هيگه بود. ديکم نزديک جلوم ... نزديسادمن و وا

 رفته گفتم:یل تحليی بودن به ما. با صدازده اون که زل یدوستا

- سلم ...

 من خوشحاليدن اونم از ديد ... شاید درخشی نگفت ... فقط سرشو تکون داد. چشماش مهیچی

 شکافت. بنفشه کنار گوشم گفت:ی مو مینه وار داشت قفسه سيوونهبود. قلبم د

 ...ینیم بشيم ری- ما م

 انداخت و زمزمه وار گفت:ير سرمو تکون دادم براشون. آرتان سرشو زفقط

 با من؟يای ی- م

 گوشه لبم جا خشک کرد و بای حرف سرمو تکون داد. دستشو گرفت به سمتم. لبخندبدون

 به دستم داد و بای دوستاش تکون داد فشاری برای دستش ... سری دستمو گذاشتم تویناناطم

هم از رستوران خارج شدبم.

 عطر تلخشوی. دوست داشتم بویدم کشی میق عمی زد نه من ... فقط نفسای اون حرف منه

ینطور نبود. همینگ پارکی که توینش ماشی ... ولینگ پارکی کنم. رفت تویره مشامم ذخیتو

 خودم با تعجب نگاش کردم. اونم با لبخند شونهیای چشمم افتاد به پرشيهو رفتم یکه دنبالش م

یش بپرسم سوار شدم. دوست داشتم پیزی چينکه تر شد و بدون ایقبال انداخت. لبخند منم عم

ی فکر بکنم که اونم از زور دلتنگينطور قشنگ دخترونه بکنم. دوست داشتم ایخودم فکرا
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 نشد. برگشتم نگاش کنم و با نگامی خبری ولیفته شده. منتظر بودم راه بینمدست به دامن ماش

یای! آغوش آرتان شده بود همه دنی داغ شدم ... آ خ خدا چه آرامشيهو که يسادهبپرسم چرا وا

 و زمزمه وار گفت:يد کمرم لغزیمن. دستش رو

 تنگ شده بود ...یلی هم خونه ام خی خوام اعتراف کنم که دلم برای نگو ... میچی- ه

 اش ... بگم اگه دلت تنگ شده بود پس کجاینه خواستم سرش داد بزنم. مشت بزنم تو سمی

 نبودم ... باهامیر من که اسيدنم؟ دیومدی چرا نی؟ چرا ا س ام ا س ندادی؟ چرا زنگ نزدی؟بود

 انتظار داشته باشم.ينهمه ايد پسر مغرور نباين از ايد شای. ولی ذاشتی از خونه قرار میرونب

ی باقی گله ای گله کنم .... جايگه نبود دیاز. نيد ارزی میايی گفت خودش به دنينو اکه ینهم

 موهام و گفت:ی تویدنمونده بود! شالم افتاد ... دست کش

 ...ياد ی میلی فر بهت خی- مو

 نگفتم بغض کرده بودم. آرتانم دوباره مهربون شده بودم ... دوباره داشت منویزی چبازم

 کرد. گفت:ی ميوونهد

 ...ینمت ببينجا کردم امشب ای- فکر نم

ی گردنش در اومده بود ولی تا تويشش. ریدم کشیقی گردنش فرو کردم و نفس عمی توسرمو

 و گفت:ید با مهر بوسیشینیمو هم دوست داشتم. بالخره منو از خودش جدا کرد. پيشوزبر

 ...یشمی- خوشحالم که پ

:يد نگفتم. خندیزی زدم و چلبخندی

- زبونتو موش خورده؟

. گفتم:یطون شی شدم به همون ترسايل در آوردم. دوباره تبدزبونمو

 ... دارمش سه متره ...یر- نخ

 سرم و گفت:ی روید کششالمو

- خدا به داد من برسه ...

. دستمو گرفت و گفت:خنديدم

ی؟ بگیزی چی خوای- نم

 و گفتم:یدم کشیقی عمنفس

- منم دلم برات تنگ شده بود ...

 کردمو اون کرد.ی ميد که من بای اگله
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 خونه ...ی برگشتین همی- برا

 کردم دوره هم خونه بودنمونی دنبالم ... فکر میای کردم؟ منتظر بودم تو بی کار می- با بابا چ

 تموم شده ...يگهد

 سال بود ... الن که تازه شش ماه شده.يه دونم قرارمون ی که من ميی- تا اونجا

ی می ماهش منو داغون کرد ... چه جوريک! نه خدا! يم؟ شدی جدا ميد بايگه شش ماه ديعنی

 و گفتم:ی ولیاوردم خودم نی تحمل کنم؟ به رویشه همی برايشوتونم دور

 ...ی آوردی از دلش در ميد دنبالم؟ بابام حق داشت ... بایومدی- چرا ن

!یومدم؟ نی کنی- فکر م

 بار ...يه- 

 اشو رفتم شرکت بابات ...یه بار اومدم خونه ... بقيه- 

 و گفتم:یرم بگیرتمو حی جلونتونستم

!ی؟ گی- راست م

 فشار داد و گفت:دماغمو

 دوباره به دست آوردن هم خونه ام چند بار هم رفتم ...ی- برا

 خواست بشه تا حال شده بوديم شه ... اگه ی نمی راضيگه حساب بابا دين- پس با ا

 راه انداخت و گفت:ماشینو

 شد ...ی- راض

!ی؟- چ

 ...ی برگردی نداشت منتظر بود خودت بخوای- بابات حرف

ينکه وقت منو عذاب داد به خاطر اينهمه گفتم! ای بهش می ... چی بابای نگاش کردم. افقط

 مهم نبود. مهم النيگه دیمنتظر بودم خودم ازش بخوام؟! کاش خواسته بودم ... کاش ... ول

 نگفت. ساعت تازه هشت بود ...یزی نزدم. آرتان هم چی حرفيگه آرتان بودم. دیشبود که پ

یقی نفس عميین پاید رو کشیشه بچرخم. آرتان شیابونا خی تا صبح با آرتان تومدوست داشت

 و گفت:یدکش

!ياد؟ ی می چی بوی- اگه گفت

 حس نکردم. شونه بال انداختم. با مزه چپ چپ نگام کرد و گفت:یزی کردم. چبو
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ينکارو ايد زنن ... حال من بای حرفا شوهراشون رو گول مين با ایشه- اصول خانوما هم

بکنم؟

 نگاش کردم. از نگاهم خنده اش گرفت و گفت:ی خنگبا

 ...ياد ی مید عی- بو

ی شبو ... بساط ماهی بود. بویچیده همه جا پید عی گفت ... هجدهم اسفند بود و بوی مراست

 تکون دادم و گفتم:ی هم همه جا بر پا بود. سریفروش

- آره واقعا !

 بکشم. دستمو گرفت و گفت:یق نوبت من بود که نفس عمحال

- خب؟!

 و گفت:يد کردم. خندنگاش

ياد؟ ی می دنبالش چیاد عد که بی ترسا ... بوی خنگیلی- خ

 ...ید- ع

- خب ...

- ا آرتان!

 فشار داد و گفت:دستمو

!يم؟ لبا س بخريم بری- موافق

.يد خريم داد با هم بری میشنهاد بود که بهم پی بارین گشاد صورتمو روشن کرد. اوللبخندی

 گفتم:ی. سرمو تکون دادم و با شاديم نرفته بوديد با هم خريگه دیمون عروسيدبعد از خر

- آ خ جون!

 خنده گفت:با

 ...یطون- وروجک ش

!یرينه کردنم با آرتان شيد کردم که خری فکر مين کرد ... داشتم به ایشتر سرعتشو بو

ی. آرتان هم با خنده درهایرون بيدم پریجان و من با هيستاد فروشگاه بزرگ ايک جلوی

 به مغازه ها کرد و گفت:ی قفل کرد و اومد کنارم. نگاهینوماش

یم؟ شروع کنيد بای- خب ... از چ

- مانتو ... نه شلوار ... نه نه ...
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 همه مغازه های خواستم توی داخل فروشگاه. همون طبقه اول میدم و دستمو گرفت و کشخنديد

 گرفت:ی آرتان با خنده جلومو میسرک بکشم ول

.یم کنی ميد سر فرصت خريم گردی رو نگاه کن ... بعد برميترينا- ترسا ... اول خوب و

- خب همه اش قشنگه ...

ینیم خب پس بذار همه اشو ببیلی- خ

 وسوا سينقدر داشته باشه. ایتی شخصین کردم همچی ناچار کنارش راه افتادم. اصل فکر نمبه

ی تویزو همه چیشه خاله زنکا! برعکس من که همین بود ... عید کردن از آرتان بعيد خریتو

 ... به ناچار همه طبقه ها رو باهاش گشتیرون بيومدم ی کردم و میهمون مغازه اول بار م

ی انداختم و هی و داد راه میغ ترسو جی آدماین عیم بشیم خواستی که می برقپلهزدم سوار 

 راهيد دی می وقتی ولیره بگیطنتامو شی کرد جلوی می خوردم. آرتان سعی می سکندریالک

.يد خندی من ميای چشمش و با تاسف به تخس بازی گرفت جلوی بره دستشو می نميیبه جا

 تونستم خانوم وار رفتاری دست خودم نبود و نميگه بود که دده آرتان چنان منو شارژ کريدند

 ده دست آرتانی که دستمو محکم گرفته و فشار می شد دست گرمیکنم. هنوزم باورم نم

يه ی بود ... جلوید از من بعينکار ای بپرم بغلش ماچش کنم ... ولیخودمه ... دوست داشتم ه

 نظرميترين ویشه شی و کفشا بودم که تویف کمحو بودم و يساده وای و کفش فروشیفمغازه ک

 شدن. دختره با ناز چون قدشی دختر و پسر که داشتن از پشت سرمون رد ميهجلب شد به 

 و پسره اول دستشو انداخت دور شونه دختره و بعدمید چونه پسره رو بوسير زید رسینم

 متوجه بشم برگشته وينکه اون منم حس کردم. بدی که لذتشو حتید بوسی با چنان لذتیشونیشوپ

 آرتان منو برگردوند به سمت خودش و قبلی دفعه دست قويه شده بودم به اون دو تا ... یرهخ

ی شد تویچیده تنش پی ... گرماید بوسیشونیمو کار کنه خم شد و پی خواد چی بفهمم مينکهاز ا

 بمش کنار گوشم بلند شد ....یبدنم ... چشمامو بستم. صدا

 به دلت بمونه ...ی محبتیچ ذارم حسرت هی ... نمی منیش که پی- تا وقت

 زد و گفت:ی آرتان بود؟! لبخند تلخی جدی جدين چشماش. ای باز کردم و زل زدم توچشمامو

ی ... مینمش وقت نبیچ هيگه ديد بره و شایشه همی خواد برای ميگه- هم خونه ام شش ماه د

 مونده باشه ...ی خاطره خوش ازم تو ذهنش باقيهخوام 
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 همه خونهی خوای نه؟ چرا نمیشه ... آخه چرا واسه هميد! همه حسم پری! لعنتی! لعنتلعنتی

 بوسه تو داغيه آرتان من با ی؟ باشم نه صوریت همسر واقعی خوای باشم؟ چرا نمیشگیتهم

 ... آرتان که متوجه اخمم شده بود گفت:یست وجودت نی توی حسیچ تو انگار هیشدم .... ول

 زدم؟ی حرف بدی؟- چرا اخم کرد

 تکان دادم و گفتم:سرمو

 زودتر آماده بشه ...يزام کنه ... دوست دارم وی میدا افتادم که چقدر کارام کش پين اياد- نه نه 

 شم.ی دارم خسته ميگهد

ی رويه غرور که مطمئن بودم بالخره ين نگفت. امان از ایچی هی محکم فشار داد ولدستمو

 گفت:یديم دور کامل فروشگاه رو چرخيک ی ده. وقتیکار دستم م

 که اجناسشون چشممونو گرفته ...يی همون مغازه های تويم ری- خب ... حال م

 برد. بای ميادم رو از ی کردن بود ... همه چيد خریشه رفت ... نقطه ضعفم هميادم ناراحتیم

 گفتم:یشاد

 ...يم همه مغازه ها بری تويد- پس با

 زد و گفت:ی لبخند تلخآرتان

 ...يم ری- باشه م

 رنگید سفی مانتويه از مغازه ها که يکی ی ... جلوتر از او راه افتادم و رفتم تويد لرزدلم

 چشممو گرفته بود. آرتانم باهام اومد داخل ... مانتورو بهش نشون دادميترينشاسپرت پشت و

و گفتم:

 خوام ...ی- اونو م

 مانتورو خوب برانداز کرد و گفت:آرتان

 ...یکه- ش

 روکرد به فروشنده و گفت:سپس

 لطفلاين اسمالشو بديز- اون مانتو رو سا

 به من نگاه کرد و گفت:یره خیره هم بود خی منم بلد بود! فروشنده که پسر جوونيز ساچه

!ين؟ خوای- واسه خانوم م

 چپ چپ به پسره نگاه کرد و گفت:آرتان

- بله ...
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 اسمال مانتو رو آورد و گرفتش سمت من.يز اون طرف مغازه سای رفت و از داخل کمداپسر

 آرتان مانتورو چنگ زد و دادش دستیرم وقت کنم مانتو رو از دست پسره بگينکهقبل از ا

 مانتو روی با خونسردی کردن ولی قند آب میلو کیلو تو دلم داشتن کیرتش و غيتمن. از حما

 و خوشگلیک شیلی. خیدم پرو ... تند تند پالتومو در آوردم و مانتو رو پوشمتگرفتم و رفتم س

 شد. آرتان چندی مشخص ميرش نازک بود و لباسام از زينکه داشت اونم ای بديهبود فقط 

ضربه به در زد و گفت:

!يزم؟ عزیدی- پوش

 ... در اتاقو باز کردم و گفتم:ی واقعی زن و شوهراین عيم ضعف رفت ... شده بوددلم

- آره ...

 زدم و گفتم:ی عقب رفت و برندازم کرد .... منم با ناز چرخی قدمآرتان

- چطوره؟!

 و گفتم:یرون بيدم پری ته مغازه افتاد. تندی قدينه همون حالت چشمم به آدر

ينه ... بذار تو اون آینه تونه ببی است خودشو درست نمينه آدم تو حلق آیکه کوچينقدر اينجا- ا

 ...ینمخودمو قشنگ بب

 من شد در همون حالت گفت:ی چونه اش و مشغول تماشاير فروشنده دستشو زد زپسر

- تن خورش واسه شما فوق العاده است ...

 قرمز رنگم بهير باعث شده بود لبا س زین بودم و همیده پوشید سفيه تاپ توريه مانتو زير

 داد.ی فروشنده هه داشت با چشماش منو قورت مینم همی باشه. برایدا مانتو پير از زیخوب

 بگه:يمت کرد با ملیآرتان دستمو از پشت گرفت و سع

 ...یار ... برو درش بیست- اصل قشنگ ن

 گفتم:یش توجه به حالت عصببدون

 وقت بود ...یلی خواست خی مید سفی دونه مانتويه خوشگله ... من دلم یلی- ا آرتان ... خ

 هم گفت:فروشنده

 بهتره ها!یلی خانومتون از شما خیقه! سلی قشنگين- آقا مانتو به ا

. نکنه دعوا کنه؟!!! نهيد توجه به من چند قدم به سمت پسره رفت که من رنگم پری بآرتان

 و با لحن مخصوص به خودش که آدمويساد فروشنده وای ... جلویست حرفا نينآرتان اهل ا

 کرد گفت:ی میروان
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!ین؟ کنی هاتون دخالت می همه مشتری مکالمه های محترم شما توی- آقا

 در جا کپ کرد. با تته پته گفت:فروشنده

- خب ... نه خب ...

 گفت:یش و با خشونت ذاتيترين وی مشتشو گذاشت روآرتان

 ...ین دخالت نکنیست که به شما مربوط نیزی چی- پس خواهشا تو

 پرو و مانتو رو درآوردم. اصلی نشده بود. رفتم تويع ضاينجوری فکر کنم تو عمرش ابیچاره

 بود که چون آرتان دوسش نداشت از چشم منم افتادهیب خوردم به خاطرش عجیحسرت نم

 مانتو رو دادم دست آرتان و اونم دادش به فروشنده. دست منو گرفت و دویرونبود. اومدم ب

 رو به من گفت:ی. با لحن عاديم شدخارج از مغازه يیتا

!ی؟ دوست داشتیلی- اون مانتو رو خ

 امو بگم. گفتم:یه کردم نظر اولسعی

- آره ...

ی مثل تو نبود ...حال می نازک بود .... اصل در حد دختریلی ترسا اون جنسش خی- ول

.یم کنی میدا پيگه قشنگ دید سفی مانتويه يمگرد

 که خودمی آخه! الهی من ناراحت باشم. چقدر تو گلی خوای من قربونت بشم که نمی الهای

 تکون دادم و گفتم:ی مرگت بشم. سریشپ

 ...یست- مهم ن

 برگشتم طرفشو و گفتم:يهو

!ی؟ دونی منو ازکجا ميز تو سای- راست

 جلوشو و با ورجه وورجه گفتم:يدم نگفت. پریزی لبخند زد و چآرتان

- بگو بگو ...

 دستش و گفت:ی منو گرفت دوباره تودست

!یای؟ صاف راه بی تونی ... تو نمی- دختر آبرومونو برد

يگه- نه ... بگو د

- راستشو بگم؟!

- آره ...

 خواستم برم آلمان ...ی- اون موقع که م
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 باهام؟ی- خب؟ اون موقع که قهر بود

 تر شد و گفت:یق عملبخندش

 ...ی کرده بودیطونی- آره همون موقع که ش

 ...ی که تو دعوت بودی رفتم پارتيی تو ... منم همونجايی- اهه ... چه پرو

 مشکل ازيدم ... شای افکار منو درک کنی تونی. چون تو نمیم مورد بحث نکنين- بهتره در ا

 بدم ...یحش تونم برات توضیخودمه که نم

 تکون دادم و گفتم:سری

 ...ی منو نگفتيز ... سای و پارتی مهمونیخیال- اصل ب

يزتو سای ولیارم بیزی چی بخوام برات سوغاتيد خواستم برم آلمان گفتم شای- اون موقع که م

 برداشتم.يزاتو لباسات سای از روی خواب بودی وقتینم دونستم واسه همینم

 و گفتم:یدم برچلب

 ...ی آوردی من سوغاتی- چقدرم که برا

 و گفت:يد حالت بچه گونه من خندبه

!یاوردم؟ نی دونی می- از کجا

!ی؟- مگه آورد

- بله ...

- وا!!!! کو پس؟!

 فرصت مناسب بهت بدمشون ...يه- بهت ندادم چون از دستت دلخور بودم گفتم سر 

 ...ی بدجنسیلی از خیشتر بیلی ... نه خیلی خیلی- خ

 ...ی کوچولوئیلی از خیشتر بیلی- توام خ

 خان؟یس حال خسی برام آوردی- چ

 کردم. انگار نه انگار که من همون ترسا بودم و انگار نهی می راحت با آرتان شوخچقدر

يمانگار که آرتان هم همون آرتان مغرور گذشته بود. انگار هر دو از سرد بودن خسته شده بود

 نواختمون روح بده. آرتان بايک روح و ی بی گرما که به زندگيه ... یم به گرما داشتیازو ن

 گفت:یخونسرد

 دم ...ی خونه نشونت میم- شب که رفت

 فکر گفتم:بی
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 خونه؟!يم ری- مگه شب م

 ...ی- اگه دوست داشته باش

- پس بابا ...

 برمت دم خونه تون برو از بابات اجازهی اشاره از طرف توئه ... ميه- گفتم که بابات منتظر 

 خونه خودمون ...يم ری بعدش میربگ

 گفت خونه من ... حال شد خونه خودمون؟! آرتان به خدا کهی میشه خودمون! تا حال همخونه

 گفتم:ینم همی کم سر به سرش بذارم. برايه.خواستم ی عوض شدیلیتو خ

 خونه تو؟ همونجا راحت ترم آخه ...یام بيد- حال حتما با

 خشنش گفت:ی پودر شد و در گوشم با صدايبا فشار داد که استخوناش تقری طوردستمو

 ...ی خونه من باشی تويد و بای خونه من فعل زن منی- هر چقدرم که بهت بد بگذره تو

!يد بایدی؟فهم

 به جاش با غروری خب بابا ول کن دستو من خودم از خدامه! ولیلی داشتم بگم خدوست

 گفتم:یشگیمهم

 وجود نداره!يدی من بای! تو زندگيد؟- با

 چشمام و گفت:ی زل زد توی با خونسردآرتان

 ... بهش عادت کن.يزم به بعد داره عزين- از ا

 ناراحت شدم.يعنی وانمود کردم که ی ازش قشنگ بود. اخم کردم و جوریدنم زور شنلمصب

 و گفت:يستاد ای مغازه ايترين وی. جلویاورد مبارک خودش نیآرتان هم اصل به رو

 امتحانشی خوای ... مدلشم قشنگه ... مياد ی میلی ... رنگش به پوستت خین مانتو رو ببين- ا

.یکن

 هان!ياد؟ ی رنگ به پوست من مين دونست ای بود ... از کجا می کاربنی کوتاه آبی مانتويه

ی بودم ... ایده پوشی رنگين دامن ايه اومده بودن خونمون من ينااون شب که مامانش ا

. خدا رو شکريم تکون دادم و با هم وارد مغازه شدی زده. سريد چه با دقتم منو دینبدجنس! بب

ی تن خور خوشگلیل خانوم مسن بود که به درخواست من مانتو رو برام آورد. خيهفروشنده 

 داد. آرتان تای تر نشون ميک کمرش کار شده بود کمرمو باری که رويیداشت و کمر بند طل

 ابروشو بال داد و گفت:يد تنم دیتو

- قشنگه!
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 نگاه کردم و گفتم:ينه آی خودم توبه

 ...یلی- آره خ

.یرون بیا بیار- درش ب

ی قهوه ای مانتويه مانتوها شدم. یه بقی رو در آوردم و دادم دست آرتان. مشغول تماشامانتو

 دار شده بود چشممو گرفت ...ین چيینش بلند بود و پایلیروشن که خ

 کردم که آرتان از پشت سرم گفت:ی نگاش مداشتم

- بپوشش ...

 گفتم:ی خوشحالبا

!ی؟- جد

 اندازه ته ...ین- آره ... بپوش بب

 پرو و مانتو رو تنم کردم ... فوق العاده بود و قدمو بلندتر نشونی تويدم دوباره پری خوشحالبا

 گفت:ی خوشش اومد و به شوخی داد. آرتان هم حسابیم

 قد بودن ...ين- کاش همه مانتوهات ا

 چون تن خورش قشنگ بود خوشم اومد وگرنه منينم! ایه؟ خوام برم حوزه علمی- وا! مگه م

 دوست دارم ...یشتر بی کتیمانتو

- بله از مانتوهاتون مشخصه ... در هر صورت من نظر خودمو گفتم ...

یقه. به سليدم هم خریف هر دوتاش کفش و کی برای مغازه بعدی و تویم مانتو رو هم گرفتاون

يگه و ديدم هم سه تا شلوار خريگه مغازه ديه هم انتخاب کردم. از یآرتان چند تا شال و روسر

 خواستمی و وقتيستاد مغازه ايه ی آرتان جلويهو که یم از فروشگاه خارج بشیم خواستیم

 داخل مغازه. رو به فروشنده گفت:یدم رو نگاه کنم بهم مهلت نداد و کشمغازه يترينو

 ...يد رو بديترين داخل ویده- لطفا اسمال اون مانتو سف

 داشت وی شدم ... چقدر خوشگل بود ... جنس کتون کاغذيترين وی توید سفی متوجه مانتوتازه

ی شدم تویره خی کار شده بود. مانتو رو گرفتم و با قدردانيد مرواریش سه ربعینایدم آست

 زد و گفت:یچشماش ... لبخند

 ...يزم- برو بپوشش عز
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 پنجه پا بلند شدم گونهی. رویرم خودمو بگی نتونستم جلويگه در اومد. دیان به غلاحساساتم

 اتاق پرو و درو بستم.ی رفتم تویرجه به عکس العملش نگاه کنم شينکه و بدون ایدماشو بوس

 خاص نگامی قشنگ بود ... در پرو رو که باز کردم آرتان با نگاهیلی تنم خیمانتوئه تو

 تکون داد و گفت:ی که بازم از درکش عاجزبودم. فقط سريبی غریبه نگاه عجيکرد ... 

- خوبه ...

 داغ کردهينقدر در پرو رو بستم و مانتو رو در آوردم. ايع از اون بدتر بودم انگار ... سرخودم

ی عالمه بوسش کنم وليهبودم که دوست داشتم در اتاق پرو رو باز کنم آرتانو بکشم تو و 

 گفتم:ينه آی زدم پس کله خودم و تويکیخب ... از فکر خودم خنده ام گرفت. 

ی؟ شديد بديد ندينقدر ... چرا ای نبودينجوری ... چه مرگته؟! تو که ايوووووونههههههه- د

 و از مغازهيديم از اتاق خارج شدم اون مانتو رو هم خريع سريره تذکر آرتان که گفت دبا

 کردم اونم حال منوی دونستم ... حس می میلشو دستمو نگرفت ... دليگه. دیرون بیمرفت

. گفت:یره بازم دوست داشتم دستمو بگينحال با ایداره ... ول

 ...يم جا شام بخوريه يم شده ... بهتره بريازده ساعت يروقته- د

 ...يم- باشه بر

ی؟ خوری می- چ

 ....یستم گرسنه نياد- ز

:ید پرسيت جدبا

 شده؟یزی- چ

- نه ...

 ...یستی کنم سرحال نی- حس م

 کم خسته ام ...يه- خوبم فقط 

یز چينهمه نفر ايه به خدا اگه ی ره .... ولی در میت خستگیم شی مین سوار ماشيم ری- الن م

 شدم.ی عمرا اگه خسته ميد خریواسه من م

 زودرنج شده بودم. تلخ گفتم:چقدر

- منت نذار ...

 سمت خودش و گفت:ید رفع شد. منو کشیام ... همه ناراحتیدم گرفت ... به آرامش رسدستمو
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یه چه حرفين که خودم دوست داشتم انجامش بدم؟ ای- من منت سرت گذاشتم؟!!! واسه کار

ی رو اصل نمی و جدی ... فرق شوخی بچه ایلی کنم خی وقتا حس میترسا؟!!!! بعض

 ...یفهم

 و گفتم:ین زمی رویدم بچه ها پا کوبمثل

 خوب به من چه ...ی هستی جدیشه- از بس هم

 زد و گفت:لبخندی

 به نفع هر دومونه ...ين بمونم ... ای- بهتره جد

 توجه به عمق حرفش گفتم:بدون

- چرا؟!!!!

ی؟ خوری می چی ترسا ... نگفتیخیال- ب

 جو گفتم:ییر تغی شدم و برابیخیال

 که پشه از مغازه شونينا چرکا ... ای فروشيچ ساندوين خواد ... از ای می بندريچ- دلم ساندو

يدی؟ ره ... دیبال م

 و گفت:يد غش خندغش

 پرونه ...ی هوش از کله آدم می- آره ... همونا که بوشون از دو فرسخ

 ...يا چرک خور بوديچ پا ساندويه خودت یداست کلک! پی- ا

 و گفت:ید به سمت خودش کشمنو

 ...یم خودمون خبر نداشتیم داشتی- من و تو چه تفاهمات

 سواريی و فقط بخندم. دو تایارم خودم نی کردم به روی سعی مفهوم داشت ولیا دنيه حرفش

یا فروشيچ ساندوين از ايکی ی شهر و جلويین پای و آرتان رفت به سمت محله هايم شدینماش

یون خوشبو تو دستمون بود و ما هم ميچای ساندوين که دو تا از اید طول نکشیزی ... چيسادوا

 بود که با آرتانی شبين. اون شب بهتريم و هرهر و کرکر همه اشو خوردوخیخنده و ش

 بهره رويت از حضور هم نهایم خواستی ماهه انگار حال هر دو ميک يی جدايهداشتم. بعد از 

 جمع کنم همیزامو راه افتاد سمت خونه ما که هم چيم رو خورديچا ساندوينکه ... بعد از ايمببر

 خونه آرتان ... نفسی خوام برگردم توی. خوشحال بودم که دوباره میرماز بابا اجازه بگ

 کنار اونم برام آرزو شده بود .یدنکش
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. آرتان هم باهام اومد که از بابا وید طول نکشیشتر ساعت بیم و برگشتنم داخل خونه نرفتن

 ماه زلزله رو نگه داشته بودنيک بودن یده زحمت کشی تشکر کنه به قول خودش کليزعز

 مرده متحرک بود که حوصله همه رو سر بردهيه ماه يک ين ای خبر نداشت ترسا تويگهد

 شرط و شروط دست منو گذاشت تو دست آرتان وی جمع کردم بابا با کلو ريلم وسایبود. وقت

ی تويدم پریرون بيم از خونه اومدی کنه. وقتيد منو تهدی خطریچ نذاره هيگهآرتان قول داد د

 گفتم:یجان و با هینماش

 خونه ...ی به سویش- پ

 افتاد و گفت:راه

 ...يم ری- خونه نم

- هان؟!

 الن ...يم بریست- گفتم خونه قرار ن

يم؟ ری- پس کجا م

 داشتهيش مدت از دستت آسايه که من ی کنیه تخلیطنتاتو شين کم ايه جا يه خوام ببرمت ی- م

باشم.

 چپ نگاش کردم و گفتم:چپ

 گردم خونه موناااا ...ی برمیاری؟ سرم بيی چه بلی خوای- م

 محاله.يگه خانوم ... برگشتنت دیری باش تو دست من اسیال خین- به هم

 و گفتم:یاوردم خودم نی به روینم همی دو پهلو بود برایلی خحرفش

يم؟- حال کجا قراره بر

 هم داره ...ی دوچرخه سواریست دن ... پی ميه سراغ دارم که توش دوچرخه کرای شهرکيه- 

 کم ورزش کنم ...يه اونجا يم خوام بریم

 کهی نا نداشته باشی خوای مینه؟ خودت فرو بشیجان هی خوای من اگه تور و نشناسم ... ماااااا

يت اذيم نخوايی دو تاينقدر. کاش از اول بهش چراغ سبز نشون داده بودم تا حال ایدم... آه کش

 برخورد کنم.ی کردم عادی. سعیمبش

 نکردم.ی وقته دوچرخه سواریلی! موافقم ... خيول- ا

ی توینو گفت. ماشی که آرتان می به اون شهرکیديم شد تا رسی راه در سکوت سپربقیه

 قبل ازيم و سوار شديم کرديه. دو تا دوچرخه کرايم شدیاده پيی کرد و دو تایاده پینگپارک
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 کنم. آرتان چپ چپی شالمو بردم از پشت آوردم جلو که راحت بتونم چر خ بازیفتم راه بينکها

:فتنگاه کرد و گ

 چه وضعشه؟ شالتو درست کن ...ين- ا

- چرا؟!!! چشه مگه؟!

 شد ...یدا همه گردنت پی؟ دونی- خودت نم

 دست و پاست ...ی توی- خب اونجور

یچوند دور شل پيه جک اومد سمت من و شالو از پشت آورد جلو و ی رو گذاشت رودوچرخه

 بهش و گفتم:یدم کشیدور گردنم و بعد پشت سرم گره اش زد. دست

- چه خوب شد ...

- بدو سوار شو ...

 به ساعتم کردم ... ساعت دوازده بود ... ساعت دوازده بود وی سوار بشم نگاهينکه از اقبل

 فکر کردم که اگه آرتان نبود ... زبونمو گازين لحظه به ايه داشت! ی بودم! چه لذتیرونمن ب

گرفتم و تو دلم گفتم:

یت امنينقدر ای؟ بکنی خواستی آزادانه هر غلطينجا ای تونستی اگه آرتان نبود تو میشعور- ب

 نگاهيدی با چه دیرون وقت شب اومده از خونه بين دختر تنها که ايه همه به ی دونی می؟داشت

 تويد افکار و عقای ... جای بريران از ايد ترسا ... همون بایستی تو آدم بشو نیر کنن؟ نخیم

 ...یست نيران ایتو

 اومد کنارم و گفت:آرتان

ی؟ کنی فکر می به چيگه ديم- سوار شو بر

 شد آرتانی کم که در سکوت سپريه ... یم رفتی کنار هم ميی بال ... دو تايدم زدم و پرلبخندی

:ید پرسيت دفعه با جديه

ی چی نرو ... مگه نگفتم آرزو منتظر ه فرصته؟ برایرون- مگه بهت نگفته بودم از خونه ب

 شد؟ی می چيومد ی سرت ميی اگه بلی دونی ترسا؟ میرفت

 نگفتم. دوباره فکر آرزو به ذهنم هجوم آورد ... فکر بچه اش!یزی انداختمو چير زسرمو

آرتان با تحکم گفت:

 با من؟!يه لجبازيه ينم ای فکر کردیرون؟ تونست از خونه بکشتت بی- با توام ... چه جور

! هان؟ی؟ بچه گونه عمل کردينقدرترسا ... چرا ا
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یش بگم خواستم پیرون؟ شدم برم بی کرد که راضيد گفتم تو رو تهدی گفتم بهش؟ می مچی

 رفت و احساسم منو کشوندین عقلم از بیاد سر تو بيی بلينکهمرگ تو بشم؟ بگم از تصور ا

 بهش بگم؟ فقط گفتم:ينارو پشت بوم؟ چه طور ایرو

 رفتم ...ی شدم نمی- مطمئن باش اگه مجبور نم

ی؟ خوام بدونم ... لجبازی مینو مجبورت کرد؟ من فقط همی- چ

 کنم ...ی هم لجبازی به اون خطرناکیت موقعی که تویستم- اونقدر بچه ن

ی؟- پس چ

 تونم بگم ... نپر س ... نپر س ...ی- نم

 کشوندهينجا گفتنش. حال که بحثو به ایست واقعا برام مقدور نید نگفت. انگار فهمیزی چديگه

 دونستم اول کدومو بپرسم بالخره دلو زدمی ذهنمو بپرسم ... نمیبود دوست داشتم منم سوال

 و گفتم:يابه در

 من سقوط کنم؟!ی- تو نذاشت

:یدم فقط سرشو تکون داد. دوباره پرسآرتان

 پشت بوم؟ی روی اومدی- چه طور

 و گفت:ید کشیقی عمنفس

يز مطبو جای تو موندن توی صدایدن- اون موقع که آرزو زنگ زد بهم مطب بودم ... با شن

 مطمئنيد و آرزو برام طعمه نذاشته ... بایندونستم و اومدم سمت خونه که مطمئن بشم خودت

ی حرف می سمت خونه و با آرزو هم تلفنيومدم ی ... با سرعت میستی خونه نی شدم تو تویم

 و ماجرا رو گزارش دادمیس زنگ زدم به پليع سرین پشت بومی روی تو گفتیزدم. وقت

ی برایستی تو نيدم آپارتمان که دی به ساختمون اول رفتم تویدم بعدش رسیقهخودمم دو دق

 تو بود که اصلیر حالش بد بود و درگينقدر پشت بوم ... آرزو ای راست اومدم رويه ینمهم

 من کاريدن وقت با ديه کردم که يم خودمو قايی جايه پشت بوم حس نکرد یحضور منو رو

 لبا س تو رو چنگ زدم....يد که پرین و هميکتون بال اومدم نزدیدت کشيدم تا دیدست تو نده ول

 وسط حرفش:پريدم

 مگه اون چند سالش بود؟ اون مستحق مردن نبود ....ی؟- چرا فقط من؟ چرا آرزو رو نگرفت

به خدا نبود ...
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 جلومیچید. آرتان آروم پيم بودیده چرخیست دور کامل دور پيه کرد. يدن ام شروع به لرزچونه

 ام کردیاده چر خ پی شد. دستمو گرفت و از رویاده جک و پیو منم ترمز کردم. چرخو زد رو

 ... دستمو فشار داد ویست چمنا کنار پی رويم ولو شديی جک و دو تایچر خ منم گذاشت رو

گفت:

 دونم چرای اون لحظه ... باور کن خودمم نمی توی حق با تو باشه ... وليد ترسا ... شاین- بب

 ...يدم دی نکردم ... من اون لحظه اصل آرزو رو نمی کاریچ کمک به آرزو هیبرا

 آرتان. گفتم:ی زر زر کنم جلوی خواست هی فرو دادم. نمبغضمو

 از منم مهم تر بود ...ی اون بچه داشت ... حتی- ول

 تعجب گفت:با

- بچه؟!!!

 تو رو جون بچه ات!ی- خودت بهش گفت

 زد و گفت:پوزخندی

ی؟ ... چرا واسه اون نگرانی بچه اون افتادياد- آهان ... حال تو چرا 

ی دست کير قراره زیست کار کنه؟ معلوم نی چيد بچه حال بدون مادر باين خب ای؟ چيعنی- 

بزرگ بشه ... هر چقدرم که آرزو بد بوده باشه بالخره مامان اون بچه بود و براش از هر

!ی؟ بهتر بود ... اما حال چیکس

 شال و گفت:ير جلو آورد ... موهامو کرد زدستشو

یزا چين خوام ای مجبورم چون نمی بگم ... ولينارو درست نباشه حال که فوت شده ايد- شا

یومده به وجود نی مغزتو بجوه ... آرزو ... دو ماهه باردار بود .... هنوز بچه ايانهمثل مور

بود ...

!!!!ی؟- چ

 من!ین نه؟ درست عی- تعجب کرد

ی؟ ... چطوری- ول

 بعد از طلقش بازم رابطهيا خوب گوی از همسرش جدا شده بود ... ولیش- آرزو چهار ماه پ

یه قضين ده ... از همونم حامله شده بود به خاطر ایاشو با همون دوست پسرش ادامه م

یدوارش کردم امی سعیلی بوده خين ایش خودکشیل دلیدم فهمی کرده بود ... من وقتیخودکش

 بتونهيد بهش گفتم شای بچه حروم بود ... وليه اون ينکهکنم و به اون بچه علقمندش کنم ... با ا
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ی من نمی شده بود ولی کنه که بتونه خودشو بچه اشو با هم قبول کنه ... اونم راضیدا پیوکس

 گم ...ی من برداشت سو کرده و فکر کرده من دارم خودمو میدونستم از حرفا

 من!ی- خدا

یا دنين ای رفت چون توی مین از بيد غصه اونو نخور ... اون بچه بايگه- بله ... حال د

 منتظرش نبود.یچکسه

 کنه؟!یانت راحت خينقدر تونه ای زن ميه چطور .... چطور ی- ول

 خودتیک کوچیای دنی تویشه دم همی میح و من ترجیکه کوچیلی خیات- ترسا تو دن

 که باورشی شی روبرو میزايی شه و با چی تر میف بزرگتر بشه کثی هرچیات ... دنیبمون

یلی دوره زمونه مخ زن شوهر دارو خين ایاز جون دادن برات سخت تره ... اگه بهت بگم تو

 شه که چهی شه ... تو باورت نمی شه زد باورت نمی مجرد مهراحت تر از دختر هجده سال

 کنن ...ی میانت کنه و هر دو جنس چقدر راحت به هم خی میداد زن و شوهرا بین بیمشکلت

 بچه بمونه ... منینطور رو بهتره ترسا بذار روحت همينا ایراحت تر از آب خوردن ... نفهم

 کنم ...ی حفظ مینجور که بتونم تو رو هميیتا جا

 گفتم:یض غبا

ين تر از ایف کثیلی بشم خیايی وارد دنی دفعه ايه يد! بعد از اون شايگه- آره تا شش ماهه د

 ...ی زنی در موردش حرف می که تو داریايیدن

 من فرصت حرف زدن رو ازشی زنگ گوشی. صداید موهاش کشی توی دستی کلفگبا

 وقت کنم پاشم آرتان پاشدينکه کرده بودم به دسته چر خ قبل از ايزون آویموگرفت ... بند گوش

یافه قيهو ... ی صفحه گوشی طرف من که چشمش افتاد رویرتش برداشت اومد بگیوو گوش

ی کردم که دکمه گوشی عقب. با تعجب داشتم نگاش مشید و دستشو کیرغضب میناش شد ع

رو زد و خودش جواب داد:

- بله؟

 کردم بلکهیز داد؟!!! گوشامو تی منو جواب می مونده بودم بهش! بچه پرو! چرا گوشمات

:یهبفهمم ک

 ...يید ... امرتونو بفرمایست- ترسا ن

!ی؟ با زن من داری- شما چه کار خصوص

 پرسم!ی- حال دارم از شما م
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 خب .... خداحافظ.یلی- خ

 قطع کرد و بر و بر زل زد به من ... با اخم گفتم:گوشیو

ی؟ حرف زدينجوری بود؟ چرا ای کی؟ منو جواب دادی گوشی- واسه چ

:يد باری میش آتیش عسلی چشمام از چمشای و بلندم کرد. زل زد توید کشدستمو

 ...ی به حالت اگه دروغ بگی پرسم ... وای سوال ازت ميه- 

. چونه امو طبق معمول گذشته گرفت تو مشتشیدم ترسی نگاش کردم. کم کم داشتم ازش مفقط

و گفت:

 دوست پسرته؟!يان- شا

 بگم؟!!!!! منو چه بهی ... آخه آرتان من به تو چیرم! حقته بگم آره حالتو بگی! روانوا

 آرتان خورده تاين ... چقدر ترکش از ايان شایچاره ... با دو تا زنگ شد دوست پسرم؟! بيانشا

حال ... با اخم گفتم:

!ی؟ زنی به من تهمت می! به چه حقی؟ چيعنی ؟! یه چه سوالين- ا

 بود:یومده بشر آرامش نين بلند شد... انگار به ادادش

 دم به ساعت به تو زنگ بزنه؟!!!!يد پسره چرا باين واضح تر؟! اين- تهمت؟!!! از ا

 با تو داره؟!!!یهان؟!!!! چه کار خصوص

 تر از خودش داد زدم:بلند

يگه کنه که برم ... من اگه دوست پسر داشتم دی ... چون کارامو داره درست میلمه- چون وک

 به تو داشتم؟!!!!یازیچه ن

 بهت زده اش دور شدم. منتظر بودمی چشمای و از جلویرون بیدم دستش کشین از بگوشیمو

ی کرد. داشتم لبخند می خوشحالمم میرتاش از دستش ناراحت نبودم. غيادم ... زیادپشت سرم ب

زدم که صداش از پشت سرم بلند شد:

ی؟ ری می ترسا ... کجا داريسا- وا

 و گفت:ید شد. دستمو از پشت کشی داشت گشاد تر می هیشم نی نذاشتم ولمحل

- ترساااا

 و گفتم:برگشتم

 بازم به تهمتات گوش کنم؟يسم! وایه؟- هان چ

 چون لبخند زد و گفت:یه الکیتم عصبانید فهمانگار
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 ...یارم تونم دو تا شو تا دم در بی نميی ... من تنهایر دوچرخه رو بگين ایا- نه ب

 بود ...یاه- نوکر بابات س

 دوسش داشتم ...ينقدر این- منم بهت گفته بودم که به خاطر هم

 رفتم گفتم:ی که تند تند مهمینطور

 ...يق لی هر چيق- خل

 و کنار گوشم گفت:ید بودم که دستمو از پشت دوباره کشیده در رسنزديک

 ...یاقتم لی بیلی ... خیاقتم لی- آره حق با توئه ... من ب

 صورتم وی خم شد رويد بود؟ نگامو که دی خودآگاه برگشتم و نگاش کردم. منظورش چنا

گفت:

 هنوز از دستم؟!ی- ناراحت

 ناز گفتم:با

- بله ...

 هم برات دارم ...يگه ديز سورپرايه ی ناراحت نباشيگه دينکه ای- خب برا

 ام گرفت و گفتم:خنده

 واجب بودهیلی حتما کارش خیچاره بيان! شای دا راستيزی؟ چه سورپرايگه ... ديکه- ساعت 

 زنگ بهش بزنم.يه موقع شب بهم زنگ زده! بذار ينکه ا

 و گفت:یبش جی گذاشت توی در کمال پروگید از دستم قاپگوشیو

 ...ین ببيزو سورپرايم بریا- فعل ب

یست کم اون طرف تر از پيه و يم شدین چرا؟! خودمم کنجکاو شده بودم. با هم سوار ماشدروغ

 و گفتم:یدم کشیغ در جی بالی تابلويدن شد. با دینتبال وارد محوطه پیدوچرخه سوار

!!!!!ینتبال- آ خ جوووووووووووووووون پ

 زد و گفت:لبخندی

 کم!يه- فقط 

يد بای کنی منت کشی خواستينجوری حال که ایار در نی! توام لو س بازیستم- من که لو س ن

 ...يسی وایش همه چیپا

 تکون داد و گفت:سری
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 کردهی که تلفی کنی منو درب و داغون می زنی دونم حال می- امان از تو... من که م

 ...یباش

 وگفتم:يدم غش خندغش

 نداره ...ی به من ربطی- خودت گور خودتو کند

ی بود ولیم و نيک ساعت ينکه. با ايین پايدم پارک کرد و من زودتر پرینو. ماشيد خنداونم

 بودن و شب جمعه اومده بودن دنبال خوشیکار اونجا بود ... همه انگار بيادی زیتجمع

 ... که البته آتوسای و آتوسا و مانیما بار با نيه بال اومده بودم ... ینت .... قبل بازم پیگذرون

 ويم کردی گروه چهار نفره بازيه با ی و مانیما من و نيم موندید در آورد و عقب کشی بازلو س

ینطور بهم خوش گذشت ... کاش امشب هم همیلی ... اون شب خيم شدیربارون تیحساب

 گفت:يواش ... آرتان يمبشه .... آرتان اومد کنارم و هر دو وارد شد

 ...ينجا- خدا به داد برسه ... چه خبره ا

 ات کنه؟!یچاره بابام بیاد بل سرم بيه دوباره ی ترسی میه- چ

 کمرم گذاشت و گفت:ی تودستشو

- برو وروجک ...

 دختر ويه تو ... قرار بود با یم تو مسئول اونجا بهمون لبا س مخصوص داد و رفتیم رفتيی تادو

 دردیلی خیراش تيیش شروع شد ... خدايمون و تفنگ بازیم. سنگر گرفتیم کنی بازيگهپسر د

 بودیدا بود! پی حرفه ایلی شرف خی حرفا بودم ... آرتان بين من سرتق تر از ایداشت ول

 افتاد ...ی کرد که من فکم می بارون میر اون دو تا در به درو تین ا س ... همچينکاره ایحساب

یام ذاشت من از تو سنگر بی قدره ... نميف بودن حریدهاونام همه اش تو سنگر بودن فهم

ی از پشت زدم تویر تيه کرد. منم لج کردم ی ميم و همه اش منو پشت خودش قایرونب

 گردنش و گفت:یگردنش ... دستشو گذاشت رو

- آ خ ...

 زدنیر بود از فرصت سو استفاده کرد و شروع کرد تیب گروه رقی که توی موقع دخترهمون

ی سالم تو تنم نموند. صدای جايه کردم ... یبه آرتان پسره هم منو هدف گرفت. عجب غلط

 برگشت و منو هل داد پشتی به حالت عاديع کرد. آرتان سری گوش همه رو کر میغامج

ی زد ولی بارون کرد ... اصل دختره رو نمیر پسره رو تیبی حالت عجيهسنگر و خودش با 

ينجوری زد ... بازم فکر دخترونه کردم ... چون پسره منو زد آرتان ای میضپسره رو با غ
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 خستهی. آرتان هم که حسابیدن شدن و کنار کشیم کنه. بالخره اونا تسلی اش میکه تیکهداره ت

شده بود اومد سمت من و گفت:

!ی؟ سالمی؟- خوب

 ...يگه ديه! بازیال خی- بابا ب

 ازیدم اومد کنار من ... ترسيع نگاش عوض شد. تفنگشو پرت کرد اونطرف و سريدم ديهو

 وحشت زده اش و گفتم:یافه قيدند

 شده؟!!!!یزی- چ

 لبم و گفت:ی بالید دستشو آورد جلو ... آروم کشآرتان

 صورتت؟!ی زد توی- اون عوض

 به دماغم ...یدم دستمو آوردم بال و کشيع ... سريدم دیشو که برد عقب انگشت خوندستشو

 کردم باعثی شدت نداشت فکر نمی صورتم ولی ضربه خورد تويه ... يومد یداشت خون م

 دماغم و گفتم:ی در آوردم گرفتم جلویبم دستمال از جيه يع بشه ... سريزیخونر

 اشکنک داره سر شکستنک داره ...ی- باز

 و گفت:ید کشدستمو

 درمونگاه ...يم- بر

 ...یده که زن تو شدم تا حال صد بار کارم به دکتر کشی- ول کن آرتان ... به خدا من از روز

 ضربه خورده.يه شه فقط ی الن خوب مينم نبودم ... اينجوریقبل من ا

 نکن!ی ره ... لجبازی میج الن سرت گی- ترسا! تو کم خون

 محوطه و گفتم:ی تویمکت نی رفت. نشستم روی میج گفت سرم کم کم داشت گی مراست

 شم زود ...ی ... خوب میر بگیرين شیز چيه ... تو برو برام ینم شی مينجا- من ا

 سمت بوفه ... باز دوباره مهربون شده بود ... سرمو بال گرفتهيد دويع تکون داد و سرسرشو

 فکر که آرتانهين نفر نشست کنارم. با ايه کنم که یری جلوگيزی داشتم از خونریبودم و سع

گفتم:

 به من؟ی بدی داريگه دستمال ديه- آرتان دستمالم پر از خون شده ... 

 پسريه يدن صورتم قرار گرفت. دستمالو گرفتم و اومدم تشکر کنم که با دی جلودستمالی

 و گفت:يد حالت نگام خنديدن نشستم سر جام و دستمال از دستم افتاد. پسره با دیخ سيبهغر
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 خانوم خوشگله؟ بده بهت کمک کردم؟ ااا چرا دستمالوی کنی نگام مينجوری چرا ایه- چ

 بهت بدم.يگه ديکی بذار ی؟انداخت

 آوردی از پاکت دستمالش در ميگه دستمال ديه که ی شلوارش و در حالیب جی کرد تودستشو

گفت:

 کنم ...یزش دماغ خوشگل کوچولوت ... برم جی زده توی- ک

 بگم! بای چی در جواب اون همه پروگيد دونستم بای از حرکاتش تعجب کرده بودم که نماينقدر

!یگا آرتان پشت سرم سکته کردم در حد بوندسلی صدایدنشن

ی؟ طعمشو بچشی دماغش ... توام دوست داری- من زدم تو

 دماغ پسره ...ی مشتش خورد تویرم من بتونم جلوشو بگيا ی بگیزی پسره بتونه چينکه از اقبل

یشتر دونستم بیمات مونده بودم اون وسط آرتان پسره رو هل داد عقب و اومد سمت من ... م

ین داد بیح شد و ترجیخیالش قدره بیلی خیبش بود رقیده ده. پسره هم فهمی ادامه نميناز ا

 دخترا نبودم کهیه بمونه. خدا رو شکر مثل بقیرن داشتن جلوشو بگی دوستاش که سعیبازوها

 با لذتيمیسادم شد من وای هم هر جا دعوا میشه راه بندازم ... همیغ جیغ جینم بیتا دعوا م

 چونيد داشتم. شای تر س خاصيه یشه دونم چرا همی در مورد آرتان نمی کردم. ولیتماشا م

 از اونجاید تار از موهاش کم بشه. آرتان مچ دست منو گرفت و کشيه ی خواستم حتینم

 تعادل ندارميد رفت و دستمالم پر از خون شده بود. آرتان هم که دی میج گیلی. سرم خیرونب

دستشو انداخت دور شونه ام و زمزمه وار گفت:

 که نکرد ...يتت- اذ

- نه ...

- مطمئن؟!

 ....ی کردیاده رو پيارو دک و پوز ی بده ... زدیح آدم توضی دی- مطمئن ... تو چرا وقت نم

 زد و گفت:لبخندی

يه لحظه يه شه ی ترسا ... نمیم خودمونی ... ولینه که به زن من متلک بگه سزاش همی- کس

جا تنهات بذارماااا ...

 زدم و گفتم:لبخند

 و هزار تا دردسر!یه- خوشگل
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 که دستش بوديلونی بگه از داخل نایزی در جواب حرفم چينکه و بدون این ماشی نشوند تومنو

 باز کرد و هر دو رو داد دستم و گفت:یکم کيه آب پرتغال در آورد يه

- بخور ...

 داد. تا تهشو کهی ام کار دستم میجه شدم. وگرنه سرگی ميت تقويد حرف گرفتم خوردم. بابدون

 شد. پرسشگرانه نگاش کردم و گفتم:ین راحت شد و سوار ماشیالشخوردم خ

 خونه؟!يم ری ميگه- د

 بهت خوش نگذشته ...يدم شای؟ خسته شدیه؟- چ

 ...یمه ساعت دو و نی هم بهم خوش گذشت ... ولی- اتفاقا خل

 تعجب به ساعتش نگاه کرد و گفت:با

!ی؟ گی می- جد

 ساعت چنده؟!ی- معلومه! پس فکر کرد

 گذره ...ی- چقدر زمان زود م

 گفتی بهم می حسيه گذره! ی ميع سریلی با منه زمان براش خی فکر دخترونه کردم. وقتبازم

همه افکار دخترونه ام درسته ...

 اميخته تخت خواب بهم ريدن با دی اتاقم ولی خونه که شدم با ذوق اول از همه رفتم تووارد

گفتم:

- اااا آرتان ...

 من!ی! سر جایده خوابی مينجا مدت رو اين نگم ... آرتان ایزی ساکت شدم! بهتر بود چيهو

 بود ... آرتان اومد پشت سرم و گفتم:ی نشونه خوبين داشتم ... ایچه حس قشنگ

 شده؟یزی- بله چ

 نبود ...ی مهمیز- نه ... نه ... چ

- ترسا ...

- بله؟

 مدت ...ين ای- تو

ی؟ کنی چرا حرفتو کامل نمی؟ مدت چين ای- تو

!یدی؟ که نکشیگار- س
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یگاری سی و آدمایگار بودم آرتان از سیده فهمی. از وقتیدم نکشی هو س کرده بودم ولخیلی

ی بکشم ... سرمو به نشونه نفينکه چه برسه به اینم ببیگارو چشم نداشتم سيگه دياد یبدش م

 زد و گفت:یتکون دادم. لبخند

 ...ی بودیده- اگه کش

 هان؟ هان؟ هان؟ی؟ بودم چیده- اگه کش

 و گفت:خنديد

 ...يوار از ديکی ی خوردی از من ميکی- 

 نگات کنم ...ينمیسادم وايگه دينبار- ا

- برو بچه پرو!

. صدام کرد:يدم اتاق و خندی تورفتم

- ترسا ...

 انداخت و گفت:ير بود ... به خدا که عوض شده بود. نگاش کردم. سرشو زی جوريه لحنش

 ...ی- به خونه خوش اومد

 دورينکه ای رفت برای شدم. بازوهام داشت ضعف ميک قدم بهش نزديه ضعف رفت. دلم

ی کاريد ... نبايسادم سر جام وای شدم. ولی میخود بشه ... داشتم کم کم از خودم بیچیدهکمرش پ

 منتظرشی کنم. داشت با چشمای بهش نگاه ميگه چشم ديه خواستم فکر کنه به ی کردم. نمیم

 کردم برم جلو ... غرورموی کرد... به خدا قسم که داشت با چشماش التما س مینگام م

 نشکستم. آب دهنمو قورت دادم و گفتم:یبشکنم ... ول

 بود ... ازت ممنونمی خوبیلی- ممنون .... آرتان شب خ

 داشتم.یاز بهش نیشتر کنم ... خودم بی- خواهش م

 و رفت به سمت اتاق خودش. من به اون ضد حاليد خر! چپ چپ نگاش کردم که خندمغرور

ی تویچید عطر تلخ آرتان پی تخت ... بویزدم اونم به من! لباسمو عوض کردم و افتادم رو

 اتاقی کردم فراموش کنم آرتان توی اونو گرفته بود .. سعیدماغم ... همه رخت خوابم بو

 کردم فراموش کنم بهشی کردم فراموش کنم بهم محرم و حلله ... سعی خوابه ... سعیبغل

 فراموش کنم و چشمامو بستم.یزو کردم همه چی وار دوسش دارم ... سعيوونه دارم و دیازن
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 لحافو کنار زدم ويع بود ... سريازده شدم ... ساعت یدار زنگ مکرر تلفن بی از صداصبح

 کردم صبح جمعهی که داشتم با خودم فکر مینطور آرتان خونه نبود ... همیرون از اتاق بيدمپر

 و برش داشتم:یکجا رفته! رفتم به سمت گوش

- الو ...

:یچید پی گوشی جون تویلی متعجب نصدای

- الو ...

 خونهی دختر تويه ی صدایدن از شنیچاره کنم هنوز خبر نداشت من برگشتم خونه. بفکر

پسرش لبد الن سنگ کوب کرده. به خصوص که صدام هم گرفته بود ... با خنده گفتم:

 جونم ...یلی- سلم ن

يی؟ تويزم- ترسا عز

 هم گرفته ...يگه زن ديه نکنه آرتان یه؟ کين- بله که منم! پس فکر کرد

 فروکش کرد ویجاناتش از خودم فاصله دادم تا خوب هیو جون کرم کرد. گوشیلی نیغ جصدای

 داشت ازیچاره کردم. بيف براش تعریزو در گوشم گذاشتم و با خنده همه چیوبعد دوباره گوش

 گرفت زنگ بزنه بهیم زنن بعدم تصمی افتاد. گفت شب حتما بهمون سر می پس میخوشحال

ی ساک ورزشيدن که قطع کردم در خونه باز شد و آرتان اومد تو ... با دلفنوبابا تشکر کنه. ت

که دستش بود لبخند زدم و گفتم:

 باشگاه؟!!!!ی رفتی پا شدی- تو با چه جون

 اصل خوابم نبرد منم صبح پاشدم رفتم باشگاه ...يشب- اول سلم ... دوما د

یدم توام خوابی- عوضش من جا

 بود؟ی پف کردتون مشخصه ... تلفن کی- بله از چشما

 ...ينجا ايان ی- مامانت ... شب م

- وقت نکردم بهش بگم بالخره شا خ غولو شکستم و تو رو آوردم خونه ...

 گفتم:يی رفتم سمت دستشوی که مهمینطور

 خوشحال شد بنده خدا ...ی- کل

 ... عقب گرد کنم و برگه رو بايسم که باعث شد سر جا وايدم دی وسط حال برگه ایز مروی

 بود ... با تعجب برگه رو نشونش دادمی رشته تجربی ثبت نام کنکور برایش بردارم. فیرتح

و گفتم:
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 آرتان؟!!!یه چين- ا

 رفت سمت اتاقش شونه بال انداخت و گفت:ی که مینطور هماونم

 ...يکی در تاریری- ت

 به برگه انداختم و آهسته گفتم:ی اتاقش ... نگاهی من نشد و رفت توی منتظر سوالديگه

یری هم نداره ... به قول خودت تی اشکالی! ولی؟- امان از دست تو ... آخر کار خودتو کرد

 ...يکیدر تار

 ... بعدش هم تند تند مشغول غذا پختن شدم کهيی حموم و منم رفتم دستشوی رفت توآرتان

 آشپزخونه وی اومد تويش با همون حوله سورمه ایرون .... از حموم که اومد بیمگرسنه نمون

گفت:

 رستورانيم خواستم بگم پاشو بری من تازه می؟- ا غذا درست کرد

 عرضه ام؟!ی من بی- فکر کرد

 آبو برداشت و گذاشت دم دهنش ... با اعتراض گفتم:یشه زد و شلبخندی

یشه شی؟ حال چرا مث من شدی آب بخوریوان با لی عادت داشتیشه دونم تو که همی- من نم

 ...ی کنی میامو همه اش دهن

 کنهيتم رو گذاشت سر جاش و اومد سمت من. ملقه رو گرفتم بال که اگه خواست اذشیشه

يه رو به من نداد. دستاشو حلقه کرد دور کمر من و با ی مهلت کاری سرش. ولیبکوبم تو

يکحرکت منو از جا کند و نشوند لب اپن! عن بچه کوچولو ها! انگشت اشاره اشو آورد نزد

 لبام و گفت:ی رویدصورتم آروم کش

 باشه که من شوهرتم ...يادت یشه همينو- خانوم کوچولو ا

 خواستم از دستش داد بزنم.ی کردن. می لحنش حرکتش همه و همه داشتن منو خل مصداش

يع لباش ... اونم آب دهنشو قورت داد و سریدوست داشتم سرمو ببرم جلو و لبامو بچسبونم رو

 لب گفتم:ير اپن و زی رویدم. مشتمو کوبیروناز آشپزخونه رفت ب

!ی- لعنت

 دم.ی دونم آخرم کار دست خودم می کرده بودم. میدا من پيدا بود که جدی چه حساين

ی ميد جدی جون حرفایلی شد نی سپری جون و پدر جون شب خوبیلی شب در حضور ناون

 کمینو خواست! همی شد من سر خ بشم و آرتان حرص بخوره ... دلش نوه میزد که باعث م

 کرد. آخر سر آرتان مجبور شد قبول کنه تای ميید جون رو تایلی نیداشتم فقط! پدر جونم حرفا
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يی دوتايهو و يمدست از سرمون برداشتن. بعد از رفتن اونا با آرتان بر و بر به هم نگاه کرد

 شده بود! اون شب بازم ازی ما هم چه زندگی بخند! زندگی خنده ... حال نخند کير زيمزد

 موندن کنارش به صلحم نبود ...يگهآرتان فرار کردم د

 عقبی از همه چی الکی شدم که برم کل س زبان ثبت نام کنم. ترم قبل الکیدار روز بعد بصبح

 جلوی من قدميدن. با دیرون که آرتان از اتاقش اومد بیرون رفتم بیافتادم. داشتم از خونه م

اومد و گفت:

ی؟- کجا به سلمت

 ...یر- سلم صبح بخ

ی؟ ری ... کجا میر- سلم صبح توام بخ

- خب معلومه! کل س زبان!

ی؟- مگه ثبت نام کرد

 رم ثبت نام کنم ...ی- نه تازه دارم م

 برمت ...ی تو کارت دارم بعد خودم میا شه بی نمير خب پس دیلی- خ

ی؟ کار داری- چ

 تو تا بهت بگم.یا- ب

يی آشپزخونه تا بساط صبحونه رو آماده کنم. داشتم چای منم رفتم تويی دستشوی رفت تواون

 که اومد تو گفت:يختم ریم

 خودتو خانوم کوچولو ...ی- نسوزون

 و گفتم:یز می رویدم رو کوبيی چالیوان

 خانوم کوچولو؟ی به من نگيگه شه دی- آرتان م

 تعجب نگام کرد و گفت:با

- چرا؟!

 گفت خانوم کوچولو ...ی- آرزو .... بهم م

- آرزو؟!!

 من. سرمو گرفتی کناری صندلی و سرمو تکون دادم. اومد نشست روی صندلی رونشستم

 دستاش و گفت:ینب
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ی و چند سالت بوده! ترسا اون بهت مين گفت انگار دوست چندی آرزو بهم می گی مین- همچ

 گفتم!یگفت خانوم کوچولو ... چون من بهت م

 دونست؟ی- اون از کجا م

 بود ...یده منو با تو شنی- چند بار حرف زدن تلفن

 افتم ...ی اون مياد من ی گی- خب ... تا م

یچی که آرزو هی برسیجه نتين به ايد تو بای اون بندازه ولياد تو رو یچی خوام هی- نم

 ...یاری به خودت فشار بينقدر نبوده که تو به خاطرش ای مهمیز چیچنبوده ... ه

 ... چشمام گشادیصد سی حرف سر منو در آغوش گرفت. ضربان قلبم رفت روين دنبال ابه

شدن ... در گوشم زمزمه وار گفت:

!ی منی- تو فقط خانوم کوچولو

 بهم دست نداد. بازم آرامش بود و آرامش ... فقط آرامش! انگار خودشی حس بدیچ هديگه

 منو از خودش جدا کرد و گفت:یه شم بعد از چند ثانی آروم تر مينجوری دونست که ایخوب م

 خونه بابات؟يا ينجاست ایت درسی کتاباینم- خب ... خانوم کوچولو حال بگو بب

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

ی؟ چی- برا

 وقت در س خوندنه ...ينکه ای- برا

 خوام برم ...ی آرتان من که میخیال- ب

 محکم ... و گفت:یلی فشار خيه گرفت و فشار داد. یز می از رودستمو

 الن وقتی ... ولی گوشزد کنينو ای چند وقت به چند وقت هیست خب برو ... لزم نیلی- خ

ی ولی هم قبول شدينجا که ای افتخارو داشته باشين خودت ایشدر س خوندنه ... بذار حداقل پ

 ...ی بمونینخواست

ين ... ای ذارم بری! چه خشن! خب قربونت برم اون فکتو تکون بده بگو نميهو چش شد اين

 وقت بهمیچ نکنه واقعا هیاد؟ درست در بیما نکنه حرف نيا خدایه؟ واسه چیدنا چی کبریصغر

 نبودنم اصليا کل همه اش توهم ذهن من باشه و بودن ينا بمونم؟ نکنه ایششنگه دوست داره پ

 فکر بودم که گفت:ی توی نداشته باشه؟ حسابمیتیبراش اه

 ...ی- راست

:یدم گرفتم بال و پرسسرمو
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!یه؟ چيگه- د

 بهشونی مهمونيه باشه يادت ... اگه ينجا خوام دوستامو دعوت کنم ای و پنجم میست- ب

بدهکارم ...

 قحط بود؟ خواستم بگم منيخ و پنجم که شب تولد منه! حال تاریست بابا! بی و پنجم؟ ابیست

 بال انداختم و گفتم:ی شونه اینم همی ام کنه برايع ممکنه بعدا بفهمه و ضايدم دی ولیستمن

 شه من برم واسه ثبت نامم؟ی- باشه ... حال م

 خورد و گفت:ی لقمه اشو هم با خونسردآخرين

 گردونم ...ی برم و برت می- خودم م

 ...ی و برگردیای راهو بينهمه ایست .... توام لزم نيگه رم دی- مگه خودم چلغم؟ م

 لباستو عوض کنيا ... ی تنها بریپت تين دونم با ای برمت ... صلح نمی- گفتم خودم م

 ...يم ری با هم ميا پاک کن يشتمآرا

ی بودم با شلوار لیده پوشی سورمه ای کتی پالتويه خودم انداختم ... ی به سر تا پانگاهی

 و رژ و رژگونهيمل در حد ريشمم ... آرای سورمه ای بوت هایم با نی ... مقنعه سورمه ايخی

بود ... اومدم اعتراض کنم که با تحکم گفت:

 که گفتم ...ین- هم

 مجبور بودم. حال لبا س عوض کردن نداشتم ... بعدشمی خواستم به حرفش گوش کنم ولنمی

یره بگیلی اسرائی بنيرادای خواست به لباسام ای میشه اونوقت همیکردماگه لبا س عوض م

 و اومد از اتاقشید دادم اجازه بدم خودش منو ببره ... لباساشو پوشیح ترجینم همیبرا

یپاش پالتو هم گرفته بود دستش ... هلک تيه ... طبق معمول کت شلوار و کروات ... یرونب

 و سوار آسانسور شدم ....یرون رفت سر کار ... تند تر از او از در اومدم بی که ميیبودم وقتا

ی می بازیفم و داشتم با دسته کير رو فشار داد. سرمو انداخته بودم زیاونم اومد تو دکمه لب

ی داره نگام می بدی جوريه يدم حس کردم. سرمو که آوردم بال داشو نگینیکردم که سنگ

 لبام ... بعد از لبام گردنم ... وی ... نگاش از چشمام سر خورد رویز هیکنه ... عن آدما

 تنگیلی جلوش ... پالتو و شلوارم خيستادم کردم لخت ای هام ... حس مینه سیمتوقف شد رو

 بودم ... عجبیده پوشيگه دیز چيه بزنه .... کاش يد منو دحتی داد به رایبود و بهش اجازه م

 کرد که حال داشتی نگام نمينجوری رفتم ای باتاپ و شلوارک جلوش راه می بود وقتیآدم

 گفتم:ی و عصبیاوردم کرد. آخر سر طاقت نیم
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 تا حال؟!يدی- آدم ند

 زد و گفت:ی داغلبخند

 بودم تا حال ...يده ندينجوری- زن خودمو نه ... ا

 ویرون بيدم. پريستاد. خدا رو شکر آسانسور ایدم گرفتن گونه هامو از داغ شدنشون فهمرنگ

گفتم:

- مشکل از چشمات بوده ...

 افتادم! چقدر عذاب وجدانیش مهمونياد نگهبان دوباره يدن با دیديم که رسی نگهبانی جلوبه

 که باهاش کردم درستی کردم کاری وقتا حس می. بعضيدم دی گرفتم تا نگهبانو میم

 کهيومد ی وقت خونه نمير وقت دیچ هيگه دینبوده ... به خصوص که از بعد از اون مهمون

 رفتن رو ترک کرده ...و حال دوباره داشتی مهمونید رسی به نظر مو یبفهمم رفته مهمون

یدن؟ ترسی نمينجا؟ ایان شدن دوباره بی دوستاش حاضر ميعنی گرفت ... ی میخودش مهمون

ال و علم!!

 تونست کرد که کلسمی آرتان هر کارينبار ... ايم ثبت ناممو انجام دادی و کارایم رفتدوتايی

 جلسه ازيه ی نبود نتونستم حتی به صبح ... اون دفعه هم فکر کنم چون آرتان راضیفتهدوباره ب

 فقط پولشو دادم ... آرتان با نگاه کردن به چارت ترمام گفت:یکلسامو هم برم و الک

 ...ی نداریشتر بيگه شه ... سه چهار ترمه دی داره تموم ميگه- د

 به غبغب انداختم و گفتم:بادی

- بله!

 دری و منو جلويم شدین سوار ماشيی خودشو گرفت. دو تای جلوی حالتم خنده اش گرفت ولاز

يگه دينبار و سور و ساتش ... ای فکر مهمونی کرد و رفت ... دوباره رفته بودم تویادهخونه پ

 اسفند بود.یست. بینم آرتانو ببی کردم که به هم بخوره ... دوست داشتم دوستای می کاريدنبا

 نه؟ آتوسا پنج ماهش بود ويا وقت نداشتم ... مونده بودم از آتوسا کمک بخوام یشترپنج روز ب

 تلفن زنگ خورد. برداشتمی فکرش بودم که گوشی توی براش ضرر داشت ... حسابيادکار ز

و گفتم:

- بله ...

:یچید پی گوشی آتوسا توصدای
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 ...ی- سلم خواهر

 زدم:یغ جی خوشحالبا

- آتوسااااااااااااا

 بچه ام افتاد ...ی؟ زنی میغ- ا ترسا چرا ج

 خاله قربونش بره ...ی- اله

 دونه خاله رو داره ها ...يه ین- خدا نکنه بچه ام هم

 عمه اش قربونش بره ...ی- خب پس اله

 و گفت:يد غش خندغش

!!!!ی- اله

 و گفتم:يدم خندمنم

!یث ضد خواهر شوهر خبی- ا

ی؟ ری که تو قربونش میست- حال ن

- قربونمم بره!

 ...ی- خدا رحمت کرده خواهرشوهر ندار

 گفتم:ی و با لحن بامزه ایدم کشآهی

 مجردیپ برادر شوهر خوش تین جيه ی خواستم بهم خواهرشوهر نده ولی از خدا میشه- هم

بده ...

ی؟ چی- وا برا

يه ی بالخره هر گلیم شی زن برادر شوهرا ميکی يکی یم کشی رمانا شوهره رو مين این- ع

 داره ....يیبو

:يدم بلند شد و منم مستانه خندجیغش

- خدا خفه ات نکنه !

ی؟ افتادی خواهرياد شده باز ی چینم ... حال بگو ببی- اله

يای؟ ی ... توام میه خوام برم آتلی- م

ی؟- واسه چ

 ...یرم خوام برم عکس بگی دارن؟! خب می کنن؟ ابرو بر می کار می چیه رن آتلی- م

!یه؟ حال عکس گرفتنت واسه چی افتی ميخت از ری- تو که دار
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 که بعدا بهیرم عکس بگيه از ماه چهارم به بعد هر ماه برم ی! قرار داشتم با مانی- خبر ندار

ی نمی مانی خوام برم ولی اومده ... حال امروز میا تا دنیده مامانش چه کشيم نشون بدی نین

نی خودش کرده عی ببرتم گفتم با تو برم ... توام که شوهرت خونه تونو پر از عکسایادتونه ب

 ...یر دو تا عکس بگيکی توام یا بیاری کم نينکه ای ... برایفته خودشیآدما

 کل س گذاشتم و گفتم:ی. ولیست نی فکر بديدم کم فکر کردم ديه

ی چه خریست نی ... حال که مانی خوای دربست ميس! سروی من افتادياد- پس بگو چرا 

بهتر از من ...

 کنم ...ی تو مياد من که یف! حیت تربی- ب

 دنبالت؟یام بی ... کيام ی- خب بابا قهر ورنچسون ... م

 دنبال من ..یا نوبت دارم ... بدو خوشگل کن بيگه دو ساعت دی- برا

 ...ی گفتی زودتر می مردی- م

 کار کنه ...ی خواد چی- خب حال! انگار م

 ..یام- باشه گمشو تا من ب

 آرتانی دوست داشتم عکسام ست عکسایلی حموم ... خی زدم تویرجه کرده و شخداحافظی

 و لخت لختش کردم بعدم چند دستیدم تند تند موهامو اتو کشیرونباشه. از حموم که اومدم ب

 هم برداشتم و زدميشامو ساکم لوازم آرای گذاشتم تویرون بیدم کمد کشیلبا س خوشگل از تو

 افتاد به آرتان زنگ نزدم ... دوست نداشتم بهش بگم دارميادم آسانسور توی. یروناز خونه ب

 ... از افکار خودم خنده ام گرفت ویاد و چشاش در بینه بيهو خواستم ی میرم رم عکس بگیم

 جوابمو بده ...ير ... بعد از دو تا بوق جواب داد. سابقه نداشت دیش زنگ زدم به گوشیمبا گوش

 گوشه لبم نشست و گفتم:دی لبخنینم همیبرا

- سلم همخونه ...

 شد حس کرد:ی اونم خنده رو می صداتوی

- سلم کوچولو ...

 خونه؟!يای ی می- آرتان ک

- من تازه اومدم سر کار دختر .... نکنه دلت برام تنگ شده؟

 رو ترش کردم و گفتم:ی لحنش هم لجم گرفت هم خوشم اومد. ولاز

 ...یرون رم بی ... زنگ زدم بگم دارم با آتوسا میرم! نخی- واه واه! از خود راض
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ی؟ آسانسوری- تو

!!یدی؟- از کجا فهم

 به من؟ی زنی بعد زنگ میرون بيای ی ... ميش- از ملود

- خب آره من که اجازه نگرفتم ... فقط خواستم بهت خبر بدم ...

 مواظب خودتی مطمئن باش! حال هم برو ولينو دم ... ای من اگه بخوام اجازه ندم نمی- ول

 آتوسا باهاته!ينکه ایل دم فقط به دلیباش ... زود هم برگرد ... اجازه م

 آرتان!ی هستی از خود راضیلی- خ

 توام خانوم کوچولو ...ین- تازه ع

- پرو!

- اگه القابت تموم شد من برم به کارم برسم ...

- برو ...

 ...ینمت بی- شب م

 ...ینی نبيدم- شا

! خداحافظ ...ینمت بی- شب م

- خداحافظ ...

 توش بود که من عاشقی چه سری خواست. ولی با زور میزو بود! همه چی خرکمحبتشم

 دونستم.ی بودم خودمم نميیشزورگو

 روح من اخم کرد:ی صورت بيدن ... با دیه سمت آتلیم دنبال آتوسا و با هم رفترفتم

 به اون صورتت ...یدی مالی میزی چيه- 

 نگاه کردم و گفتم:يشش صورت پر آرابه

 ...يگه بسه دی- تو زد

 شه ...ی عکست خراب مينجوری گم! ای خودت می- برا

 ...ی- نگران نباش بابا ... بلد نبودم خط چشم بکشم آوردم دنبالم تو برام بکش

 آپ کنم ...یک تو رو مینم بشيد- باشه ... پس تازه با

 مرد؟يا ... عکا س زنه ی ... راستین واسه همی- خواهر بزرگتر شد

 داره؟ی- چطور؟ چه فرق

 شه ...ی ... اگه مرد باشه نمیرم بگی دو تا عکس سکسيکی خوام ی- آخه م
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 عکا س مرد؟یش ذاره من برم پی می- نه بابا زنه! مگه مان

!یشون خرکیرتای مردا و غين- امان از دست ا

 ...ینه به همیش- خره قشنگ

 خونه عکا س ترمز کردم و گفتم:جلوی

- غلط کردن ...

 علفشياد خونه مون بود و زيک نزدیه که خودمم قبول داشتم. خدا رو شکر عکاسی حالدر

ی خونه اشو اختصاص داده بود به عکاسی از اتاقايکی تو ... یم و رفتيم شدیاده پيینشدم. دو تا

ی بود کاربلده ... بعد سلم واحوالپرسیدا بودن محشر بودن! پيوارش که به در و ديی... عکسا

ی داره چيدم دی صورت من شد .... نميش آتوسا تند تند مشغول آرايگه شدن به همدعرفیو م

 ... فوق العاده شده بوديدم دينه قبولش داشتم ... کارش که تموم شد خودمو تو آی کنه ولیکار م

ين کم تمريه يد بايومد ی بهم میلی خط چشم خيیش شده بود! خدای خودمم گاوی... حال چشما

 برام زده بود که حس کردميمل عالمه هم ريه کنم. يش آرايد بای چه جوریرم بگياد تا م کردیم

 ازاندازه برجسته شده بود ...یش نگو لبام بيگه کرده رژ لبمم که دین سنگیلیچشمامو خ

یشتر بیش مدل باز و بسته بارم بست که لختيه شده بودم ... موهامو هم یگریخلصه که ج

ین کوتاه اسپرت از جنس کتون بود که آستیراهن پيه یدم که پوشی لباسین ... اولیاد چشم بیتو

 وجب بال زانو بود و رنگشم بنفش بود ... چند تايه اش هفت بود قدشم يقه بود و یحلقه ا

يقه تاپ يه روشن با ی آبین شلوارک جيهعکس خوشگل با اون لبا س گرفتم بعد عوضش کردم 

 لبا س از جنسيه تا عکس گرفتم ... بعد نوبت به لبا س شبام شد ... چند با اونم یدمباز بنفش پوش

 خورد از پشت هم کمرم لخت لختی و باز بود و دور گردنم گره می اش هفتيقه ... که یلمه آب

ی رون پام هم کنارش می چاک بلند تا رويه کم دنباله داشت يهبود قدش بلند و از پشت 

ی فنر ميرش بود که زی لبا س شب پرنسسيه هم ی بعدلبا س خوشگل بود ... یلیخورد ... خ

 عکسا که گرفتهين بود و دکلته دوخته شده بود ... ای آبينم لبا س عرو س بود ... اینخورد و ع

ی اتاق خوابم می که برای سکسی به عکسایدشد آتوسا هم عکسشو گرفت تازه نوبت رس

ی پز عکساشو نده ... خجالت می هيگه دست آرتان که دی خواستم بزنم رویخواستم ... م

 بود که قصد داشتم انجامش بدم ... ستی نبود کاری چاره ای آتوسا و عکاسه ولی جلویدکش

 تر بشه عکسو بهی کردم تا هم فر بخوره هم سکسیس و موهامو هم خیدم اول پوشیمومشک

 امینه سی از دستام هم رويکی که چشمامو خمار کرده بودم و ی گرفتم در حالیدهصورت خواب
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 بوديساده بود. آتوسا که پشت سر عکا س واین و نگام هم تو دوربیدهبود ...به کناره بدنم خواب

 زد و گفت:یلبخند

- خوش به حال آرتان ...

 افتاده بود رو گولهین زمی که کنارم روی شال پریارم کم نينکه ای برای ولیدم کشخجالت

 بود ... چه حرفايده منو ندينجوری بارم ايه ی آرتان! حتیچارهکردم و پرت کردم طرفش ... ب

ی رنگی دونه عکس هم با همون لبا س خواب زرشکيه آتوسا ... ين آورد ای بچه ام در میبرا

ین زمی! چهار دست و پا شدم رويکی ين شد ای گرفته بود گرفتم ... چه عکستانکه چشم آر

 لبم وی صورتم و انگشت اشاره مو به نشانه سکوت گرفتم جلوی رويختم از موهامو ریمین

 زد ... بعدی آتوسا داشت برق می شده بود آرتان کش! چشمای ژستيه کم دادم جلو ... يهلبامو 

ی. گونه هام رنگ گرفته بود .... خجالت میدم لباسمو پوشيدم عکسامو گرفت تند پرينکهاز ا

 انتخابی لخت نشده بودم ... خانوم عکا س گفت فردا براينقدر ای کسی. تا حال جلویدمکش

 بودم کهين ... آتوسا رو رسوندم خونه و خودمم رفتم خونه . تو فکر ايمکردن عکسا دوباره بر

 شه ...ی! بچه ام شوکه مشه ی می چینهآرتان عکسا رو بب

ی و پنج تا عکس خوشگل در ابعاد بزرگ سفارش دادم .... اون عکسیم بعد با آتوسا رفتروز

 و خفن شده بود که روم نشد بزرگشو سفارش بدم دری سکسينقدرکه با لبا س خواب گرفتم ا

 کنار تخت .... اوف چه شود! آرتان جونی عسلی تر سفارش دادم تا بذارمش رویکابعاد کوچ

 کنه. عکسای هم با آتوسا حرف زدم که گفت حتما بهم کمک می مورد مهمونرگورتو بکن ... د

 بودم ...یر هفته همه اش درگيه. اون یرم بگيل برم تحوی صبح روز مهمونیقارو قرار شد دق

يل بلند بالمو تحویست لی کنم. روز قبل از مهمونيزاينش دی بپزم چه جوری بپوشم چیچ

 نگاه کرد و گفت:عجب گرفت با تیستوآرتان دادم. ل

!یه؟ چين- ا

 از اون تعجب کردم و گفتم:یشتر بمن

 فردا ...يد خریست خب معلومه! لیه؟ چين- ا

 زد و گفت:لبخندی

 شو ... غذا ازیخیال که واسه غذاست رو بیزايی چی خرم ولی رو که میزا چين و ایوه- م

 دم.ی سفارش میرونب

 دم خودم درست کنم.ی میح قبل هم بهت گفتم ترجی ... سریست- نه بابا لزم ن
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 پا انداخت و گفت:ی روپا

 کارارو بسپاریه گفتم ... تو فقط به فکر خودت باش ... بقیست کنه ... لزم نی بار فرق مين- ا

به من.

 ...ی- ول

 که گفتم!ین نداره خانوم ... همی- ول

 تونستم راحت به خودم برسم. بنفشهی شد و می کار منم کمتر مينجوری خوشحال شدم. اخیلی

 دادمیح! منم ترجیشعور رو دعوت نکرد بیما نی هم دعوت بودن. ولیو شبنم و آتوسا و مان

 روی مرد مجردیچ فقط مخصوص متاهل هاست و هی مهمونين نکنم چون گفت ایاعتراض

.یمیش صمی دوستاین از بیدعوت نکرده. حت

 کردم ویری نداشتم ... فقط خونه رو گردگيادی ... کار زيدم زود از استر س از خواب پرصبح

 ... دوشیرون از خونه رفته بود بيد خری دور از دستر س شدم. آرتان هم برای جاهایخیالب

 استر سينقدر دونم چرا ای ... نمیه کيشگاهمون نوبت آراینمگرفتم و به آتوسا زنگ زدم تا بب

 که رفته بودم ... آتوسا گفت نوبتی همونین عی پارتيه ... يگه بود دی مهمونيه خبداشتم! 

 اومد خونه قرار بعد از ظهرم رو بهشيد بغل خريه بعد از ظهره ... ظهر آرتان با يشگاهآرا

يه رفتم. با هم ی گرفتن عکسا هم می برايد بايشگاهگفتم و اونم فقط سرشو تکون داد. قبل از آرا

 و من از خونه خارج شدم. اول رفتم عکسا رو گرفتم که بايم سبک خوردسرپايیناهار 

 و رفتمین خودم هنگ کردم ... فوق العاده شده بودن ... عکسا رو گذاشتم عقب ماشيدنشوند

یشش من نيدن خانوم با ديل جردن نوبت گرفته بود ... ژيشگاهدنبال آتوسا ... از همون آرا

 بهيشمو کردن من خوشش اومده بود ... چون دوباره هم خودش آراايسگشاد شد. انگار از آر

 کهی بود با شلوار چسبون طلئی خواستم بپوشم تاپ دکلته مشکی که میعهده گرفت ... لباس

ین کم بال تنه ام لخت بود و هميه بودم. یده آورده بود و تا حال نپوشی برام سوغاتيتالیا زا ایمان

 شه و خودموی شب که هزار شب نميه گفتم ی مهم نبود. همه اش ملی کرد ... ویمعذبم م

 خدای کردم تا با لباسام ست بشه ولی میش بود الن طلئی دادم. اگه موهام مشکی میدلدار

یازی نيگه کردم گفت که دیف خانوم توصيل لباسمو برا ژی بود ... وقتیرو شکر خودش طلئ

 و لخت کردن موهاميشم کنه با اتو مو ... آرای لخت شلقيد و موهامو بایست کردن نینیونبه ش

 خوشم اومد ... کار آتوسا هم که تموم شدیلی خيدم خودمو دی وقتی ولید طول کشیدو ساعت

 خونهیم رفتيی بغلم گذاشت بعد از تشکر دو تاير هندونه زی کردنم کلین من و با تحسیشاومد پ
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. از شانسم همینتمنه ... دوست داشتم لبا س بپوشم بعد ببی آرتان حال منو نبیخواست... دلم م

 که براشون در نظر گرفته بودم بهيیآرتان حموم بود تند تند اول قاب عکسا رو همون جاها

 کرد. منمی مین ها رو تزئیوه آشپزخونه داشت می. آتوسا تویدم زدم و بعدم لباسم رو پوشيوارد

 گردنم بودم که درير. مشغول عطر زدن به زرسیدم ی اتاقم داشتم به خودم میسر خوش تو

یده پوشی کوتاه مشکین آستیرهن پيهاتاق باز شد و آرتان اومد تو ... اونم حاضر شده بود ... 

 بود بای شلوار کتون مشکيه که شل گره زده بود ... شلوارشم ید سفيک کروات باريهبود با 

 فرقیشه صورتش و حالتش با همی توود بيخته ری وريه ... موهاشو ی مشکی رسمیکفشا

 منو شوکه کرد و باعث شد مات بمونم بهش. چقدر ناز شده بود! آرتان تا اومدینشداشت ... هم

 من سرجا خشکيدن با دی بود ... ولی برافروخته بود ... انگار عصبيی جورايه اش یافهتو ق

ی ميین تند تند بال و پایجان ام از هینه کردم اون منو ... قفسه سیشد ... حال من اونو نگاه م

يهو ... یکلم هی بال تنه برهنه ام ... بعد روی صورتم اومد رویرفت. نگاه آرتان از رو

 شدی داشت عوض می اتاق .... حالت نگاش هيوار دی شد به قاب عکس من رویدهچشمش کش

ی دفعه پشتشو کرد به من ... مشتشو گذاشت رويه ... یدم شنی خوب میلی نفساشو خی... صدا

 بزنم. چند تای چش شده بود؟ جرئت نداشتم حرفين دستش ... ای و سرشو هم گذاشت رويوارد

 دفعه برگشت به طرفم و گفت:يه بعد ید کشیقنفس عم

!یدی؟ پوشیه چين ... اين- ا

 دهنمو قورت دادم و گفتم:آب

- چشه مگه؟

 دار بپوش ...ین آستیز چيه- عوضش کن ... 

 قشنگه ...ی- ول

 که گفتم ...ین- هم

- آرتان ...

 داد زد:يهو

 بردار ...يوار عکسا رو هم از در و دين تنت ... ای تا پاره اش نکردم توينو- عوض کن ا

.يم باز نکرديشگاه که نماينجاا

 گفتم:ی ذوقم ... با ناراحتی احسا س بود ... فقط بلد بود بزنه توی گلومو گرفت. چقدر ببغض

يشگاست؟ ... نمايواره دی- اون همه عکس از تو رو
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- من فرق دارم!

!ی؟ فقط چون مردی؟- چه فرق

 دندوناش گفت:ی و از ليستاد من اینه به سینه. سيکم قدم اومد نزديه

!ی؟ گرفتی کدوم خراب شده ای عکسا رو توين- ا

 ...يد رو ندی عسلی اشاره کرد. خوبه عکس رويوار دی با سر به عکس پشت سرم روو

ی مينجوری شد! چرا داشت ای کردم چی فکر می ام. چینه سی ذاشت رویوگرنه سرمو م

 شد دوباره؟ گفتم:ی میکرد؟ چرا داشت وحش

 عکا س ...یش- پ

- مرد بود؟!!!!!!

:یدم ترسی داشتم مديگه

- نه ... نه ...

- آدرسش ...

!ی؟- واسه چ

 ترسا ....یار سگ منو بال نی- گفتم آدرسش! اون رو

ی جلویلی. خیرون تند آدرسو گفتم و نشستم لب تخت و سرمو گرفتم. آرتان رفت از اتاق بتند

 دونم چقدر گذشت که دری خراب کنه. نميشمو نکنم تا اشکام آرايهخودمو گرفته بودم که گر

 تخت ويراتاق دوباره به شدت باز شد و آرتان با تابلو ها اومد تو ... خم شد همه رو گذاشت ز

گفت:

 ...یرون بيوارای به دی کنيزنشون به حالت اگه آوی باشن ... واينجا ايد همه اشون باينا- ا

 بغض گفتم:با

- آرتان ...

 گفتم ...یار صاحاب تنته ... پاشو درش بی آرتان ... تو که هنوز اون بی- آرتان ب

 خواد عکسامو بزنم بهی بپوشم ... دلم مینو خوام ... اصل به تو چه؟ دوست دارم همی- نم

 ...ینن تا همه ببيوارد

 که حس کردم استخونامید تخت بلندم کرد. با خشونت منو در آغوش کشی و از روید کشدستمو

 شن. آروم و شمرده شمرده در گوشم گفت:یدارن له م

 کوچولو؟یدی تنت نباشه ... فهمين ايگه گردم دی برمی ... وقتیرون رم بی- م
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ی داد. شل شده بودم توی بدنم حرکت می زد آروم دستشو روی حرفا رو مين که اهمینطور

 به رخم بکشه ...یشتر بود که تحکم حرفشو در گوشم بين دونم علت بغل کردنش ایبغلش ... م

ی نفسايعنی بود؟ ی معنی بدن من بی حرکت دستش رويعنی بردم؟ ی من چرا داشتم لذت میول

 وید مفهوم بود؟ آه کشی بید که کشی آهيعنی بود؟ یخود سوزوند بی مدنموداغش که داشت گر

 تخت ... دوباره در باز شد وی جونمو انداختم روی. تن بیرونمنو ول کرد و از اتاق رفت ب

 توجه به حالتم گفت:ی من بيدن آتوسا اومد تو ... با دينبارا

ی ببر وحشین .... عیرون رفت از در بی کردم ولی شوهرت چش شد؟ داشتم صداش مين- ا

شده بود انگار ...

ی رویطانی شی لبخنديوار دی من و عکسم رويدن هنوز تموم نشده بود که با دحرفش

صورتش پخش شد و گفت:

 شده ... وقتم نداشتهی به حالی ... حاليده دينجوری بدبخت چش شده بود ... تورو ایدم- حال فهم

 ...یزيشه چيه بود یدا سرخش پی ... آره از چشایرون کنه ... زده از خونه بیکار

ی بلوز توريه توجه به اون از داخل کمدم ی داشت! از جا بلند شدم و بی چه دل خوشاينم

 داشت. آتوسا بای قشنگ بود و تن خور فوق العاده اينم ... ایدم و پوشیدم کشیرون بیمشک

تعجب گفت:

! قشنگ بود که!ی؟- چرا عوضش کرد

 راحت ترم ...ينجوری- ا

 گونه ام رژ گونه زدم و گفتم:ی رودوباره

 ...ی کار کردی چینم ببی خواهریرون بيم- بر

 گفت:یرون اومد بی که دنبال من می و در حاليد خندآتوسا

 ...ی- تو انگار از اونم بدتر

ی تنگ های کرده بود ... شربت هم توین و تزئیده چیز می قشنگ رویلی ها رو خیوه مآتوسا

 و گفتم:یدم شکم برجسته کوچولوش کشی روی درست کرده بود ... دستیبلور

 ...یديا زحمت کشیلی وضعت خين با ای خواهرید- ببخش

 ...يم نداریشتر خواهر که بيه- خواهش ... بالخره 

ياد؟ ی می کی- مان
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- زنگش زدم تو راه بود ...

 آرتان که نبود!ی خاک بر سرم مهمونا اومدن. ولی زنگ خونه بلند شد. وای موقع صداهمون

 ويفون با دلهره رفتم طرف آيختم؟ ری تو سرم ميد بای شناختم حال چه خاکی نمیومنم که کس

 و منميفون آی تویچید شاد و شنگول شبنم و بنفشه پی صدایجواب دادم. در کمال خوشخبت

 و داد اومدن تو ... بنفشه از همون دم دریغ و درو باز کردم. با جیدم کشسودگی از سر آینفس

 تو خونه. شبنم چلپ چلپ منو ماچ کرد ویدمش داد ... از کاراش خنده ام گرفت و کشیقر م

گفت:

 شعور ...ی- تولدت مبارک ب

 ... کادوت کو؟یسی- م

 بچه ننر!ياده بود از سرتم زيادم که ین- وا! چه پرو! هم

 گفتن. آتوسا با وسوا س گفت:يک و تولدمو تبریدن و آتوسا هم تند تند منو بوسبنفشه

 ...يگه دی گرفتی- خب امشب تولد م

 به ناچار گفتم:ینم همی نبود. برايادش شد بگم آرتان اصل نمی

 گفتن شامی شد ... می تولده زشت میم گفتی ... اگه میان تونستن بی- دوستاش فقط امشب م

 ...یرن خوان بدن که کادو بگی شب تولد میوعروس

 شه ...ی کادو نمی که بی که هست ... شام عروسینه- هم

 زنگ در خونه بود ...بنفشه شلنگ و تخته اندازونينبار ای زنگ بلند شد. ولی صدادوباره

ی توجه بهش برم توی خفنش اومد تو ... خواستم بیپرفت درو باز کرد و آرتان با اون ت

 کرد؟ مگهی کار می چينجا!!! ایما؟ هم اومدن تو! نیما و نی پشت سرش مانيدمآشپزخونه که د

 رو به من گفت:یره کار خودشو بگی سوتينکه ای نکرده؟ آرتان براعوتشآرتان نگفت د

 دادن به زور آوردمشون توی خان افتخار نمیما اومدن ... نیما و نی دم در بودم که مانيزم- عز

...

يی! حقته! با خوش روی ضد حالم خوردی تو گل نه؟ ضد حال زدی خر موندین! عهايییییی

ی گرفتم. اصل هم به چشم غره هايل تحويادی کم زيه رو هم یماازشون استقبال کردم و ن

 کم ویزی چینم آشپزخونه که ببی منم رفتم تويرايی پذی همه رفتن تویآرتان محل نذاشتم. وقت

 هم با غر غر اومد تو و گفت:شهکسر نباشه. بنف
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يد بای شبنم گور به گورين که مال متاهلست ... من و ای مهمونين ای؟ چيعنی- آقا خب 

 کله بمونه؟!یسرمون ب

 به من نکنه ... برو به خود آرتان بگو ...يتشو- شکا

 نگام کنه که زنده و مرده ام تو گور بلرزن ...ین هم نه و به آرتان ... همچیشکی- اه! به ه

 کنه!ی نگات می جوريه هنوز با آرتان؟ ين صورت ندادی شعور کاری بیراست

 خنده گفتم:با

 اندازه بعدی نگاه ميه لختم راه برم ين ای شه؟ من جلوی اصل احسا س سرش مين- گمشو ... ا

 ...ی خوری سرما مينجوری بپوش ایزی چيه گه برو ی اندازه تو گلوش میباد م

 آشپزخونه ...ی. همون وقت آرتان اومد تویا صندلی رويم خنده و ولو شدير زيم زديی تادو

يه. درسته که یدن ترسی همه از آرتان مينقدر دونم چرا ای بنفشه قبضه روح شد نمیچارهب

يد بلغور کرد و از آشپزخونه پریزی چيه لب ير. بنفشه زیشه نه همی شد ولی ترسناک ميیوقتا

 و رو به من گفت:يخچال به بهونه آب خوردن رفت سر تان. آریرونب

- لباست بهتر شد ...

 ویز می آبو گذاشت رویشه دستمو گرفت و شيد که پریرون خشم نگاش کردم و خواستم برم ببا

گفت:

 ترسا ...ین- بب

 گفتم:یت عصبانبا

 ...ینم بی نمیزی- من کورم چ

 و گفت:ید کشیقی عمنفس

 ندارن ...ی از دوستام نگاه درستی بار به شما گفته بودم بعضيه- آخه خانوم من ... من که 

 آقا! فقط نخواستمیر .... نخیدما نداره ... فکر نکن لبا س عوض کردم ازت ترسی- به من ربط

شب خودمو خراب کنم ...

 بزنن ...يدت دیه که بقیست خودت مهم نی برايعنی- آهان 

 نگاهمو پرت کردم توين. چندشناک تریرون بیدم. دستمو از دستش کشيد به صورتم دوخون

 زنگ بلند شد. خود آرتان اومد درو باز کرد وی. صدایرونصورتش و از آشپزخونه زدم ب

گفت اومدن ...
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 کردم.ی می و من همه اشونو با هم داشتم قاطیدن رسی پشت سر هم تند تند مدوستاش

 مرداشون! حق بای گرفتن ... ولی ميل هم منو تحوی خون گرم بودن و حسابیلیخانوماشون خ

یده لباسم پوشينکه داشتن ... خوب شد تاپمو در آوردم با ای بدی نگاه هاياشون سريهآرتان بود 

 که لباسمم باز باشه! کارم شده بود تعارفی چه برسه به وقتيگه کردن دی منگام ينجوریبود ا

کردن:

 تو رو خدا ...يید- بفرما

ین کنيرايی- ازخودتون پذ

 ...ینید بال بشيید- چرا اونجا؟ بفرما

 کنم ...يزون براتون آويد- لباستون رو بد

 رفت طرف ضبط ویاره در بی مجلسو از خشکينکه ای در اومده بود ... بنفشه براپدرم

 گذاشتن ... منفجر شده وينامیت همه دی که بلند شد انگار تویقی موسیروشنش کرد. صدا

 بودن ...ی فرصتین همچيه کردن که انگار منتظر ی می قراشونو خالین وسط ... همچيختنر

 گرفت.ی ازش نمی هم سراغی شد کسی که مشروب توش سرو نمد بوين اون مجلس ایجالب

 برنامه ها نبود ...ينانگار آرتان کل اهل ا

 که گفت:یدم از دوستاش فهميکی از حرف اينو

 نوش؟!ی- آرتان امشبم نوش ب

 کرد و گفت:ی اخمآرتان

 ...ی دونی ... تو که مین- شاه

 ات عوض شده باشه ...یده عقی حال که مزدوج شديد بابا گفتم شای- ا

 به من کرد و گفت:ی نگاهبعد

 بده ...ی با آب شنگولينقدر دونم چرا ای ... من نمین کنیحتش کم نصيه- خانوم شما 

 زدم و گفتم:لبخندی

 ترکش کنم تا از غميد ده ... فکر کنم آخرم بای کنم که به حرفم گوش نمی می- وال هر کار

فراغم هم بخوره هم بکشه ...

 و گفت:يد غش غش خندشاهین

 آرتان ... بابا دمت گرم ترسا ...ی داری- چه خانوم روشن فکر
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 با مردا ... نگاه آرتان خون گرفته بود ...یمیمت عاقبت صينم ایا زود پسر خاله شد! بچه

 روی مهمونين هنوزم دلم خنک نشده بود. دوست داشتم ای وليختم از مهلکه گريع و سریدمترس

یدن لولی هم میزهرمارش کنم همونطور که اون زهرمار من کرد ... همه داشتن اون وسط تو

 بود ...ین اشکيد جدآهنگ... لمصب 

 خوام امشب بو س بارونت کنمی- م

 مهمونت کنمی کافیوان ليه بعد

 داغونت کنمی ام ا س اومد نخونم کلا س

 کنميشونت بود بزنم پری چه کوفتين ابگی

 من مرض دارم آخه من مرض دارمآخه

 خز دارمرفیقای

 خونه قفش دارمتو

 کنمی رو من لو س متو

 کنمی برم و بو س ممی

 کهیما زدم به سمت نیرجه. شیرم بود که حال آرتانو بگیت موقعين. بهتریاوردم طاقت نديگه

ی چه جورينا ایت موقعين دونم تو ای بود ... من نمی گرم صحبت با مانینشسته بود و حساب

یدمش رو گرفت و کشیما بهشون ندادم دست نی عکس العملیچ. مهلت هيومد یحرفشون م

 گفت:یرت با حیماوسط ... ن

- چته ترسا ؟!

 خوام باهات برقصم ...ی میمايی- ن

 کرد:ی داشت فقط نگام میما نی ولیدم رقصی داشتم ممن

 رقصه ...ی شوهر تو نزده مين- دختر خوب ... ا

 و گفتم:یدم کشدستشو

 کنن ...ی! همه دارن نگامون ميگه- زود باش د

ی خوردم مردونه می به رقصش غبطه میشه کنه ... لمصب! همی شد باهام همراهناچار

 شد اگه امشبی می تکنو هم بزنه ... اصل چيه کردم ی وادارش ميد محشر بود بای ولیدرقص

 گفت:یما فکرا بودم که نين ای! تویدم؟ رقصی میخودم عرب

!ینم؟ شه دختر خوب من برم بشی کنه ... برات دردسر می- ترسا ... آرتان داره بد نگام م
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 کنه! حقشه!ی ميتم ... خب اذیما- حرف نزن ن

 کنه مگه؟ی کارت می! چيت؟- اذ

 که بچزونمش ...ينه ... الن فقط مهم ایخیال- ب

ید سر خ شد خودشو کشیچاره بیما خودمو انداختم تو بغلش نيی جورايه و یدم رو کشیما ندست

عقب و گفت:

!ی کنی می بازیرتش با غی .... داريوونه- ترساااااا نکن د

 کنه؟!ی نمی دوسم داره؟ کو؟ پس چرا کاری گی- مگه نم

 بازم بهت ثابتی ... ولیه نشونه چينا همه نگاه و توجهش مال توئه! ايم- از اون اول که اومد

 کنم ...یم

 ...یرضاز علی وای- وا

- هان؟!

 گوش کن ...یچی- ه

 شروع کردم با آهنگ بخونم ...خودمم

ی؟ سازی نمی- مرض دار

ی؟ بازیری گی معلیرضازو

 ..ی برو از خود راضبرو

 ...ی چقده تو بد فازوای

 من که خودم رو مودمحال

 قشنگو رو هوای اون دستاینم کنم ببيش .. بودم بندرنبودم

 ...يال ها رو ینه اون لرزون سینم بببذاريد

 وقتشه اسمت بشه شهل طل ...حال

 خوام دست به سرت کنم تو روی ممن

 بگم بروی هيکی با بپرم

 خوام که تو رو همسرت کنمی ممن

 خوام تو رو پر پرت کنمی بدم اما نمحرص

 من مرض دارمآخه

 من مرض دارم ...آخه
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 خنده اش گرفت و گفت:نیما

 گه ها ...ی- واقعا داره تورو م

 و گفتم:يدم غش خندغش

یما- ا ن

یره خیره داده بود به اپن و داشت خیه حرف هلش دادم که چشمم افتاد به آرتان. تکين دنبال ابه

 بود داغیدا ... کامل پیرون زد بی کرد دود می اشو شل ميقه خورم اگه ی کرد. قسم مینگام م

 نگاهی حتيارو به ينکه بدون ای بهش گفت ولیزی چيه از دوستاش رفت طرفش و يکیکرده. 

 خشن شده بود که دوستشم وحشت کرد و گذاشتينقدر تکون داد. ای سرشو به نشونه نفکنههم ب

رفت ...

 هم متوجه آرتان شد و گفت:نیما

 ...یار هم خونه اش ... برو از دلش در بی عشقش تعصب داره ...نه روی- مرد رو

! عمرلایما نیخیال- ب

- هنوزم بهت ثابت نشده؟

ی؟- چ

 دوستت داره ...ينکه- ا

- معلومه که نه ...

 بهت ثابت کنم؟ی خوای- م

ی؟- چه جور

 واسه رقص تانگو ...يم ذاری آهنگ آروم ميه نداره که ... آخر مجلس ی- کار

- خب؟

 که دوسش داره ...ی ره تو فکر اونی می وقتا هر دختر و پسرينجور- ا

 نگاش کردم. خودش ادامه داد:فقط

 از دوستاتو بفرستيکی برا امتحانش ی طرفت که باهات برقصه ... حتياد ی- شک نکن که م

 که دوسشی کنه. آدم دوست داره فقط با اونی که قبول نمینی بی میکه بره باهاش برقصه ول

 نداشته باشه ...یش تو زندگیو کسينکهداره تانگو برقصه ... مگه ا

 و گفتم:يدم لبمو جوپوست

 ...یست هم نی- بد فکر
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 زد به کمرم و گفت:دست

 بود ممنون ...ی- برو به مهمونات بر س ... رقص خوب

 ...یمايی ممنون نیشتر- من از تو ب

 ...ی- برو زلزله ... شوهرتو دق داد

 از بازوم گرفت و گفت:ی بنفشه و شبنم. بنفشه نشگونیش و رفتم پخنديدم

 ...ی چشاش خشک شد از بس تو رو نگاه کرد و تو محل نذاشتیچاره بين ... ای- ل گور بر

 من!ی اون وسط برای دادی ميمچه قر

- چشش دراد!

!ی؟ کردیز شده که تو دندون تی- باز چ

 ...ياره ی لجمو در میش احساسی بین همیچی- ه

 اشهدمو خوندم ...یما نی من به جاين ای احساسه! از نگاهای کجاش بين بابا ... ایخیال- ب

 تازونم ...ی ... منم دارم میما- فعل نقطه ضعفش شده ن

 ...یثی- از بس تو خب

 از پشت سرم گفت:یما ببرم که نيزم شربت برینی سيه آشپزخونه تا ی و رفتم توخنديدم

 زنن ...ی- ترسا دارن زنگ خونه تون رو م

 جون قربون دستت درو باز کن ... من فعل دستم بنده.یما- ن

 شربت ها شدم. همونيختن آشپزخونه و مشغول ری تکون داد و رفت. منم رفتم توی سرنیما

 پهلوم حس کردم و دادم بلند شد:ی رو توی دستيدموقع فشار شد

- آ خ ... آ خ ...

یغ داد. اومدم جی بود بهم و اجازه نمیده که بود محکم چسبی هر کسی خواستم بچرخم ولمی

 آرتان از کنار گردنم بلند شد:یبزنم که صدا

 خان ... آره؟!یما گذره ... به نام من به کام نی بهت خوش میلی! انگار خیه؟- چ

 ...ی- برو کنار آرتان ... پهلومو سورا خ کرد

ی؟ لعنتیمای بغل اون نی توی- برم کنار که بر

 کنم؟!ی کار می نداره که من چی- به تو ربط

 ... من شوهرتمممممیستم نینی زمیب- اشتباه به عرضتون رسوندن خانوم کوچولو ... من س

 شناسنامه من ...ی توی اسميه شوهر شوهر نکن ... تو فقط ی- ه
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 کنم ...ی لهت می حرمتش کنی بی شناسنامه هم حرمت داره ... اگه بخوای- اون اسم تو

 آقا ...یست نیا آسونين ... له کردن من به ايی- ا نه بابا! چه غلطا! نه من سوسکم نه تو دمپا

 ...یار سگ منو بال نی- ترسا اون رو

ی؟ خوبتو نشون بدی بارم شده اون رويه سگت بال هست ... ی اون رویشه- تو که هم

:ید انصاف بودم وجدانم سرم داد کشی بچقدر

 نکرده تا حال؟ی به تو خوبينقدر پسر اين- پس فطرت ا

 سر وجدانم داد زدم:بلندتر

 کلهم پس معرکه است ...یارم اگه کم بين نکنه من جلو ایین وسط دعوا نر خ تعیر- تو خف بم

 منو چرخوند به طرف خودش و گفت:آرتان

!یدی؟! فهمینمت ببیما دور و بر نيگه گم ... خوش ندارم دی می چین- خوب گوش کن بب

 چشماش و ابروهامو انداختم بال و گفتم:ی زل زدم توی سرتقبا

 برقصی دوست داری باشم؟ توام برو با هر کی داره که من دور و بر کی- واسه تو چه فرق

اگه من گفتم چرا!

 آبروئم ...ی دوستام ... مگه من مث تو بی جلوی من نذاشتی- آبرو برا

 چقدر راحت بايدی ندی بگی خوای ميعنی با آبروت برم ... ی- اااا نه بابا! قربون اون دوستا

 رقصن؟ نتر س اونا از تو روشنفکر ترن ...ی ميگه همدیزنا

 ویرون موهاش. مشخص بود کم آورده ... راه افتاد که بره از آشپزخونه بی توید کشدست

گفت:

ی افته پای که بعدش می اتفاقیت مسئولینمت ببیما دور و بر نيگه بار ديه- در هر صورت 

خودته ...

 داد زدم:ی ولیرون رفته بينکه ابا

 ...یدم ترسی وای- وا

 دونمی شم. آ خ نه ! می رم از شرت راحت می! فقط بلده داد بزنه ... میه؟! فکر کرده کنکبت

 باشه و تو باینی زمیب سین ترسا اگه عيیش شه . خدای داد و هواراش هم تنگ میدلم برا

ينقدر معلومه که نه! پس چرا اياد؟ ی نگه خوشت میچی اونم هی بچرخی خواستیهرک

 ...یه که اومده تو کيدی مهمون جدینم ببیدم ... سرک کشياد ی مم چون خوشی؟ دیحرصش م
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ی بوده ... بی مهمونمون کیدم طرلن که مشغول خوش و بش با آرتان بود تازه فهميدنبا د

 دادم دست شبنم ویرون شربتو بردم بینی به من نگفته بود طرلن هم دعوته! سیشرف حت

 به استقبال طرلن م کنه خودمم رفتيرايیازش خواهش کردم پذ

 من رفتميم کم خوش و بش کرديه گرفت. ی ميلم گرم تحویلی که بهتر شده بود خی... از وقت

 ازیما نی زدم که صدای آرتان حرف می از دوستايکی مهمونا ... داشتم با خانوم یهسراغ بق

پشت سرم بلند شد.

- ترسا ...

:یما کردم و برگشتم سمت نی خانومه عذر خواهاز

- جانم؟

 بود؟ی دختره که الن اومد تو کين- ترسا ا

ی؟- ک

 ...یه- من رفتم درو روش باز کردم .... چشم و ابرو مشک

 خنده گفتم:با

- همون خوشگله؟

- آره ...

یش؟ شناسی- نم

 بشناسم؟يد- با

 کرد؟ی خوش و بش مين رفته آرتان داشت با ايادت من و آرتان ی- شب عروس

 همون دختره ا س؟ين- اا ا

- آره ...
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یستی؟ که تو اصل روش حسا س نیه- نسبتش با آرتان چ

 من حسودم؟!ی- ا فکر کرد

لل ... همون وقتم که حس  چهيگه دیاری چشماشو در بی خواستی می به آرتان نداشتی- نه اص

برسه به الن!

 و گفتم:خنديدم

- دختر خاله اشه ...

 ...یزی ... چی- نامزد

 زدم:یغ خنده جبا

یمااااااااااااا- ن

 و گفت:يد خنداونم

 ...ی- کوفت آبرومو برد

 چشمت گرفته؟یه؟- هان چ

 خانوم و با وقاره ...یلی خيدم- نه بابا ... فقط د

 و گفتم:یدم کشآهی

 من بوده ...ین قبل عينجوريه- الن ا

ی؟ چيعنی- 

 اش مفصله ...یه- قض

 من بوده؟ین قبل عی گی گم مگه تو چته که می اش ندارم ... میه به قضی- کار

 خانوم و آرومه ...یلی ... طرلن خياده زيم خوب من جنگولک بازین- هان ! از اون لحاظ! بب

 ...ی متانت هم داری ولیطونی نداره ... تو شیطنت به شی- وقار ربط

 باز گفتم:یش شدم و با نیف کخر

 ...یمايیییییی نی- مرس

 خورد سر شونه ام:دستی

 با اشکان و خانومش آشنا شو ...یا- ترسا ... ب

 داد گفت:ی که بازومو فشار می کنار و در حالید کشمنو

 باهات با خشونت برخورد کنم ...يد ره ... بای- تذکر انگار تو گوشت فرو نم

 دستمو ...ی! له کردی؟ جز فرو کردن انگشتات تو دست من نداری- تو کار
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 نکن که مجبور شم بهت ثابت کنم شوهرتم!ی- ترسا ... کار

 چشماش و با خشونت گفتم:ی زدم توزل

 ...یست نید بعیچی هی وحشی- از تو

 بهم کرد و جواب داد:ی زنگ زد. چپ چپ نگاهیش جوابمو بده که گوشاومد

- الو ...

 کنم.ی ...جبران میرم گی الن دم در ميام ی- دستت درد نکنه ... م

- قربونت خداحافظ ...

 منو ول کرد و با چند تا از دوستاش اشاره کرد و همه با هم رفتنی از قطع کردن گوشبعد

 جدا کنه. با تعجبیما اشکان و خانومش هم نقشه بوده که منو از نیه ...معلوم بود قضیرونب

 و گفت:یدنگاشون کردم و شونه بال انداختم. شبنم اومد دستمو کش

 ...یما شه که فقط با نی ذره هم با من قر بده ... نميه یا- ب

 بودن.يستاده برداشته بودن و به صف ایدن کردم به مهمونا که همه دست از رقصنگاهی

تعجب کردم و رو به شبنم گفتم:

 چشون شده؟!ينا- ا

 همه اشون با هم شروع کردن به خوندن:يهو بال نداخت که ی هم شونه اشبنم

- تولدت مبارک .... تولدت مبارک ...

 بزرگ که روشیک کيک ... آرتان با ی و چشمم افتاد به در ورودی واقعی کردم به معناهنگ

 زدن.ی اونطرفش داشتن دست مينطرفدو تا فشفشه گنده روشن بود اومد تو ... دوستاش هم ا

 بگم بهی ... آرتان ! آرتان ! آرتان ! من چيومد ی خنده ام هم نمی من حتی وليدن خندیهمه م

 من کهی و آغوششو به رویز می از دوستاش تا ببره بذاره رويکی داد دست یکو کانتو؟! آرت

 خواست منوی از آرتان! ميده هرگز ندیهنگ کرده بودم باز کرد. جلل خالق! به حق کارا

یلی شد. خودمم خی می تابلو بازیلی خيگه کردم وگرنه دی می کاريد جمع بغل کنه؟! بایجلو

 گفت:یضدوست داشتم بغلش کنم ... آتوسا از پشت سر هلم داد و با غ

 شوهرت خشک شد ...ی- تعجب بسه ... دستا

 آغوش گرمش گم شدم.ی بود سر جاش ... به ناچار رفتم طرفش و تويساده ناکس هم وااون

دستاشو دور کمرم حلقه کرد منو محکم چسبوند به خودش و در گوشم گفت:

 ...يزم- تولدت مبارک عز
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 رفت ... با بغض گفتم:يادم یز ضعف رفت. انتقام و همه چدلم

- آرتان ...

ی می چشماش ... از چشماش خوندم که فقط داره نقش بازی سرمو بال گرفتم و زل زدم توو

 خودمو جمع و جور کردم و ازيع سرینم همی بدجور ... برایهکنه و هنوز از دستم شاک

. آرتان دستمو گرفت و گفت:یرونآغوشش اومدم ب

 ...ی ... وقتشه که شمعاتو فوت کنيزم- عز

یکو که کیزی پشت میم با هم رفتيی باشه! دوتايادش شد که آرتان شب تولد منو ی نمباورم

 صفر ... تو دلم بهيه دو و يه بود ... ین به لتیست عدد بیه شبیکمگذاشته بودن روش ... ک

خودم غر زدم:

 باطل ...یال خی قلب باشه؟! زهيه الن شکل ی انتظار داشتیه- چ

 فرو کرد و همهیک کی تویک تا شمع کوچیست فشفشه ها رو برداشت و بی با خونسردآرتان

 و گفت:يستادرو روشن کرد. بعد کنارم ا

- فوت کن خانومم ..

 نشست. خواستم فوت کنم کهی به دلم می بود وليا حرفاش همه اش رينکه کردم .... با انگاش

 گفتن:يدن پری ميین بابا و پایت که آخر جمعی در حالیجانبنفشه و شبنم با هم با ه

- آرزو کن ... آرزو کن ...

 گفت:آرتان

 خرافاته ... فوت کن!ينا- ا

 کرد ... خواستم آرزوی بستم. دوست داشتم آرزو کنم ... اگه خرافاتم بود دلمو شاد مچشمامو

! خواستم آرزو کنم آرتان عاشقمی؟کنم که راحت کارام درست بشه برم کانادا ... پس آرتان چ

! چشمامو باز کردم و فوت کردم:ی؟ چیلتمباشه و منو نگه داره ... پس کانادا و تحص

 به صلحمه همون بشه ...ی هر چيا- خدا

 آرتان شروع کردن با هم بگن:ی تولدت مبارک دوباره اوج گرفت ... دوستاصدای

!يال يم خوای میک ... ما کيال يم خوای میک- ما ک

 با لبخند گفت:آرتان

 عوارض داره ...یزی- اول کادو ... هر چ
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 دونستن که اون شب تولدی هم با دست و سوت موافقتشون رو اعلم کردن ... همه مخانوما

 همه بهی ... کادویما و نی بنفشه و شبنم و آتوسا و مانیمنه و با دست پر اومده بودن ... حت

 کادو گرفته! اون که اصلی کیما هم به کنار ... مونده بودم نیما آرتان و نیکنار ... کادو

يد خانوما بلند شد که آرتان بای و هورایغ جی همه کادوشون رو دادن صدای نبود! وقتتدعو

 گفت:یما که نیارهکادوشو بده ... آرتان هم با لبخند خواست کادوشو ب

 من مونده ...ی- کادو

 حس کردم. با لبخند گفتم:ی دندون قروچه کردن آرتان رو به خوبصدای

 نداشتم ...ی من اصل توقعیمايی- ن

یرم؟ نگیزی شه واسه تولد زلزله چی مگه میه؟ چه حرفين- ا

 بود کناريستاده ایقا دقیما از دستش گرفتم و بازش کردم. نیدو سفیو خنده باکس خوشگل مشکبا

 وی رنگ بود با دور دوزید سفیک شیلی بلوز خيهدست من و آرتان ... داخل باکس 

 داشت و از مارکشی فوق العاده ایرين شی عطر که بويه ... به اضافه ی طلئيدایمروار

 همی نگاه کردم. مانی دست و سوت همه بلند شد با محبت به مانی پولشه ... صدای کلیدمفهم

 زد و گفت:یلبخند

 امشبی خوای خب خبر نداشتم می گرفتم ... ولی که پات کردی شلوارین بلوزو ست همين- ا

 رسوندمش ...ی وگرنه زودتر به دستت میشبپوش

 گفت:یت با حساسآرتان

 جان؟یما نی- مگه شلوارو شما گرفت

 به آرتان کرد و گفت:ی نگاهنیما

 ... مال گذشته هاست ...يتالیاشه ای بهت؟ سوغاتی- مگه ترسا نگفت

 تکون داد و گفت:ی سرآرتان

- آهان ...

 خم شد در گوش منیما خبر از حال داغونش داشت. نیرون رگ گردنش که زده بود بولی

گفت:

 ...يم کردی روياده- من فرار! فکر کنم ز

ير ها رو از من گرفت و گذاشت زيه. آرتان با حرص باکس و هديدم رفت و من خندنیما

 ... آرتانینن آرتان رو ببی خواستن کادوی همهمه اوج گرفت که می ... دوباره صدایزم
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ی جعبه مخمليه ده. ی نداره و به زور داره مراسم رو ادامه می دل و دماغیچمشخص بود ه

گرفت طرفم و گفت:

- تولدت مبارک ..

 از خودش گفتم:سردتر

- ممنون ..

 من! چه دستبند وی ... خدایدن کشی رو از دستش گرفتم و باز کردم. همه داشتن سرک مجعبه

 کردنی همه خانوما چهار تا شده بود ... نقش بازی و زمرد! چشماید سفی ! طلیپابند خوشگل

 فراموش کردم و با محبت گفتم:يمورو کنار گذاشتم .. سرد

- ممنونم آرتان ...

 آرتان همونطور سرد گفت:ولی

- قابل تورو نداره ...

 دستش سردهیدم برداشت و بست دور مچ دستم ... انگشتش که خورد به دستم تازه فهمدستبندو

یلی کردم ... بچه ام انگار حالش خی روياده کم زيه نگاش کردم. فکر کنم یسرده ... با نگران

 از دستش گرفتم و خودم بستمش دور مچ پام.يع سریبد شده بود. پابندو برداشت که ببنده ول

 جلوم زانو بزنه. آرتانو فقط تو اوج دوست داشتم. مشغول بستن قفل پابند بودم کهنداشتمدوست 

دوستاش با هم شروع کردن به خوندن:

...يال ... يال ... يال- ترسا آرتانو ببو س 

 چهيد داده بودن ... آرتان نگام کرد. حال بایل که کل امشب گروه سرود تشکينام بابا ... اای

 پنجهی نبود ... روی. چاره ايگه ديال کردم؟ آتوسا از اون ته بهم اشاره کرد ی تو سرم میخاک

 بود!ی واقعيگه لبخند دين ... آرتان هم با لبخند نگام کرد ... ایدمپا بلند شدم و گونه اشو بوس

 خوندن:ينبارمطمئنم .... دوستاش ول کن نبودن. ا

 ...يال ... آرتان ببوسش يال- آرتان ببوسش 

 صورتش که دستشو آورد بال ... صورتمو بای هم خونسردانه خم شد ... لپمو گرفتم جلوآرتان

 از بدنم رد شد ...ی پنج تن! حس کردم فشار برق قويا ... ید گلومو بوسيردستش داد بال و ز

 دوباره خوندن:یش لعنتی داشتم. بدنم به لرزه افتاده بود. دوستایبیحس عج

 ... بذار رو لباش ...يواش يواش- 
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 خلوت دوستی بوسو توین همه! اولی نه جلوی کم داشتم! درسته که از خدام بود ... ولهمینو

 بود ...ید حرفا از من بعين حس و حال عاشقانه شاعرانه .... اوهو چه غلطا! ايه یداشتم ... تو

 خوندن. شبنم و بنفشه غش کرده بودنی کردم؟ دوستاش هنوز می کارش می حسم بود چیول

 شده بودن ... آرتانیره به ما خی عادیه بقی هم انگار غم داشت. ولیمااز خنده ... نگاه ن

ی کم نگام کرد بعد زل زد به لبام .... ميه چشمام ... ی دستاش و زل توینصورتمو گرفت ب

 تونستم بگم. دستاشو که ازی نمیزیخواستم التما س کنم الن نه آرتان. چشمامو بستم .... چ

 چشمامو باز کردم. رو کرد به سمت دوستاشو و گفت:اشت صورتم بردیرو

 ...یکه ... وقت خوردن کین پرو نشيگه- د

ین و بيديم رو بریک شد. خدارو شکر! کیخیال که بیدم کشی و نشستن. نفس راحتيدن خندهمه

 رفت بهی شد و می که از کنارم رد مینطور همیما نیک. بعد از خوردن کيممهمونا پخش کرد

سمت ضبط گفت:

- الن وقتشه ...

 بلند شد و چراغا هم خاموشیقی موسی پام. صدای پامو انداختم رویخیال و بیدم فهممنظورشو

 آرتانی دوستاين رفتن وسط. چقدر ايی و سوت بلند شد و همه دوتایغ جیشد. دوباره صدا

یت داده و داشت به جمعیه من تکی روبرويوار داشتن! حواسم به آرتان بود که به دیجانه

یما تکون دادم و به سمت نی شد. با تاسف سری داغ نمی بشر آبين کرد. از ایرقصنده نگاه م

ی دفعه اومد طرف من ... مونده بودم چه قصديه به آرتان کرد و ی هم نگاهیمانگاه کردم. ن

 آهسته گفت:یلیداره ... جلوم خم شد و خ

 به خودش بده ...ی تکونيه کرد تا يک تحريد شوهر تورو فقط باين- ا

 کار کنم؟ی- الن چ

 خشميی نفر از پشت دستمو گرفت و با صدايه يهو به سمت وسط سالن. ید گرفت و کشدستمو

آلود گفت:

 جان ...یما رقص آخر رو با همسرش بکنه نين- اجازه بد

 به من زد و رو به آرتان گفت:يواشکی ی چشمکنیما

 کنم ...ی- بله خواهش م
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یچی اش و هینه سی بغلش. دوست داشتم سرمو بذارم روی توید آرتان منو کشیما رفتن نبا

 سکوت غرقی تویشتر عماد طالب زاده که بلند شد بی نگفت ... صدایچینگم ... اونم ه

شدم ... چقدر شعرش به دلم نشست:

 شدهیشتر بیلی- علقه ام به تو خ

 روزگارم قشنگ تر شدهحال

 حال منی اون وقت که تو با مناز

 بهتر شدهیلی خودت خینی بمی

 شدهیشتر بیلی ام به تو خعلقه

ی درکم کنی تونی دونم نممی

 نره عشق منيادت ينو اولی

ی ترکم کنی اگه روزیرم ممی

 خوام لحظه لحظه به تو فکر کنممی

 سد راهم بشهی خوام کسنمی

یاد بیشم جز تو پی خوام کسنمی

 گاهم بشهیه تکی جز تو کسبه

 چشاتی برایرم می که ممنم

 واسه خنده هاتیرم می که ممنم

 عاشق بشمينم از ایشتر خوام بمی

 کن بتونم بمونم باهاتکمک

 شدهیشتر بیلی ام به تو خعلقه

 روزگارم قشنگ تر شدهحال

 حال منی اون وقت که تو بامناز

 بهتر شدهیلی خودت خینی بمی

 کردمی حس می دونم چرا ولی خورد. نمی بودم ... چقدر به حال من ميبا آهنگ زين امحو

 کميه منو چسبونده بود به خودش ... یبی جور عجيه شده و یشترفشار دست آرتانم دور کمرم ب

 موهام ...ی از دستاشو از دور کمرم برداشت و کرد ليکی یم تو اوج آهنگ فرو رفتیشترکه ب

ی. داشت موهامو بو میدم شنی میقشو عمی اش ... صدا س نفساینه سی روندسرمو چسبو
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 اراده سرمو گرفتم بال ... تو اوج آهنگی بیدم بلعیکرد ... منم داشتم عطر خوشبوشو م

ينکه ای بود ... خواهش برایز چيه نگاه جفتمون ی کرد ... تویبود ... آرتان هم داشت نگام م

 داشت کم وی .... فاصله صورت آرتان با صورتم هیف حی مهر سکوتو بشکنه وليگرید

 چونهير شد ... دستشو گذاشت زی میشتر و بیشتر منم داشت بی شد ... و شدت نفسایکمتر م

 زد ... تب خواستن ... خودمو سپردمی نگاش تمنا و تب موج میامو سرمو آورد بال تر ... تو

 نمونده بود چشماشو بست ...یزی چيگه ... ديین ... سرش اومد پایخواستمبه دستش ... منم م

 دست و هورای چراغا روشن شد و صدايهومنم بستم ... هر آن منتظر داغ شدن لبام بودم که 

ی رفتم نشستم رويده از من فاصله گرفت و من نفس بريع! آرتان سریبلند شد ... لعنت

 چشممیت جمعی ... تویست ندن کریف بود که قابل توصيبی غریب جور عجيه ... حالم یصندل

 مشغول بگو بخند بودن. به چشمام اعتمادی که دستش دور کمر طرلن بود و حسابیماافتاد به ن

 رفت و لبخند زدم ... پسيادمنکردم و دوباره نگاه کردم ... خودش بود ... حس و حال خودم 

 راجع به طرلنیزو چمه فرصت هین اولی تويد واقعا از طرلن خوشش اومده بود ... بایمان

ين ایاقت بخوره ... طرلن ليگه ضربه ديه گفتم ... اصل دوست نداشتم طرلن یبهش م

 ..ینطور هم همیما رو داشت ... نیخوشبخت

 شده بود ويرايی پذیر رو که آوردن من هنوزم سر جام نشسته بودم. آرتان دوباره درگشام

ی من حسابی اون لحظه قشنگ رو هم فراموش کرده بود ولی حتيدحواسش به من نبود ... شا

یز بشقاب برداشتن و رفتن سر ميه يکی شد همه یده شام چیز مينکهتو فکرش بودم ... بعد از ا

 به غذا هم نداشتم. بنفشه اومد کنارم و گفت:یل می من حتی خوان بکشن ... ولی که میتا هر چ

- پاشو برا من کل س نذار ...

 که من بخوام برات کل س بذارم؟ی- تو آدم

 به دو نکنا ... از دست تو و آرتان دلم خونه!يکی با من ین- بب

- وا چرا؟

 بود؟يادی وسط زين- فقط دوست پسر من ا

 ...یاريش با خودت بی خواستی ميا دعوتش کنه ... ی به آرتان بگی خواستی- خب م
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 زدمی بره ... منم رو به شوهر تو نميی حرفاست که بدون دعوت جاين- بهراد با کل س تر از ا

...

 من شرمنده که امشب بهتون خوش نگذشت ...ید- باشه بابا خانوم! ببخش

 بشقاب پر غذا اومد و گفت:يه با شبنم

 نبود باهاشی نده کسين هم خوش گذشت .... گوش به حرف ایلی گفته خوش نگذشت؟ خی- ک

برقصه دپسرده شده.

یمی با بهراد صمی بود که حسابیدا. پیاره خودش غذا بی زد تو سر شبنم و رفت که برابنفشه

 غذا نگاه کردم.یز به میخیال تو سرش بزنه ... بی نبود که به خاطر کسیشده. وگرنه بنفشه آدم

 نخورده بودم. شبنمی درست و حسابی نداشتم؟! ظهرم که غذايی اشتهایچچطور بود که من ه

 خورد گفت:ی که غذاشو می و در حالنشستهکنارم 

یاری؟ غذا بی ری- تو چرا نم

- فعل اشتها ندارم ...

- اوهو! چه لفظ قلم!

- شامتو کوفت کن ...

 بشقاب غذا دستش بوديه که ی بال انداخت و مشغول خوردن شد ... آرتان در حالی شانه اشبنم

 شد. آنچنان گرم حرف زدن بود کهيک از دوستاش بود بهمون نزديکیو مشغول صحبت با 

 فکرا بودم که دستشو با بشقاب گرفت به طرف من. اصلین همی ... تويدفکر کنم اصل منو ند

 بهمی داد. حس خوبی دوستش تکون می حرفايید کرد و داشت سرشو در تای نمهمبه من نگاه 

 نگامی بود. حتیده کم برام کشيه يی پام. از هر غذایدست داد و بشقاب رو گرفتم و گذاشتم رو

نکرد که ازش تشکر کنم. ازم فاصله گرفت و با دوستش به اون سمت سالن رفتن شبنم که

 و گفت:يد کرد بعد از رفتن آرتان خندی مه به ما نگایره خیرهداشت خ

!ی بسوزه پدر عاشقی- ا

 باز شد و شروع کردم به خوردن.يهو ... از ته دل. اشتهام خنديدم

يه حال نداشتم ی اضافه بود ... حتی مهمونا رفته بودن ... آرتان مشغول جمع کردن ظرفاهمه

 ...ی مهمونيت کردم ... بای ازش تشکر ميد خواستم بخوابم. بای جا به جا کنم فقط میز چیکهت

 کرده بودی منو عصبينقدر چطور؟! اون به خاطر عکسا ایبابت تولدم ... بابت توجهش ... ول

 کنم و برم ازش تشکر کنم. تو دلم گفتم:ی تونستم خودمو راضی هنوز هم نمالنکه 
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 برو بخواب.یا بيگه دیخیال ... بی- همون موقع ازش تشکر کرد

یرهنش پيقه و نگام کرد. کرواتش شل شل دور گردنش بود و يستاد جا بلند شدم. سر جاش ااز

ی شده بود ... دوباره داشتم داغ میخکوب اش مینه سی اش باز بود. نگام روینههم تا وسط س

 انداختم وير کرد. سرمو زی خواستم من برم به طرفش. آرتان منتظر نگام می نمیشدم ول

گفتم:

 رم بخوابم ...ی- م

ی اتاق روی که رفتم توی تا وقتینشو نگاه سنگی نگفت ولیزی پاسخش نشدم. اونم چمنتظر

 کردم؟ی کار می احسا س چين با ايدخودم حس کردم. در اتاقو بستم و نشستم لب تخت. با

 بشم و قبل ازیدار خواستم صبح بی. میدم ساعت هفت کوک کردم و دراز کشی رویموگوش

 برد.ی خوابم نمی وليومد ی خوابم میلی خينکه مرتب کنم. با ارورفتن به کل س زبان خونه 

 تای دوغ بردارم بخورم بلکه خوابم ببره .. از بچگیوان ليه يخچال گرفتم برم از داخل یمتصم

یز کامل تميرايی متوجه شدم پذیرون برد. از اتاق که اومدم بی خوردم زود خوابم میدوغ م

يه و يخچال هم تلمبار شده بودن ... رفتم سر ی روشپزخونه آی تویف کثیشده ... همه ظرفا

 تایدم خوابی زودتر ميد و نشستم تا تهشو خوردم. ساعت سه بود ... بايختم بزرگ دوغ ریوانل

يی صدايه اتاق آرتان ی اتاقم که حس کردم از توی رفتم توی بشم. داشتم میدارصبح راحت ب

 شدم و گوش کردم:يک نزدین پاورچین. پاورچياد یم

 بشهیس من خی- قرار نبود چشما

 بشهیست قرار نی نبود هر چقرار

 آرزوم شهيدنت نبود دقرار

 تموم شه ...ينجوری نبود که اقرار

 لب زمزمه کردم:ير بستم و زچشمامو

 بخوابیر آرتان؟ آخه چرا؟ ساعت سه صبحه! بگی دی آهنگو گوش مين اينقدر- چرا ا

 ...يگهد

ی لب زمزمه مير اراده داشتم زی تخت. بی رویدم اتاق و دراز کشی گرد کردم رفتم توعقب

کردم:

 آرزوم شه ...يدنت- قرار نبود د

 شعرو خوندم تا خسته شدم و خواب چشمامو ربود.اينقدر
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 قطعش کردم و فحش دادم:يع شدم. سریدار بی آنشرلی از صداصبح

 تو روح پدرت ...ی- ا

 جواب خودمو دادم:خودم

ی؟- تو روح پدر ک

ی سر و صدا نکنم. رفتم توياد کردم زی ام گرفت و بلند شدم. آرتان خواب بود. سعخنده

 آشپزخونه و مشغولی صورتم. بعدم رفتم توی تویدم و چند مشت آب خنک پاشيیدستشو

ی کم کم ميد شد و بای شد. کلسم ساعت نه شروع میشستن ظرفا شدم ... لمصب تموم هم نم

يی رفت سر کار ... چای ميد نشده بود ... بایدار چرا آرتان بدونم ی شدم. نمیرفتم حاضر م

ی شد صبحونه اش حاضر باشه. درسته که براش کل س میدارساز رو به برق زدم که تا ب

 هواشو نداشته باشم.ينجوری که ایرم خودمو بگی تونستم جلوی نمیذاشتم ول

 کشان واردیازه آوردم که خمی دستم در می که تموم شد داشتم دستکش ها رو از توظرفا

 من ته مانده خواب هم از چشماش فرار کرد و گفت:يدنآشپزخونه شد. با د

!یداری؟- ب

 ...یداری- نه خوابم ... خودمو زدم به ب

 وینت کابی انداختم رویض لبخند هم نزد. دستکش ها رو با غی. حتيخچال توجه رفت سر بی

 که گفت:یرونخواستم برم ب

ی؟ ظرفو تنها شستينهمه- ا

.یدم نگفتم. رفتم سمت اتاقم و لباسم رو پوشیچی هی! ولی؟ خواستم بگم کوری ندادم. مجوابی

 برداشتمیفمو شد بدون صبحانه برم ... کی گرسنه بودم. نمی رفت و حسابیدلم داشت مالش م

 پرت کردمیفو خورد. کی داشت صبحانه می و دولپیز آشپزخونه نشسته بود سر میو رفتم تو

 نون تست شدم ... نه منی رویر پنیدن و مشغول ماليختم ريی خودم چای برارفتم اپن و یرو

یز بلند شد. از پشت میم زنگ گوشی کم که در سکوت گذشت صدايه زدم نه اون ... ی میحرف

 رفته بهش زنگيادم افتاد که يادم بود ... تازه يان در آوردم. شایف کی از تویموبلند شدم گوش

 لب گفتم:ير حوا س!!! زی داشته! خاک بر سر من بر کای چینمبزنم بب

!ییی- ه

 جواب دادم:یو گوشو

- الو ...
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ی نون بود ولی روی خامه شکلتیدن به ماليعنی به آرتان کردم. حواسش ی نگاهی چشمزير

 نخورده کنار دستش بود. لبخند نشستی نون شکلتيه دونستم که راداراش فعاله فعاله چون یم

 گفت:يان لبم. شایرو

!یره- دستت درد نکنه! خوبه کار تو به من گ

! باور کن ...ید ببخشيان- شا

!یابون سر بذارم به بيد! من از دست تو و شبنم بای کنیش خواد توجی- خب بسه نم

ی؟ واسه چيگه- شبنم د

 رفت ...يادم گه ی بهت بگه. شب اومده خونه ميشب داده بودم که دیغام- پ

 بابا!ی- ا

!ی؟ بری خوای می جدی- تو جد

.ینه هدفم همين ... بزرگ تريان خوام برم شای- معلومه که م

 خم شد همونو برداشت و دوبارهيع. سرین زمی افتاد به آرتان. کارد از دستش افتاد رونگام

 خودموی جلوی ولی بود. خنده ام گرفته بود حسابید بعی کار از آرتان وسواسينمشغول شد. ا

 گفت:يانگرفتم. شا

ی زدی و سر می زدی که هر روز زنگ ميل- آره از ذوق و شوقت معلومه ... نه به اون اوا

 کنم.یدا به زور تو رو پيدنه به الن که من با

 بودم.یر .... باور کن درگيگه غر نزن ديان- شا

یچ عمرا هی کنينجوری ايگه باور کن اگه دفعه دی بخشمت ولی بارو ميه ين خب ... ایلی- خ

 کنم.ی دنبال نميگه دم کاراتم دی بهت نمیخبر

 شده ...ی- چشم ... حال بگو چ

 تولدت مبارک ...ينکه- اول ا

 ...ییییی- مرس

 نامبر دومت هم اومد ...يل فاينکه- دوم ا

 گفتم:یجان سفره و با هی از دستم ول شد تولقمه

!!!!!!ی؟ گی- راست م

- آره ...

 شه؟!ی می- حال حال چ
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ی خواستم بهت بگم که اسمت رفته توی- اون شب که بهت زنگ زدم شوهرت جواب داد م

يه من فقط هر چند وقت یست به بعد دست ما نينجا از ايگه ... دی خب جواب ندادی ولیستل

 چه خبره ...ینم بهشون بزنم ببی انگشتيه يدبار با

يان؟ شايگه- چقدر وقت د

 دويا سال يک ی تونه شش ماه و حتی باشه ... ميگه ماه ديک تونه ی- معلومات نداره ... م

.یست دست ما نيگهسال ... د

ی؟ چيعنی- 

 مهاجرته ...ی بدين- ا

 بود ...یلی مال من که تحصی- ول

 شد ...ينجوری که ايم دائم اقدام کردی- برا

 بابا!ی- ا

 درست شديزات اقامت و ويگه ماه ديک يدی ديهو ... يدی- حال غمبرک نزن ... خدا رو چه د

...

- خدا کنه!

یشتر طول بکشه تا بتونم بیشتر کردم بی طرف دعا ميه خوام. از ی می دونستم چی نمخودمم

ين از ایشتر کردم زودتر کارام درست بشه برم که بی طرف خدا خدا ميه آرتان بمونم از یشپ

 کردم آرتان با پوزخند گفت:ی که خداحافظيانوابسته نشم. با شا

 شد؟ کارات درست نشده؟ی- چ

 من زودتر برم ...ی مشتاقیلی انگار خیه؟- چ

 ندارم.ی شخصيم حرينجا- آره خب ... من ا

 حرص از جام بلند شدم و گفتم:با

 رم ...ی شه و می کارام درست می- پس خوشحال باش چون به زود

 لبير. زیرون. اشک از چشمام زد بیرون از خونه زدم بيع از طرفش نشدم سری حرفمنتظر

گفتم:

 ...یلی آرتان ... خی رحمی بیلی- خ
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یم نگاه به گوشيه یرون و به زور دو ساعتو تحمل کردم. تا اومدم بیدم نفهمیچی کل س هسر

 تونست باشه ... بازی بنفشه نميا از شبنم یر به غی ا س ام ا س اومده روش. کسيدمکردم که د

 به من ا س ام ا س بده:يومد ی میش اسم آرتان دهنم از تعجب باز موند. کم پيدنکه کردم با د

 ...يی جايم دنبالت بريام ی ... عصر هم خونه باش میار- برو از خونه بابات کتاباتو ب

 و گفتم:یفم پرت کردم تو کگوشیو

 کمکمی خوای مينور برو ... از ای گی- به چه سازت برقصم آخه؟!!! هان؟!!!! از اونور م

 کنکور قبول بشم ...ی که تویکن

ینم کردم و بردم خونه. منتظر بودم ببین نکردم. رفتم خونه و همه کتابامو بار ماشی لجبازولی

 بردی منو میشه رفتن باهاشو دوست داشتم ... همیرون خواد منو ببره ... بیعصر کجا م

 بردم.ی از بودن کنارش لذت می جاها ... درسته که مثل عصاقورت داده ها بود ولينبهتر

 گفتم:ی پنج بود که زنگ زد و دستور داد آماده بشم. با بد عنقاعتعصر حدود س

 من حوصله ندارم ...يم؟ ببری خوای- کجا م

 ...ی حوصله داشته باشيد باينکار ای ... برایست- جاش مهم ن

ی؟- چه کار

 ...ی فهمی میای- ب

 ...يام ی نمی- اگه نگ

 ..يای ی- م

- زور نگو آرتان من حوصله ندارم ...

 ...ی حوصله منو نداری رو داريان و شایما! حوصله نی؟- چرا حوصله ندار

 گفتم:ی پنهانی بدبخت! با لبخندحسود

 ...یستن- اونا مثل تو ن

 شده. با خشم گفت:ی بود عصبپیدا

 خونه ام ... آماده باش ...يگه ساعت دیم- ن

 به خودم گفتم:ينه آی بزنم و قطع کرد. با خنده توی نداد حرفمهلت

ی؟ دی درد تو جونته حرصش ميگه ... دی بری خواستی- تو که از اولم م

 قر دادم و گفتم:ينه آجلوی

- آخه من مرض دارم .... آخه من مرض دارم ...
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يع زد منم سریس ميه یم هم نکردم ... رو گوشيش و حاضر شدم. طبق معمول آرایدم پوشلبا س

 در هم گفتم:يی و اخمای بود. سوار شدم و با سرديستاده در ای. جلويینرفتم پا

- سلم ...

 نگام کنه راه افتاد و گفت:ينکه ابدون

- سلم ...

 کم که در سکوت گذشت گفت:يه نگفت. یزی نگفتم اونم چیزی چديگه

 گفتن ...ی به شوهراشون مید خسته نباشيه ... حداقل يم قدی- زنم زنا

! نه من زنم نه تو شوهر ...ی؟- خب حال که چ

 بدجنسانه گفت:ی لبخندبا

یلی انگار خیه؟ ... چیستم که من شوهرت نی و ادعا داری کنی شوهر شوهر میلی- چند وقته خ

دلت پره ...

 زنتین عی از من انتظار داری برت داشته و هیالت که چند وقته خيی شماين- نه شازده ... ا

رفتار کنم ...

 زنم ...ین ... نه عی زنم؟ تو زنمین- ع

يم؟ ری ميم مسخره ... کجا داری بحثاين ایخیال- ب

 خوب ...ی جايه- 

 که از نظر تو خوب باشه از نظر من مسخره است ...يی- جا

- مشکل توئه ...

 خواد کتابی که میدم رفت طرف انقلب فهمی نگفت. وقتیزی نگفتم. اونم چیزی چديگه

 پارک کرد و گفت:ی پاساژ بزرگینگ پارکی توینو! ماشی؟ چه کتابیبخره ... ول

 شو ...یاده- پ

 معروفی از انتشاراتايکی از فروشگاه ها که مال يکی شدم و دنبالش راه افتادم. وارد پیاده

ی خواست کتاب تست بخره ... ای بخره. می خواد چی افتاد که ميمبود شد و من تازه دوزار

 از من بپرسهیزی چينکه مسر بود من حتما امسال کنکور بدم؟!!!! بدون اينقدر چرا اينخدا ا

 همه درسا کتابی مختلف شد. برای کتابای قفسه ها و تند تند مشغول جمع آورین بتادراه اف

 عالمه کتاب شده بود که برد و حسابيه چند سال کنکور هم برداشت ... یبرداشت ... کتابا
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 کتابو از دستمیکای که پلستین راه افتادم برم سمت ماشیرون بيمکرد ... از مغاره که اومد

گرفت و گفت:

 گردم.ی و بر مین ماشی ذارم توی مينارو جا بمون من این- تو هم

ی؟ واسه چيگه- د

 ...يام ی- حال م

ی ده. ولی نمی جواب هم درست و حسابی از من فاصله گرفت. بچه پرو! حتيع سری قدم هابا

 برگشت بهش لبخندی وقتینم همی زحمتشو با اخم و تخم بدم ... براينهمهدرست نبود جواب ا

 کلی تویچید دستش ... دوباره همون حس قشنگ پیزدم. اونم لبخند زد و دستمو گرفت تو

 که از اونيی همون کتابایقا از انتشاراتا و دقيگه ديکی داخل فروشگاه ت رفينباروجودم. ا

 ... با تعجب گفتم:يد جا هم خرين بود رو از ايدهانتشارات خر

- چه خبره آرتان ؟!

 همه اش لزمه ...ينا- ا

يم کرد و همه رو با هم برديد هم خريگه انتشارات ديه از يم اونا رو هم حساب کردينکه از ابعد

ی کتابا رو مين از ايکی ی شبی ... چند تا کارتن کتاب شده بود ... از النم که تستاین ماشیتو

 ... بال بايم با هم کتابا رو برديی دو تایديم آوردم. به خونه که رسیزدم تا کنکور وقت کم م

خنده گفتم:

!يم؟ همه رو کجا بذارين- حال ا

- به اتاق سوم اشاره کرد و گفت:

 اون اتاق ...ی تويم بری- م

- چرا؟!

 شه اتاقی ... اون اتاق می تونی ده نمی اتاق خودت حس خواب بهت دست می توينکه- واسه ا

مطالعه تو ...

 خب ...یلی- خ

 داخل اتاق و آرتان گفت:یم گذاشتيم کتابارو بردهمه

 کارت دارم ...ین بشیا و بیار- چند تا کاغذ ب
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ی از داخل اتاقم چند تا کاغذ آوردم گذاشتم جلوشو و نشستم ... با خط کش چند تا خط رورفتم

 کنه. بای ميزی داره برنامه ريدم دیدم نوشتن ... سرک کشیز و شروع کرد به چیدکاغذا کش

خنده گفتم:

 تو ...ی سال سوممون هم بدتريست- از معلم ز

 و حرصشيختم ری سر کلساش کرم میشه بود و من همیر سخت گیلی خیلی خيستمون زمعلم

 تموم شد برگه های کرد وقتی ميزی نشسته بودم و آرتان داشت برنامه ری ساعتیم دادم. نیم

رو گذاشت جلوم و گفت:

ی با هم میم تا دوازده و نیم خونه ... از ساعت هشت و نيام ی ... من شبا ساعت هشت مین- بب

 صبح ساعتی خوابی ... بعد از اون تو میم خونی می چی .... برات نوشتم چه روزیمخون

ی ری ... ساعت نه می کنی که بهت در س دادم رو مرور ميی ... همونای شی میدارشش ب

يام ی تا هشت که من ميک از ساعت ی استراحت داريک تا ساعت گردی ی برميازدهکل س 

!ی؟ ... اوکی خونی ها رو می و عمومی زنیتست م

 و گفتم:یرون با صدا دادم بنفسمو

 ... چه خبره آرتان؟!!!!یر باره بگو برو بميه- 

 گفت:يت جدبا

 ...ینی بی اشو میجه کم تلش کن ... نتيه رو بذار کنار ... ی- تنبل

 زدم و گفتم:پوزخند

 رم ...ی! من که آخر می ایجه- چه نت

 رفت به سمت اتاقش گفت:ی که می جا بلند شد و در حالاز

 بکن ...ی که خواستی هر کاری- فعل حرف حرف منه ... هر وقت رفت

 شد معلمم آرتان باشهی خودمم بدجور هو س کرده بودم در س بخونم. مگه می دونم چرا ولنمی

 ... به من چه! خودشيارم ی دونستم پدرشو در می از الن میو من نخوام بخونم. ول

 برگشت و نشست جلوم:يهو فکرا بودم که ینخواست ... تو هم

- ترسا ...

 شدم و گفتم:شوکه

- هان؟

- هان نه ... بله!
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 غلط ...ی درسته چی به من نگو چی باباها هین- ا ع

 زد و گفت:لبخندی

ی؟ مانيا آورده بود يتالیا برات از ایما- اون شلوارو ن

 گفتم:يت شلمو گرفتم و با جدیش نی زود جلوی ام گرفت ولخنده

- چطور مگه؟!

 رو برداشت ... روشنش کرد و گفت:ی وی بال انداخت. کنترل تشونه

 ..ینطوری- هم

 نگاه کردن زده بهی وی اتاقشا! حال هو س تی رفت بره توی الن داشت مین نه انگار همانگار

سرش ... منم شونه بال انداختم و گفتم:

 برام آورده ...یما- ن

 آشکار گفت:یتی حساسبا

 آورده؟!ی- بازم برات سوغات

 گفتم:یارم لجشو در بينکه ابرای

 همیشکی هی براياره ی می واسه من سوغاتی ره کلی هر جا که میما عالمه ... نيه- آرههههه 

 ...ياره ی من می برایارهکه ن

یااااا زنی با شوهرت حرف می ؟ انگار نه انگار داری- ترسا باز تو پرو شد

 کار کنم؟ی- خب چ

 تا حرص منو دری دی حرفات پر و بال می سريه به ی شم الکی وقتا کامل متوجه می- بعض

 ...یاریب

. گفت:يدم ام گرفت و غش غش خندخنده

ی می که دوست داری نقطه ضعف از من افتاده دستت هر کاريه .... ی بخنديدم- بخند با

 ...یکن

 ...ی خوری- نه به خدا ... آخه با نمک حرص م

 اون بلوزو ... وینطور ... همینم پاتون نبی اون شلوارو تويگه زحمت دی با نمکه؟ بی؟- ا جد

 شرکت شوهر خواهرت بهت داده ...ی چی دونم چی که نمیاون انگشتر

 بستم و گفتم:نیشمو

ی؟ چی- ا برا
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 گم ...ی من مينکه ای- برا

 دوست داشته باشمی من هر کاری. ولی حرفا بزنیلی خی دوست داشته باشيد! تو شای- تو بگ

 کنم ...یم

ينطورياست؟- ا

- آره ...

 رفت به سمت اتاقش گفت:ی که می جا بلند شد و در حالاز

- باشه ...

ی پاشدم رفتم توی وی تیخیال داشت. بی نقشه ايه بود. غلط نکنم يب غریب عجخونسرديش

 شد.ی مین سنگیلی بخوابم ... از فردا برنامه ام خیرم دادم زود بگیحاتاق. گرسنه هم نبودم ترج

 شده بود. تند تند صبحونه رو اماده کردمیدار شدم .... آرتان هم تازه بیدار ساعت هشت بصبح

 گفت:یت خوردم. آرتان با عصبانیو هل هل

 پره تو گلوت ...ی چه وضع صبحونه خوردنه؟ مين- ا

 و گفتم:یدم آب پرتغالم رو لجرعه سر کشلیوان

- وقت ندارم ...

 شه الن هشت و ربعه!ی- ساعت نه کلست شروع م

 گفتم:یرون رفتم بی که عقب عقب مهمینطور

ین کم ماشيه خوام برم ی چرخم ... می خودم می که آزادانه دارم برايه- امروز روز آخر

 ...یسوار

 جا بلند شد و گفت:از

ی؟ چيعنی ی سوارین- ماش

 ... حوصله کفش پاشنه بلند رويم بندی کفشایدن و شروع کردن به پوشین زمی در نشستم رودم

 دادم:یح توضینطورنداشتم. هم

 خوام برم بگردم ...ی آرتان ... میخیال- ب

ی بریتونی می داری کاريی ... اگه جای گردی کل س .... بعدم بر می ری راست ميه! یخود- ب

 ...ی علف ول بچرخی ادماین نداره عیلیوگرنه دل

 خاروندم و گفتم:سرمو

 ...یم زنی دور ميه يم ری بعدش با بنفشه و شبنم می رم کل س ... ولی- باشه م
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 و گفت:ید کشیقی عمنفس

 ...یته روز آخر راحتينکه خب ... فقط به خاطر ایلی- خ

 که صدام کرد:یرون بيومدم ی از در مداشتم

- ترسا ...

 اراده برگشتم و گفتم:بی

- جونم؟!

 نادر و خوشگلش ...ی زد ... از اون لبخندالبخند

- مواظب خودت باش ....

 زدم براش و درو بستم.ی خوشحال بودم که چشمکاينقدر

 و به قول شبنمیديم کم به خودمون رسيه و یرون بیم از کل س با شبنم و با بنفشه رفتبعد

 قبولی خواد با کمک کردن من توی. شبنم و بنفشه اعتقاد داشتن آرتان ميمخودمونو خجالت داد

ی من اعتقادی زنه ... ولی می زبونی نگهم داره و داره حرفشو با زبون بيرانشدن کنکور ا

 گفت ...ی ميد دلش بود بای تویزی خودمو دل خوش کنم. اگه چی خواستم الکینداشتم... نم

 که از احساسش بگذره ...یست اونقدر ها هم مغرور نيگه! نه نه نه دی ! اه لعنتیمانکنه حرف ن

 و منيم خوردیرون نبوده که بخواد بگه. ظهر ناهارو با بچه ها بیچی هيعنی نگه یزیاگه چ

يگه دونستم دی چون میدم کنم. اول گرفتم خوابيت کم آرتانو اذيهبرگشتم خونه ... هو س کردم 

 آشپزخونه وی شدم رفتم تویدار کنم. ساعت شش هم که بی نمیدافرصت خواب بعد از ظهر پ

 گفتم:يانه موذی شدم. در همون حالت با لبخندیمشغول آشپز

 وجب روغن روش باشه ...يه برات بپزم که ی آشيه- 

 که دوستيی همون غذایقا خواستم براش خورش کرفش با مرصع پلو بپزم ... دقمی

 به هشت بود. بدویقه شه! غذام که آماده شد ده دقی ميدنی اش دیافهنداشت .... آ خ که چقدر ق

 حرصش بدمی برام آورده بود رو هم بپوشم و حسابیما که نيی اتاقم تا همون لباسایبدو رفتم تو

ی کمد ... ولی کردم. مطمئن بودم که لباسا رو گذاشتم تویدا گشتم کمتر پیشتر بی هر چی... ول

 بهم داده بود هم نبود ... نشستم لب تختیما که نی هم نبود ... عطريد! انگشتر نوینبود ... لعنت

 گفتم:یضو با غ

 کشمت ...ی- آرتان م
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.یرون و رفتم بیدم تاپ و دامن کوتاه پوشيه در اومد. لباسمو عوض کردم و ی موقع صداهمون

 به سر تا پام کرد و گفت:ی من نگاهيدنبا د

 وقت سر خاروندن هميگه ... از فردا دیديا به خودت رسی حسابی روز آخرين ایداست- پ

 چه برسه به خوشگل کردن خودت ...یندار

 و گفتم:يدم خندی دلبربا

- سلم عرض شد ...

 اتاقش تا لباساشو عوض کنه. تند تند غذای به خونش تشنه بودما! اونم سلم کرد و رفت توحال

يه یرم گی حال حالتو می؟ دزدی منو می آرتان لباسای ... وایدم چیز می و رویدمها رو کش

 و غذاها کرد ... گذاشتهیز می به روی آشپزخونه. نگاهی ... آرتان اومد توی که کف کنیجور

 ...یز خونسرد نشست پشت میلی. خیدم سنجی و همه عکس العملشو مین ذره بير زدمشبو

 که دوست نداشت! مگهين افتاد! ای توش ... فکم داشت میدبشقابشو و برداشت و لبالب غذا کش

 با اشتها شروع کرد به خوردن و دریلی غذا متنفره؟!!!! عجب! خين جون نگفت از ایلین

 فقط تویدم فهمی نمیچی من هی داد ولی هم میح در س دادنش توضحوه در مورد نینهمون ح

 کم با غذاميه جون اشتباه کرده بود ... یلی خوره. حتما نی بودم که چرا داره غذا رو مينفکر ا

 مرموزانه گفت:ی کردم و بلند شدم. با لبخندیباز

!ی نخوردیزی- کجا؟! تو که چ

 اخم بدون مقدمه گفتم:با

!ی؟ کار کردی- لباسامو چ

 و گفت:خنديد

ينه؟ اخمت واسه اين- ا

- بله ... کو لباسام ...

 فکر کنم رفتگر محل بدونه ...ی دونم ... ولی- نم

:یدم کشجیغ

 کشمتتتتتتتتتتتی- آرتاااااااااان م

يهو يرايی بلند شد و پا گذاشت به فرار ... اون بدو من بدو وسط پذيع دنبالش که سرگذاشتم

ی بود نتونستم خودمو کنترل کنم و رفتم توياد و برگشت به طرفم چون سرعتم زيسادوا

 زدم:یغبغلش .... اونم از خدا خواسته منو محکم بغل کرد و فشار داد به خودش. ج
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!!!! عطرم کووووو انگشترممممممی؟ لباسامو انداختی چی- ولم کنننننن ... برا

 گوشم گفت:در

 برات مهم بودن؟!!!!یلی- خ

 ...یلی- بله خ

 خرم ...ی خودم برات می باشی- اگه دختر خوب

 کرد دوباره .... با دست پسش زدم و گفتم:ی گردنم داشت داغم می تونفساش

 سر در س ...يم- بدو بر

 دونم من که از خدام بود چرای فرار بد نبود. نمی برای بود ولی معنی اون لحظه کامل بحرفم

يکی اتاق مطالعه من و آرتان ی تویم نکرد ... رفتی اصراريگه کردم؟!!! آرتان هم دیفرار م

گهي ديناز کتابامو برداشت و نشست جلوم ... کتابو باز کرد و از اول شروع کرد ... بسم ال! ا

ی کردم. وسط در س دادنش می نمیدا زدن هم پیک بود که جرئت جی جدينقدر بود؟!!! ایک

یطنتم ره ... منم شی سمت پاهام و همون موقع رشته کلم از دستش در مياد ی نگاش می هيدمد

 ام هم باز بشه و .... بله! آرتانيقه پام و خم شدم به طرفش که یگل کرد ... پامو انداختم رو

 و گفت:ید کشیقی انداخت اونور نفس عموکتاب

- ترسا پاشو ...

 کار کنم؟ی- پاشم چ

- بدو برو لباستو عوض کن ...

!ی؟ چی- وا برا

 که گفتم ... برو دختر خوب بذار تمرکز داشته باشم ...ین- هم

 پره. خودمم فعل در س برامی کرد تمرکزش می بامزه بود که اعتراف میلی ام گرفت. خخنده

 ویدم بلند با شلوار پوشین بسته استيقه بلور يه اتاقم و ی رفتم توینم همیمهم تر بود برا

 و مشغول ادامه درسش شد. اون شب تاید کشی از سر آسودگی نفسيدنمبرگشتم. آرتان با د

 هام بلند شد کتابو بست ویازه خمی آرتان فک زد و من گوش کردم وقتیمساعت دوازده و ن

گفت:

 ...ی باشه تستاشو حتما بزنيادت ی برو بخواب ... ولی نداری بازدهيگه ... الن ديگه- بسه د

 ...ینم بیفردا شب م

 کشان گفتم:یازه رفتم به سمت اتاق خودم خمی که می جا بلند شدم و در حالاز
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- باشه ...

یده تخت ..... سرم به بالش نرسی اتاقم. درو بستم و افتادم روی مسواک زدن رفتم توبدون

خوابم برد.

یلی بزنم. خیغ جیت خواست از زور عصبانی زنگ زد دلم میم ساعت شش که گوشصبح

 رويوار دی تویدم نبود ... بلند شدم نشستم و بالشمو محکم کوبی چاره ای ... وليومد یخوابم م

 ...یرون ... با نق نق بلند شدم و رفتم بین زمی عکس آرتان و افتاد رویبرو ... خورد تو

 بشم اون بخوابه ... خنده امیدار خواستم من بی صدا کنم تا آرتان بلند بشه نمودوست داشتم سر 

 لب به خودم فحش دادم:يرگرفت و ز

!ی؟ کار داری به اون بدبخت چیشعور- ب

 صبحونه مختصر خوردم و نشستميه به دست و صورتم زدم بعدم ی آبيه يی دستشوی تورفتم

 بهم در س داده بودو مرور کردم و تستاشو زدم ... غرق در سيشب که ديیسر درسم ... همونا

 شدن آرتان نشدم:یدارشده بودم و اصل متوجه ب

 ...یر- صبح بخ

 زدم و گفتم:ی بود ... لبخنديستاده چارچوب در ای کتاب بال آوردم. توی از روسرمو

ی؟ شدیدار بی ... کیر- صبح توام بخ

 و گفت:ید کشی اخمیازه

ی؟ شدیدار بی الن ...تو کین- هم

- ساعت شش ...

ی؟- صبحونه خورد

 خوردم ...یزايی چيه- 

!ی؟ چيعنی یزايی چيه- 

 ...یر نون و پنی قاضيه يعنی- 

 افتاد سمت آشپزخونه و گفت:راه

 ...ینم ببیا- پاشو ب

 زدم:داد

- کجا؟!
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 بلند گفت:اونم

 ترسا ...یا- ب

 بود گذاشتهيخچال ی توی. هر چید چی میزو. تند تند داشت میرون ناچار بلند شدم و رفتم ببه

 و گفتم:يسادم ... دم آشپزخونه وایز میبود رو

- چه خبره آرتان؟!

 ...ین بشیا- ب

 آرتانیز ژست نشستم پشت می. مثل شاهزاده ها با کلید ها رو برام کنار کشی از صندليکی و

هم نشست کنارم و گفت:

ی و مقوی ات کافيه تغذيد بای وقت در س بخونينهمه ای ذهنت باز باشه و بتونينکه ای- برا

باشه ... پس بخور ...

 لقمهی ذاشت لی خواستم بخورم به زور گردو می که میر کردم به خوردن ... نون و پنشروع

ی کرد. داشتم می اش میمیه خواستم بخورم عسل هم ضمیام ... نون و خامه و مربا که م

:یدم ... نالیدمترک

 ...يگه- بسه آرتان مردم د

 گرفت به طرفم و گفت:یعی آب پرتغال طبیوان ليه

 بخور و بدو سر درست ...ينم- ا

 گذاشتمیوانو دوست داشتم. لیلی ... آب پرتغال خیدم آب پرتغالو گرفتم و ل جرعه نوشلیوان

 و گفتم:یز میرو

 شورمی ميام ی زنم و می دارم ميگه تا تست دیست ... من بيی ظرفشوی- ظرفا رو بذار تو

 رم کل س ...یبعد م

 چپ چپ نگام کرد و گفت:آرتان

ین؟ شه شما فقط به فکر درستون باشی- م

- خب ... آخه ...

 تحکم گفت:با

- برو دختر خوب ...
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 وقت نداشتم تند تندیشتر ساعت بیم اتاق ... نی گردنمو براش کج کردم و برگشتم تومظلومانه

 زد ... از کل عکسا فقطی چشمک ميوار دی اتاق خوابم ... عکسم روی تويدمتستارو زدم و پر

 لب گفتم:ير کردم زی لباسامو عوض ميع که سرینطور مونده بود ... هميوار دی رويکی ینهم

 همه پولين ایف اتاق ... حین هميوار عکسا رو هم بزنم به دیه حتما بقيد- ظهر که برگشتم با

که دادم!

 منيدن. با دید پوشی .... آرتان هم دم در داشت کفشاشو میرون برداشتم و از اتاق زدم بکیفمو

گفت:

 کل س؟!ی ری- م

 ام گرفت و گفتم:خنده

 ...ينا ای بذارم رویارم بخرم بيگه رم چهارتا کتاب تست دی- پ ن پ .... م

 زد و گفت:لبخندی

 ...یطون- پس بجنب ش

 نگاهينه آی به خودم تويم. سوار آسانسور که شدیرون از خونه بيم زديی و دو تایدم پوشکفشامو

 از موهامویکه تيه. یرون ذاشتن بی بلند از مقنعه می مویکه تيه مد شده بود يداکردم ... جد

.رد کی .... قدش از اندازه مقنعه هم بلندتر بود ... آرتان داشت نگام میرون بیدمگرفتم و کش

کارم که تموم شد برگشتم به طرفش و گفتم:

- خوبه؟!

 آرود جلو ... مورو کرد تو و گفت:دستشو

 گم ...ی بهت نمیچی هی کارو نکردين ای دونم جدی- چون م

 تو؟ خوب بود که ...يش- وا! چرا کرد

 درست ... در ضمن ...ی پاینی بشی بزنیغ سرتو تيد- شما الن با

 کردم. گفت:نگاش

 بهیازی ... پس نی شی نازتر میلی تو ... خی کنی و همه موهاتو می کنی مقنعه سرت می- وقت

.یست کارا نينا

 گفتی میطونه که نفهمه ذوق مرگ شدم .... شير دلم خربزه قاچ کردن. سرمو انداختم زتو

 براش مقنعه سر کنم ...یشههم

 و گفتم:ین. رفتم سمت ماشیرون بیم رفتيی دو تايستاد که اآسانسور
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- خداحافظ آرتان ...

 در کمال تعجب صدام کرد:ی بودم خونسردانه بگه ... خداحافظ! ولمنتظر

- ترسا ...

 عقب و برگشتم به طرفش:ی صندلی شوت کردم روکیفمو

- بله ...

 برو ...يواش- 

- باشه ...

 صدام کرد:دوباره

- ترسا ...

- بله ...

 خونه ...یا- زود ب

- باشه ...

- ترسا ...

!ی؟ دوسم داری بگی خوای میه؟. چيدم ... غش غش خندیرم خودمو بگی نتونستم جلوديگه

ی زد دستشو کرد توی خندم لبخندی ميد ... تا دی شدينجوریخب بگو! چته بچه؟ چرا امروز ا

موهاش و گفت:

 برو خداحافظ ...یچی- ه

 به منی شده بود که آرتان هی. چیرون رفت بینگ شد و زودتر از من از پارکینش ماشسوار

 نفر باشهيه عاشق يادی ه نفر زی خونده بودم که وقتيی جايه گفت مواظب خودم باشم؟! يم

 افکار دخترونه خودم لبخندين گه مواظب خودت باش. به ای بگه دوستت دارم مينکه از ایشترب

 روم بود ... هم زبان ... هميادی و رفتم به سمت کل س ... واقعا فشار زدمزدم. سوار ش

 ترم زبان ... کلسم تازه تموم شده بود و داشتميان کنکور ... هم تست ... هم امتحان پایدرسا

 رو هم جوابی شدم گوشی که سوار مینطور زنگ زد. همیم شدم که گوشی مینسوار ماش

دادم. آتوسا بود ...

!ی؟- جانم خواهر

- ترساااااااااااااااا
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 گذاشتم دریو تموم شد دوباره گوشیغش جیغ جی گرفتم اونطرف. گوشام کر شد ... وقتگوشیو

گوشم و با تعجب گفتم:

!ی- چته؟!!!! کرم کرد

 شوهرت کرده؟!!!! آبرومونو برده ...يه چه کارين- ا

 گفتم:یرت کم داشتم! با حهمینو

ی؟- هان؟!! شوهر من؟!!! چه کار

یلی نگرفت و خيلم اصل تحويدم بدم ... ديد کار جديه که سفارش یه سرم امروز رفتم آتلیر- خ

 کرد کهيف ناراحت برام تعریلی شده؟ اونم خیزی چیدم ازش پرسیاوردمهم عنقه .... طاقت ن

 پاک کنه ...یوترش کامپی عکساتو از رويل رفته اونجا و مجبورش کرده همه فايروزآرتان د

 نمونده ...ی عکسيگه خودش چک کرده که مطمئن بشه دعدمتازه ب

 بزنم ... آتوسا دوباره گفت:ی تونستم حرفی اندازه غار باز مونده بود و نمدهنم

 نگاه کنم ...يارو شه تو صورت ی روم نميگه کرده؟ من دین چرا همچين- خله! ا

 آتوسا؟!ی گی می- جد

 دارم ...ی کنم ! آخه من الن حوصله شوخی می ... شوخیر- نخ

- آخه ... راستش ...

 شده؟!ی- چ

 ناراحت شد ...یا بابت عکس سکسیلی آرتان خی ... ولیچی- ه

 برداشت آورد تويوار همه عکساتو از در و ديدم ... دیدم فهمی که همون روز مهمونينو- ا

 همی بکنه ... آخه مانی کارین کردم همچی فکر نمی شده ولیرتی غیدماتاق خوابتون ... فهم

 عکسا کار نداره ...يلی با فايگه دی وليرايی پذيوار دیدوست نداره من عکس باز بزنم رو

 ...یرتیه غيادی- آرتان ز

 گم آبرومونو بردهههههههههی- م

 . اونم که عکسشوينجوريه نشده که ... خب شوهر من ای توام شلوغش نکن! طوريگه- برو د

 خورده؟ی عکسا به چه دردش ميل فايگهگرفته چاپم کرده پولشم گرفته ... د

 بود ...ی شاکیلی خی- درسته ... ول

 ده ...ی مثل من و تو رو از دست نميی های- ناراحت نباش اون عمرا مشتر

 تو الن؟يی- کجا
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 رم خونه ...ی- کل س بودم دارم م

 من ...یش پیا- ب

 کار دارم خونه ...ی- نه مرس

ين تونست از خودت بخواد ای کارش بد بود میلی خب ... سلم برسون ... بهشم بگو خیلی- خ

 رو قبضه روح کنه ...يارو بره ينکه هم محترمانه ... نه ایلی خیکارو بکن

- باشه ... باشه ...

 فرمون. کار آرتان از نظرم اصل زشت نبود. اصلی قطع کردم سرمو گذاشتم روينکه از ابعد

 و گفتم:یدم کشیهم ناراحت نشدم. آه

!یست؟ عشق نين- آرتان ... چرا انقدر برات مهمم؟ ا

 درست کنمیزی چيه آشپزخونه تا ی مشغول بود ... رفتم تویلی خونه ... فکرم خی تورفتم

 در س بخونم ... انگار نه انگار که دوینم خوردم تا بتونم دوباره بشی ناهار ميدبخورم ... با

 خونهی توياد زید عی حال و هوای بودم ... وليده بود ... حال خوبه لباسامو خرید عيگهروز د

 کل س وی رفت سر کار منم که گم شده بودم توی خورد. آرتان هنوز داشت میبه چشم نم

 بود. غر غر کردم:يی ظرفشوی صبحونه تویدر س ... همه ظرفا

 شوره! خبی گه تو به فکر درست باش که گفتم الن همه ظرفارو می به من مین- صبح همچ

 زنه ...ی که الن کپک ميناا

 فر. دستکشامو دستم کردم وی درست کردم و گذاشتم تويانیا کم لزيه داشتم ... یا لزانمايه

 زنگ خونه اومد ... بای رو که برداشتم صدايی ظرفشويع ... مايی سر ظرفشويسادمرفتم وا

 داشت ... ازید بود؟! آرتان که کلی کيعنیتعجب دستکش ها رو در آوردم و رفتم سمت در ... 

 سرم کردم و درو بازی روسريه تعجب کردم. یشتر مرد مسن بيه يدن نگاه کردم با دکه یچشم

کردم:

- بله ...

!ی؟- خانوم تهران

 باز شد و گفتم:یشم. نیه آرتان تهرانیل اومد فاميادم يهو! اومدم بگم نه ... ی تهرانخانوم

 ...يید- بله بفرما

 جعبه برداشت ويه پاش ی آرتان منو صدا کنن! مرده خم شد از جلویل داشت که با فامی لذتچه

گفت:
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 آقاتون سفارش داده ... اومدم براتون نصبش کنم ...ينو- دخترم ا

 به کارتون کردم و گفتم:ی تعجب نگاهبا

!یه؟ چين- ا

 ...يی ظرف شوین- ماش

 گفت:يد که نگاه متعجب منو ديارو چهار تا شد. چشام

 نه؟يا تو یام شه بی- م

 راست رفتيه اومد تو و يان گويال يارو بزنم. ی نتونستم حرفی در کنار ولی از جلورفتم

 کردم. آرتان ... آرتان کاشی گوشه و مثل خل نگاش ميه بودم يسادهسمت آشپزخونه ... وا

 کردم. آخهی ماچ سفتت ميه تو بغلت يدم پری ذاشتم کنار می ... به خدا غرورو می بودينجاا

 که بلندیم گوشی کردم. صدای میبتتو!!!! منو باش که داشتم غی؟ ماهينقدر چرا اتوگل پسر! 

 گشاد جواب دادم:یش برداشتم. چه حللزاده. با نیو سمت اتاقم و گوشيدمشد بدو بدو دو

- الو ...

ی؟- الو ترسا خونه ا

- سلم ... آره ...

 مرديه ... گفتم حتما ياره ی ميی ظرفشوین خونه ... ماشیاد قراره بيی آقايه ین- سلم ... بب

 نگاه کن اگه جوون بود درو باز نکنی حواست باشه ... اول از چشمیمسن رو بفرستن ول

 تنت کن ...یده پوشیز چيه خونه ... اگه هم مسن بود حتما یامزنگ بزن من ب

 وسط حرفاش و گفتم:پريدم

- آرتان ...

 شد و گفت:ساکت

- بله ...

 کنه.ی اومده .... داره نصبش ميارو- 

یه؟!!! کی؟- جد

 مسن ...ی آقايه- 

- لباست ...

- مناسبه آقا!

 خب ... مواظب خودت باش ...یلی- خ
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 گفت مواظب خودت باش! با لبخند گفتم:دوباره

- ازت ممنونم ...

ی؟ خانومی- بابت چ

 گرفت ...ی ... واقعا ظرف شستن وقتمو می- لطف کرد

 کنم ... قابل تو رو نداره ...ی- خواهش م

 خونه آرتان؟يای ی می- ک

 خندهی که توش رگه هايی ... انگار حرفم باعث شده بود لذت ببره. با صداید کشیقی عمنفس

بود گفت:

 زود ...یلی- خ

 شم ...ی- باشه ... مزاحمت نم

 که رفت حتما به من زنگ بزن ...يارو ين- ترسا ا

- باشه ...

 نره ها!يادت- 

- باشه ...

 ره ...ی ... کارشو که بکنه می خواد بهش سر بزنی برو به استراحتت بر س ... نمی- اوک

 سر در س.ی دوباره بريداستراحتتو بکن که با

- باشه ...

 و گفت:خنديد

 بلی- چشمت ب

 چند لظه سکوت کرد و سپس گفت:يه. يدم خندمنم

ی؟ نداری- کار

- نه ...

 ... فعلی- اوک

- فعل

 شد ... کمی میز من همه چی زندگی ام. آرتان داشت توینه سی قطع کردم و گذاشتم روگوشیو

 شد ....ی داشت برام کمرنگ می پزشکيای باخت ... رویکم کانادا هم داشت برام رنگ م

 کارشو کرد و رفت. منم زنگ زدم به آرتانيارو شد به آرتان. ی ميل داشت تبدیزانگار همه چ
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ی ... نهارمو خوردم و رفتم تويی ظرف شوین ماشی تویدم با لذت ظرفا رو چدشخبر دادم. بع

 ...يوار تخت در آوردم و دور تا دور اتاق زدم به دير از زيکی يکیاتاق خوابم ... عکسارو 

 کارم تموم شد نشستم سر در س ... در س خوندنی داد. وقتی می به خودم هم انرژيدنشوند

 شده بود ...یرين که آرتان توش نقش داشت برام شیزی چهر شده بود ... یرينبرام ش

 بپره و بعديین تنگ زدم تا بال و پای توی به ماهی رو برداشتم ... اول ضربه ای ماهتنگ

ین تونستم از سفره هفت سی نمی نداشتم ولينکارا ای برای وقتينکهگذاشتمش سر سفره ... با ا

 که کنار آرتان هستم پس دوست داشتم گلیه سالين و آخرین کردم اولیبگذرم ... حس م

ی سفالی انداخته بودم و ظرفای تور نارنجيه بود که روش ی ساتن قهوه ايه ام رهبکارم ...سف

 بودم توشون گذاشتهيخته رو رین کرده بودمشون و شش تا سی و نارنجی قهوه ایقهکه با سل

 دادهی سبز کرده بود و به سفره ام رنگ و شادابیقه با سليزبودم روش ... سبزه امو هم عز

 قهوهی لوله تفنگی شلوار برمودايه بودم با یده پوشی نارنجین نصفه آستنیک تويهبود ... خودم 

 زد برو سری سرم بسته بودم ... آرتان همه اش غر می محکم بالی ... موهامو هم دم اسبیا

 بار هم به خودمین اولی من گوش نکردم. برای ولی وقت داریشه کارا هميندرست ... واسه ا

يه یرون بیدم کشی اسپرت نارنجیرهن پيه اتاقش ... از داخل کمدش یاجازه دادم و رفتم تو

يک ... آرتان حموم بود ... ی قهوه ايتی هم گذاشتم کنارش با شلوار مخمل کبری قهوه ايلهژ

 شد. رفتم دم در حموم و صداش کردم:ی ميل سال تحويگهساعت د

- آرتان ...

 گفت:يع آب بسته شد و سرشیر

- بله ...

 شه ها ...ی ميل الن سال تحویرون؟ بيای ی- نم

 ...يام ی- چرا ... چرا الن م

- زود باش ...

 رو آوردم و گذاشتم کناریل و آجیوه آب باز شد. رفتم ظرف میر نگفت و دوباره شیزی چديگه

یدنش چی امو برایقه قشنگ شده بود و من همه سلیلی کم نداشت ... خیچی. هینسفره هفت س

 سمت اتاق آرتان که ازش خواهش کنم اونيدم در حموم که اومد پریبه کار برده بودم. صدا

 ... اون زلیشونیش پی بود رويخته ریسش خی .... حوله اش تنش بود و موهاشهلباسا رو بپو

 من خوششیپ شد. انگار از تیزده بود به من و من به اون. روز به روز نگاش خاص تر م
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 بودم. آ خیطانی شی من تو فکرای بود ولی دونم اون تو چه فکریاومده بود چون لبخند زد. نم

يدنی اش دیافه ... تو اون لحظه قیدم کشی گرفتم می حوله اشو مد داد کمر بنی میفیکه چه ک

 اخم کرد و گفت:يد شد. از فکر خودم خنده ام گرفت و آرتان که خنده منو دیم

!يدی؟ دی خنده داریز- چ

- نه ... آرتان ...

- بله ؟

ی؟ شه اون لباسا که گذاشتم لب تختت رو بپوشی- م

- کدوما؟!

 ...يگه دست لبا س گذاشتم لب تختت ... بپوش ديه- 

یه؟ کيل خب ... سال تحویلی- خ

 به ساعتم انداختم و گفتم:نگاهی

 ...يگه ساعت دیم- کمتر از ن

 رفت به سمت اتاقش گفت:ی که می حالدر

 ...يام ی- الن م

 ویاد فرصت نشده بود آرتان بيوار که عکسامو زده بودم به دی اتاقم ... از اون روزی توپريدم

 نرفته بود. ازيادم که خورده بودم ی هنوز ضد حالینه دادم نبی هم میح. ترجینهعکسا رو بب

 دونستمی میرم بگیدی هو س کردم براش عيهو يروز اشو در آوردم. ديه هدیداخل کشور پاتخت

یزی چيه بازم دوست داشتم براش ی من نگرفته ولی برایزی احتمال نود درصد چبهاون 

 دونستمی می ولید رسی ساعت خودش نمی خوشگل که البته به پایلی ساعت خيه ... یرمبگ

 هم ساعت داشته باشن بازمی اعتقاد داشتم مردا هر چیشه شه. همی قشنگ میلی دستش خیتو

 بشهيل ... چقدر دوست داشتم زودتر سال تحویکه شیلی خدا دست مریکمشونه ... ساعت تو

ی باکس کوچولويه ی دوست داشتم ... ساعت رو که تویلی دادن رو خيهساعتو بهش بدم ... هد

 گذاشتم که مشخص نباشه.يی جايه ی گذاشته بودم برداشتم و بردم گذاشتم کنار سفره ولینارنج

یس شده بود!!! موهاش همونطور خیگری که چه جی بعد آرتان هم اومد .... وایقیهچند دق

. اومديومد ی چقدر به پوست برنزه اش می و قهوه ای صورتش بود ... رنگ نارنجیهنوز رو

 رو برداشت و گذاشتی وی پهن کرده بودم. کنترل تین زمینشست کنار من ... سفره رو رو

 شدی سال نو ميگه دیقه ... تا پنج دقی وی به تيم شده بودیرهکانال سه ... جفتمون در سکوت خ
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 زل زده بودم به صفحهی شد و منم با علقه خاصی تر میج... برنامه داشت لحظه به لحظه مه

 آرتان گفت:يهو ... يزيونتلو

- ترسا پاشو ...

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

ی؟- چ

 زد و کفت:لبخندی

 ...ينجا این بشیا- پاشو ب

 رو کهیرتم گشاد شد دروغ نگفتم! حی پاش زد. اگه بگم چشمام اندازه نعلبکی روی ضربه او

 گفت:يدد

يرادی بشه. ايل پام ... بعد سال تحوی روینه دوست دارم هم خونه ام بشی؟ کنی- چرا تعجب م

داره؟

 نهيا هستم يران ايگه دونستم سال دی پاش ... نمی خدا خواسته از جا بلند شدم و نشستم رواز

ين از ای هستم رو کنارش باشم و چينجا که ايی خواستم همه لحظه های در هر صورت میول

 حالت رو بهش داشته باشم. دستشو حلقه کرد دورين تريک سال نزديلبهتر که لحظه تحو

ی ضربان قلبم مينجوری شدم ای ميک چرا تا بهش نزديا به خودش ... خداوندکمرم و منو چسب

 دستم و اونمی از دستاشو گرفتم تويکی اراده ی شدم. بی هزار؟ چرا داشتم داغ میرفت رو

 گفت. با خندهيک رو تبريد آغاز سال جدی بمب بلند شد و مجریدستمو محکم فشار داد. صدا

 گفتم:وشروع کردم ورجه وورجه کردن 

- سال نوت مبارک ...

 و لباشو نرم فشار داديین پاید چشمام ... سرمو کشی منو چرخوند سمت خودش زل زد توآرتان

 خواستم با نگاه التماسش کنم منو دوست داشته باشهی کردم ... می. داشتم نگاش میشونیم پیرو

 ... صداش لرزونش بلند شد... به خدات کهیره خواستم التما س کنم نذاره برم و جلومو بگی... م

:يد لرزی داشت مصداش

 تو هم مبارک خانومم ...ی- سال نو

ی لبخند تويه لذت به شکل ين بردم. ای لذت ميومد ی از لفظ خانومم که از دهن اون در مچقدر

یز پاش و نشستم کنارش ... خی کرد. اونم بهم لبخند زد ... بلند شدم از رویداصورتم نمود پ

 ام که آرتان مچ دستمو گرفت و گفت:يهگرفتم به سمت هد
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- کجا؟!!

 رم که سامسونتشو از کنار مبل برداشت درشو باز کرد وی کردم و خواستم بگم کجا منگاش

 خوشگل از توش در آورد و گرفت به سمتم:ی و صورتی شده طوسیچی جعبه ربان پيه

- ناقابله خانوم ...

 ذوق گفتم:با

!یییییی آرتااااان مرسی- وا

ياد؟ ی خوشت مین کنم ... ببی- خواهش م

 جملهيه پلک ی روينبار ای پلک ... وليه گردنبند ... با يه جعبه رو باز کردم ... بازم در

 جمله ...ين صورتم رفت. بازم ای لبخند از رويدنش شده بود ... با دی حکاکيگهد

- قرار نبود ...

 روشن تر شده بودن انگار ... آب دهنمو قورتیشه که از همیش عسلی چشمای زدم توزل

 بچه ها برگردوند و گردنبند رو انداختین و منو عیرون بید دستام کشیدادم. گردنبند رو از تو

 رو باز کرد و گذاشتشی قفلش بسته شد قفل گردنبند قبلیدور گردنم تا قفلش رو ببنده ... وقت

 حرف هایلی داشت ... خی معانیلی کارش خين شد! ای جعبه و داد دستم. باورم نمونداخل هم

 باهوشم به خدا من ازیلی زد ... آرتان فکر نکن من خی چرا حرف نمی گفتن داشت ... ولیبرا

 شک دارم ... به همهیشه فهمم. همی نمیچی من هی اعتراف نکنیکودنم کودن ترم ... تا وقت

ی وی تی که از نگام کلفه شده بود سرشو گرم عوض کردن کانالان شک دارم. آرتیچ

 ارادهی گفتم. بی ميد بگه منم نبایزی خواست چی. حال که نمیدم کشیقیکرد ... نفس عم

گردنبند رو لمس کردم و لبخند زدم. خم شدم و کادوشو برداشتم ... گرفتم به سمتش و گفتم:

 تو ...یدی عينم- ا

 ابروشو بال انداخت و گفت:ی برگشت به سمتم. با حالت بامزه اآرتان

- مال منه؟

ی! ولیدا پرسی دلت بسوزه! سوال مینی خوام تو ببی خواستم بگم پ نه پ مال خودمه ممی

 زدم و گفتم:یفقط لبخند

- آره ...
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یکی اش دماغمو فشار کوچيگه خاص خودش جعبه رو از دستم گرفت و با دست دییژ پرستبا

داد و گفت:

 دن خانوم کوچولو ...ی ميه هدیکترها که بزرگترها به کوچينه- رسم ا

 زدم و گفتم:لبخندی

 ...یفته بيادم ینتش بی هر وقت میستم نی بدم که وقتيادگاری يه- من فقط خواستم به هم خونه ام 

 ابروشو برد بال و گفت:ی تايک نزد. در جعبه رو باز کرد ی حرفی در هم شد ولاخماش

- ممنون ... قشنگه!

 تونست لبخند بشونهی نمیزی رو که انتظار داشتم نشون نداد. انگار دلخور بود و چی ذوقاون

ی که حد س مینطور لباش. ساعتو از داخل جعبه در آورد و بست دور مچ دستش ... همیرو

ی حرفيگه ... دیفش دستش فوق العاده بود! ساعت خودشو باز کرد و انداخت داخل کیزدم تو

ی برداشتم و مشغول پوست کندن شدم .... با کلی نگم ... پرتغالیچی دادم هیحنزد. منم ترج

 به شکل گل درش آوردم و تا اومدم بخورم دست آرتان اومد جلو و پرتغال رو از دستمیقهسل

. با تعجب گفتم:یدکش

- ا ... مال منه!

 شه مال من بشه؟ی می- حال چ

 بال انداختم و گفتم:ی اشونه

 بخورش ...یچی- ه

 رو نصف کرد و نصفشو گرفت جلوم ... گفتم:پرتغال

 کنم ....ی پوست ميگه ديکی خوام ی- نم

 زد و گفت:ی تلخلبخند

 ده ...ی مزه نميی .. تنهايگه- بخور د

 سمت من و دستشو انداخت دور شونه ام. ل اله الید حرف پرتغال رو گرفتم. خودشو کشبی

ينکارا با اید فهمی شده بود؟!!!! انگار حالش بد بود ... چرا نمينجوری چرا امروز اينال! ا

 ممکن بود نتونم ازش جدا بشم و اتفاق جبرانيگه بره بالتر؟ دیداره حرارتم رو هر لحظه م

 حسی توی هم ... حسابی ... سرمو چسبوند به شونه اش و پاهاشو انداخت رویفته بذيریناپ

 تلفن بلند شد. آرتان با لبخند منو از خودش جدا کرد و گفت:یفرو رفته بودم که صدا

- شروع شد ...
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ی؟- چ

 ...يکات تبریل- س

 اون زنگ زد و اصراری ولیم ما بود اول زنگ بزنیفه وظينکه جون بود ... با ایلی تلفن ناولین

 بعد از اون من زنگ زدم خونه مونيرفت خونه شون ... آرتان هم پذيم نهار بریکرد حتما برا

 خوش بهی شام دعوتمون کردن ... حسابی صحبت کردم که اونا هم برايزو با بابا و عز

 تلفنم تموم شد آرتان گفت:ی بود ... با آتوسا شبنم و بنفشه هم حرف زدم. وقتدهحالمون ش

 ...یم بزنی دوريه يم- برو حاضر شو بر

 خونه مامانت؟يم ری- بعدش م

- آره ...

ی روسريه یدم پوشی پاشنه بلند آبی و کفشای با شلوار مشکیمو آبی اتاق مانتوی توپريدم

ی شده بودم برایگری امو هم دستم گرفتم. جی مشکی ورنیف هم سرم کردم و کی آبیومشک

یپ تيدن دوباره از دیرون ... تا رفتم بیرونخودم چون لباسام نو بود ذوق داشتم زودتر برم ب

 دونستی ... خودش می طبق معمول... به رنگ آبیده تنگ پوشیرهن پيه ... دمآرتان هنگ کر

ی خودش ميوونه و منو دید پوشی تنگ میلی خی لباسایشه هم همین همی برایکلهخوش ه

 ...ی اسپرت مشکی و کفشای شلوار تنگ مشکيه طبق معمول بال زده بود یناشمکرد ... آست

یقا انداخت ... دقی اگه راستشو بخوایپ کلی توتتلو یر امیپای از تيکی ياد منو یپشت

 که قراره بعد از من باهاشی بود! کوفتش بشه اونیگری که چه جی شده بود ... وایهمونجور

 منيدن دوست داشتم. با دیلی خیلی عطرشو خی کرد ... تلخی عطرش منو خل میباشه! بو

لبخند زد و گفت:

یم؟ شی با هم ست می- منو تو امروز چرا ه

 لبخند شونه بال اندختم و گفتم:با

 نکردم ...ی من کاريگه بارو دين- وال ا

 گرفت به سمت منو گفت:دستشو

يم؟- بر

 گرفتم و گفتم:دستشو

 ...يم- بر

 شد گفتم:ی که طیر کم از مسيه سکوت کرده بودم. ینم همی برايم دونستم کجا قراره برنمی
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 آرتان؟!يم ری ميم- کجا دار

 و گفت:ید کشآهی

 ...یم که امروزو باهم باشينه ... مهم ایست- کجاش مهم ن

 گفت؟! آرتان چرا حرف زدنت عوض شده آخه عشق من؟ عشق من!؟!؟!ی داشت می چاين

 که هدفم ازی کردی چرا باهام کاریز؟ همه چی شدی عشق؟ تو کی شدیجلل خالق! آخه تو ک

 ام ... آرتان احساسمو که بهينده رفتم نتونم در س بخونم و گند بزنم به آی بره؟ نکنه وقتيادم

 وابستهين از ایشتر تو رو خدا منو بیری؟ امو هم ازم بگينده آی خوای منه ... نکیتاراج برد

 با لبخند گفتم:یر مسيدن کن که راحت بتونم دل بکنم. با دی کاری خواینکن ... اگه منو نم

- بام تهران؟!

- آره ...

ی چه حسی رفتی با مسعود میرو مسين ای وقتیدم فهمی افتادم. ساغر حال میا کتاب تا ته دنياد

 کرد.ی لحظه هم ول نميه. دستمو گرفته بود و يم شدیاده پيی پارک کرد و دو تاینو. ماشیداشت

 نشسته بودم و اون ، اون طرف ...ينطرف. من ايم شدین سوار تله کابيی بهتر؟ دو تاين از ایچ

 قلبمی روينقدر. نگاهش ايم زدی کدوم حرف نمیچ هی هم ... ولی چشمای تويمزل زده بود

 و گفت:ید. پشت سرم اونم آه کشیدم اراده آه کشی کرد که بی مینیسنگ

 بشه؟!ی- امسال قراره چ

- از چه لحاظ؟

 گن اون موقعی ... مياد ی میش سوال برام پين سال ايل موقع تحویشه- از همه لحاظ ... هم

 کنم ...يی چه دعايد دونم بای من واقعا نمی شه ... ولی دعات برآورده میاگه دعا کن

يادم از یز آغوش آرتان برام آرام بخش بود که به کل همه چينقدر منم دعا نکردم. اامسال

:ید و سکوت کردم. پرسیدم کشیرفت ... دوباره آه

یده؟ رفتنت به کجا رسی- کارا

ی می که سعيی جلوشو هر طور بود گرفتم و با صدای از خداته من برم! بغض کردم ولحتما

کردم نلرزه گفتم:

يگه ماه ديک موقع تا يه دست اوناست ... يگه هنوزم .. فرم دومم اومده ... دیست- معلوم ن

 موقع هم تا دوسال ...يه شه ... یدرست م
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 دستشو مشتیرون زل زده بود به بین تله کابی هایشه کرد. از شی به من نگاه نميگه دآرتان

 دستش سفدی محکم دستشو مشت کرده بود که بنداينقدر پاش .... ایکرده بود گذاشته بود رو

 گفت. بعد از چند لحظهی نمیچی هی پاش ولی روید کوبیشده بودن ... آروم هم با مشتش م

سکوت گفت:

یه؟- برنامه ات چ

 پوزخند گفتم:با

- برات مهمه ...

 هميدن حال خندی همون پ ن پ خودمون بود. حتی نگام کرد. فکر کنم نگاش به معنفقط

 انداختم و گفتم:يرنداشتم. سرمو ز

 دم ... اگه نمره ام خوب بشه بهی زبان دارم ... تمومش که بکنم امتحان تافل ميگه- دو ترم د

 کنم ...ی رم کالج ثبت نام می برسم اونور مينکهمحض ا

!ی؟ گی می راجع به من بهش چی ازدواج کنی بخوای روزيه- اگه ... اگه 

ی می؟ زنی می که تو داریه حرفا چين آخه ای؟ منو زجر کش کنی چرا دوست دارآرتان

 و گفتم:يدم پوست لبمو جوی؟ منو دق بدیخوا

 دادن نشم ...یح وقت مجبور به توضیچ شناسنامه مو عوض کنم که هيد دونم ... شای- نم

 و گفت:یدم نگام کرد که ترسچنان

 ...ی- پس قصدشو دار

 تعجب گفتم:با

ی؟- چه قصد

- ازدواج ....

ی ازدواج نميگه بگم من که ديع. لبد انتظار داشت سرید سوالو پرسين! پس بگو چرا اآهان

 زدم و گفتم:ی گل کرده؟ پوزخندیتتون آرتان خان حس مالکیهکنم. چ

 خر مغزمو گاز زد ...يد- شا

 گفت:ی خشنی آروم ولی نگام کرد و بعد با صدایبی جور عجيه

 ..یره اول منو گاز بگیاد- به اون خره بگو ب

:یدم بود؟! پرسی چمنظورش

!ی؟ اول تو ازدواج کنيعنی- 
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 گفت ....ی چیدم لب آهسته داد ... درست نفهمير و جوابمو زيین ... رفت پايستاد این کابتله

 کنم گفت:ی دونم چرا حس می نمیول

 بشم طلقت بدم ...ی- نه ... که راض

يه نه .... کاش بلند گفته بود ... کاش يدم افکار دخترونه خودم بود ... شايیده بازم زاشايد

یشه اون عادت داشت همی بوده .... ولی تونستم ازش بپرسم منظورش چی گفت تا می میجور

 بذاره .یمنو تو خمار

يه ی رویم و نشستیم رفتيی ... دستمو گرفت و همراه خودش برد ... دوتايین کرد برم پاکمکم

 کرده بودن.يل بال سالشون رو تحوين ها ایلی شلوغ بود اونجا ... انگار خيبا سنگ ... تقریکهت

یم بزنيی ممکنه حرفایم حرف بزنيادی اگه زیم دونستی هر دو ميد شايمهر دو سکوت کرده بود

ی آرتان اگه می گفتم درست نبود ولی آخه چرا درست نباشه؟ من اگه می درست نباشه ... ولکه

:یدم شد ... به خودم توپی نمیگفت که طور

 دل اونم باشه؟ی دل تو حرفای- بس کن دختر ... از کجا معلوم حرفا

 بال و نگاش کنم:یارم آرتان باعث شد سرمو بی با ناخنام بودم ... صدای بازمشغول

 ...یام ... منم باهات بيد- شا

 خواد اعتراف کنه؟ دورت بگردمی خدا! می کانادا؟!!!!! ایاد خواست بی ميعنی!!!!!! چی؟

 کنم.... چه نذرا!ی امامزاده و شمع روشن مین رم تا اولی میاده خدا اگه بگه دوستم داره پیا

 گفت:يد شده بودم. نگاه متعجبمو که ديمی قدی زناینع

 ...يگه دیره ماهه بگيک يزای منم وی قراره برایلت ... وکيام ی میقات تحقی سريه ی- برا

مگه نه؟!

 تکون دادم وی بافه ... سری ميا خودش روی زود ذهنم براينقدر! خاک بر سر من که العنتی

گفتم:

 ... بعدش هر وقتی راحت باشه که تو با منیالش خيد ... چون بابام بایای بيد- اومدنو که با

 ...ی برگردی تونی میخواست

 ...ی کور خوندیشه؟ همی بگم بمون برای ... چته؟!!! انتظار داریظ اخم غليه کرد. با نگام

يه ... یستی نیچی که بدون من هی برسیجه نتين به ايدعمرا اگه من بهت بگم بمون. خودت با

 از سر جام ... گفت:يدم دفعه بلند شد. منم پريهکم نگام کرد و بعد 
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 جون منتظره ...یلی ... نيم- بر

 ... حوصله نداشتم باهاش بحث کنم. دنبالش راه افتادمیديم نگفتم. انگار نه انگار تازه رسهیچی

 بلند شدم و دريین به سمت پايومديم ی میم که داشتینطوری ... هميم شدیندوباره سوار تله کاب

 عقب ویدم بازومو گرفت و کشيع که آرتان سريین رو باز کردم. خم شدم به سمت پاینتله کاب

 گفت:یتبا عصبان

!ی؟ افتی وقت ميه ی گی سر جات ... نمین- بش

- مگه من بچه ام؟ حواسم هست ... تعادل هم دارم ...

 به زور نشوند کنار خودش. دستشو انداخت دور شونه ام و منو چسبوند به خودش ... نفسمنو

 با خشونت منو چسبونده بود بهينقدر مرگش شده بود ... ايه امروز ين ام حبس شد. اینهتو س

 مونه ... انگار لل شده بودم وی بازوم می دستش رویخودش که مطمئن بودم دوباره جا

يین دستش و رفت پای دستمو گرفت تويستاد آرتان ايستاد که این بگم. تله کابستم تونی نمیچیه

یلی بلند برام خی بود و راه رفتن با اون پاشنه های سنگ لخینا شدم ... زمیادهمنم با کمکش پ

یديم که رسین آرتان محکم دستمو گرفته بود و کمک حالم شده بود ... به ماشیسخت بود ... ول

 از آرتان فکر کنم. گفتم:یر به غیزايی کردم به چی. سعيم سوار شديی و دوتاکرددستمو ول 

- درسمو بگو ...

 شه ...ی ... از فردا دوباره شروع می امروز فقط استراحت داشتین- هم

 شه تموم بشه ...ی می- ک

- ترسا ...

- بله؟!!

!ی؟ امکانش هست که از رفتن منصرف بشی گم ... اگه قبول بشی- م

ينقدر اون ای تونستم بخونم. دوباره صاف نشستم. وقتی نمیچی نگاش کردم. از نگاش هبرگشتم

خونسرد بود چرا من نباشم؟ گفتم:

 کنم.ی میش عملیرم بگیمی تصميه ی- نه .. وقت

 بارین اولی گرفت که برای پرواز کرد ... چنان سرعتین حرفم تموم نشده بود که ماشهنوز

 کرد.ی طیقه تو ده دقی اون شلوغی ساعته رو تویم نیر ... مسی به صندلیدم و چسبیدمترس

 شد... منمیاده شرتشو برداشت و پی و بدون توجه به من سوئيساد در خونه اشون وایجلو

 قفل کرد و زنگ در خونه اشون رو زد ... در که باز شدینو ماشی. درايیندنبالش رفتم پا
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 از دری جون با شادیلی کنه ... نی مامانش نقش بازیدستمو گرفت ... حداقل مجبور بود جلو

یرون ... چقد دوسش داشتم! پدر جون هم بید و هر دومون رو با عشق بوسیرونخونه اومد ب

 تو ... ساعت دوازده ظهر بود و تایم و رفتیم گفتيک به هم تبرو سال نو ریداومد و ما رو بوس

ی ... حقا که مردا سر و تهشون تويدن دیلم آرتان با باباش نشستن به فیمناهار وقت داشت

يزون جون هم نشست کنار من ... مانتومو در آوردم و آویلی شه .. نی خلصه ميزيونتلو

 کرد. همونطوری نگام می چشمير. آرتان داشت زنتوم ماير بودم زیده پوشی تاپ مشکيهکردم 

!يگه بود دین همید پوست سفی کم رنگش عوض شده بود ... بديهکه حد س زده بودم بازوم 

 گفت:ی جون متوجه شد و با نگرانیلی کردم که نیداشتم پوست دستمو نوازش م

 شده قربونت برم؟ی دستت چيزم عزی وای- ا

 گم. دهنمو باز کردم و با خنده گفتم:ی می حواسم نبود دارم چاصل

- شاهکار پسرتونه ...

 کنم بلند رو بهی بتونم حرفمو ماست مالينکه و قبل از ايد جون برق زد و خندیلی نچشمای

آرتان گفت:

 دست ترسا رو کبودی رفتارت کنترل داشته باش ... زدی رویشتر کم بيه- آرتان مامان ... 

 ...یکرد

 دستش.ی به دستم نگاه کرد. از جا بلند شد اومد نشست کنار من و دستمو گرفت تويع سرآرتان

 جون با خنده آهسته گفت:یلین

 نکنه؟ی شدی- چته مامان؟!! وحش

 جونیلی. نير. من سر خ شدم و آرتان هم سرشو انداخت زيد حرف غش غش خندين دنبال ابه

 نظر گرفته بود. آرتان بازومو نوازش کرد و گفت:ير ما دو تا رو زیحساب

 بشه.ينجوری خواستم ای ... ببخش نميزم عزیرم بمی- اله

 آرتان دست ازين تا بلکه ای من باشیش پیشه دورت بگردم. کاش تو همی جون الهیلی نای

 چشماش و گفتم:یغرورش برداره. زل زدم تو

 ...يزم سرت عزی- فدا

 پاچه ام. چشمامو بستم و هجومی. قلبم افتاد توید بوسی دستمو به نرمی خم شد و رويهو آرتان

 شونه ام و گفت:ی زد روی جون دستیلیخون به صورتم رو حس کردم. ن

 رم به غذا سر بزنم ...ی- من م
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ی جون هم جرات نگاه کردن تویلی. بعد از رفتن نیرم می دارم از خجالت مید فهمانگار

 کرد گفت:ی که دستمو نوازش مینطور آرتان رو نداشتم. آرتان همیچشما

 نکردم ...يت کاريگه که دينبار پوست تو حساسه! اينقدر- آخه دختر چرا ا

 انداختمو گفتم:ير زسرمو

 مشکلتو هم داره ...ين ایدی- سف

 زد گفت:ی که توش خنده موج ميی صدابا

 جون رفت ...یلی نی هم هست! آبرومون جلوی- و چه مشکل

یده که تا حال ازش نشنی بغلش و با لحنی توید و آرتان با خنده منو کشیدم خجالت کشبیشتر

بودم گفت:

 قربونت برم ...ی- اله

ينجوری جون بود که آرتان داشت با من ایلی جون ... حتما نیلی با سر گشتم دنبال نسريع

 پدرجونی جلويد جون نبود نگاه به پدرجون کردم که شایلی از نی خبری زد. ولیحرف م

یلی پدرجون هم حواسش اصل به ما نبود ... پس چش بود؟!!! نی کنه ولیخواسته نقش باز

جون برگشت و گفت:

یستین؟- بچه ها گرسنه ن

- چرا مامان جان ... غذا حاضره؟

.یدم از طعم غذا نفهمیچی من همه اش تو فکر آرتان بودم ... هی ولیز سر میم رفتهمه

ید و سفیاه جمع کردن و نذاشتن من دست به سیزو جون و سوره میلی از خوردن ناهار نبعد

 از دستاش دست آرتانو هم گرفتيکی ی هم که اصرار کردم دست منو گرفت تویبزنم وقت

 ... در اتاق آرتانو بازیه دونستم قصدش چی اون دستش و راه افتاد سمت اتاق آرتان ... نمیتو

 بست گفت:ی که در اتاقو می اتاق و در حالی هل داد توروکرد ما دو تا 

 کنم ....ی ... واسه عصرونه صداتون مین کم استراحت کنيه ين- بر

 تخت دويه ... من و آرتان ... ی اتاق خاليه کم داشتم ... ینو گفت و درو بست ... اه اه هماينو

ی که همون ساعتیشو که ساعت مچی نشست لب تخت و در حالینفره .... آرتان با خونسرد

 کرد گفت:ی بودم رو ازدستش باز ميدهبود که من براش خر

 خسته بودم ...یلی جونو ... خیلی بده نیرش- خدا خ
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 خونسردانه از لبیلی به آرتان کردم خی نگاهی چشمير ... زيومد ی خوابم میلی منم خراستش

 در آورد ... پشتشو کرد به من تای خودش لبا س راحتیتخت بلند شد رفت سر کمد و برا

یدم تخت و لحافو کشی زدم تویرجه شيع استفاده کرده سریتلباسشو عوض کنه ... منم از موقع

ی نچ نچی خودم .... چشمامو هم بستم ... برام مهم نبود که آرتان هم بخوابه کنارم ... صدایرو

 بود و زل زده بود به من.يستاده چشمامو باز کردم. آرتان کنار تخت دست به کمر ایدمکه شن

 چشماشو و گفتم:یمنم زل زدم تو

یه؟- هان چ

 زد و نشست لب تخت و گفت:لبخندی

 ...یچی- ه

 ... با حرص چشمياد ی خنده اش می صدايدم و دوباره چشمامو بستم. دیالی خی به دنده بزدم

 ویشونیش پی بود دستشو به صورت قائم گذاشته بود رویدهباز کردم و نگاش کردم. دراز کش

. غرغر کردم:يد خندی که زل زده بود به سقف داشت مینطورهم

!ی؟ خندی- چته تو؟ چرا م

 داره؟یات مملکت شما مالی تويدنم- خند

 ...ینی بی که بد می حواست باشه به من نخندی بفرما بخند .. ولیر- نخ

 به سمت من دستشوید چرخيهو دادم. ی گرفته بودم سمتش و تکون ميد به نشونه تهدانگشتمو

 و گفتم:یدم هوا گرفت. دستمو کشی دستش دست منو تويکی سرش و با اون يرگذاشت ز

- ا دستو ول کن ...

 ذاشت عقب بکشمش ... با همون لبخند کج گوشه لبش گفت:ی محکم گرفته بود و نمدستمو

یه؟- دوست دارم به زنم بخندم ... مشکل

 من خنده داره؟یه تونم بپرسم چی- م

 تر شد ... دستمو ول کرد و گفت:یق عملبخندش

 بخواب ...یر- بگ

 ...یدم خوابی- وا! من که داشتم م

 تونهی راحت مينقدر بود که آرتان ایب پرو پشتمو کردم بهش و چشمامو بستم. برام عجپرو

 فکراین همی آرتان! توين بود ای ازش سر نزنه ... عجب آدميی خطایچکنار من بخوابه و ه

 شد و خوابم برد ...ینبودم که چشمام سنگ
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 تونستم تکون بدم نهی افتادم ... نه دستامو میر جا گيه ی چشم باز کردم حس کردم تووقتی

يا شدم ... ينجوری تکون به خودم دادم که بفهمم چرا ايهپاهامو ... چشمامو کامل باز کردم و 

 بود و دستاشو دور بدنم حلقه کرده بود پاهاشم انداختهیدهباب الحوائج! آرتان پشت سرم خواب

 کم کم آروم شدم ... من وی بود سکته کنم! وليک حالت نزدين ايدن لحظه با ديه پاهام ... روی

 رو هميکی دستاش و اون ی از دستامو گذاشتم رويکی بهتر؟ ين از ای بغل هم! چیآرتان تو

 کرده ...ينکارو داشتم .... اصل ناراحت نبودم که چرا ای پاش ... چه حس خوبیگذاشتم رو

 چهار بود ...يک نگاه کردم ساعت نزدیم حالت بمونم. به ساعت مچین همی توداشمدوست 

یده منو بغل کرده بود که نفهمی استفاده کنم. آرتان کیت موقعين تونستم از ای پس میموقت داشت

 نفساشی آرتان ... داغی برد ... بوی خوابم نميگه دیبودم؟! بدجنس! چشمامو دوباره بستم ول

 بهی دونم چقدر گذشته بود که کسی دادن ... نمی بهم نميگه گردنم ... اجازه خواب رو دیرو

 جون بلند شد:یلی نیدر ضربه زد و به دنبالش صدا

- آرتان مامان ... ترسا ...

 جون رو بدم کهیلی خورد و حلقه دستاش دور من تنگ تر شد. خواستم جواب نی تکانآرتان

 آرتان بلند شد:یصدا

 الن مامان ...يايم ی- م

 کم کهيه. یدم نفهمیزی کردم خودمو به خواب بزنم که فکر کنه چی بود!!! عجب! سعیدار بپس

 کهیدم پاهام برداشت و از تکون خوردن تخت فهمیگذاشت دستاشو باز کرد . پاهاشم از رو

 کنه.ی خش خش معلوم بود که داره لبا س عوض می شه. از صدای تخت بلند میداره از رو

 آروم گفت:دلباسشو که عوض کر

 ...ی- تر

ی اسممو مخفف صدا نکرده بود. لبخندی!!!! چه مخفف کرد منو! تا حال کسی؟!!! ترجونم؟

 ازيکی ی خوردم و لی من خاص بود! تکونی بشر براين ایزنشست گوشه لبم ... همه چ

 بوديستاده تخت ايین. پاینه و اون منو نبینمش اونقدر کم که فقط بتونم ببیچشمامو باز کردم ول

 بست به مچ دستش دوباره صدام کرد:ی داشت ساعتشو مه کیو در حال

 خونه تون ...يم بريد- ترسا پاشو ... کم کم با

 شلوارش ... بعد از بستن ساعتشی هم افتاده بود رویراهنش باز بود و پیراهنش پی هادکمه

مشغول بسته دکمه هاش شد و دوباره گفت:
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 نبود...ین خوابت سنگينقدر دما ... تو که ای قلقلکت ميام ی می نشیدار بی- تر

 شلوارش و اومد نشست لب تخت. ازی رو تند تند کرد تویراهنش گرفت. پی خنده ام مداشت

 حالت من خنده اش گرفت ويدين چشمامو باز کردم و نشستم. با ديع قلقلکم بده سرينکهتر س ا

گفت:

- سلم عرض شد بانو ...

- سلم ... ساعت چنده؟

ی؟- مگه ساعت ندار

 ساعتم نگاه کردم و گفتم:به

 ... نخواستم ...یس- خس

 لب تخت بلند شد و گفت:از

 خوام بابات ناراحت بشن ...ی کشه ... نمی طول ميم و بريم- پاشو تا عصرونه مامانو بخور

 ازی چند باری احترام به بزرگترا بود ... حتید دوست داشتم ... به شدت مقیلی اخلقشو خاين

 بودم که قبل از رفتن به مطبش رفته و بهشون سر زده. رفت سمت در ... درو بازیده شنيزعز

 به سمت من انداخت:یکرد و نگاه

!يای؟ ی- نم

.یرون بیم شدم و همراه هم از اتاق رفتبلند

 هامونو کهیدی پدر جون عينکه و بعد از ايم جون و پدر جون خوردیلی رو کنار نعصرونه

 شاد کرد از خونهی منو کلی دونم ولی چند تا تراول تا نخورده بود بهمون داد و آرتانو نمینفر

 آورد که منوی خودش نمی سمت خونه ما ... آرتان اصل به رویم و رفتیرون بيمشون اومد

ی آهنگ قشنگ ميه رفتم و دنبال ی ور مین نگفتم ... داشتم با ضبط ماشیزی چمنمبغل کرده 

 ضبط چند تا آلبوم و ترک رو عقب جلو کرديموتگشتم که آرتان دستمو پس زد و خودش با ر

 نگاش کردمی چشمير خدا! بازم قرار نبود! زی ... ایدتا به آهنگ مورد نظرش رس

 آهنگ تو روين شد ازش بپرسم چرا تب ای ... کاش مد کری میشوخونسردانه داشت رانندگ

يه لل شدم ... آرتان ی ... ولی دوسش دارينقدر آهنگه که تو ای توی کنه ... چیگرفته ول نم

 قضاوت کنم.یش پیش خواست پی من دلم نمی کاراش به من بگه ولين خواست با ای میزیچ

 گم:ی کنم و می خاموش مبطو برم جلو ضی خودم تصور کردم که الن دستمو میشپ
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 کهیزی واقعا هر چيا شده؟ آیس واقعا تو به خاطر من چشمات خيا قرار نبود؟ آی- آرتان ... چ

 بهم بگو ...ی شده الن شده؟ آرتان اگه منو دوست داری ميدنبا

 گه:ی کنه و می نگام میهانه ذره عاقل اندر سفيه آرتان بعد

 خودتیش پيی چه برداشتای آهنگ معموليه ... از ی جنبه باشی بينقدر کردم ای- فکر نم

 که من بتونمیستی نی ترسا ... از اولم بهت گفتم تو دختری کم بزرگ شيه ... وقتشه یکرد

عاشقش بشم!

يا .... يین ... مثل درو باز کنم بپرم پایارم سر خودم بيی که اون موقع ممکن بود هر بلوای

ی کردم بعدم خودمو می پاره میکه آرتان با گازهام تيدم ... شايه گرير بکشم و بزنم زیغج

. آهنگ تموميدم صدا خندی خودم خنده ام گرفت و بی ... از فکراینا از ماشيکی یانداختم جلو

 پارک کردینو در خونه ماشی داده بودااااا ... جلویر ... آرتان دوباره زد از اول بخونه ... گشد

 رفتم به سمت خونه که آرتان دستمو گرفت و گفت:ی داشتم مير. سرمو انداختم زيم شدیادهو پ

 ...يم بريد- کجا؟! با هم با

 و بابا ويز تو ... عزیم ... در باز شد دست تو دست هم رفتيم و زنگو زدیم باهم رفتيی تادو

 بود به بابا ...ی احتراميه يد بابا دست منو ول کرد ... شايدناومدن استقبالمون ... آرتان با د

قط ... چقدر دوسش داشتم فیدم اشو بوسیده چروکی و گونه هايز بغل عزی تويدمفراغ بال پر

ی براش دلتنگ می هيدا ... جدیدمش بغل بابا و بوسی رفتم تويز دونست. بعد از عزیخدا م

 هم هستن. با خنده گفتم:ی آتوسا و مانيدم تو که دیم رفتيی چهارتاید عيکاتشدم ... بعد از تبر

- به به ... جمعتون جمعه ... فقط گلتون کمه ها ...

 هميز ... بابا و عزی کرد. من نشستم کنار آتوسا آرتان هم نشست کنار مانيید تای و مانخنديدن

يهو که يم زدی حرف می از هر دریم بحث گل انداخت ... داشتی و حسابیوستنبه جمعمون پ

 گفت:يواشکیآتوسا 

 ؟یه- ترسا طرلن ک

- هان؟!!!

!ی؟- چرا تعجب کرد

ی؟ شناسی- دختر خاله آرتانه ... تو طرلن رو از کجا م

 گفت:يانه موذی لبخندبا

- ماجراها داره ...
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 شده؟ی- چ

 ...یما- ن

- خب ...

 بهی با دختریش داشته با گوشیما کرد که نيف اونجا برام تعریم جون امروز که رفتینه- تهم

یما زده و نی رو پس میما مسائل داشته نی سريه دختره سر يا زده ... گویاسم طرلن حرف م

 بودیما نگران نیلی تو خيان جون که بعد از جرینه خواسته هر طور شده قانعش کنه. تهمیهم م

 خواد که بگهی اتاقش و ازش می ره توی شه می تموم میما و تا تما س نياره ی نمطاقتدلش 

 ده.ی نمی آمار خاصيگه دی تولد تو باهاش آشنا شده ولی گه توی هم فقط میما ... نیهطرلن ک

 کاه ... شماره طرلن رو از کجا آورده؟ فکر نکنم طرلن بهش پاير آب زیمای- عجب! ن

بده ...

 کم داره ؟ی چیما- وا! دلشم بخواد ... مگه ن

يی فهمه حرفای می جون وقتینه ترسم تهمی داشته ... ميادی آتوسا ... طرلن مشکلت زین- بب

 ...ی حرف بزنیما حتما با نيد رابطه ام ... باينبزنه که دلش بشکنه ... من نگران ا

 شده مگه؟ چرا من بگم؟ خودت بگو!ی چی؟- چه مشکل

 ...یقه دقيه- گوش کن 

 کردم. تا حرفام تموم شديف آتوسا تعری دونستم رو برای که میزی از اون چی تند تند شمه او

 و گفت:ید کشی آهیرتآتوسا با ح

 ...یوونی حی- آخ

 جا نزنه ...يهو ید شنی نکرده وقتيی وقت خدايه بگو که یما نی رو براينا- حال آتوسا تو برو ا

ی کنه بعد بره سراغ طرلن ... آرتان تازه طرلن رو به زندگیبعدشم اول مامانش رو راض

 برگردونده ها ...یعاد

 ...ی تریمی صمیما ... تو که با نی گی- چرا خودت بهش نم

 سرمو تکونیوتین؟ گی ذاره لی حساسه سرمو میما گفتم آرتان رو نی گفتم؟ می ميد باچی

دادم و گفتم:

 ناراحت بشه.يد ... بعدم من دوست ندارم خبر بد بهش بدم ... شاینیش بی- تو زودتر از من م

 قانع شد و گفت:آتوسا

 گم ...ی خب خودم بهش می- خل
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 عوض کردم و گفتم:بحثو

 ... دلم آب شديگه دیار بیا خاله رو به دنینگیل جين- آتوسا زود باش ا

 دست من و گفت:ی شکمش ... دستشو گذاشت روی حرف دستمو گذاشتم روين دنبال ابه

ی؟ منو خاله کنی خوای خودت نمینم ... ببيزم عزی بصبريد بايگه- سه چهار ماه د

 حرف آتوسا حرف دل همه بودين بگم که متوجه سکوت جمع شدم ... انگار ایزی چيه خواستم

 تو هم بود ...يد بود ... اخماش شدیکه زل زده بودن به من. به آرتان نگاه کردم ... انگار عصب

 بهش برخورده ... دلت هم بخواد که منينقدر بهش گفتن که ایخب بابا! چته حال؟ انگار چ

 زدم و گفتم:یمامان بچه ات باشم ... به دست آتوسا ضربه ا

 کردم ... فکر کنمی شش ماهه که عروسيک تازه نزدینی بی می که بکنی حساب سر انگشتيه- 

!یست؟ کم زود باشه ... نيه

 و گفت:خنديد

 ...ی به خودت بنجنبيگه تا سه سال ديد- از الن که بهت بگم شا

 شدی و هنوزم اخماش در هم بود. کاش مير به آرتان نگاه کردم. سرشو انداخته بود زدوباره

 بهش بگم چه مرگته! فقط بپرسم چته؟! چراياد ی نه دلم نمیبرم ازش بپرسم چه مرگته؟ وا

 من برمی خوان؟ ناراحت نشو ... وقتی همه ازمون بچه مينکه از ای ... ناراحت شدیاخم کرد

 بغض گلومو گرفت ... کاش آرتان هم مثل منیار اختی شه. بی مشخص مراشون بیزهمه چ

 ...یرون بیام بزنم و بی چرخيه ذهنش ی لحظه برم تويه ی شد فقط برای کرد. کاش میفکر م

 مرموزينقدر انار ... کاش آرتان این بود ... عیدا دلشون پیکاش به قول سهراب مردم دانه ها

 مرموز بودنش بودم.ين ايوونه ... دذريم از حق نگینبود ... ول

يم بريگه که ديم پا شدينا و بعد از شام هم ما و هم آتوسا ايم جمع خونواده خودم خوردی توشامو

ی خوش به حالم شد ... بعد از خداحافظیلی خيگه داد و من دیدیخونه مون ... بابا هم بهمون ع

. هنوزاد زد و راه افتی مانی برای ... آرتان بوقيم شدینا سوار ماشينا اينا و ماينااز مامان ا

 که داد آرتان هوا رفت:يم از خونه فاصله نگرفته بودیزیچ

ی؟ گی- تو چرا به خواهرت نم

 تعجب گفتم:با

- هان؟

 رو ندارم ...يا مسخره بازين- ترسا ... من حوصله ا
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 شم ...ی آرتان؟ من متوجه نمی گی می- چ

 رفتنت رو به خواهرت بگو ...یه کنم ازت قضی ترسا خواهش مین- بب

 شدم ... با خشم گفتم:ی می کم کم عصبداشتم

 چرایست؟ نی عرو س براش موندنين ای گی چرا بهش نمی؟ گی جون نمیلی- خودت چرا به ن

 از من نوه اشو بخواد ...يد نبای گینم

 و نگهیابون کنار خید کشینو خواست داد بزنه ... ماشی نگام کرد. انگار می با کلفگآرتان

ين موهاش ... ای کشه توی دست می که چطور با کلفگيدمش دی ... ميین پايدداشت ... پر

 ازيد پری شد می می کرده بود ... تا عصبينکارو کرد ... تا حال چند بار ایکار آرومش م

 قدم زد.ین دور و اطراف ماشی ربعيه کرد. ی میدا آزاد پی به هوایاز ... انگار نیرون بینماش

 بهمينهمه بگو ... اگه هم نه که پس ایا بی داریمعلوم نبود چشه! خب لمصب اگه حرف

 که گذشت اومد سوار شد و راه افتاد. آروم تر شده بود از چهرهيگه کم ديه یه؟ واسه چيختنتر

 درشیف کی زنگ زد. از تویم که گوشيدم جویاش هم مشخص بود ... داشتم پوست لبمو م

 که بايد بود ... فکر کنم اسم شبنم رو دیم صفحه گوشیآوردم شبنم بود ... نگاه آرتان هم رو

یو بهم زنگ نزد! وگرنه گوشیما نیت موقعين ای ... خوب شد حال تويد نگاشو دزدیخیالیب

 جواب دادم:ی نداشتم ولصله برون. حویشه کرد از شیپرت م

- الو ...

 خره دلم واسه هان گفتنت تنگ شده ...ی- ا

 ام گرفت و گفتم:خنده

- هان؟

- هان و درد به گورت ...

!یشعور- ا ب

 و گفت:يد غش خندغش

- ترسا دستم به شلوارت به دادم بر س ...

 ...ی شده باز؟ مشاور کم آوردی- چ

- بدجور ...

 تو سر من کرده؟ی- اردلن باز چه خاک

 اردلنه؟یدی- از کجا فهم
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 فکر کردن نداره.يگه که دين ... ای افتی به بال بال زدن مينجوری- آخه تو فقط واسه اردلن ا

 و گفت:خنديد

 اونی طبق معمول محل سگ بهش نذاشتم وليم الن خونه مادربزرگم بودین- ترسا تا هم

 رو دوريی چاینی خواست سی مادربزرگم می وقتی کلفه بود. حتیلی انگار خیشهبرعکس هم

 رو طرف من ...ینی اول از همه آورد سی کمکش کنه وليعنیبگردونه ازش گرفت که 

- به به! خب ...

 خورم ...ی نگاش کنم گفتم نمينکه- منم بدون ا

 خنده و گفتم:ير ززدم

 ...ی داريول- بابا ا

 به خصوص که اسمیاره خواد سر از حرفامون دربی بود میدا بامزه شده بود پیلی آرتان خقیافه

 اردلن ... الن آرتان تو ذهنش گورشو هم کنده بایچاره بود ... بیده حرفام شنین بيدیجد

 شدهیز تی شبنمو با اون گوشای بلندتر کردم تا صدایمو گوشی خودش ... از عمد صدایدستا

 ... گفت:وهاش بشن

 کردم کهی خونه مون داشتم لباسامو عوض ميم همه اش به جهنم ... الن تازه اومدينا- حال ا

 شه ترسا .... اردلن بووووووووووووود ...یبرام ا س ام ا س اومد ... هنوزم باورم نم

 خودش ...ی زد برای بندريه که پرده گوشم ید کشیغ جین گرفتم اونطرف ... همچگوشیو

 که تموم شد گفتم:یغشج

 رسه ...ی روز مين! دوما من مطمئن بودم اينه بوزی- اول که کرم کرد

 سرم ...ی تويزم بری- حال چه خاک

 سر جاش ...یاد آجر بزن تو سرت بلکه عقلت بيه تو سرت ... يزی بریست- خاک لزم ن

ی؟ چيعنی- 

 ...يگه دی کار کنی چيد خبر مرگ من! خب معلومه الن بايعنی- 

 ... حتما!ینمت ببيد به من ا س ام ا س داده فردا باين این فهمم منظورتو ... ببی- من نم

- بگو گذاشتم برات!

- هان؟

 کاری ... اصل تو با من چیام تونم بی خب بهش بگو کار دارم نمی؟- شبنمممممم خنگ شد

ی؟دار
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 تو سرم زدم اردلن برگرده حال که برگشته براش طاقچه بال بذارم ...ينقدر- وا! من ا

 راحت هم باهاشیلی و خی ... تو اگه الن جوابشو بديگه دی گم خنگی مین- خب واسه هم

 کردن توی راضی اگه برای آدم راحت الوصول ... وليه به ی شی ميل براش تبدیقرار بذار

 زودیاره راحت به دست بیزيو چيه دونه ... آدم اگه ی بزنه اونوقت قدر تو رو میشبه آب و آت

 نگهی اونوقت برایاره به دستش بی اگه به سختی نداره ولیتی ده براش هم اهممیهم از دستش 

 ذاره ....ی ميهداشتنش از جون ما

 کم سکوت کرد و بعدش گفت:يه

 گم ...ی مینو- آره حق با توئه ... باشه هم

 سفته ها!یب پسرخاله تو هم عجين ... ایما خودمونی ... ولی کنی کار می چینم برو ببيکل- بار

 ذره ول کرد ...يهبعد از هفت ماه تازه خودشو 

 ... بدجور مغروره ...یزيه- بد چ

 جلو ...یاد شد دوباره بی که راضی- توام غرورشو گرفت

 ازت ممنون ...یلی- ترسا خ

 هم به کار نبر ... من عادت کردم از تو و بنفشهيب غریب عجی برو ... واژه هايگه- خب د

فقط فحش بشنوم.

 و گفت:يد غش خندغش

 خره ...يم- از بس دوستت دار

 شد.ير- آره معلومه ... برو جواب ا س ام اسشو بده د

- باشه باشه فعل خداحافظ

- خداحافظ.

ی ... خوش به حالش! کاش منم مید کردم. اونم به عشقش رسی می به شبنم هم حسودداشتم

 داشته باشم .یشهتونستم آرتانو واسه هم

:ید کشیرون فکر بی آرتان منو از توصدای

 به دوستات ؟ی دی- مشاوره م

 کردم و گفتم:نگاش

 داره؟!يرادی- ا

 نگو که بعد برات دردسر بشه ...یزی چيه ی- نه ... راحت باش ... ول

423

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 حواسم هست ...یر- نخ

- انشال ...

 و خستهيکنواخت ی ... از فردا دوباره زندگيم شدیاده پيی در پارک کرد و دوتای جلوماشینو

 از صبح تا شب فقطيد بود و بایل تعطید شد. کل س زبانمم پنج روز اول عیکننده من شروع م

ی دوره ميی جورايه بار خونده بودم و فقط داشتم يه خوندم. حال خوبه همه اشو یدر س م

یلی خیلی و خيز گفت که واقعا ری رو بهم می آرتان فوق العاده بود! نکاتی کمکایکردم. ول

 قبولی شم. ولی میزی چيه ادامه بدم ینجور دونستم اگه تا دم کنکور همیمهم بودن. خودم م

يی کدوم از جاهایچ هيگه دادم برم که دی میح داشت؟ ترجی ايدهشدنم بدون داشتن آرتان چه فا

یازه بال. آرتان خمیم و رفتيم سوار آسانسور شديی. دو تاینم انداختن رو نبی مان آرتيادکه منو 

 حرف به من بزنهی کلمه اينکه خونه بدون ای تویم و معلوم بود خسته است. تا رفتید کشیم

ی بال انداختم و منم رفتم توی اتاقش در اتاقو هم بست. شونه ای انداخت و رفت تويرسرشو ز

 به عکسام انداختم و رفتمی دادم بخوابم ... لباسامو عوض کردم ... نگاهی مجیحاتاقم ... تر

 فکر کردن نداشتم. چشمامو بستم وی برای جونيگه که دينقدر خسته بودم ... ایلی تختم... خیتو

به خواب فرو رفتم.

!ی مسخره اید- چه ع

 خونهی تويگه دی بلند گفتم. بعد از روز اول که رفتم مهمونی جمله رو به خودم با صدااين

 خونه مونیاد بیچکس داد هی داد و اجازه نمی همه رو هم آرتان میحبس بودم ... جواب تلفنا

 از رفتنم خبریچکس هی خونم ولی کنکور می دونستن من دارم برای ... حال همه میمهمون

 نبود ...ی خبريی از اون نرم خويگه شد و دی روز به روز داشت بداخلق تر متاننداشت. آر

 شده بود ... امروزیر از حد سختگياد گرفت زی ميراد زد به در س خوندنم ایهمه اش غر م

يی بدر جایزده سی بهم گفت فردا برای رحمی بود ... آرتان در کمال بينروز دوازده فرورد

 کرد منم کهی اتاقش داشت طبق معمول قرار نبود رو گوش می الن هم رفته بود تويم رینم

 ... خسته شده بودم دلميی اتاق مطالعه ام و آشپزخونه و دستشویر کردن مسیکارم شده بود ط

 مغزم کششيگه روز بود که کارم شده بود در س خوندن ... ديازده خواست داد بزنم. یم

ی مردم. نشستم روی وگرنه میرون رفتم بید از خونه مي کنم ... بايهنداشت. دوست داشتم گر

 بکن... صدام اونقدر بلند بود کهيه گری نکن کيه ... حال گريه گرير زدم زیار اختیکاناپه و ب

 در اتاق آرتان بازيهو آهنگ اتاق آرتان رد بشه و به گوشش برسه ... ی زمزمه هایاز صدا
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 سمتيد زدم. آرتان دوی مرده بود داشتم زار مامانم که می روزین ... من عیرون بيدشد و پر

 باید ترسی دستاش انگار می گرفت توی منو به نرمی کاناپه بازوهایمن نشست کنارم رو

 گفت:ی دوباره کبود بشه. با نگرانی فشارين تریککوچ

 بهت زد؟ی حرفی زنگ زد؟ کسی کسی؟ کنی ميه شده؟ چرا گری- ترسا ... ترسا چ

 تکون دادم. شونه هامو تکون داد و گفت:ی به نشونه نفسرمو

 حرف بزن ترساااااای؟ کنی ميه گری چرا داريزم؟- پس چته؟ چته عز

 دهنمو قورت دادم تا هق هقم قطع بشه و بتونم بگم چه مرگمه ...آب

- من ... من حوص ... حوصله ام سر رفته ...

 چشمام:ی دستاش و زل زد توین صورتمو گرفت بآرتان

!!!ین؟- هم

ید خنده ... منو کشير آرتان زد زيهو ... يین ام شدت گرفت و سرمو بردم بال و پايه گردوباره

 گفت:ی بغلش و با لحن کشداریتو

يیییییززززممممم- عز

 ام ادامه دادم. موهامو نوازش کرد و در گوشم گفت:يه شونه اش و به گری گذاشتم روسرمو

ين از اینی بی می خوبیجه در س خسته ات کرده؟ عوضش نتی؟ ... خسته شديزم- عز

 خوام ...ی ... باور کن من صلحتو میخستگ

 ...یرون روزه پامو از خونه نذاشتم بيازده در س بخونم ... يگه خوام دی- نم

 همون لبخند منو از خودش جدا کرد و گفت:با

 کهینم برنامه خوب بچيه دم برات ی ... قول ميم کردی روياده کم زيه- حق با توئه ... 

 برگرده ...يت در بره و دوباره انرژیتخستگ

 و از جاش بلندید به گونه من کشی کردم که تلفن زنگ زد. آرتان دست نوازشی نگاش مداشتم

شد. رفت سمت تلفن و جواب داد:

- الو ...

 خوبه؟ی ... مانین ممنون شما خوبیلی- سلم آتوسا خانوم خ

 ...ین خدمتتون ... سلمت باشی- بله بله هست ... گوش

 گرفت به سمت من و گفت:گوشیو

- ترسا ... پاشو خواهرته ...
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 گرفتم:یو جا بلند شدم. اشکامو پاک کردم و گوشاز

- سلم

ی؟ .... خوبی- سلم خواهر

 چطوره؟ی خوبه؟ مانی نی ... نی ... تو خوبی- مرس

ين؟ کاره ای ... ترسا جونم فردا چیم- هممون خوب

 کردم بخندم:سعی

 کاره ...یچ- ه

 ...ين نداری- خب پس برنامه خاص

- نه ..

 گذره ....ی خوش میاين شما هم بيد ... بایم دعوتی مانی- چه خوب! فردا همه باغ بابا

 ذوق گفتم:با

!!!ی؟ مانی- باغ بابا

ی خوش گذشت. باغ خوشگلی اونجا و حسابیم بدر رفتیزده سی بودم ... پارسال هم براعاشقش

بود ... آتوسا گفت:

يد هم بايگه کار ديه ی زنگ زدم بهت ... ولینم همی ... برای دونستم دوسش داری- آره م

 ...یبکن

ی؟- چ

ی حرف زدم ... اونم خوب به حرفام گوش کرد و بعدم گفت همه اشو میما- اول که من با ن

ی رابطه ایما نشده بوده با نی راضینم همی خود طرلن براش گفته بود و برايادونه ... گو

 جون خواستهینه هم تهمی جون حرف زده ... وقتینه مورد با تهمين هم در ایماداشته باشه ... ن

 گوشهيه زنم هم یست ... برام مهم نيه ايگه کس دیش مامان! منم دلم پین گفته ببیما کنه نتمخالف

يه به ی خوام کاری که بعدا از اونم مینطور شوهر و بچه مرحومش باشه ... همیشاز قلبش پ

 دختر باشم ويه ی تونم برای نمی پسر کامليگهگوشه کوچولو از قلب من نداشته باشه ... منم د

ی جون ازم خواسته به تو بگم بینه شده ... حال تهمی تو گوشش خونده که راضينقدر اصهخل

 باغ ...یزحمت خاله آرتانو هم دعوت کن

 ..يم ری به در نمیزده ... آرتان گفته بود سیدم کشآه

 گرفتم و گفتم:یو گوشی دهنی شده؟ جلوی با دستش اشاره کرد چيد پکر منو دیافه قی وقتآرتان
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 تو که ...ی بدر ... ولیزده سی ... برای مانی باغ بابايم گه فردا بری- آتوسا م

 وسط حرفم و گفت:پريد

ی؟ بری- دوست دار

 تعجب گفتم:با

- هان؟

 من خنده اش گرفت و گفت:یافه قاز

!ی؟ بری گم دوست داری- م

- معلومه که دوست دارم ... از خدامه!

 ...يم ری- پس م

 به آتوسا گفتم :ی ... زودیرم بمی داشتم از شاددوست

 ...یان گم با ما بی نداشتن می زنم اگه برنامه ای به اونا هم زنگ ميايم ی- باشه آتوسا م

 هماهنگ کنه ...ی بده دست آرتان تا با مانیو پس گوشی- اوک

 پرت کردم سمت آرتان و گفت:گوشیو

 ...یه- مان

ی جوريه يد دست خودم نبود بايگه شد. دی گرفت و مشغول صحبت با مانیو گوشآرتان

يدم غصه بخورم ... پرياد زی قربونت برم که نذاشتی خدا الهی کردم. ای می خالیموخوشحال

 ...یدن آهنگ شاد آوردم و همون وسط شروع کردم به رقصيهسمت ضبط و روشنش کردم ... 

 کرد و دری افتاد به آرتان با دهن باز داشت به من نگاه منگام برقص ... یحال نرقص ک

 گفت:ی فقط میجواب مان

- باشه ... نه ... آره ... حتملا

يهو دونم چقدر گذشته بود که ی ام گرفت. پشتمو کردم بهش و به قر دادنم ادامه دادم ... نمخنده

 اومد سمت من؟ منوی قطع کرد؟ کیو گوشی کيندستاش دور بدنم حلقه شد ... ثابت شدم. ا

 گوشم گفت:یبرگردوند به سمت خودشو و تو

ی؟ رقصی مينجوری ای شی خوشحال میلی خی وقتیشه- هم

 باشم. گفتم:ی کردم عادسعی

 ...یشه- آره ... هم

 تا حال ؟يدن عکس العمل تو رو دين ایا- ک
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 شد. با خنده گفتم:ی ميب غریب داشت عجباز

 ...يز- شبنم بنفشه آتوسا عز

 وسط حرفم و گفت:پريد

 مردا ...ی- تو

 زبون من حرف بکشه. خاک بر سر من که بلد نبودم دروغ بگم.ير خواست از زی مبدجنس

گفتم:

 ...یما ... نی مانی ... بابای- بابام .... مان

ی برای اقدامیچ بود که هیب شدم ... عجی دستاش له مین دستش دوبرابر شد. داشتم بفشار

 ولميهو فشارم داد که کم مونده بود استخونام له بشه. ينقدر دادم. ای خودم انجام نمیدن کشیرونب

 و با دستيستادم چش شده بود؟! همونجا سر جام اينکرد و با سرعت رفت سمت اتاقش ... ا

 در س خوندن ...ی گرفته بودم برای دردم گرفته بود ... دوباره انرژیلیبدنمو نوازش کردم خ

 شد ...ی کرد اونقدر که عکس العمل آرتان برام کمرنگ میفکر فردا ذوق زده ام م

 صداشو خفه کردمیض برداشتم با غیو بال ... گوشيدم پری آنشرلی هفت صبح از صداساعت

و گفتم:

 به در ...یزده خوام برم سی- من غلط کردم گفتم م

 برد. بلند شدم نشستم ... لجم گرفته بود. رفتم ازی خوابمم نميگه دی دوباره بخوابم ولخواستم

 و بعدشيی دستشوی ... فکر کنم آرتان حموم بود. رفتم تويومد ی آب می ... صدایروناتاق ب

 رویازمون مورد نيل وسایک نیک سبد مخصوص پیبساط صبحانه رو آماده کردم. داشتم تو

 داغون گفت:ی ایافه آشپزخونه و با قی ذاشتم که آرتان اومد تویم

ی؟ شدیدار- ب

- پ نه پ ...

 وسط حرفم و با خنده گفت:اومد

ی؟ مورد بود ... حاضری سوالم بیدم خب ... فهمیلی- خ

 ...یستم نه من حاضر نيم؟- ساعت چند قرار دار

 ... بدو حاضر شو ...يم ری با هم مينجا ايان ی- ساعت هشت ... م

 سورمهین شلوار جيه با ی شرت تنگ مشکی تيه اتاقم. ی تند صبحانه مو خوردم و رفتم توتند

 سرم ...ی رویدم کشيمو و سورمه اید سفی هم تنم کردم و روسریدمو سفی مانتویدم پوشیا
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 خواستمی هم هست ... نمیما دونستم نی اش گذشتم ... میه بقیرچشمامو سورمه زدم و از خ

 برداشتم رفتمیفمو رفت بگم! کيادم خاک تو سرم ... طرلنو ی!!! وایما؟. نشهآرتان حسا س ب

:یدم و نالیرونب

- آرتاااااااااان ...

ی تيه تنش بود با ی شلوار گرمکن مشکيه ... یرون هم حاضر و آماده از اتاقش اومد بآرتان

 من انداخت و گفت:ی به سرتاپای بود. نگاهیپ خوش تينقدر ... قربونش برم که ایشرت مشک

 شده؟یزی- بله .... چ

 رفت ...يادم یزی چيه- 

ی؟- چ

 گفتم؟!!! جهنم و ضرر ...ی به ارتان مبايد

 رفت! حال فکريادم ی آتوسا بهم گفت خونواده خاله تو هم دعوت کنم ... وليروز- آرتان ... د

 کنن از عمد نگفتم.یم

 اپن برداشت و گفت:ی از رویکو نیک پسبد

 ...يان ی بهشون گفتم ... ميروز هم به من گفت ... خودم دی- مان

 کردما ...ی داشتم سکته می ... کلییییییی مرسی وای- ا

 ... برگشت به طرفم و گفت:يساد دفعه دم در وايه

 ...يا حرفا زدين بار آخرت بود از ای؟ مسخره سکته کنیزای چين ای- برا

 و گفتم:یدم اخماش در هم شده بود که ترسچنان

- باشه ...

 خودمو بهيا بود که آرتان اخلق نداشت و بد اخلق شده بود ... خدايی از اون روزاامروز

 و خاله اشينا ای مانین ماشی تویم رو که گذاشتيل خوش اخلق ... وساين سپارم با ایخودت م

 ...ينا ای سمت باغ مانيم هم اومدن و همه با هم راه افتاديناا

 حوصله اخلق گند آرتان رو نداشتم ... بایقتا طول راه خودمو زده بودم به خواب ... حقتمام

 در باز بشه ...يم و منتظريستاديم در باغ ای چشم باز کردم و متوجه شدم جلوینتوقف ماش

ی از چشماش برداشت گذاشت روینکشو به بدنم دادم. آرتان عیصاف نشستم و کش و قوس

موهاش و گفت:
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- ساعت خواب ...

 خسته بودم ...یلی- خ

- آره مشخص بود ...

 گاز.ی کرد و پاشو فشار داد روی پوفیما نيدن باز شد و آرتان با دیما موقع در توسط نهمون

 آرتان به تکون دادن سر اکتفای جوابشو دادم. ولی برامون دست تکون داد و من با شادیمان

 کنه وی به من فکر نمیما نيگه بدجنس بشه. خبر نداشت که که دیماکرد که باعث شد نگاه ن

يه ... یم گذشتی فقط و فقط طرلنه ... همه دنبال هم از جاده شنیلش که اومده استقبال دلمالن ه

 درخت هاين از ای گذشت و بعضی عالمه درخت پر شکوفه ميه ین که از بی طولنیجاده شن

 زدم و گفتم:ی انداختن ... لبخندی می کارتون آنشرلياد جاده شده بودن و منو ين ايبونسا

- چقدر قشنگههههه!!!!!

 و گفت:ید کشیقی نفس عمآرتان

 گذره.ی دونم که امروز اصل به من خوش نمی الن مین از همی- آره ... قشنگه ... ول

 شد.ی میده شر شر آب به وضوح شنی ساختمون وسط باغ متوقف شد ... صدای جلوماشین

 دونستم که اون پشتی ... ميومد ی بود که صدا از اونجا می آبشار مصنوعيهپشت ساختمون 

 چشماش و گفتم:ی بهشت مجسم وجود داره. زل زدم تويه

 ...یری به خودت سخت نگیزو گذره اگه همه چی- بهت خوش م

 روی مانیبال شدن. آتوسا توپ والی میاده پینا ... همه داشتن از ماشيین پايدم گفتم و پراينو

پرت کرد طرفم و گفت:

 ترسا ...یرش- بگ

 کهیما رو به نین همی تونست ورجه وورجه کنه برای. خود آتوسا نمیدم قاپی هوای رو توتوپ

 کرد گفتم:یداشت نگام م

 ...یما نيسا- وا

 شروع شد ...یبالمون توپ ... والير اومد جلوم و زد زيع توپ رو براش انداختم ... سرو

 کهیم توپ رو مهار کنیم تونستی ساعت ها هم ميد و شايم کردی می بازیجفتمون در حد عال

يدم که پری سر من وقتی توپ از باليهو که يم به هم نداده بودیشتر. چند پا س بیفته نین زمیرو
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 که با خشم توپ رو پرتيدم شد. با تعجب برگشتم عقب و آرتان رو ديد نا پديرش بزنم زابال ت

کرد اون طرف و گفت:

 همی سلميه داخل ... يم رو ببريل وسایا بعد ... فعل بی ها رو بذار برای بچه بازين- ا

 ... زشته!یمبکن

 گفتم:یما تکون دادم و به نسری

- باشه واسه بعد ...

ی سلم احوالپرسیما و نی مانی جون و باباینه و سرشو تکون داد. با تهميد فقط خندیما نولی

 بسنده کردم.ی سلم خشک و خاليه! فقط به ی هم بود ... دختره نکبت افاده ایا ... مانيمکرد

یم خواستی می کرد که لجمو در آورد و وقتی گرم باهاش سلم و احوالپرسی آرتان حسابیول

 پاش ... چون من با کفش بودم و اونی کفششو در آورد پامو گذاشتم روی تو از عمد وقتيمبر

 و فقط گفت:یاورد خودش نی به رویبدون کفش دردش گرفت ... ول

 ...يدی منو انگار ندی- خانومم حواستو جمع کن ... پا

 گفتم:ی زورکی و محبت آرتان قلمبه شده بود ... با لبخنديم جمع بودی توبازم

 ...ید- اوا ببخش

 بايزن بابا و عزيديم که دیه کینم بوق اومد ... برگشتم ببی شدم بند کفشامو باز کنم که صداخم

 ها از سری جون ... به به پس جمعمون جمع بود!! دوباره سلم و احوالپرسیلیپدر جون و ن

 باباین صندوق عقب ماشی اون ها هم به داخل منتقل شد ... داشتم از تويلگرفته شد و وسا

 بابا!ی ... اید بوق دوباره نگاهم رو به سمت جاده کشی آوردم که صدای رو در میونش قلطبسا

ی پر از پسر ... دوستاین پر از دختر و دو تا ماشین ماشيه بودن ... يگه دین سه تا ماشينبارا

 شناخت همه با همی نمیو کسی کسينکه و با ايین پايختن بودن!!! چه خبر بود!!! همه ریمان

:يد. آرتان کنار گوشم غريم شدی بگو بخند و سلم احوالپرسولمشغ

 باغ؟ين ای خواد راه بندازه توی می- پارت

 گذره ...ی خوش میشتر شلوغ تر باشه بی دونم؟ تازه مگه بده؟ هر چی- من چه م

 رو از دست من گرفت و در گوشم دوباره گفت:يل وساآرتان

 ...یری گی لحظه هم از من فاصله نميه- ترسا ... 

 ...یستن آرتان ! گانگستر که نیخیال- ب

 کلمه ...يه که حرفم ی دونی که گفتم ... مین- هم
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یوه به میم داخل ساختمون و نشستیم نگاش کردم. مچ دستمو گرفت و راه افتاد. همه رفتفقط

 گذاشتن.یون قليه درست کردن و جلو هر سه نفر یون جمع قلیخوردن و تخمه شکستن. پسرها

 و گفت:ی هلش داد طرف مانيع دونه گذاشتن ... آرتان سريه هم ی من و آرتان و مانیجلو

 داداش ... خودت زحمتشو بکش ...یستیم- ماا اهلش ن

 کردم:اعتراض

 خوام ...ی- ا آرتان من م

 چپ نگام کرد و گفت:چپ

ياد؟ ی- چند بار بگم از دود بدم م

 ...ياد ی من که بدم نمياد ی- تو بدت م

- ترسا ...

ی کردم دست منو می اعتراض ميگه کلمه ديه گفتم؟ ی می صدام کرد که لل شدم ... چهمچین

 تموم شدیون و تخمه و قلیوه می شد. وقتی بدرم زهرمارم میزده گردوند ... سیگرفت و برم م

 شدم. به دویه و منتظر بقیرون بيدم ... من اول از همه پری بازیرون بيمهمه بلند شدن که بر

 داد فقط نگاهیح و ترجید ... آرتان کنار کشیم کنی بازی و قرار شد وسطيم شدتقسیمدسته 

 ويستاديم مقابل بود ... ما وسط ایم تی تویما و نيم افتادی گروه مانیکنه ... من و طرلن تو

ی می تر و فرز چنان جا خالی داشتن منو بزنن و منم حسابی شروع شد. همه پسرا سعیباز

 مبهوت شده بودن ... همه خوردن جز من و طرلن ... طرلن زبر واشوندادم که همه 

 کهیما بود ... توپو دادن به نی بود که هنوز وسط بازیش از خوش شانسیزرنگ نبود ول

ی ايانه به طرلن ... لبخند موذيکی نگاه به من کرد يه یما از ما دو تا رو بده ... نيکی یبترت

:فت گیبه من زد و با لحن خاص

- طرلن؟

 هم با تعجب نگاش کرد و گفت:طرلن

- بله ...

 توپ رو بزنه به پاش وی بود تا با بدجنسی کافیما نی طرلن برای حوا س پرتین همولی

یما به نی همه بلند شد ... طرلن چپ چپی هورااااياد نکنه. فریدا دادن پیطرلن مهلت جا خال

 ...یروننگاه کرد و رفت ب
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 بدیلی دختر همه شونم خيه گروه که از قضا شش تا پسر بودن و يه ین من مونده بودم بحال

یما دادم ... توپ افتاد دست نی ضربه به سمتم روانه شد که جا خالین کردن ... اولینگام م

ياد فری ... صدايدم راحت از روش پریلی نرم انداخت به سمتم منم خیلیدوباره ... توپ رو خ

 شد:لندهمه ب

 چه وضع زدنه ...ين ایما- ا ن

!ی؟ کنيش نازی خوای- مگه م

 دو تاش رفته تا حال ...يم نداریشتر ... ده تا ضربه که بين ندیما توپ رو به نيگه- د

 و گفت:يف حریم تی آرتان اومد وسط ... رفت تويهو کردن که ی مياد داشتن داد و فرهمه

 به من ...ين- توپ رو بد

 با خنده گفت:یما کردم ... نی با تعجب نگاش مداشتم

- آرتان خان نظرتون عوض شد؟

 زد ....يد بای زبل منو چطورين خوام نشونتون بدم ای- نه م

 هام داشت گوشامو کری هم گروهيق تشوياد ... فريستاد رو دادن به آرتان ... روبروم اتوپ

 چشمام ... منمی و گرفت ... زل زده بود توین زمی کرد ... آرتان توپ رو چند بار زد رویم

 پرتش کرد ...يع حرکت سريه گرفت ... توپ رو برد عقب و با یز اون ... خی چشمایتو

 شکممی همان و فرود اومدن توپ تویدن چرخی از پشت کمرم رد بشه ولکهاومدم بچرخم 

همان... دردم گرفت ... شکممو و گرفتم و گفتم:

- آ خ ...

 آرتان اومد بهی ... وليدن پری ميین هوار هوارشون بلند شده بود و داشتن بال و پاصدای

 منو بزنه ... نه به آرتان کهیومد که اصل دلش نیما خواستم نگاش کنم. نه به نیسمت من ... نم

 ازیرون شکمم ... با اخم نگاش کردم و راه افتادم به سمت بیبا اون شدت توپ رو زد تو

 حواسش به من نبود ... آرتان با سرعت خودشو به من رسوند ... بازوموی ... کسینزم

 دستش در آوردم... با خشم نگاش کردم و به راهم ادامه دادم. اومدی ... بازومو از تویدکش

 گفت:ی دستش ... با ناراحتی و شونه ها مو گرفت تويستادجلوم ا

!ی؟- خوب

:غريدم
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ی می؟ منو بزنی تونی می بگی خواستی میه؟ ... چی محکم تر بزنی خواستی- برات مهمه؟ م

 کنن؟!!يقت دخترا تشویخواست

 کردم دستشو پسی حسا س بودم. سعیلی شکمم خی روی شکمم ... وووی گذاشت رودستشو

 اجازه نداد و آروم گفت:یبزنم ول

 نبود ...ين- قصدم ا

 نقطه حسا س بود نتونستم صدامو بال ببرم و آروم گفتم:ی دستش روينکه خاطر ابه

 بود ؟ی- پس قصدت چ

 شد و گفت:يدار گوشه لبش پدی جونم افتاده ... لبخندی توی درديه ید فهمانگار

 ... دوست نداشتم اونا بزننت ...ی شش تا پسر وروجه وورجه کنین- دو س نداشتم و تک تنها ب

!ین ... همیرون بکشمت بی کوفتینخواستم زودتر از اون زم

 خودش ... با شصت دستش گونه امو نوازشی داشت برايی نگاش کردم ... چه استدللفقط

کرد و گفت:

 محکم زدم؟!!!یلی- خ

 تکون دادم و گفتم:سرمو

 دردم گرفت ...ی ... ولیلی- نه خ

 از درختا و گفت:يکی پشت ید کشمنو

- بزن بال مانتوتو ...

 تعجب گفتم:با

!ی؟- چ

 گم مانتوتو بزن بال ...ی- م

ی؟- واسه چ

 نشده باشه ...یزی چینم خوام ببی- م

 ...یال خی نشده که آرتان بی- طور

 شرتمو زد بال ... داشتمی حرکت مانتو و تيه دستش محکم گرفت و خودش با يه با دستامو

 شکمم ... زمزمه کرد:ی روید دستشو نوازش مانند کشی کردم وقتیغش م

- قرمز شده ...
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 قدرت اومديهو! ییییییسسسسستتتت جاش نينجا ... ایست جاش نينجا به دادم بر س ... ايا خداوای

 بودن ... گونهیه که بقيی به سمت جايدم و دويین پایدم دستام دستشو پس زدم و مانتومو کشیتو

 ...یدم کشیقی داد قرمز شدم ... نشستم کنار آتوسا و نفس عمی نشون مينهام داغ شده بود و ا

آتوسا نگام کرد و گفت:

!ی؟- چرا سر خ شد

 خسته شدم ...يدم- از بس دو

ی هم زبل باشی هر چینم بی تا مياد ی خوشم می ...ولیکه کوچی حرف نداشت آبجيت- باز

شوهرت از تو زبل خان تره ...

 همهی ... چقدر خوب بود که تويد آرتانم لرزی. منم خنده ام گرفت و دلم برايد غش خندغش

 داد ...ی مینان داد ... بهم احسا س غرور و اطمی بهم لذت مين اون از من سر تر بود ... ایچ

 بودیده اون که مال من نبود! آرتان هم برگشت ... لبخند رو لباش بود مطمئنم فهميده چه فایول

ی شکمم در حد مرگ حساسم! نشست کنار بابا و مشغول صحبت با بابا شد ... وقتی رومن

 بچه ها تموم شد هر کسی بازينکه از بابت من راحت بود ... بعد از ایالشکنار آتوسا بودم خ

 به در رو درست کنن ...یزده پسرها جمع شدن تا جوجه معروف سیشتر بی رفت ولیبه سمت

 ها بود کهی مدل صندلين ( از ای صندلی رویدم ... دراز کشیوست پونآرتان هم به جمعش

) و کلهیم؟ ... چه کنيگه دیم ... با کلسید شه روش دراز کشی ذارن میکنار استخرا م

ینو صورتم ... هنوز ار حرکت آرتان منگ بودم ... انگار اونم همی رو گذاشتم رویریحص

 جا ...يه تم و بشونیره منو بگی خواست که انرژیم

 کم که گذشت آتوسا صدا کرد:يه

- ترسا ...

 همون حالت گفتم :تو

- هان؟

 و گفت:ید صورتم کشی از روکلهو

 خوام باهات حرف بزنم ...ی مین- بش

 بال و گفتم:یدم کم خودمو کشيه

- بگو ...

 نازه ها ...یلی طرلن خين- ا
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 به طرلن که کنار مامانش نشسته بود کردم و گفتم:نگاهی

 ...یلی- آره خ

 ...ياد ی میما- به ن

- واقعا!

 ره ...ی بار نمير زنه زی باهاش حرف می هر چیما- راستش ن

 ...یره بگيده تونه گذشته شو نادی- خب ... معلومه! نم

 شه آرتان باهاش حرف بزنه؟!ی- م

!ی؟- که چ

یش باهاش حرف بزنه راضیما قبول داره ... تو بهش بگو در مورد نیلی- آخه حرف آرتانو خ

 شن ...ی می دو تا زوج محشرينکنه ... به خدا که ا

 به من نگفته ...یزی که چیما- ن

 گه ...ی به من می گه ولی دونم چرا به تو نمی- نم

 خواد با طرلن ازدواج کنه؟ی- مطمئنه که م

 شه ...ی چشاش پروژکتور مینه بی ... هر وقت طرلنو میداست- آره بابا ... از چشماش که پ

ی کدوم از دوستاش به طرلن حتیچ ده هی که اجازه نميدمبعدشم چند بار اون موقع تا حال د

 بشن ...يکنزد

- امان از عشق ...

 دوست داشتنه ...ين شه ... ای بار عاشق ميه ! آدم فقط یست- عشق ن

- و از عشق قشنگ تره ...

ی؟- تو ... عاشق آرتان

 گفتم:يستی بستم و بدون رودباچشمامو

 براش ...یرم می- م

 و گفت:يد خبر نداشت ... بذار حداقل اون بدونه ... خندیزی چرا؟ آتوسا که از چدروغ

ی باهاشون بد بودیشه مرد بشه ... از بس هميه عاشق ی روزيه کردم خواهرم ی فکر نمیچ- ه

...

 بودم ...يده ازشون ندی دو سرن ... خوبيو کردم مردا دی فکر میشه- چون هم

- آرتان خوبه؟
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- ماهه ... خوب براش کمه ...

 دستش و گفت:ی گرفت تودستمو

 خوشبخت شد ...یکم کوچی- خدا رو شکر که آبج

 دلمی دونی ... نمی خبر نداریزی آتوسا تو از چی؟ چشمام جمع شد ... چه خوشبختی تواشک

 شم ... من بدون آرتانی میا آدم دنين جا برم بدبخت ترين از اينکهپر از درده ... بعد از ا

 ازی تونستم بگم؟! همون بهتر که کسی می لل شدم ... چی! ولیچی آتوسا ... هیستم نیچیه

 شد و گفت:يک به دست به ما نزدیخی خبر نداشته باشه ... آرتان با سمن یبدبخت

 ؟ینین چی با هم توطئه مين- به به ... دو تا خواهر دار

 لبخند گفتم:با

 ....یم که از دستتون راحت بشیم کنی می رو طراحی نقشه قتل تو و مانيم- آره دار

 و گفت:خنديد

 ...یست به نقشه نیازی نيگه .... دین ما رو کشتینجوری- شما هم

 جدا کرد و گرفت سمت من .... گرفتم و گفتم:یخش از سی حرف تکه بالين دنبال ابه

 پسرا شروع شد؟ی به در شد و بال دزدیزده- ممنون ... باز س

 هم داد دست آتوسا و گفت:یکه تيه لبخند با

 ...یم کنیر گرسنه رو سی شکماين ای جوريه يد بايگه؟ دیم کار کنی- چ

ی بال برایخ سيه ينکه و من فقط نگاش کردم ... چقدر برام کاراش قشنگ بود ... ايد خندآتوسا

ی ده دستمون ... چقدر محبت های کنه می میکه تیکه ها تی نی نینمن و آتوسا آورده و داره ع

 ماو بود رو تموم و کمال داد به ما دو تا يزون آویخ که به سیآرتانو دوست داشتم ... سه تا بال

 هم نخورد ... گفتم:یکه تيه ... خودش يم و خنده خوردی شوخیونهم م

- پس خودت؟

 خورم ...ی- من سر سفره م

ی؟ بخوریشتر خودت بی کنیر ما رو سی خواستی- ا زرنگ خان! م

 و گفت:خنديد

 داره ... توهم به خاطریاز ... آتوسا خانوم که بدنش الن نين بخوريد- نه ... شما اونجا هم با

 ...ی دو برابر من بخوريد بای کنی صرف در س خوندن می انرژیلی خينکها

 گفتم:ی مارموذبا
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 زن چاق دوست ندارم؟ی بگی- که چاق بشم؟ بعد طلقم بد

 شده بود و گفت:یره به آتوسا کرد که به ما خی لبم. نگاهی اشاره اشو گذاشت روانگشت

 مطمئن باش محاله دست از سرت بردارمی بشی ... هر چی چاق بشی کچل بشی- کور بش

 گوشت فرو کن.ی توينو دلم ... ايزعز

 داشت.یت ... کاش حرفاش واقعیدم زد و پاشد رفت. آه کشی گفت چشمکاينو

 پهلوم و گفت:ی زد توی سقلمه اآتوسا

- چه عاشق!!

 چشمامی خواستم دردمو از توی آتوسا دادم و دوباره چشمامو بستم ... نميل تحوی تلخلبخند

 کردن باعث شد چشمامو باز کنم وی پسرها که همه رو سر سفره دعوت میبخونه ... صدا

 اشتهاياد ... زيم سر سفره ... آرتان اومد کنارم نشست و مشغول خوردن شديمهمراه آتوسا بر

 کردم به گوشش فروی هم اعتراض می کرد و هر چی ميرايی مدام ازم پذآرتان ینداشتم ول

 غذای ... ولیدم ترکی جوجه رو کامل بخورم ... داشتم میخ رفت ... وادارم کرد دو تا سینم

يد بایکل جوجه رو خورد ... اون هیخ کرد ... با لذت پنج تا سیخوردن آرتان اشتهامو باز م

 شد ... بعد از ناهار و جمع شدن سفره همه دوباره مشغول خنده و بزن وی پر می جوريههم 

 از دوستاش گفت:يکی به یمابکوب شدن ... ن

 ... بدو ...ين- شرو

 رفتیما خنده. نير. همه دخترا و پسرا زدن زيد بلند شد و دوی با حالت خنده دارشروين

دنبالش زد پس گردنش و گفت:

- خودتو لو س نکن ...

 بای! وقتیه؟ منظورشون چينا ... مونده بودم اینا از ماشيکی و رفت به سمت يد هم خندشروين

 ...يم نشست وسط و همه دورش حلقه زدين! شرویه چیه قضیدم برگشت تازه فهمیتارشگ

 و گفت:ید کشیتارش گیمای سی رویدست

 بخونم؟!ی- چ

:نیما

 شه ...ی عاشقانه نخون که بد ميادی عشقته ... فقط زی- هر چ

- عشقش به عاشقانه اشه ...

 گفت.یزی چيه ی کردن و هر کيید تادخترا
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 دستاشو بال گرفت و گفت:ين سر شروآخر

ی چيد دونم بای ... خودم مين دی میشنهاد پين آهنگ خزه داری ... هر چین- خب بسه قال نکن

بخونم ...

 شروع کردی زد برام آشنا بود ... وقتی که می ... آهنگیمها سی روید گفت و دستاشو کشاينو

 :یه آهنگ کیدمبه خوندن تازه فهم

- چراغا را خاموش کن

 دردهی هواهوا

ینی ندارم ببدوست

 کردهيه که گرچشمی

 رو خاموش کنچراغا

 باشميه گرسرگرم

یارم خوام به روم نمی

 ازت جدا شمبايد

 نبودن توفکر

 سوزونهی مدنیامو

 رو خاموش کنچراغا

 و چراغ خونهچشم

 خورده آرومم کنيه

ی نده که سردنشون

 وقت دروغهحال

ی گردی که بر مبگو

 منی شرم اشکااز

 گوشه؟يه چرا رفتی

 خجالت نکشازم

 که خاموشهچراغا

 دلت هنوزماگه

یقه کم رفيه باهام

439

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 تر بروير خورده ديه

یقه چند دقيه فقط

 نبودن توفکر

 سوزونهی مدنیامو

 رو خاموش کنچراغا

 و چراغ خونهچشم

 خورده آرومم کنيه

ی نده که سردنشون

 وقت دروغهحال

ی گردی که بر مبگو

ی دستاش ... بی شده و دستمو گرفت تويک هم خوند لمصب ... آرتان بهم نزدی شعرچه

 شونه اش ... قربون کلمت رضا جون ... آهنگت درد دل منه ...یاراده سرمو گذاشتم رو

 دور شونه ام ...یچید دلشه؟! دست آرتان پی حرفاينا خودش بگه ایش شه آرتانم پی ميعنی

 و داد راه انداختن و با هم گفتن:یغ جه آهنگ تموم شد همیوقت

- دوباره دوباره ...

 داد با ناز و عشوه زنونه گفت:ی قر میه دست بقيتم که با ری بلند شد و در حالشروين

 باره ...يه دوباره ... مزه اش به اون ین نگيگه- د

 نبودم ...یچی حواسم به هيگه من دی درخواست دادن ... وليگه دی و آهنگايدن خندهمه

 دستش صورتموی مشکی دست آرتان که کنار شونه ام بود موهای شد روی میدهصورتم کش

 کردمی دستاش بود حسادت می که توی به دستبند چرمی کردن ... جالب بود ... حتینوازش م

 ....یاره بودم از دستش درش بيده وقت ندیچ دستش شده بود ... هينفک... حلقه اش هم جز ل

 دستامون ... کاش ...ی موندن توی میشه حلقه ها همين دستم بود ... کاش ایحلقه خودمم تو

یش درونی حرفایلی خيای گويما قدین ... زل زده بود به من ... نگاهش عیما افتاد به نچشمم

یره قلبش بگی منو توی سوخت ... کاش طرلن جای میما نیبود ... منم نگاش کردم ... دلم برا

 دفعه آرتان دستشو از دور شونهيه فکرا بودم که ین همی عذاب وجدان دارم ... توينجوری... ا

يده رو دیما خاک بر سرم! نکنه نگاه من به نی بلند شد و رفت ... وایشم باز کرد و از پما
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 داده ویه به درخت پشت سرم تکيدم کجا رفته که دینم رفتم دنبالش؟ برگشتم ببی ميدباشه؟!! با

 گفتم تا از افکاری رو بهش میما طرلن و نیه هر چه زودتر قضيد در همه. بایاخماش حساب

 شاد بود و چند تا از دختراينبار خوند ... ای ميگه آهنگ ديه داشت ين خلص بشه. شرویواه

 کرد.ی بود و اصل به دخترا نگاه هم نميساده. آرتان سر جاش وایدن رقصیداشتن باهاش م

 چهارين دادم. شروی آهنگ خودمو تکون ميتم زدم و با ریمنم همونجا که نشسته بودم دست م

 انداخت اونور و گفت:یتارو خوند گهپنج تا آهنگ ک

 قرین ضبط روشن کنين بابا ... انگار اومدن کنسرت! دستم درد گرفت ... برین گمشين- بر

 ...ينبد

 آهنگ شاد گذاشت. همه از خدايه روشن کرد و ینشو ماشیستم از پسرا سيکی و يدن خندهمه

 خواستی کمرم دلم می قر داشتم تویلی برقص ... خی وسط ... حال نرقص کيختنخواسته ر

 ... شبنم و بنفشه کهیدم رقصی ميکی با يد داد حتما بای بهم حال نميی تنهایبرم برقصم ول

 هم که جرئت نداشتم برقصم ... آرتان هم کهیما تونست برقصه با نی هم که نمسانبودن ... آتو

 بودم که محشر بود! همونجا سريده دیدنشواصل فکر کنم بلد نبود برقصه ... فقط تانگو رقص

 با خنده ازیما ... نین زمی زدم با پام ضرب گرفتم روی که دست می و در حاليستادمجام ا

جلوم رد شد و گفت:

 برو بتکون ...يسادی؟- چرا وا

 گفتم:سريع

 ...یمايییییی- ن

- جونم؟!

 توجه بهی تنها باشم ... بیما خواست اجازه بده من با نی لحظه نميه ی اومد کنارم ... حتآرتان

حضورش گفتم:

ی؟ رقصی- برامون تکنو م

 و گفت:خنديد

ی؟ کنی کار می- ا؟ اونوقت در ازاش تو چ

 زنم ...ی میغ زنم ... جی زنم ... سوت می برات دست میچی- ه
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 آهنگ تکنو ... همهيه به ید دوستش چند تا ترک عقب جلو کرد تا رسین ماشیستم سمت سرفت

يساد زد اومد وای بال میناشو که آستینطور همیما کردن ... نی خالیما نی زدن و وسطو برایغج

 من:یجلو

 ...ی برقصی عربيد کمه ... باينا- ا

 خنده گفتم:با

یمااااااااااااا- ن

 که گفتم ...ین- هم

 سرمو تکون دادم و گفتم:ینم همی شد ... برای می کمرم خالی توی کم قرايه نبود! بدک

- باشه ...

 رفت وسط ... آرتان دستمو گرفت و با خشونت گفت:نیما

 ...يم کن بری- برو خداحافظ

 کنده شد. با تعجب نگاش کردم و گفتم:یما از ننگام

 چرا؟ تازه ساعت سه شده ...يم؟- بر

 ...يم بهونه جور کن بريه نشه يزی آبرو رينکه ای که گفتم ... براین- هم

 خوام برقصم ...ی من می- ول

 اون نگاه ترسناکاش ول کرد طرفم و گفت:از

 شه ...ی می چینی تا ببی برقصی تونی- م

 گفتم:ی لجبازبا

 شه؟!!!ی می- چ

 کرد و گفت:ی قروچه ادندون

!!!یدی؟ کنم ... فهمی کنن خراب می که نگات ميی سر همه اونای باغو روين- ا

:یدم شد. پرسی نمی شدم ولی لل ميگه ديد!!!! بایرت کردم. جونم غهنگ

 خوام برقصم؟!!!ی- مگه بار اولمه م

 و گفت:ید با خشونت کشدستمو

!!!!!ی نه عربی به درک ... ولیت- رقص معمول

 ذاره ... فقط مظلومانه گفتم:ی کنم آبرو برام نمی دونستم اگه پا فشاری از اون لحاظ! مآهان

 رو نگاه کنم ...یما- بذار حداقل ن
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 زد و گفت:پوزخندی

 برات مهمه؟ينقدر- ا

- رقصشو دوست دارم ...

 ول کرد و گفت:دستمو

 رو جمع کنم ...يل رم وسای ... من میا زود بی ... ولین- بب

ینه بهم. آخه الن وقت خونه رفتنه؟ دست به سی بدرمو کوفت کردیزده بشه آرتان که سکوفتت

 کردن ... پسرا همی می. دخترا داشتن براش خودکشيدم رو دیما رقص نیه و بقيسادموا

 کرد ... رقصش که تموم شد اومد به طرفم ... نفس نفسی ... طرلن با لذت نگاش مینطورهم

 زد ... گفت:یم

!ی؟ ری- م

- کجا؟!

- خونه؟

 تعجب گفتم:با

!!!یدی؟- تو از کجا فهم

 گلهيه ی ده زنش برای دونستم اجازه نمی فهمم حال آرتانو ... می ... من مردم ... ميزم- عز

يه خواد تورو ببره خونه تا ی حرفو زدم ... النم مين از عمد اینم همی برقصه. برایمرد عرب

 ... برو دنبالش ... نذار حرص بخوره ...یموقع وسوسه نش

 کارت کنه!!!!!ی خدا بگم چیما- ن

- برو فقط بگو خوبم کنه ...

 جون و آتوسا و پدرجون ... تندیلی و نيز خنده از جمع فاصله گرفتم و رفتم سمت بابا و عزبا

 همی خب مخالفتی خونه . همه اشون ناراحت شدن وليم بريد بايگهتند گفتم در س دارم و د

 کرد و سواری شدم. آرتان هم خداحافظین کردم و سوار ماشی هم خداحافظیهنکردن ... با بق

شد.

يد خواستم ... شای منم میخواست که اون میزی نشدم. هر چی شدم ولی از دستش ناراحت مبايد

 دنده ...يک عشق بود ... که من ... ترسا ... دختر لجباز و ی از جنبه هايگه ديکی ينما

 آرتان گفت:يم مرد شده بودم ... ازباغ که دور شديه رام ينجوریا
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 ...ی برقصی براشون عربی جدی جدی خواستی- م

 گفت:يد ندادم. سکوتمو که دجوابی

 ...ی دی- چرا جواب نم

ياداشو بحثو عوض کنم. حوصله داد و فرين خواستم هر طور که شده ای نگفتم. میچی هبازم

 گفتم:يهونداشتم. 

 شه تو باهاشی ره ... می بار نمير طرلن زی کرده ولی از طرلن خواستگاریما- آرتان ... ن

ی؟حرف بزن

 .... خوبه کنار جادهیشه شی شدم توی ترمز که اگه کمربندمو نبسته بودم شوت می زد روچنان

 بگم کهیزی ... با تعجب نگاش کردم و خواشتم چيگه دینای ماشير زيم شدی وگرنه له ميمبود

 کرد و گفت:ی دستیشاون پ

!!!ی؟- چ

 ...يمون دادی به کشتن می تعجب داشت؟ داشتينقدر- ا

 خواد با طرلن ازدواج کنه؟ی میما نی جدی- جد

 ؟ی خندی- وا! حالت خوبه؟ چرا م

 نکرده ....ی از تو ... خواستگاریما- مگه ... مگه ن

 خواد ... حال از طرلن خوششی کرده بود ... منم گفتم نه ... اونم زن می- خواستگار

اومده ...

 کردم ...ی من فکر می- ول

:یدم ادامه نداد ... پرسحرفشو

ی؟ چی کردی- فکر م

 نگفت. گفتم:یزی زد و چلبخندی

 باهاش؟ی زنی- حال حرف م

 ...یه خوبیلی پسر خیما- آره ... حتما چرا که نه ... ن

 کاه ... گفتم:ير کارت کنه. آب زی! حال شد خوب؟!!! آرتااااان خدا بگم چا

 ...یه پسر گلیلی- آره خ

 زد و گفت:لبخندی

 ...ی گی بگم نه نمیزی چيه- 
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!ی؟- چ

 ...ی کنی- اول بگو قبول م

ینجوری؟ بابا آخه همی- ا

- آره ... بگو ...

 از حد خوشحال بود ... خدا رو شکر که اخلقش خوب شدياد تخس شده بود ... زی بچه هامثل

... گفتم:

- باشه قبول ...

 برقص ...ی من عربی خونه برايم ری- الن که م

 و گفت:يد!!!!! با تعجب فقط نگاش کردم .... خندجانممممممم؟

 ...يگه دی چشماتو گرد نکن ... قبول کردی- اونجور

 آخه ...ی- ول

 نداره ...ی- ول

ی می به کرسيطی شد به آرتان بگم نه؟!!!! حرفشو تحت هر شرای تونستم بگم؟ مگه می مچی

 و گفت/کیروننشوند ... نفسمو با صدا فرستادم ب

!ی؟ کنی کار می تو در ازاش چی- باشه ... ول

 گفت:يع به وقت خودش خوب بدجنس بودمااا ... سرمنم

 ...ی ... قبول کرديم شرط و شروط نداريگه- د

 ...ی بکنی کاريه يد رقصم ... توام بای گم من می بابا ... من که شرط گذاشتم؟ می- ا

 زد و گفت:ی فکر کرد و سپس لبخندکمی

- باشه ...

!ی؟ کنی کار می- چ

 وقت فرصت نشد بهت بدمشون ...یچ دونم چرا هی دم ... نمی طلسم شده تو می های- سوغات

ی رفته بود ... سرمو به نشونه موافقت تکون دادم ... نميادم ها از ی زدم ... به کل سوغاتلبخند

يه آرتان ... ی برای بودم ولیده رقصی همه عربی تا حال براينهمهدونم چرا استر س داشتم ... ا

 ...خونه یديم نداشتم. رسی بودم ... حس خوبیده نفر تنها نرقصيه ی بود ... تا حال برایجور

 همی خدا جون عجب غلطی اتاقم ... وای راست رفتم تويه بال ... یم و رفتیم رو برداشتيلوسا

 برقصم؟!!!!ين ای جلوی ... من چه جوریچونمش شد بپی کار کنم؟ کاش میکردم!!! حال چ
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هي ... یرون بپوشم که آرتان صدام کرد ... رفتم بی کردم چی نبود ... داشتم فکر میچاره ا

بسته دستش بود ... گرفت سمتم ...

 ... مرده و حرفش ...یات سوغاتينم ایا- ب

ی مبل و تند تند بسته رو باز کردم .... خدای فراموشم شد ... با ذوق نشستم رواسترسم

 خورد ...ی کوتاه روش مير کت حريه کوتاه بود که یلی لبا س دکلته قرمز رنگ خيهمن!!!!! 

 ... به اضافه ستيده خريرش زی بود برای که مشخصی ساپورت مانند کلفت مشکیبا جورابا

 نگاش کردم و گفتم:ی خوشگل بود!!! با قدردانیلیش ... خيکامل لوازم آرا

- ممنونم ...

 رو برداشتم ويشا تشکر لزم بود ... نبود؟!!!! منتظر جوابش نشدم ... لباسو و لوازم آرايه

 بود که لبا سين ذهنم ای اتاقم و در اتاقو بستم. خودمو به خدا سپردم ... توی تويدمپر

 بود که همهيی لباساين ... لباسه از ایشی لبا س قرمز آتيه بپوشم ... یمومخصوص لبا س عرب

يره دست لبا س زيه در اصل فقط شکل محترمانه يزونه ذره منگوله بهش آويه ... فقط هاش لخت

 جمع دخترونه خودمونی که تويدم که دخترونه گرفتم خریشم واسه تولد سه سال پيادمه ينو... ا

 بپوشم؟!!!!ينو آرتان ای خواستم جلوی می چه عقلی! حال رویدمبپوشمش ... آخرم خجالت کش

ی لبا س هارمونی بدنم با قرمزید ... پوست سفیدمخدا داند و بس! لباسامو در آوردم و اونو پوش

 ...یداست اوففففف همه جام توش پيدم قر دادم دينه آی ذره جلويه کرده بود ... يجاد ایقشنگ

 سرميی ... نزنه بلینه که حال قراره ببيده منو ندينجوری کارت کنه ترسا ... فقط ایخدا بگم چ

 ... خط چشمو برداشتم ...ينه آی بهم ثابت کرده بود جنبه اش بالست ... رفتم جلوی ولیاره؟ب

 بازمی وليد کم دستم لرزيه خواستم خودمو شکل زن عربا بکنم ... ی ... میدمبسم ال گفتم و کش

!!!!! چهی ... واااااایدم چشممو کشيکیخوب بود ... با دستمال دورشو صاف کردم و اون 

 خلص ... رژ لب سرخخخخخ ...یر ... رژگونه و در آخر تيه ... سايمل! بعدش رممممممکرد

 سپارم ... موهامو باز کردم وی کنم ... آرتانو به تو می خودم دارم واسه خودم غش مياخدا

یرهن پيه ... در اتاقو باز کردم. آرتان لبا س عوض کرده ید رسی دورم ... تا کمرم ميختمر

 ... داد زدم:ی شلوار راحتيه کوتاه تنش بود با ینآست

- چشاتو ببند ...

 شدم ... گفت:يم پشت در قايع به طرفم ... سربرگشت

ی؟ چی- برا
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- ببند تا گفتم باز کن ...

 ...یرم بگیلمتو خوام فی می خب باشه بستم ... ولیلی- خ

 دوست دارهی دق من؟!!! به درک بذار هر کارينه بکنه آیره خواست بگی میلمم فواااااااااااای

 زد. آرتانی قلبم تند تند میرونبکنه. من به خودم مطمئن بودم رقصم حرف نداشت ... رفتم ب

 .... اونم استر س داشت انگار ... ضبطوین زمی به دست با پاش ضرب گرفته بود رویندورب

ی جلويستادم ضبط و صداشو بلند کردم .... ای مو گذاشتم توی دی ... سردمروشن ک

چشماش ... آب دهنمو قورت دادم و گفتم:

- باز کن چشماتو ...

 رو فشار داد و سپس چشماشو آروم بازین چشماشو بازکنه دکمه دوربينکه قبل از اآرتان

 شروع به ضرب گرفتن کرد و من نرم نرم شروع کردم بهی به نرمیکرد ... آهنگ نانس

ی بود که توين ای رقص عربین از قوانيکی آرتان ... ی چشمای... زل زده بودم تویدنرقص

 ...ی برقصی ... و بعد با ناز و دلبری روش بذاریشتری بیر تاثتا ی مخاطبت نگاه کنیچشما

 لرزشيد لرزی مین دوربی شده بود ... گشاد اندازه بشقاب ... دستش رويدنی آرتان دیچشما

ی رو ميوار داشت در و دیره منو بگينکه از ایشتر بود که فکر کنم بياد زينقدردستش ا

 داد و بای بود ... مرتب آب دهنش رو قورت مبینم ذره يرگرفت ... تمام عکس العملش ز

 و رقص نشسته اموین زمی جا نشستم رويه موهاش ... ی توید کشیدست آزادش دست م

 خورم که داشتمی کرد و منم قسم می داشت حلق خودشو پاره میبراش اجرا کرد .... نانس

 ...یراهنش پيقه سمت ت کردم ... دست آرتان رفی شوهرم اجرا می رقصم رو براينقشنگ تر

 دکمه ها رو هم باز کردیه نداشت چون تند تند بقی ايده دکمه فايه انگار یدکمه اشو باز کرد ول

 و با نازیکلش هی داشت ... رفتم جلوشو و از پشت سر خم شدم روی... چشم از من بر نم

گفتم:

 بهم ؟ی شاباش بدی خوای- نم

 ...يد آرتان از جا پريهو بدنش ... ی بدنم فوق العاده بود و راحت خم شده بودم روانعطاف

یر گی که پاش به پا دريد رفت سمت در ... چنان دویرجه مبل و شی پرت کرد روینودورب

 پاش کرد ...يی زود خودشو جمع کرد ... فکر کنم دمپای بشه ولین بود پخش زميککرد و نزد

 خودمیش کرد؟! پین چرا همچين به هم و رفت ... سر جا خشک شدم ... ایددرو محکم کوب
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ی ماچمم ميه کنه فوقش ی بغلم مياد ی که اومد بغلم کرد حال هم ميروز کرد مثل دیتصور م

ینو باطل ...دوربیال خی زهی ... ولیدی ماشال چه قشنگ رقصيزم عزی گه وایکنه و م

 ویفش هم گرفت از من ... گذاشتمش داخل کیلمی ... چه فدبرداشتم و دکمه قطع رو فشار دا

 لبير کمدم ... زی اتاقم لباسو در اوردم و پرت کردم توی اتاقش ... رفتم تویبردم گذاشتم تو

غر غر کردم:

 خشک ويف تعريه بود آخه؟ حداقل ی چه برخوردين برات برقصم... ای- خودت اصرار کرد

 سوخت ...ی دلم نمی کردی ازم میخال

ین آستیرهن پيه ... یرون زد از خونه بی دلخور باشم نگرانش بودم. با بد وضعينکه از ابیشتر

 باز ... کجا رفت آخه؟ی ... دکمه های رو فرشيی جفت دمپايه ... ی شلوار راحتيهکوتاه ... 

 ... حال در س خوندنيزيون تلوی تنم کردم و نشستم پای دست لبا س راحتيهساعت پنج بود ... 

 تلفن رو برداشتم و زنگیار اختی ... کجا رفته بود؟!!! بیاد کردم زود بی ... دعا دعا ماشتمند

 بوق خورد جواب نداد ... زدم تو سر خودم و گفتم:ی هر چی ... ولیش گوشیزدم رو

 وقت کرد با خودش ببره؟ حتمای کی گوشیرون وضع که رفت بين با اين- خاک بر سرت ا

 اتاقشه ...ی تویشگوش

 داشت ... نشستم به نگاه کردن بلکه وقت بره جلو وینمايی سیلم فيون تلفن شدم ... تلوزبیخیال

آرتان بگرده ...

ی کردم؟ رفتم توی کار می چيد بايا ازش نبود ...خدای خبریچ هی نه شب بود ولساعت

 در و گفتم:ی تویدم بود با پام کوبیز می رويلشاتاقش ... موبا

 تو سرم کنم؟ی ... حال من چه خاکی- لعنت

ی بر نمی هم از کسی شدن کاری نگران می زنگ بزنم ... الکی دونستم به کسی نمصلح

 تخت ...ی اتاق خودم ... در اتاقو بستم و ولو شدم روی و رفتم تویرون. اومدم از اتاقش بيومد

 شد که خوابم بردی چیدم خسته هم بودم ... اصل نفهمی نگران بودم ولیلی خينکهبا ا

یدم ... چشمامو باز کردم و دست کشيد تشنه بودم ... گرمم بود شدیلی سوخت ... خی مگلوم

 بود ... همه اشو خورده بودم ... حال نداشتمی آب خالیوان! لی کنار تخت ... لعنتی عسلیرو

 رفتم آبی کردم هم می شدم هم لباسمو عوض می بلند ميد بای آشپزخونه ... ولیپاشم برم تو

 برد ... بلند شدم ... چراغو روشن نکردم چون نورش چشمموی وگرنه خوابم نمدم خوریم

 لبا س خوابيه لباسام ... درشو باز کردم و دستمو کردم تو ... ی کرد رفتم سر کشوی ميتاذ
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يه پوشم ... بلوز شلوارمو در آوردم پرت کردم ی می دارم چيدم دی ... اصل نمیرون بیدمکش

 بالش در آوردم وير از زیمو خنک شدم! نشستم لب تخت گوشی ... آخیدمگوشه و اونو پوش

 هامویقه شدم سر جام ... آرتان! شقیخ سيهو به ساعتش انداختم ... ساعت دو بود ... ینگاه

 و رفتميدم ... ساعت نه بود فکر کنم ... از جا پریدم خوابی کیاد بيادم و فکر کردم تا یدممال

 اتاق آرتان ... در اتاقش بسته بود ... پس اومده بود! چون مطمئنم درر پشت ديدم ... دویرونب

 دری شد جای در اتاقش ... کاش می رویدماتاقشو باز گذاشته بودم ... دستمو نوازش مانند کش

ی و از در فاصله گرفتم ... داشتم میدم کشی راحت شد ... آهیالماتاق خودشو نوازش کنم ... خ

 روش بود ... بایلمبرداری فین وسط سالن ... دوربیز نگام افتاد به مکهرفتم سمت آشپزخونه 

ينجا و نگاش کردم ... پس آرتان نه تنها اومده بود بلکه نشسته بوده اینتعجب رفتم سمت دورب

 گذاشتم سرینو منو نگاه کرده! لبخند زدم ... دوربیلم دونه چند بار فی نگاه کردن! خدا میلمبه ف

ی رو بهم منتقل نمی حس خوبیکا سرامی برهنه ام روی آشپزخونه ... پاهاویجاش و رفتم ت

 دسترسمی دونم کجا کنده بودم که توی هامو هم نميی شدم دمپایکرد ... داشتم مور مورم م

ی رو گذاشتم دم دهنم و به فکر فرو رفتم. چقدر دلم می ... بطريخچالنبودن ... رفتم سر 

 دونم واسهی سرش اومده باشه؟ ميی سر به ارتان بزنم ... سالم بود؟ نکنه بليهخواست برم 

 نداشت بره ... من تو حسرت اون ...یلی آخه چرا رفت؟! دلی ... ولیرون از خونه رفت بیچ

ی ... ولیم که با هم داشتی به خاطر قراريد شای؟ چی تب من ... پس فرار برای تويداون شا

 ره ... نه احسا س من به اون ... نه دخالتی نمیش قرار پی رویچی هيگه وقته که انگار دیلیخ

 سر جاشیچی اون نه حسادت من ... هیرت .... نه غيم کردی هم می کارای که تويیها

 سر جاش باشه؟يد بايکی يننبود ... پس چرا ا

- به منم بده ...

 دادهیه .... برگشتم ... آرتان پشت سرم به اپن تکین زمی از دستم افتاد رویشه و شیدم کشجیغ

 گفت:يع حالت من دستاشو آورد بال و سريدنبود ... با د

- نتر س ترسا ... نتر س منم ...

 بوديده شدم. رنگم پری چشمام ... انگار داشتم کور می روشن کرد. دستمو گرفتم جلوچراغو

ی روح مياد من يدن صورتم بود وگرنه آرتان هم با دی هنوز رويشمفکر کنم ... حال خوبه آرا

 ... آرتان بايین گذاشت. کم کم چشمام به نور عادت کرد و دستمو آوردم پایافتاد و پا به فرار م

 من!!!!! همونی خدای به خودم کردم ... وای شده بود به من ... نگاهیره گشاد شده خیچشما
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 آرتان بالینه که آرتان چشمش گرفته بود ... سی بودم ... همونیده رو پوشیهلبا س خواب زرشک

 گفت:يع رفت ... آب دهنمو قورت دادم و اومدم پا به فرار بذارم که سری ميینو پا

 پات ...ی ره توی میشه خورده شیست پات نيی- نههههه .... دمپا

 بود که توش قرار داشتم.يی امن فعل همون جای گفت . تنها جای راست ميسادم جام واسر

 برگشت ... فکر کردم رفتهیده پوشيی بعد دمپای ... لحظاتیرون از آشپزخونه رفت بيعسر

 رو هم پشتيگه ديکی دستشو گذاشت پشت زانوم و يه ... اومد طرفم ... یاره بيی من دمپایبرا

ینه سی بغلش ... از خدا خواسته سرمو چسبوندم روی توید حرکت منو کشيه اگردنم ... ب

 اتاقم ...ی بود ... رفت توی جور خاصيه نفساش ی ... صداید کوبی وار ميوانهاش ... قلبش د

ی ... مات مونده بود رويستاده ای چی براینم ... چشمامو باز کردم تا ببيستادوارد اتاق که شد ا

 خواست دادی نميگه نبود ... دی عصبی کرد ... ولی همه رو از نظر رد ميکی يکیعکسا ... 

 روشن اتاقيک تاری بود و آرتان تويک خواست عکسا رو جمع کنه ... اتاق تاریبزنه ... نم

 توقف کردیشتر کم بيه من ی عکس سکسی ... نگاهش رويد دی از عکسا رو می هاله ايهفقط 

 و بالخره رفت طرفید کشی که گذشت آهی شد ... چند لحظه ایشترو فشار دستاش دور بدنم ب

 چشمام ... آب دهنشو قورت داد و گفت:ی تخت و زل زد تویتخت خواب ... منو خوابوند رو

ی؟- خوب

 نگفتم ... فقط سرمو تکون دادم ... آرتان آباژور کنار تخت رویچی شوکه بودم که هانقدر

روشن کرد و گفت:

ی پات ممکنه زخمی جلویشه و اون مدل خورد شدن شیدی که تو پوشی لبا س کوتاهين- با ا

 شد به سمت بال ...یده ها پاشیشه ... شیشده باش

 پاهام ...ی روید کشی شد. دستشو نرم می ام و مشغول وارسیده بلند و کشی پاهای شد روخم

 بغلش ...ی خودمو گرفته بودم نپرم توی جلوی دونه با چه سختیچشمامو بستم ... خدا م

 آرتان ناله مانند بلند شد:یصدا

 ...يده خوبم؟!!! پات از چند جا بری گی- چطور م

ی ایشه بعد با شی و لحظاتیرون رفت از اتاق بيع ناراحت به خاطر من بود؟!!! سری صدااين

 پنبه برگشت ... پاهامو کامل دراز کرد و نشست لب تخت ... بای و تکه این موچيهالکل و 

ياد شدتش زی سوخت ... ولی .... تازه پام داشت میرون بید ها رو کشیشه خورده شینموچ

 چشمام و گفت:ی کرد ... زل زد توینبود ... کارش که تموم شد پنبه رو الکل
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 کم بسوزه ...يه- ممکنه 

 که پنبه رو گذاشتین ... فقط سرمو تکون دادم ... همیدم فهمی نمیچی داغ بودم که هاينقدر

 مردم ...ی ... انگار داشتم میرون بلند شد و از زور درد اشک از چشمام زد بیغم پام جیرو

 دهنم و گفت:ی دستشو آورد بال ... گرفت جلویآرتان با کلفگ

 ...یر شد .... دست منو گاز بگياد- هر وقت دردت ز

 دستشو پس زدم و گفتم:يه گرمیون

 کنم ...ی نمينکارو!!! من ايوونه؟ دی گی می- چ

يه که بلند شد آرتان با یغم اون پام ... جی روید کرد و کشی اخم کرد پنبه رو دوباره الکلآرتان

 اراده با تموم توانم گازش گرفتم که باعث شدی دهنم و منم بیحرکت گوشه دستشو کرد تو

يلش وسای دستشو در آوردم ... آرتان مشغول جمع آوريع! سری ... لعنتیرهدهنم طعم خون بگ

شد و گفت:

 ره ...ی مین کامل از بيگه شد ... دردش تا چند لحظه دی ضد عفونيگه- حال د

 پاک کردم و گفتم:اشکامو

 خواستم ....ی ... نمید- آرتان ببخش

 لبم و گفت:ی انگشت سبابه اشو آورد جلو گذاشت روی عسلی رو گذاشت رووسايل

 درد منم کمتر شد ...ينجوری ... ایششششش- ه

ی تونم جلوی نميگه رم جلو؟ چرا دی می چرا من دارم هيا پلک زد ... خدای بار به نرميه و

 چراغارو روشن کنه ... فقطيا که آرتانو صدا کنه یست خونه نی تويگه دی کسیرم؟خودمو بگ

 آرتان دری عسلی ... چشمای زن و شوهر واقعيه ین تنها ... عی ... من و آرتان ... تنهايیمما

 شد ...ی داشت کم و کمتر می هینمون قرار داشت ... فاصله بیهاله سر خ رنگ

 دست منی داشت گذاشت رویفی آرتان اونم دست داغشو که لرزش خفی پای گذاشتم رودستمو

 طرفيه خواستم ... نگاش کردم .. نگاهش ی خواست فرار کنه ... منم نمی نميگه... انگار د

 بودش! اهيده بود ... تا حال ندی عسلی بود ... رد نگاهشو گرفتم ... نگاش به عکس رويگهد

 داغی چشمای تويم نگام ... زل زده بودی و نگاشو دوخت تویرون صدا داد ببااه! نفسشو 

 داغش پخشی شده بود که نفسايک بهم نزدينقدر بود ... ايز که از شوق خواستن لبريگههمد

 صورتم ... زمزمه وار گفت:ی شد رویم

- منو ببخش ...
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 شمی من ناراحت می کنی تو رو به خودم ببخشم ... چرا فکر ميد!!! من؟!!! آره باببخشم؟

 خوند ...یو نگاهم همه چی ... فکر کنم تويش قلوه ایآرتان؟! من از خدامه ... زل زدم به لبا

ی پاهای تخت کند و نشوند روی حرکت منو از رويه داشت ... با یچشم از چشمام بر نم

 لحظهيه یمون من دور گردن اون ... تما س چشمی دور کمر من بود و دستاتشخودش ... دس

 قدم بشم ... بازم آب دهنشو قورت دادیش پیدنش بوسی خواستم برای شد ... نمیهم قطع نم

 ... بنفشه بود .... ازی زنگ زد ... سرمو چرخوندم سمت گوشیم گوشيهوسرشو آورد جلو ... 

 برداشت ...یو دونستم فقط آزار داره ... آرتان گوشی ... ميخت ری مياد شبونه زی کرماينا

 چونه من صورتمو چرخوند سمت خودش ... چشماشو بست ... فاصله تموميردستشو گذاشت ز

ی اومد و صدایزی خورد شدن چی دفعه صدايه لبام و ی نرم گذاشت رویسشو خیشد ... لبا

ی فرو رفته بودم ... لیرينی خلسه شی خواستم چشمامو باز کنم .... توی قطع شد ... نمیمگوش

 ... مهم نبود ... دست آرتان کمرمويوار دی زده بود تویمو باز کردم .... گوشیپلکمو به سخت

 کرد بوسه آرتان برامی وقت فکر نمیچ اون بود ... هی موهای داد ... دست منم تویفشار م

 کردم ... دستش ازی آدم خشن تصور ميه نو اویشه باشه ... همیرين پر از احسا س و شينقدرا

 اميوونه نفساش بود که داشت دی صدایشتر کمرم ... از همه بی شد رویده لبا س خوابم کشيرز

 خواست پرستششی بت که اون ميه تخت ... و من شدم ی دفعه منو خوابوند رويه کرد ... یم

 موهام تا انگشت پام رو بوسه بارون کرد ... در گوشم زمزمه وار گفت:یکنه ... از رو

 ...ی بخشی طاقت ندارم ترسا ... بگو ... بگو که منو ميگه- د

 گفتم:ی فرستادم و به سختیرون با صدا بنفسمو

 ...یستی- از نظر من که تو اصل گناهکار ن

 لبم نشوند ... خم شد آباژور رو خاموش کرد.ی روی بود ... بوسه نرمی آرتان کافی براهمین

 گفت:ی تو بغلش و با لحن عاشقانه ایدمنو کش

 من ...ی کنم تری رو برات بهشت میا- دن

 نداشتم ... سرمو به چپ وياد خودمو به یت ظهر بود که چشم باز کردم .... اصل موقعلنگ

 ساعت شش زنگ نزد؟!!! منیم تخت خودم خواب بودم ... چرا گوشیراست چرخوندم رو

 نگاه به خودميه شکمم پخش شد ... ير کمر و زی تویدر س داشتم ... از جا بلند شدم که درد

 خودم ... لبا س خوابی رویدم ... آرتان ... من ... ملفه رو کشيشب من ... دیکردم ... خدا
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!!! لبمو گاز گرفتم ويم؟ بود ... آب دهنمو قورت دادم ... ما چه کردی عسلی رویمزرشک

:یدمنال

 ...يا- خدا

 خودم تشر زدم:به

 ... آرتان شوهرته ...ی مرتکب نشدی گناهیچ- تو ه

 کهی لبم ... آرتان فوق العاده بود ... درست همونطوری لبخند نشست رويشب ديادآوری از

یزی چيه خاطرات عمرم شد ين از بهتريکی يشب دينکه کردم ... اما ... اما ... با ایتصور م

کم داشت ... عشق ... من عاشق آرتان بودم ... من با جون و دل خودمو به آرتان سپردم ... اما

ی معاشقه به من نگفت دوستم داره ... نگفت که منو براین بار هم در حيه ی! حتچی؟اون 

ی برایله وسيه يا ... يش شب بازیمه کردم شدم عروسک خی خواد ... حس می میشههم

ی کار تموم مين با ای کردم همه چی برام سخت بود ... حس میلی خين ... ایازش نیارضا

 اونطوریز نکرد ... همه چی کارین همچی دوستم داره ... ولکه کنه یشه ... آرتان اعتراف م

 بفهمه کهيد کنم ... بای تلفيد من دوسش دارم ... بایده خواست ... حتما الن فهمیشد که اون م

 شد ... از جای کردم چی فکر می ... چیف ... حیستم اون نی خوش گذورنی برایله وسيهمن 

 و رفتم سمتیدم درد داشتم ... محل نذاشتم ... لباسمو پوشو رفت ی میجبلند شدم ... سرم گ

!!!ی بود ... چه صبحانه مفصلیده هم چیزی بود ... چه میز میدنآشپزخونه ... آرتان مشغول چ

 خوردم ... رفتم تو ... منوی نون خونگينقدر کرد ... خسته شدم ای مستم میعطر نون بربر

 گفت:ی من و با لبخند مهربونه و زل زد بید ... دست از کار کشيدد

 ...یر ... صبح به خيزم- سلم عز

يه بود؟ به خودم تشر زدم ... خر نشو ترسا ... حتما بازم ی چیش مهربونیل مهربون! دلچه

 تو کلشه ... سرد گفتم:ینقشه ا

- سلم ...

 آروم گفت:يی و با تعجب و صداید کشيختن ريی شد بهم ... دست از چامات

ی؟ شده تریزی- چ

ير ديان خوام برم دفتر شای پاشم برم دنبال کارام؟ ميا بهم ی دی ميی- اسم من ترساست ... چا

 شه ...یم
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 خودت نکن ... چند لحظ با بهت نگامیش پی خوام برم ... فکر الکی من هنوزم ميعنی اين

 و چندید کشیق نگفت ... چند نفس عمیچیکرد ... لبشو گاز گرفت و پشتشو کرد به من ... ه

 ها رويی آب جوش گرفت ... چايرلحظه صبر کرد سپس دوباره استکان رو برداشت و ز

یز می ... استکان ها رو روی و برگشت ... چرا چشماش قرمز بود؟!! حتما از خستگيختر

 که گفت:یر شد ... دستم رفت سمت نون و پنيختنگذاشت و مشغول شکر ر

- با گردو بخور ...

 هم آرتان گذاشت جلوم ... خامه وی و گردو گرفتم و مشغول شدم ... لقمه ایر لقمه نون و پنيه

 نگام کنه گفت:ينکهعسل بود ... نگاش کردم ... بدون ا

 ... برات خوبه ...یرينه- ش

 شدنيت به تقویاز سرم آورده و الن نيی دونست که چه بلی شده بود ! خوبه حداقل منگرانمم

ين آب پرتغال هم داد دستم ... از ایوان ليهدارم ... گرسنه بودم و همه رو با ولع خوردم ... 

م و بلند شد راه افتادیز می گذاشتم رویوانو. لیدم تونستم بگذرم گرفتم و لجرعه سر کشینم

 رفتیج سرم گیدم در که رسی کردم ... جلوی حس می نگاشو به خوبینی .... سنگیرونسمت ب

 شدیاه چشمام سی اپن ... جلوی ... دستمو گرفتم لب اپن و خم شدم روید کشیر تيد دلم شديرو ز

 طرفم :يد... آرتان پر

ی؟ شدی چی؟- ترسا ... خوب

 پس زدم و گفتم:دستشو

- خوبم ...

 و گفت:ید برم سمت اتاقم که دستمو با خشونت کشخواستم

 دکتر ...يم ... برو حاضر شو بری خوبیلی خیداست خوبم؟ آره پیو چی- چ

 گم خوبم ...ی- م

 که گفتم ...ین خوره ... همی- گفتن تو به درد من نم

 ...يان خوام برم دفتر شای- م

 کرد و گفت:ی قروچه ادندون

 رم لبا س بپوشم ... آماده باش ...ی شه ... می نمير- رفتن به اون خراب شده د
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 دوست داشتم ... به ناچار رفتم تا لباسمو عوض کنم و برميتاشو زور گفتن و حماهنوزم

 ...يگه من که دی دخترا لزم بود ... دخترا؟!!!! ولی وقتا براينجوردکتر ... رفتن به دکتر ا

 و لباسمو عوض کردم.یدم کشیآه

 و اونم پشت سرم اومد و درویرون دم در منتظرم بود ... بدون حرف از خونه زدم بآرتان

 کمرمی توی آسانسور گرفته بودم ... درد بدیله آسانسور ... دستمو به می تویمبست ... رفت

 ... رنگممینم شد دوست داشتم بشی میشتر دردم داشت بیداشتم ... دوست داشتم داد بزنم ... ه

ينقدر خدااااااا! آخه چرا زنا ای کردمممممم ای بود ... چه غلطيده پری حسابمفکر کن

 نگرانمی کرد ... وقتی به آرتان کردم ... داشت با اخم نگام می نگاهی چشميربدبختن؟!!!! ز

 بودم ... آروم گفت:یده رسیجه نتين کرد ... تازه به ای شد اخم میم

ی؟- درد دار

 .... دنبالم اومد و گفت:یرون رفتم بيع سريستاد نگاشم نکردم ... آسانسور ای نگفتم ... حتهیچی

- ترسا ...

 خشم گفتم:با

 ...یست! من حالم خوب نیاری؟ بینو ماشی شه بری- م

 دونستم اونمی ... میاقتت لی گفت خاک بر سر بی نگاه سرد و خشک انگار ميه کرد ... نگام

 بذار بکنه ... به درک! ... بذار اونم اعتماد بهی کنه ... ولی خودش میش فکرارو پينالن بدتر

مد اوینگ که از پارکید طول نکشیزی ... بذار فکر کنه از دستش ناراحتم ... چيین پایادنفسش ب

ی انگار برام سخت شده بود ... بيستادن ... ایدم کشی ... رفتم سوار شدم و نفس راحتیرونب

ی ميمان ره ... اصل اون مگه پزشک زنان و زای دونستم کجا داره میحرف راه افتاد ... نم

یلی دکترو خين تعجب کردم. آوازه ايستاد پزشکا اين از بهتريکی مطب ی جلویشناخت؟ وقت

یح شلوغه ... ترجیلی ده چون سرش خی نوبت نمی راحتين دونستم به ای می ولبودم یدهشن

 ساختمان بود ... سواريه بشه ... مطب دکتر طبقه پنجم يع تو ضايم نگم بذار بریچیدادم ه

 ها و خودش رفت سمتی از صندليکی ی بال ... آرتان منو نشوند رویم و رفتيمآسانسور شد

 کردی گرمی و سلم احوالپرسيد از جاش پری گفت که منشی به منشی دونم چی ... نمیمنش

 ... خنده ام گرفتهیست نید بعیچی بشر هين ره؟!!! از ایباهاش ... وا! نکنه آرتان دکتر زنان م

 ... دلوینم تونستم ساکت بشیبود ... جلل خالق ... نوبتو گرفت و اومد نشست کنار من ... نم

 و گفتم:يازدم به در
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 شناسنت؟ی- م

 درهمش گفت:ی همون اخمابا

 شناسن ...ی جونو میلی- ن

 بپرسم ؟يعنی؟ گفته ی بود!!! آبرو برام نمونده پس ... حال چیده به پس از مامانش پرسبه

 اگه نپرسم ... گفتم:ی از فوضولیرم می کار کنم؟ به درک من مینپرسم؟ چ

یدی؟ جون آدر س دکترش رو پرسیلی از نی- چه جور

 شرف! گفت:ی داشت بيی چشمام ... چه چشمای طرفم ... زل زد توبرگشت

 ...يم- بهش گفتم به حامله بودنت شک دار

 گفتم:ی بلندی و با صدایرم خودمو بگی جلونتونستم

ی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- چ

 پوزخند گفت:با

 بگم؟! بگم عروست تازه ...ی چی- پس انتظار داشت

یايی برو بينجا جون ایلی بود نیدا به آرتان اشاره کرد. پی و منشیرون از اتاق اومد بمريض

یلی نیمیه خانوم دکتر دوست صمين ایدم زود ما رو فرستاد داخل ... بعدا فهمينقدرداره که ا

جونه ... از جا بلند شدم. آرتان گفت:

 مونم ...ی منتظر میرون- من ب

 لب گفتم:زير

- بهتر ...

 بخواد بکنه ... دوست نداشتم آرتان هم باشه ... رفتم تو ... اوه ... چهينه ممکن بود معاچون

 شال خوشگل انداخته بوديه جون ... یلی هم سن نيبا بلوند ... سن تقری!!! موهایخانوم دکتر

 عطرش اتاقو پر کردهی کرد ... بوی شده اش به من نگاه ميش آرای سرش و با چشمایرو

:ید ... با لبخند پرسی صندلی لب سلم کردم و نشستم کنارش رويربود. ز

!یه؟ خانوم خوشگله ... مشکلت چینم- خب ... بگو بب

 احمق بود؟! نره حال به مامان آرتان بگمينقدر آرتان اين بگم؟!! چرا ای خداااااا ... حال چای

 مجبور بودم بگم ... فوقش بعدش ازشی مونه که ... ولیعروست تازه بلــــه! آبرو برامون نم

لمو و مشکيا بود ... دلو زدم به درین جون نگه ... آره درستشم همیلی به نیزی خواستم چیم

براش گفتم ... با لبخند به تخت اشاره کرد:
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- بخواب اونجا ...

 لبخند زد و رفت نشست سرينه ... بعد از معایدم رفتم خوابی ولیدم کشی خجالت مينکه ابا

 ... گفت:یه همون صندلیجاش ... منم بلند شدم و رفتم نشستم رو

 دوستت داره ... مگه نه؟!!یلی- شوهرت خ

 داشت؟! گفت:ی تعجب نگاش کردم ... چه ربطبا

 با درد و .... بذار راحتت کنم ... تویلی بوده که باز شدنش خی تو از اون نوعيمن هايزم- عز

 کميه مشکلت فقط يا گوی ... ولی شدی می بسترياد و درد زيزی به خاطر خونريشب ديدبا

 ... درسته؟!!یدرده که از صبح گرفتارش شد

 و گفت:يد سرمو تکون دادم ... خندفقط

ی ملحظه مينقدر وار عاشق زنشون هستن ايوونه که ديی- قدر شوهرتو بدون فقط مردا

 هایلی کشه ... خی میمارستان که از نوع تو هستن همون شب کارشون به بيیکنن ... کسا

ين ایست اصل براشون مهم نيا ندارن ی اطلعيا يون شدن تا حال ... چون آقاينجوریا

!ی؟ درد داشتيشب تو ... دیمسئله ... ول

 شرم گفتم:با

 ...ياد- نه ز

 زد و گفت:لبخندی

- سلم منو به شوهرت برسون ...

 کرد و گفت:يادداشت یزايی برداشت و تند تند چی انسخه

 گلم ... دردت هم کاملی نداری مشکلیچ قرصا رو مصرف کن تا دردت بهتر بشه ... هين- ا

 ...ينسی تا دو سه روز سر پا واياد کن زی ... فقط سعیعیهطب

 هنوز کار دارم وید سر جام نشستم فهميد دی گفتم و نسخه رو از دستش گرفتم ... وقتچشمی

منتظر نگام کرد ...

 داره بايدم جون رو براش گفتم و درخواستمو هم مطرح کردم ... سرمو که بال آوردم دنیلی

 ... گفت:یدم خجالت کشیشتر کنه ... بیتعجب نگام م

ی؟؟؟؟؟؟؟؟؟- تو زن آرتان

- اوهوم ...

 ....یره داره! ماشال ... آرتان حق داره برات بمی چه عروسیلی من!!! نی- خدا
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 زدم .... اومد کنارم ... دست گذاشت سر شونه ام و گفت:لبخند

 مدت بعد از ازدواجشونيه از زن و شوهرا یلی و خجالت نداره که ... خی .... ناراحتيزم- عز

ی رویشون ... دوست ندارن از همون اول زندگیشتر دن .. فرصت شناخت بیبه هم فرصت م

ين ... ای بعد با شوهرت باشی عاشق بشی از اونا خواستيکی ... توام یفته بينجوری ایروال

 که عشقت عشقه ... نهی هم خوبه ... حداقل به خودت و آرتان ثابت کردیلی و خیعیهکامل طب

ین گم و همونطور که خودتون گفتی نمیلی به نیچی من هی چون دوست نداریهو س ... ول

 ... خوبه؟!ین داشتی شک الکيه دم که ی میحبراش توض

 لبخند گفتم:با

 خانوم دکتر ... ممنونم ...یه عالیلی- خ

 ...يزم کنم عزی- خواهش م

 منتظرن ...یرون اون بيادی زيضای دونستم که مری نبود ... ميز موندن جايگه شدم ... دبلند

 من از جا بلند شديدن ... آرتان با دیرون با دکتر رفتم بیبعد از تشکر مجدد و دست و روبوس

 از مطبيی و دو تايم هم تشکر کردی کرد ... از منشیو اومد سمتم ... کمرم هنوز درد م

 و گفت:یرون بید انگشتام کشی ... دستشو آورد جلو و نسخه رو از لیرونم بياومد

 گفت؟ی- دکتر چ

 و گفتم:يدم لبمو جوپوست

 ...یچی- ه

 لبخند گفت:با

 ...یلیه که خیچی- ه

 دهنمو قورت دادم و گفتم:آب

 ...ین ماشی بده برم تویچو کنه سوئی- من کمرم درد م

يع کرد ... درو باز کرد و من سوار شدم ... سریم همراهین انداخت دور کمرم و تا ماشدستشو

 راهین نزد و ماشی پام ... حرفی داروهام برگشت و گذاشت رویک بعد با پلستیرفت و لحظات

 بشنوم ...یزی و چشمامو بستم ... دوست نداشتم چی صندلی دادم به پشتیهافتاد ... سرمو تک

 آرتان دوستم داره نتونسته بود آروممينکه دکتر هم در مورد ای داغون بود ... حرفاماعصاب

 کاريی لبد جایم چشمامو باز نکردم زود بود برسی من لی توقف کرد ... ولینکنه ... ماش
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 ...یدم چشمامو باز کردم و خودمو کنار کشيع گونه ام سریداشت ... با نوازش دستش رو

 من اخم کرد و گفت:یافه قيدن ... با دديمپشت چراغ خطر بو

- چت شده ترسا؟!!!

 اخم گفتم:با

 ...یچی- ه

ینطور وگرنه همی خودت بهم اجازه داديشب من نوشته احمق؟!!! ترسا ... تو دیشونی- رو پ

که تا الن ...

 زدم:داد

 بشنوم ...یزی خوام چی- نم

 تورو تحمل کنم؟ی سرديد بدونم به چه جرم بايد ... من بای بشنويد بای- ول

ينم گفتم محتاج ای شم؟ می ميوونه دارم دی گفتم چون بهم ابراز علقه نکردی گفتم؟ می مچی

یزی چيد کردم؟! نه .... نبای میک خودمو کوچيد باينقدر ای؟که از زبونت بشنوم دوستم دار

 ... پس سکوت کردم ...ید فهمیم

 گفت:يد سکوتمو دوقتی

ی؟ بزنی حرفی خوای- نم

 نداره ...یلی- دل

 هنوز؟ی- درد دار

 کم ...يه- 

 ...يگه دکتر ديه يم ری می- قرصاتو بخور خوب نشد

 تکون دادم و سکوت کردم ... خودش ادامه داد:سری

 کردم ...ی کردم ... فکر می هست دوست دارم بدونم ... من فکر می- ترسا اگه مشکل

يدم نزد ... منم لبمو جوی حرفی فرمون ... ولی روید شد و محکم کوبی عصبید که رسينجا ابه

 نگه داشت ... رفتی فروشيل موبايه ی نزدم ... چراغ سبز شد راه افتاد و جلویو بازم حرف

 کردم .... جعبهی نگاش می در دست برگشت ... با کنجکاوی بعد با جعبه ای و لحظاتيینپا

 بود مدل يکسون اری سونیگوش

arc s 
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 ... آش و لش شدهیرون بید منو کشی در آورد و خم شد از داخل داشبور جنازه گوشیو... گوش

 و گرفتش به طرفم ...ی گوشیبود ... خطمو در آورد گذاشت تو

 شارژ ...ی خونه بزنش تویم- رفت

 کردم؟ غرورو گذاشتم کنار و گفتم:ی تشکر ميد بوووووود .... بای خوشگلی چه گوشوااااای

- ممنون ...

 مرموز گفت:ی لبخندبا

ی دوباره همه چیدم ترسيشب ... راستش ديگه جبرانش کنه ديد زنه بای خسارت می- آدم وقت

 کنم ...ی کار می دارم چیدمخراب بشه ... اصل نفهم

 تونم منکرش بشم کهی حرف بزنه ... نميشب چرا اصرار داشت راجع به دين خدا ... اای

 بگم در موردش ... ازشیزی دوست نداشتم چی کنه ... ولی همه تنمو گرم ميشب ديادآوری

يهو نزد ... ی نگفتم ... اونم حرفیچی هین همی ... دلخورم بودم ... برایدم کشیخجالت م

 کارتم ...یم سی نشده بود رویو سی کردم ... شماره بود چون اسم کسگاش زنگ زد ... نیگوش

 گذاشتم در گوشم و با شک گفتم:یو کسو هم قربون خودم برم حفظ نبودم ... گوشیچشماره ه

- الو ...

 شبنم بلند شد:صدای

 ما س ماسکت خاموش بود؟ين چرا ای؟ هستی جنازه اتو خاک پس بزنه .... کدم گوری- اله

 ...ی دیتلفن خونه رو هم که جواب نم

 که دوست دارمی تونستم اونجوری آرتان هم نمی نداشتم باهاش کل کل کنم ... جلوحوصله

 گفتم:ین همیحرف بزنم برا

- سلم عرض شد ...

 و گفت:خنديد

- سلم ... خبر دارم برات دست اول ...

 شده؟!ی- باز چ

- اردلن ...

 خنده ... گفتم:ير ززد

 کار کرده باز؟!!!ی کنه! اردلن چی میم- اووووو چه ذوق

 ام ...يی باغ دايم ... همه رفته بوديروز- د
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- خب ...

 هم ته باغه ...يی ... دستشويی از ظهر که همه خواب بودن پاشدم برم دستشوبعد

- خب ... به به ته باغ!

 اردلنه ... اخم کردم و اومدم به راهم ادامه بدميدم پشت سرمه ... برگشتم ديکی- حس کردم 

 ...يوار دی هلم داد تویدکه مچ دستمو کش

 بوده پس ...يی جنایلم- اوه اوه ف

 شه ... ترسا ...ی- آره خودمم هنوز باورم نم

- هان؟!!!!

 ...ید بکنم منو بوسی کاريا بزنم ی بتونم حرفينکه- قبل از ا

!!!!!!ی؟- چ

- باور کن ...

 تو گوشش ...ی بزنی خواستی می چيعنی- 

 نرم شدم که افتادم تو بغلش ... اونمین بوسه همچین من عاشقشم! با همی؟ گی می چی فهمی- م

 ده ...ی از دستم نميگه به حرف زدن نبود ... دم گوشم گفت دیازمنو فشار داد به خودش ... ن

 کنه ...ی ولم نميگه اگه خودمو بکشمم دیحت

 دوستم بکنم ... گفتم:ی برای کاريه ... از ته دل ... خوشحال بودم که تونستم خنديدم

!!ی؟ ... خوشحالی- شبنم

 ...يارم ی لحظه اشه دارم بال در ميه- خوشحال؟!!! خوشحال مال 

 ...يزممممممم- خوش حالم عز

 من حتما اردلن رو از دستی کنم اگه تو نبودی کنم ترسا ... باور کن جبران می- جبران م

 دادم ...یم

 نکردم ...ی من که کاری- فدات بشم خانوم

 ...ياد ی بدم مينجوری ... از حرف زدن ايششششششش- ا

 گرفتم ...يل- خاک تو گورت کنم ... باز من تو رو تحو

 و گفت:يد غش خندغش

 ؟ی نداری- اردلن پشت خطمه کار

 به بازار ...ياد ی- نو که م
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 اون که کهنه است ...يین- خفه شو ... شما نو

- پس دود ازکنده ...

 زد:جیغ

- ترسا لل شو ... قطع کرد!

- خب به من چه ...

- خداحافظ ...

ی کارو مین ... منم بودم همی نداد بگم خداحافظ و قطع کرد ... بسوزه پدر عاشقفرصت

ی به عشقش داره ... آرتان جلویاز الن فقط نيی جدای دوره طولنيهکردم ... بعد از 

 نگه داشت و گفت:یرستوران

 خانوم مشاور ...يین پایا- ب

 حرفا بود ... چون حال غذا درست کردنين تر از ایز ... تیزنم دارم حرف می بود با کفهمیده

 کرد ...يت و آرتان هم تا تونست منو تقويم ... ناهار چلو کباب برگ خورديیننداشتم رفتم پا

یم برگشتی گرفت و مجبورم کرد قرصامو بخورم ... وقتی آب معدنیشه شيهبعدم از گارسون 

 از ظهر شده بود ... کل س زبانمو نرفته بودم ... در س هم نخونده بود و عذاب وجدانبعدخونه 

 خواستم برم سمت اتاق مطالعه آرتان جلومو گرفت و گفت:یداشتم ... وقت

 ... برو استراحت کن ...یله- امروزم استثنائا در س تعط

- من خوبم ...

 خب ... فعل استراحت برات بهتره ...یلی- خ

 به دری تخت ... ضربه ای اتاقم ... از خدا خواسته ولو شدم روی تکون دادم و رفتم توسرمو

يادش کردم تازه ی ... حس مینمش خواستم حداقل فعل ببی چشمامو بستم ... نميعخورد ... سر

یازی نیچ الن هی پلکه ... ولی داره دور و برم مین همی به محبت دارم و برایازافتاده من ن

 چشمام بسته است اومد داخل اتاق و لحافيد دی درو باز کرد و وقتی نداشتم ... آرتان لشبه

 چشماموی بود ... ليستاده سر جاش ای .... ولیرون روم ... منتظر بودم بره از اتاق بیدرو کش

 شده بود براش ...يشگاه نماین عی جدی من ... جدیباز کردم ... زل زده بود به عکسا

 رو برداشت وی عسلی زد و بعد خم شد ... عکس رويد روز هم کامل دی روشنتویعکسارو 

زمزمه کرد:

 ...یلیه خی ام نکنيوونه- د
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 باشه بعدايادم و آهسته در رو به هم زد ... وا! عکسو کجا برد؟!!! یرون از اتاق رفت بسپس

 که چشمام بسته بود خواب به سراغم اومد ... مسکن هاینطور ... همیرمبرم عکسو ازش بگ

 که به خواب فرو رفتم ...ید طول نکشیزی کردن ... چیداشتن عمل م

 بود و داشت آرومیده تخت دراز کشی چشم باز کردم ... ارتان کنارم روی نوازش دستبا

 .... نوازششویدارم خواستم بفهمه بی کرد ... چشمامو محکم بستم ... نمیموهامو نوازش م

 شدیده ... کم کم انگشتش کشید کشی موهام و گونه ام می نرم دستشو رویلیدوست داشتم ... خ

ينکه صورتم ... قبل از ای شدم ... نفس داغش پخش شد روی دوباره داغ مداشتم لبم ... یرو

 کنار ... چشمامو باز کردم و با خشونت گفتم:یدمبتونه منو ببوسه خودمو کش

- تو ... تو ...

 تعجب نگام کرد و گفت:با

!!!ی؟- من چ

!!!ی؟ کار داری چينجا- تو ا

- کجا؟!!!

 اتاق من ...ی- تو

 نگاه به تختش بنداز ... دو نفره است!يه اتاق هر دومونه ها ... ينجا- اتاق تو؟!! فکر کنم ا

 قرارمون ...ی- ول

 لبخند گفت:با

! زن من ...ی؟ فهمی ... می زن منيگه فسخ شد ... تو ديشب- قرارداد من و تو د

 اومد به طرفم که پسش زدم و گفتم:دوباره

 ...ی کامل در اشتباهی من ملکم و الن صاحبم شدی- اگه فکر کرد

!!!!ی؟ تری گی می- چ

 ...یرون که گفتم ... برو بین- هم

 ...ی خواستی توام ميشب رفتارا! دين ایده- از تو بع

 زدم:جیغ

 کردم ...ی غلطيه يشب نکن ! من ديشب ديشب دينقدر- ا

 نگام کرد و زمزمه کرد:ی ناراحتبا

- پس حدسم درست بود ...
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 کلمه اضافه از اتاقيه نگفت ... از جا بلند شد و بدون گفتن یچی!!!! هی؟!! چه حدسحد س؟

 دختر هميه قهر کرد؟!! ماشال از يعنی کرد ... الن ی ... کاش حرفشو کامل میرونرفت ب

 حقشه ... الن کهی کنه ... ولیهم تنبیخواد می تا کیست کنه ... حال معلوم نیبدتره! زود قهر م

 کوری تونه دل بکنه ولی خواد بازم تجربه اش کنه و نمی دندونش مير رابطه رفته زطعم

ينکه!!! منم بدون ای؟ ... اما ... اما پس خودم چیستم اون نی خوش گذرونیلهخونده ... من وس

 چهينده آیدم فهمی! کاش میاد؟ بیم قراره سر زندگيی چه بليابدونم معتاد آرتان شدم ... خدا

 ...يده برام دايیخواب

 ....يم خوردی زد نه من ... فقط غذا می می ... نه اون حرفيد شام جگر خری آرتان براشب

 ...ی اتاقم که صدام زد ... خشک و معمولی غذا تموم شد بلند شدم برم تویوقت

- ترسا ...

- بله ؟

 ...ی- فردا کل س زبان دار

- اوهوم ...

!ی؟ ری- م

- اوهوم ..

 خونه؟يای ی- بعدش م

 ...يان رم دفتر شای! نه بعدش می؟ پرسی مين- اصول د

 کرد و گفت:يز رچشماشو

ی؟ بری خوای می جدی- جد

يم تا بندازی شی ازم خسته می کینم تو رو تماشا کنم و ببيای مغرور بازینم خوام بشی ن پ مپ

 زدم و گفتم:ی ... پوزخندیم ... الن برات عروسک خوبیرونب

 کار کنم؟!!! هدفم از اول رفتن بود ...ی- پس چ

 گفت:ی دلخوربا

- ترسا ...

 گفت ... برگشتم نگاشی نمی خواست بگه ... ولی میزی چيه ترسا ترسا کردناش ين ابا

 گفت ... تا نگاشویزی گفتم و نه اون چیزی نه من چیکردم ... من به اون ... اون به من ... ول

یاد تخت ... نکنه امشب بخواد بی راه افتادم رفتم سمت اتاقم ... در اتاقو بستم و افتادم رويددزد
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ی مينم ای تونم ازش بگذرم ... ولی! نمیزيه که آرتان بد چی تو شاهديا اتاق ... خداين ایتو

 خودت کمکيا پس خدایرم بگی ممکنه افسردگی کشم ... حتی عذاب میلی که بعدش خیدون

 به در خورد ...ی کردم که تقه ای ... لب تخت نشسته بودم و دعا میادکن ... به دلش بنداز ن

 بود جواب من؟!!! سرد جواب دادم:ين خدا اهاهههههه

- بله؟

 چارچوب در دوباره دلمو لرزوند ...ی باز شد ... قامتش تودر

- ترسا ...

- بله ؟

!!!ی؟ بخوابی خوای- م

 خواستی زد و ازم می مياد بود ... انگار منتظر بود ... انگار داشت فری جور خاصيه نگاش

 باطل آقا آرتان ... بالشمو مرتب کردم و دریال خی زهی بخوابه ... ولیشم پیادتا دعوتش کنم ب

همون حالت گفتم:

- آره ...

 ...يدی اگه کابو س ديا- خب ... اگه ... اگه خوابت نبرد ... 

 وسط حرفش ...پريدم

 خوابم ...ی- خسته ام .... راحت م

 و گفت:ید کشآهی

- در هر صورت صدام کن...

 و درو بست ... کم مونده بود صداش کنم ...یرون نگاهو به سمتم انداخت ... رفت بآخرين

 قفل دهنش قرارهيد بهتر بود ... شاينجوری ايد نگفتم ... شایچی هی داشتم ولیازخودمم بهش ن

يگه بمونه ... من که همه جوره وابسته اش هستم دی باقینطور وقت نشکنه ... پس بذار همیچه

 نه اون ... مطمئنم ...یخورم ضربه رو من مين وابسته بشم ... بدتريد نباينجوریا

 لب گفتم:ير کرد ... زیس صورتمو خاشک

 خندهی- خاک بر سرت ترسا ... کجا رفت اون ترسا که با وجود اون همه کمبود محبت صدا

!! خاک بر سريزی؟ ری اشک می مرد داريه کرد؟!!! حال به خاطر یهاش گوش فلکو کر م

 کنم ...یاقت لیب

 درمان دوا بود ...ی کردم آروم شدم و چشمامو بستم ... خواب بر هر درد بيه کم که گريه
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 کمتر شده بود خدا رویلی ... دردم خیرون بشه زدم از خونه بیدار آرتان بينکه قبل از اصبح

ی می خبريه يد بايان راست رفتم دفتر شايه گذروندم و بعد یشکر ... کل س زبانو به سخت

 گرم ازم استقبال کرد و برام سفارش قهوه داد ... گفتم:يانگرفتم ... شا

 ... چه خبر؟!!!ی کنيرايی ازم پذیومدم نيان شای- مرس

 لبخند گفت:با

 خوب برات دارم ...ی خواستم خبرت کنم ... خبرای- اتفاقا م

 تر س نگاش کردم ... تو رو خدا نه ! الن زوده ... گفتم:با

!!!ی؟- چه خبر

ی ماه فقط دوندگيک گم خبر خوب! با اقامتت موافقت شده ... حدود ی!!! ميد؟- چرا رنگت پر

 حاضر بشه ... برو به فکر بستن ساکت باش ... دويزات بره تا وی ماه هم وقت ميکداره .... 

 ...يی کانادايگهماه د

 دهنمو قورت دادم و گفتم:آب

 چقدر وقت اعتبار داره؟!!يزا وين- ا

- چطور؟!

 خوام کنکور بدم بعد برم ...ی- آخه ... م

 هست؟!ی- کنکورت ک

 ماه ...یر- ت

 شش ماهه است ...يزا ... وی- خب وقت دار

 ستون تا اون ستون فرجه ... گفت:ين ... از ایدم کشی راحتنفس

!ی؟ هم کنکور بدينجا ای خوای ها ميوونه ... بعد مثل دی اونور در س بخونی ری می- تو دار

 زدم و گفتم:ی جا بلند شدم ... لبخنداز

- امتحانش ضرر نداره ...

 تکون داد و گفت:سرشو

 خسروان دانند ...يش- صلح ممکلت خو

ی؟ آرتان چيزای- و

 سه ماه اعتبار داره ...ی شه ... ولی تو آماده ميزای- اونم با و

 تکون دادم و گفتم:سرمو
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 ...یم برقصیايم بابت زحماتت ... انشال خواهرت شوهر کنه بی- مرس

 و گفت:خنديد

 کنه ...ی- اونم داره شوهر م

 تعجب نگاش کردم که گفت:با

یاد بابا فکر کردم اول از همه به تو گفته ... اردلن پسر خاله ام آخر هفته قراره بی- ا

 ...یخواستگار

یلی- نه نگفته بوووووود .... مبارکش باشه!!!! از قول من بزن پس کله اش بگو خ

 ...یبشعور

 لبخند گفت:با

- چشم حتما ...

ی؟ نداری- کار

- سلم برسون ...

 ...ی- سلمت باش

 گفتم؟!! نهی به آرتان ميد ... شمارش معکوسم شروع شده بود ... بایرون اومدم بيان دفتر شااز

 ... اگهینم نگاش ببی گم ... الن اگه بگم ... اگه شوق رفتنو توی خواستم برم بهش می... وقت

 گم ....ی! نه طاقت ندارم ... همون دم آخر بهش میرم می شه میحس کنم از رفتنم خوشحال م

 بهتره ...ينجوریا

 کردهیره زنگ خورد ... درش آوردم ... شماره ها رو تازه ذخیم فکرا بودم که گوشین همتوی

 به من زنگ زد:یما نی بود ... چه عجب بعد از عمریمابودم ... ن

- الو ...

 ... عاشق امروز ...يروز دی- سلم دختر بل

 نکن ...يت ... اذیما- سلم ن

 بوکس ...یسه کی و منو کردی حوصله ای شده باز که بی- چ

 زدم و گفتم:لبخندی

 نشده ...یچی- ه

 ...یداست- آره پ

 ام کرده ...يوونه آرتان دیما- ن
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!ی؟ نکرديوونه تو آرتانو دی- مطمئن

 ...یرم- نخ

- ترسا بهت گفتم غرورو بذار کنار ...

 درست شده ...يزام ویما بخواد من بمونم ... نيد تونم ... اون بای- نم

 داره ... چون باهات قرار گذاشته ...ی نشو ... آرتان نگهت نميوونه- ترسا د

 کار کنم؟!ی چی گی- م

 ...ياره ی پر در می ... باور کن از خوشحالی بمونیشش پی خوای- تو بهش بگو که م

!ی؟ اگه غرورمو شکست چی؟ چید! اگه نوک منو چی؟ چیاورد- اگه در ن

 وجدانت شرمندهیش حداقل پیفته افته ... دوما اگه هم بی اتفاقا نمين کدوم ایچ- اول که ه

 ...یستین

 غرورم شرمنده ام که دردناک تر از وجدانه ...یش- اونوقت پ

 ...ی رسی به کجا مین کن ببی- باشه ... حال لجباز

 حوصله گفتم:بی

 باهام ؟ی داشتی- کار

 خبر بهت بدم ...يه خواستم ی- آره ... راستش م

 بد؟يا- خوب 

 با توئه ...یصش تشخيگه- اونش د

ی؟- چ

 ...ی خوام برم خواستگاری- امشب م

 تعجب گفتم:با

!!!!ی؟- چ

 طرلن ...ی- خواستگار

 داد!يت من!!!! پس رضای- خدا

ی؟- مگه خبر ندار

!!!ی؟- از چ

 شدم ...يون- آرتان باهاش صحبت کرده ... من به ارتان مد

468

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

 نبودی کسی و طرلن رو ... ولیما جالب! من شبنم واردلن رو به هم رسوندم ... آرتان نچه

 روزگار!ی خودمون بکنه ... ای برایکه کار

 اش بوده ...یفه- وظ

 ...ین- دوست دارم امشب شماهم باش

يگه ماه دی و برات آرزوها دارم ولی داداشمین که عی دونی ... میمايی نیام- دوست دارم ب

 کنم ...ی هم کنکور دارم ... اصل وقت نميگه دو ماه ديکتافل دارم ... نزد

 معرفت! حداقل به آرتان بگو ..ی ... بی- اوک

- خودت بهش بگو ..

 ..یگم- شرمنده ... من نم

 شده ... ببرش دکتر ...یم حالش وخیلی خيگه از دست تو ... غرورت دی- ا

 گفتم:ی لبزير

 کنه ...ی براش نمی کاریچ- دکترش آرتانه که ه

 امیزه انگی دونم چرا ... ولی شدم و رفتم خونه ... نمین سوار ماشیما از نی از خداحافظبعد

 در س خوندن چند برابر شده بود ...یبرا

 کردی سعیلی ترسا ... خیچاره هم بيد آرتان! ... شایچاره برق و باد دو ماه گذشت ... بمثل

 که بودی هر چی دونم ولی کرده بودم ... نمیدا پیا فوبيد من ... شایباهام رابطه برقرار کنه ول

ه باهاش بودن له لی وار آرتان رو دوست داشتم و برايوونه دينکه این بود ... در عیحس بد

 گرفتم ... بازم بهی مثل سگ پاچه اشو مین همی هم برام سخت بود و برایلی خی زدم ولیم

يه ی نشد ... حتی بشه .... وليک کرد به من نزدی و چند بار سعيناون ... آرتان مغرور چند

 .... زدميادمه از دوستاش ... اون شبو خوب يکی یش پيم مشاوره بریبار ازم خواهش کرد برا

 :نده خيرز

یچ ... خودت هی اينکاره خودت ايعنی!!! ی؟ زنی حرفو مين ای کشی- خودت خجالت نم

ی؟ انتظار داريگرون ... حال از دی بکنی نتونستیکار

 به نشونه تاسف تکون داد و گفت:سرشو
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یشه باشن ... همیانشون واسه اطرافی خوبی تونن مشاورای- ترسا ... روانشناسا هچ وقت نم

يانشونو تونن آشنای پزشکا که نمین قانونه ... عيه ين ... ايگه دی دن به جاهایاونارو ارجاع م

 کنن ...یجراح

 بود؟!!!يبه طرلن غرید- ببخش

 زد و گفت:پوزخندی

 شه ... اما ... در مورد تو ... بهی- من با درمان طرلن ثابت کردم که احسا س وارد کارم نم

 ...یدمبن بست رس

 هم خوبم ...یلی به تو گفته من حالم بده؟ من خی- ک

 خارج شده ...ی از حالت عاديدا در س خوندنت جدی ... حتیست نیعی طبيت کاریچ- ترسا تو ه

 ... خواب تو دری وادارت کردم بخونينکه از ایمونم ... من پشی کنی می با در س خودکشیدار

!ی؟ کنی کار می با خودت چیطول شبانه روز کمتر از چهار ساعت شده ... دار

 که هر چند وقتياد ی میرت گی- دست از سرم بردار آرتان ... بذار به حال خودم باشم ... چ

 نداره ... ازی ربطیچ باشم ... به تو هم هينجوری ... دوست دارم ای کنیلهبه چند وقت به من پ

 ...یعیهنظر خودمم کامل طب

 خونه تو گوشی مياسین بود داره یده چند لحظه نگام کرد و بعد پاشد رفت ... انگار فهمآرتان

خر ... و از اون به بعد رابطه من و آرتان شد در حد سلم و خداحافظ و شب ها هم در حد

 کمک حالم بود ...یلی تونستم از اطلعات فوق العاده اش بگذرم ... خیمعلم و شاگرد ... نم

 بود ... همه درسارو خونده بودم و حال داشتمی به کنکورم وقت باقيگهکمتر از دو هفته د

 همه درسو کاملين ایدم رسی نکرده بود نمی اگه به قول آرتان خودکشيد کردم ... شایدوره م

 قبولیدم که فهمی آب خوردن گرفتم ... روزیبخونم ... زبانمم تموم شده بود ... تافلمو به راحت

 نگاش کردم و گفتم:یهانه عاقل اندر سفی ولیره اصرار کرد برام جشن بگآرتانشدم 

 ...ياد ی خوشم نميا بچه بازين- از ا

یو کرد! و داشت کی می بزرگی داشت ادعای حرف از صد تا فحش براش بدتر بود ... کاين

ی قدم به سمتم بر ميک ی خنده دار بود ... آرتان هر از گاهیلی کرد!!!! خی میمتهم به بچگ

 و طرلن بدون گرفتن مراسم ازدواجیما بودم ... نیمار بی جدی جديد من ... شایداشت ول

ی گرفت که تویک کوچی مهمونيه! فقط ی راحتین ... به همیه عسل رفتن ترکاه میکرده و برا

 گرفته بودم خودم خبری افسردگيد به زور شرکت کردم .... حوصله نداشتم ... شایاون مهمون
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 برقصم ...ينکه دست هم نزدم چه برسه به ای حتی دونم از اول تا آخر مهمونینداشتم ... فقط م

ی میما شده بود ... نیخکوب من می رویما نگاه نگران آرتان و نونیو در تموم طول مهم

 کرد درد من فقط و فقطی دونست ... فکر می میدونست چه دردمه ... البته نصفه کاره ... ول

 نصف ماجرا بود ...ين ای دم ... ولی رم و آرتان رو دارم از دست می که دارم مينهبه خاطر ا

 رابطه ام با آرتان ... به انتظارم از اون ... به از دست دادنه بیگشت ماجرا برميگهنصف د

 دخترانه ام ...یزندگ

 ویرون بیدم دهنم بود کشی از فکر خارج شدم ... ته خودکارو که تویم گوشی بلند شدن صدابا

بدون نگاه کردم به شماره جواب دادم:

- الو ...

 ...يی- سلاااام خانوم کانادا

!!يان؟- شا

 باشه ...ی کی ... پس انتظار داشتيگه- بله د

 تفاوت گفتم:بی

!يان؟ شده شای- چ

 هم درست شد مادمازل ...يزات- و

- چه زود ...

 زود کارت درست شد ... البته ازينقدر که ای خوش شانسیلی آخراشه ... تو خيگه- گفتم که د

 کار درستت هم هست ...یلصدقه سر وک

 ...يان شای ... مرسی- اوک

 ...یط دنبال بلی بريد- با

- باشه ... بعد از کنکور ...

 اون موقع ...ی برایر ... الن بگياد ی میر بد گیط- از الن برو ... بل

 شه ...ی نمير- د

 من بگم؟يا ی گی آرتان هم درست شده ... خودت بهش ميزای دنده! ويه- لجباز 

 خواستم ...ی بفهمه .... نمیزی خواستم چی ... نمید فهمی میو گفتم تو بگو آرتان همه چی ماگه

 گفتم:يعسر

 گم ...ی- خودم م
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- باشه ... پس منتظرت هستم

- باشه ... بازم ممنون ...

ی؟ نداری کنم ... کاری- خواهش م

- نه ...

 که بهش فکریزی درست شد ... زودتر از اون چیز قطع شد ... بالخره همه چتما س

ی ميه رفتنم رو بهش هديد شد ... مطمئنم! پس بای ... آرتان از رفتن من خوشحال میکردمم

15 روز ی گرفتم برای میطمو بليد فرصته! باين مرداد ... تولدش ... آره! بهتر15دادم ... 

 راحتیال رتبه ها هم اومده ... بعد با خی تا اون موقع ... حتيگه دادم درومرداد ... کنکورم 

 خواد ...ی رم ... حال که آرتان منو نمیم

 ...ياد زیلی گرفته بود ... خیلی افتادم ... دلم خيه دفعه به گريه

 دست لبا س پاره پوره و گشاديه بخورم ... یر شیوان ليه برم یخواستم ... میرون اتاق رفتم باز

 ...یدم ترسی هم ميی جورايه به خودم برسم ... ی حوصله نداشتم حتيگهتنم کرده بودم ... د

صدا باشم ... از اتاق آرتان یده دادم ژولی میح بشه ... ترجيک تحريدنم خواستم آرتان با دینم

:يسادم زد ... کنجکاو شدم ... رفتم دم در اتاقش و گوش وای حرف ميکی ... داشت با یدمشن

ی هم زنگ زدم ... می به استاد هاشمی رسه ... حتی نميی عقلم به جايگه شهاب ... من دین- بب

 ...یره قرار بگی تحت راونکاويدگه حتما با

یريم اگه جلوشو نگی هست ولیعی ... طبيکیه نزدین بعد از اولی- نه گفتم که بهت ... افسردگ

 شه ...ی میموخ

ير! پدرم در اومده ... زی اينکاره نگو تو که خودت اينقدر کار کنم ... ای چی گی بابا! می- ا

 ره شهاب!یبار نم

 بوده ...ی دونم مشکل چی- من نم

 بای خوام بهش دارو بدم ... وقتی نمی ولیرم رو بگیماری روند بی تونم جلوی- با دارو م

 که هر کدوم هزار تا عوارض دارنيی داروهاين شه دوست ندارم ای دونم خوب میمشاوره م

 بدنش ...یرو بکنم تو

 شم به زور ببرمش ...ی- آخرم مجبور م

 که خودشون قبول ندارنیمارايی بار بير گفت زی ولينجا ایاد شب بيه- از استاد خواستم 

 خودش مراجعه کنه ...يد بایمار ره ... گفت بی خوان درمان بشن نمی و نمیمارنب
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 ... روز به روزم داره بدتریست جا بند نیچ ... دستم هم به هیدون مين- فعل که موندم وسط ا

 شه ...یم

 رفته گفت:یل تحليی و با صداید کشآهی

 منه ...یر نگرانشم شهاب ... همه اش تقصیلی- خ

 اون خراب شده در مورد مشکلش سوال کن ...ی کنم از دکترا و پرفسورای- ازت خواهش م

 ...یه اونجا مهد روانشناسيعنی

 ...ی خندی خورم تو می- نخند! من دارم حرص م

- منتظر خبرت هستم ... خداحافظ ...

 از دوستاشيکی شناختم ... ی در اتاق فاصله گرفتم ... چقدر نگرانم شده بود ... شهاب رو ماز

 شدم ویر شیخیال بود ... بی کرد و مثل خودش روانشنا س قابلی می آلمان زندگیبود که تو

!!!يگه بود دی کين ... اينه آی جلويستادم کنکور داشتم ... ايگه اتاق ... دو روز دیبرگشتم تو

ی و چشمايده پر شده ... صورت رنگ پری گود افتاده ... ابروهای ... با چشمایده دختر ژوليه

 و گفتم:یدم کشی روشن تر ... آهیشهاز هم

 ترسا؟!!!ی- خودت

ی خودمو ميد بود؟!!! نبای چه وضعين عقب جلو رفتم ... نشستم لب تخت ... اينه آی کم جلويه

ی ... حتیم رسی به هم میم بود ... اگه من و آرتان قسمت هم باشیده که به آخر نرسیاباختم ... دن

 خدا انگار دلم آروم گرفت ... انگارياد باشن ... با یده ما نقشه چیهاگه همه بنده ها خدا بر عل

 گفتمی عليا آورد ... ی بهم فشار نميی تنهايگه ... دیستمحس کردم خدا هوامو داره و من تنها ن

ی خونده بودم بس بود ... نمیو بلند شدم ... تند تند دفتر و کتاب ها رو جمع کردم ... هر چ

 داشتم ... کتابا رو کهيح به استراحت و تفریاز دو روز آخر نين در س بخونم ... ايگهخواستم د

 اتاقش بود ... دوش آب گرم حالمو جا آوردیجمع کردم رفتم سمت حموم ... آرتان هنوز هم تو

 که اومدم آرتانیرون طاقت دوش آب سرد رو نداشتم .... بی گرم بود ولیلی هوا خينکه... با ا

 شد ...یره خبهم من با تعجب يدن بود ... با دی وی تی کاناپه نشسته بود و مشغول تماشایرو

 کردم لبخندی کله حوله و سعی کردم تویسمو خی شد خودم باشم ... موهایانگار باورش نم

 کردم وی آخرو زهرمار هم خودم می روزاين ايد بای چی رفتم برایبزنم ... من که داشتم م

ش عملی اون منو دوست نداشت وليد دادم منم مثل خودش باشم ... شای میحهم آرتان؟ ترج

 عمل بهش نشون بدم که باهاشم ... گفتم:ی خواستم توی گفت ... منم می می ايگه دیزچ
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ی؟ خوری ميی- چا

 گشاد شده نگام کرد و گفت:ی چشمابا

 و پرسش؟یکی- ن

 گاز ... آرتان چهی رو گذاشتم روی حالتش خنده ام گرفت رفتم سمت آشپزخونه و کتراز

 رو به کام هر دو نفرمون زهری زندگيد کرده بودم؟!!! نبای کرده بود ... من چه گناهیگناه

 رو ازيی چای ... برگشتم قوطیم از هم داشته باشی خاطره خوبیشه کردم دوست داشتم همیم

ی داده و زل زده به من ... با خنده ایه تکیز پشت سرم به میقا دقيدم که دردارم بینتداخل کاب

آهسته گفتم:

يدی؟- چته؟ آدم ند

 قدم اومد به سمتم ...يه

- ترسا ...

- جانم؟

 ویز می رو گذاشتم رويی چای شد ... دوست داشتم بغلش کنم ... قوطيک بهم نزديگه قدم ديه

نگاش کردم ... گفت:

ی؟- بهتر

 ... کنکورو کهید بود ... ببخشین ... درسام سنگی ... ولی شديت اذیلی دونم خی- آرتان ... م

 شم ...یبدم پس فردا راحت م

 کردم ... خودموی عطرش هنوز هم مستم می بغلش ... بوی توید گرفت و منو کشدستمو

 ... در گوشم گفت:یدم کشیقچسبوندم بهش و نفس عم

 مدت ...ين ... اینمت گرفته و پکر ببينقدر .... دوست ندارم ای زلزله باشیشه- دوست دارم هم

خونه انگار روح نداشت ...

 خنده هلش دادم عقب و گفتم:با

- حال روح خونه برگشته ...

 رو برداشت و گفت:يی چای ... قوطيد خنداونم

 با من ...يی تنت کن ... موهاتم خشک کن ... چایزی چيه- برو 
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 تنم کردم حوله سرمو هم سرمیمويی تاپ و شلوارک ليه اتاقم . ی بهش زدم و رفتم تولبخندی

 ...یرون لبم و رفتم بی رویدم هم مالی رژ لب صورتيهکردم. دست و صورتمو کرم زدم و 

 ... اعتراض کردم:یرون از آشپزخونه اومد بيی چاینیآرتان هم با س

ید؟- اصل دم کش

 سمت خودش و گفت:ید منو کشیز می رو گذاشت روسینی

- مگه جرات داشت دم نکشه ...

 و گفت:ید موهامو بوسی ... رويدم خنديز گذاشتم سر شونه اش و رسرمو

- چت شده بود خانوم من؟

 شم ...ی مينجوری وقتا ای- بعض

 ...یست بکنه بد نيزيتت ويه دوستم؟ یش پيم بريای ی- م

 شناسم ...ی- نه ... خودم خودمو بهتر م

 ويم نگاه کردی وی کم تيه با هم يی نگفت ... دوتایزی چيگه انداخت دور شونه ام ددستشو

 .... آرتان گفت:يم خورديیبعدم چا

یرون؟ بيم- شام بر

 و گفتم:يدم جا پراز

 ...يام ی ... ميم بری- پاتوق اگه م

 زد و گفت:لبخندی

 ...یطون- برو حاضر شو ش

یپ حاضر شدم ... آرتان هم خوش تيع دوست داشتم ... سریلی رفتن با آرتان رو خبیرون

منتظرم بود ...

 بار هر دو دست از غرور برداشتهین اولی شد ... برایم زندگی شباين از بهتريکی شب اون

 آرتان اجازهی ... حتيم آوردی در می ... مسخره بازيدم خندی ... ميم کردی می ... شوخيمبود

 خواستم بهی نميگه لذت بردم ... دی و من کلینم خوشگلش بشیداد دوباره پشت فرمون فرار

 خواستم به حال فکر کنم ...ی خواستم به نبودن آرتان فکر کنم ... فقط می کنم ... نمررفتنم فک

 شناسنامه ام ...یبه بودن اون ... به داشتنش ... به بودن اسمش تو

 شد ...ير- ترسااااااا بدو د
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ير بودم ... دسته هاشو از زيده خريد بود جدیا مدل کرواتين سرم ... از ای رویدم مو کشمقنعه

 نکردم کهيش ... قشنگ شد ... آرایرون بیدم مقنعه کشير کمشو کج از زيهبستم و موهامو 

 دوشم ... مدادو پاکنمو هم چپوندم داخلش وی برام ... کوله امو انداختم رویاد نیش پیمشکل

 زد و گفت:ی من لبخنديدن .... آرتان با دیرون بمرفت

 جون زنگ زد گفت برات نماز خونده ...یلی- ن

- دستش درد نکنه ...

 شد ...ير ديم- بر

 ... با لبخندیم شدم و آرتان راه افتاد سمت حوزه امتحانین استر س نداشتم ... سوار ماشاصل

گفت:

ی؟- راحت

 از سال قبل بلدم ...یشتر گم دوبرابر بی مینان- آرههه ... من همه اشو خوندم ... با اطم

ی؟- مداد برداشت

- آره ...

- پاکن؟!

- آره ...

- کارت ورود به جلسه ...

- آره ...

 ...ی موفق بشیدوارم- خب ... ام

 نگفتم ... قسم خورده بودم ضد حال نزنم ... آرتان هم مثل من بودیچی هی! وليده؟ چه فاآخه

 ...ید خوابی اتاقش می رفت توی راحت میلی و خید بوسیانگار ... شب به شب گونه منو م

 بود من دوباره حالم خرابیده ترسیچاره هم بيد بشه ... شايک خواست بهم نزدیانگار نم

 بود ... با توقفی بهترينجوری خواستم برم ای بهتر بود ... حداقل حال که مينجوریبشه ... ا

 از فکر خارج شدم:ینماش

 دستمو گرفت و گفت:آرتان

ی؟- استر س که ندار

- نه ...

 ...ی- برو که مطمئنم قبول
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 و گفتم:یدم زدم ... خم شدم گونه اشو بوسی تلخلبخند

 شم ... ممنونم ازت ...ی معلومه که قبول میدی که تو کشی همه زحمتين- با ا

 و گفت:ید لبامو بوسی نرم رویلی دستاش ... سرشو آورد جلو ... خین گرفت بصورتمو

 من ...یطون- برو ش

 که صدام کرد ...يین پايدم پرین بود ... از ماشیده ... بعد از مدت ها لبهامو بوسخنديدم

 ...ی- تر

 به طرفش :چرخیدم

- جانم ...

 دور و براین بهم زنگ بزن ... همیرون بی گردم ... اومدی بر ميگه رم سه ساعت دی- من م

هستم ...

- باشه ...

 کردمی که فکر میزی براش تکون دادم که برام بوق زد و رفتم سر جلسه ... از اون چدست

ی راحت زدم که خودمم باورم نمينقدرراحت تر بود ... به خصوص زباناش ... زبانا رو ا

 جواب دادم و زودتر از همهيگری از پس از ديکی یشتر ها رو هم با دقت بیشد ... اختصاص

 تابلوشین ماشی در حوزه توی به زنگ زدن نبود ... آرتان جلویازی ... نه از جلسیرونزدم ب

 بازینو که چشم همه دخترا بهش دوخته شده ... با افتخار رفتم در ماشيدم دینشسته بود ... م

 ... با لبخند گفت:یدمکردم سوار شدم و اول از همه گونه اشو بوس

ی؟- چطور بود خانوم

!ی- عال

 ...ی- پس قبول

- فکر کنم ...

 خانوم کوچولو ...یريم- واجب شد به افتخارت جشن بگ

ی رفتنمو بهش ميد ... بایريم بگیمو پارتی بهتر بود گودبايد دماغمو فشار داد ... جشن؟!! شاو

 منو برد رستورانیم گفتم ... آرتان مستقی ميد خودش بایت موقعیگفتم؟! نه ... زود بود ... تو

منو داشت ی زدم ... آرتان سعی حرف می و از هر دريدم خندی بلند می ناهار ... با صدایبرا

 بود ...ی قشنگی ... چه روزايد خندی شد و پا به پام می موفق نمیآروم کنه ول
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 اتاقم که لباسامو عوض کنم ... آرتان امروز به خاطر من سر کاری خونه ... رفتم توبرگشتیم

نرفته بود ... لباسامو که عوض کردم چشمم به عکسا افتاد ... انگار تازه ذهنم باز شده بود ...

 گرفتم؟! نه ...ی سراغشو ميد برداشت رو کجا گذاشت؟! بای عسلی که آرتان از رویعکس

يع حموم بود ... خدا رو شکر ... سری .... تویرون ... رفتم از اتاق بیدم فهمی خودم ميدبا

 بابا ...ی کنار تختش بود ... ای عسلی به گشتن نبود ... عکس رویازی اتاقش ... نی تويدمپر

 ...یرون! لبخند زدم و اومدم از اتاق بید؟ خوابی عکس مين ايدن با دیشب به شب چه جور

 کردم که اونم منو دوست داره ...ی کردم ... حس می می خوبی از کاراش برداشتاتم داشيگهد

 رفتارا رو نشون بده ...ين عادت نسبت به هم خونه اش ای فقط از روی ممکن بود کسیرغ

 جلوش و گفتم:يدم در حموم بلند شد ... پری بمونم ... صدایتونستم گفت نمی که نمی تا وقتیول

- پخخخخخخخخخخ

 قبلشو و گفت:ی گذاشت رودستو

 چه وضعشه؟ين وروجک! ای- سکته ام داد

 ويدم بودم ... منم خنديده وقت بود لبخندشو ندیلی کرد ... خی اخم نميگه خوب بود که دچقدر

گفتم:

!یدی؟ ترسیشششش- آخ

 داد و گفت:ی طرفم دماغمو فشار محکماومد

 طلبت ...يکی- 

 شام خودم غذای آشپزخونه ... دوست داشتم برای اتاقش تا لبا س بپوشه منم رفتم توی تورفت

درست کنم ... صداش از پشت سرم بلند شد:

!یريم؟ رو کجا بگی ... مهمونی- تر

 ...یست نی به مهمونیازی آرتان ... نیخیال- ب

- چرا؟!

 ...یريم گی می- بذار تا قبول شدم مهمون

ی؟- مطمئن

- آره ...

 ...ی بزنيرش زیمتونی ... نیای بيد ... بایم دعوتی مهمونيه ی خب ... ولیلی- خ
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 بهتر؟! باين از ای باهامون شرکت کنه ... چی مهمونيه ی عجب! ما رو قابل دونست تا توچه

 گفتم:یشاد

 هست؟!ی- آ خ جون ... ک

 دم به رفتن از الن بهمی ميت دونه من سخت رضای دوستم چون می ... ولیست- الن ن

گفته ...

ی؟- ک

- آخر ماه ...

 حتما ...يم ری- باشه م

 ...يم لبا س بخريم بار بريه- پس 

 تا حال ...یدمشون جا نپوشیچ همه لبا س دارم من که هين- اوووه ا

 ...ی- چه خانوم کم خرج

:خنديدم

 ...يگه دیم- چه کن

 در مورد انتخاب رشته برام حرف زد ... چه دلیلی و آرتان خيم شب شامو با هم خورداون

 بلند شدم برم بخوابم ... منتظر بودم اونميم هم خورديی چاينکه داشت ... بعد از ایخجسته ا

یچ هی بغلش بخوابم ... ولی ... حداقل امشب دوست داشتم باهاش باشم ... فقط تویادباهام ب

 و گفت:ید صورتم پاشی توی نکرد ... فقط لبخندیاقدام

 ...يزم عزی- خوب بخواب

 رفتن ...ی چشمم رژه می تخت ... خاطرات اون شب جلوی رویدم اتاقم ... دراز کشی تورفتم

 ... کاشيگه بار ديه با آرتان باشم ... فقط يگه بار ديه خواست قبل از رفتن فقط ی دلم میلیخ

برام حسرت نشه ...

 بودم و تایده به خودم انداختم ... فوق العاده شده بودم ... موهامو اتو کشينه آی نگاهو توآخرين

ی گنبد کرده بودم رويفلکمرم رسونده بودم ... لخت لخت شده بود ... جلوشو هم مثل برج ا

خیلی خط چشمامو هم يدا کامل و بدون نقص بود ... جديشمم بهم اومده بود ... آرایلیسرم ... خ

يدم دیدم دوبار که کشيکی ی تونم بکشم ولی کردم نمی فکر میشه اوردم ... همیقشنگ در م

 که وسطشو قرمزی ... همراه با رژ لب مسی و رژ گونه آجريه و سايمل هم راحته ... ریلیخ

 تایفم آرتان رو تنم کرده بودم ... کتشو چپوندم داخل کیدر آورده بودم ... لبا س دکلته سوغات
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 بود و طبقه معمول پاشنه بلند ... حرف نداشت ... مانتوموی تنم کنم ... کفشمم مشکاونجا

 ... دوستینه ببی جورين خواستم آرتان منو ای ... میفبرداشتم جورابامو هم کردم داخل ک

يخچال ... آرتان سر یرون ... تلق تولوق کنان رفتم از اتاق بینمداشتم عکس العملش رو بب

 شل قرمز رنگيک کروات باريه تنش بود ... ی تنگ مشکیرهن پيه خورد ... میداشت آب 

 و بايستادم تو حلقم! کنار اپن ایپت و تنگ بود .... تیهم دور گردنش بود ... شلوارشم مشک

 مدت کوتاه آرتانو داشتم ... فکر کنميه ی بود برام که برای شدم ... چه افتخاریرهلذت بهش خ

يدم به طرفم ... با دید کفشام ... حضورمو حس کرد و چرخی از صدايدم عطرم .... شایاز بو

 زدم و گفتم:ی اش خنده ام گرفت ... چرخیافه قيدنخشک شد سر جاش ... از د

!ی؟ پسندی- م

 دادش بلند شد:ی صدای به به و چه چه کنه ... ولی داشتم الن کلانتظار

 که ...ی ترین سنگیای!!! لخت بیه؟ چی برايش آراينهمه!!! ایدی؟ پوشیه چين- ا

ی اومدم ... وگرنه مطمئن باش جلوينجوری تو ای احسا س ... من برای کور شد ... بذوقم

 رو به اون نگفتم ... در عوض داد زدم:ينا چرخم ... ای نمی مدلين هرزه ات ایدوستا

ی ترن ... من که مشکلین سنگیان دوستات لخت بی هم دلت بخواد ... خانومایلی- چشه؟!!!! خ

ندارم ...

- برو عوضش کن ...

 خوام ...ی- نم

 ...يم ری نميی- پس جا

 باهاشو دوست داشتم ... گفتم:ی کاناپه ... لجبازی رونشستم

 ...يم ری- باشه نم

 اومد جلو و گفت:ينکه شد تا ای لحظه در سکوت سپرچند

 ...يم بریا نکن ... برو جورابتو بپوش ... کتشم بپوش روش ... بی- ترسا جون لجباز

 ...یام بينجوری ... دوست دارم ايام ی- نم

 شد:ی عصبدوباره

ين؟ شما دخترا داریه چه اخلقين هرزه لذتت رو ببرن؟ ای تا مردایای بينجوری ای خوای- م

 ...ياد یچرا از جلب توجه خوشتون م
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یش پی زد ... اون چه فکریشم شد که حرفاش آتی ناراحت نمينقدر زد ای بهم میلی سه تا ساگه

 نگاش کردم و گفتم:یض کرد؟ با غیخودش م

 ...ی- هرزه خودت

 دستش و گفت:ی راه افتادم برم سمت اتاق که بازومو گرفت توو

!ی؟ گفتی- چ

 از رو نرفتم و گفتم:ی ولیدم صداش ترساز

 ...یدی که شنین- هم

 ...یه تا نشونت بدم هرزه کيم بریفت خب! راه بیلی- خ

 خواستم دوباره دستمو کبود کنه ... به زور دستمو از دستش خارج کردم و گفتم:نمی

 ... مگه زوره؟يام ی- نم

 گم ...ی بهت میفت- آره زوره ... راه ب

 کنم ... مانتوموی ادمت می وليام ی شده بود ... باشه می داد سمت در ... باز وحشهلم

 ...یرون سرم و رفتم بی پوشوند ... شالمو هم انداختم روی ... بلند بود و تا مچ پامو میدمپوش

ی نمی مخم ... ولی رفت روی زد و می آسانسور ضربه ميوار به دیچش آسانسور با سوئیتو

 وراه افتاد ... چنانيم شدین سوار ماشيی درست کنم ... دوتای اوقات تلخين از ایشترخواستم ب

 ازيکی باغ ی توی ... مهمونیم شی به باغ هر دو جوونمرگ میده داد که گفتم نرسیگاز م

 ساعت بعد به باغيک ... يم زدی ميخدوستاش گرفته شده بود ... خوبه هوا گرم بود وگرنه 

 ... واردیدم کشی عذاب میش توجهی کرد ... داشتم از بی نگامم نمی حتيگه دن ... ارتایديمرس

 ... دوستاش بهيم شدیاده پيی پارک کرد و دوتايگه دینای رو پشت ماشینشباغ شد و ماش

 و محوطهيستاده نشده بود همه دور تا دور ایده چی و صندلیزسمتمون هجوم آوردن .... م

 شناختمی ها که نمی ... بعد از سلم و معارفه به بعضدن رقص کرده بویستوسط رو هم پ

 کردن نداشتم ... دوستی ... دل و دماغ شادین دادم به ماشیه اولم و تکیدوباره برگشتم سر جا

 توجه به من مشغول بگو وی اون بی منو با خودش ببره تو جمع دوستاش ولیادداشتم آرتان ب

 داد وی توجه نشون ميون از آقایشتر بیلی به خانوما خه بود کينجا کار ایبخند بود ... جالب

 بهی نگاهی خواست دق کنم ... هر از گاهی کرد که دلم می ميکچنان خودش بهشون نزد

 رويان در آوردم ... شماره شایمو روح ... گوشی نگاه سرد و بيه ی انداخت ... ولیسمتم م

گرفتم ... بعد از دو بوق جواب داد:
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- سلم ...

 با زحمتا ..ی چطوری؟ خوبيان- سلم شا

 چه خبرا ...ی؟ کنم ... تو خوبی خانوم ... خواهش مین- شما رحمت

 برات دارم ...ی زحمتيه يان- شا

 شده؟ی- باز چ

 ...یر برام بگیط بليگه دو هفته دی کنم برای خواهش می- ببخش که مزاحم تو شدم ... ول

 شد؟ی ... کنکورت چی که بری گرفتیمتو- پس تصم

 ...یست- مهم ن

ی حرفا بودم که به نداين لجباز تر از ای نکن ... ولينکارو زد ای مياد داشت از درونم فريکی

 بدم ...یتی اهمیمدرون

یقا؟ دقی خوای ميخی چه تاری- برا

- پونزده مرداد ...

 کنم ...ی- باشه ... خبرت م

 ازت ممنونم ...یلی- خ

 کنم.ی- خواهش م

 فعل ...ی نداری- کار

 ...یره بگيزاشو ویاد- نه سلم برسون ... به آرتانم بگو ب

 کردم و گفتم:ی قروچه ادندون

 فعلی نداری گم ... کاری- باشه م

- سلم برسون ...

 ...ی ... باینطور توام همی- سلمت باش

- خداحافظ.

 آرتان بلند شد:ی. صدایفم قطع کردم و پرتش کردم داخل کگوشیو

ی؟ زدی حرف می- با ک

 افتاد زن داره ... اخم کردم و گفتم:يادش گل کرد فوضولیش

 نداره ...ی- به تو ربط

 ربط داره؟ی- به من ربط نداره پس به ک
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- به خودم ...

!!!ی؟ زدی حرف می با کیدم- ترسا پرس

 بزنم گفتم:یشش آتينکه ای شده بود! برایريشی سعجب

 ...يان- با شا

 اخمش صد برابر شد:غلظت

 شده بود؟يدی- خبر جد

 گم ...ی اب نمک ... شب اخر بهش می کم بخوابه تويه گفتم؟ نه ... زود بود ... بذار ی مبايد

 تکون دادم و گفتم:یسر

- هنوز نه ...

 ازيگه بود! ... دی نفس از سر آسودگين ... بازم فکر دخترونه کردم ... اید کشیقی عمنفس

 گرفت ... گفت:ی خودم خنده ام میفکرا

 زشته ...یه بقیش پیا- ب

 ...یست به من نیازی هستن خدمتتون ... نیه- بق

 زد و گفت:پوزخندی

 رو بهت نشون بدم ...ی خوام هرزگی هرزه ام؟ می- حسود ... مگه نگفت

 و گفتم:يستادم اش اینه به سینه جلو ... سرفتم

 نکن که منم به تو نشون بدم ...ی هرزه ... کاری- توام به من گفت

 آرتانیارم دونستم اگه درش بی مشتش ... هنوز مانتوم تنم بود ... می گرفت توبازوهامو

 شه ... در گوشم گفت:ی ميوونهد

 دهنت ...ی تويزمشون بریفه خوشگلت باش ... حی- مواظب دندونا

! فقط بلده زور بگه ...ی گفت ... بازومو رها کرد و رفت ... لعنتاينو

 نبودم ...یه بقيدر س در دياد در آوردم ... زیفم جورابامو از داخل کین ماشی لب صندلنشستم

 در آوردم ... شالم رو برداشتم موهامویف از داخل کيرو و کت حریدمتند تند جورابامو پوش

ین و از ماشیدم رو بال تر بردم ... مانتو رو هم در اوردم وکتو پوشيفلمصاف کردم و برج ا

 دختر با لبا سيه شده بود ... ی دادم ... چه صحنه قشنگیه شدم و دوباره همونجا تکیادهپ

 ...یره گفتم عکسمو بگی ميکی داشتم به ین قرمز ... کاش دوربی داده به فراریهقرمز ... تک

 کاراين کنه ... اهل ای تونست نقش بازی خوب نمیآرتان هنوزم مشغول بگو بخند بود ... ول
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 از جمع جدا شد و اومد به سمتی پسريه ... یه بود که رفتاراش مصنوعمشخصنبود ... 

يکی که نه ... جام ... یوان شربت دستش بود ... البته لیوانمن ... با دقت نگاش کردم ... دو تا ل

 تولدم با خانومش آشنا شده بودم ... اسمش ... فکر کنم فرهادی آرتان بود ... تویاز دوستا

 گفت:لبخندبود ... با 

 ما ...ین بیا!!! بيی؟- سلم ترسا ... چرا تنها

 به رنگ سر خينکه تشنه بودم ... بدون ایلی از شربت ها رو گرفت به طرفم ... خيکی و

ی فکر مين ... داشتم به ایدم از جام ها رو گرفتم و لجرعه سر کشيکیشربت ها شک کنم 

يهو گرما که ين زنش باشه تو ای به فکر تشنگيد بايگه ديکیکردم که خاک بر سر آرتان ... 

:ير دی آرتان هم در اومد ... ولداد گرفتم ... یشآت

- نه ترساااااااااااا...

 خودشو رسوندهيع و رو به آرتان که سريد من اون زهرو خورده بودم ... فرهاد خنديگه دولی

بود گفت:

 کم روشن فکر باش ...يه آرتان؟! ی کارش داری- چ

 دست منو گرفت و رو به فرهاد گفت:آرتان

 ...ی دی غلطا کردم که حال به زنم مين از ای- گمشو تا لهت نکردم .... من ک

!ین؟ خوره ... ترسا ... ترسا خانوم خوبی داره می دونه چی- بابا من فکرکردم م

 بود لمصب همه وجودمو بهیزی معده ام ... بد چی شده بودم و دستمو گذاشته بودم روخم

 کنن ... آرتانی راحت کوفت مينقدر رو ای زهرمارين ای چه جوریه ... موندم بقید کشیشآت

فرهادو هل داد و گفت:

- بهت گفتم برووووو

 از رفتن فرهاد دست منو فشرد و گفت:بعد

!!! اگه خوب بود خودم برات آورده بودم ... فکری؟ بخوريد بهت تعارف کردن بای- هر چ

 ...یهکنم من شوهرتم نه بق

 حرص نگاش کردم و گفتم:با

 دونستم؟!ی ميد- از کجا با

 موهاش کرد و گفت:ی توی دستی کلفگبا
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ی شه ... حواستو جمع کن ترسا ... خواهش می تکون نخور ... الن تنت داغ مينجا- از ا

 پره ...ی اثرش می کم تحمل کنيهکنم ... 

 خواد تنهام بذاره بره ... اصل بهی داد که بازم می سرمو تکون دادم ... حرفاش نشون مفقط

ی دونست دارم سر به سرش می از اولم ميد شده ... شایده که لباسم چه خوب و پوشیاوردروم ن

 رفت کم کم احسا س گرما بهم دستی جمع نامحرم ... وقتيه یذارم و محاله با اون لبا س برم تو

يمی من گرمم بود ... آهنگ ملی کرد ولی می و با موهام بازيد وزی ميمی ملیم ... نسددا

 تایکرد ... کاش بغلم میشم پيومد ی شد ... کاش آرتان می گرمم میشتر داشت بیگذاشتن ... ه

 دوستيتمشو ری گه ولی می خواننده داره چیدم فهمی هم بود ... نمی ... چه اهنگیمبا هم برقص

 بهم برسه آرتان ازينکه قبل از ای از جمع جدا شد و اومد سمت من وليکی ... باز دوباره مداشت

 گفت کهی دونم آرتان بهش چی برگشت به طرف آرتان و نمياروپشت زد سر شونه اش ... 

عقب گرد کرد و برگشت ... شده بود گشت ارشاد من ... خنده ام گرفت از کاراش ... گذاشتمش

 ... دوست دارم باهاشیم با هم برقصيم گرفت بری دستمو ميومد ی ... کاش مین ذره بيرز

يه رفت به سمت یبرقصم ... دوست دارم ببوسمش ... من چه مرگم شده؟!!!! آرتان داشت م

 خواست باهاشی بود ... نکنه میده هم لبا س پوشیعی دختر بلوند که به طرز فجيهدختره ... 

 داغ شده بودم ...یلی ... خیارم رفت ... دوست داشتم لباسامو در بی میجبرقصه؟ سرم داشت گ

 سمتید ... دختره چرخیدن رقصی رقص ... همه داشتن با هم میستراه افتادم سمت پ

 دفعه منويه گشت ... ی کردم ... آرتان برگشت .... داشت دنبالم میشترآرتان ... سرعتمو ب

 من و آرتان بودین که بی گذاشتم سر شونه پسرمو ... اخماش در هم شد ... دستيد دیستوسط پ

 خواستم بره کنار ... محال بود اجازه بدم آرتان با اون دختره برقصه ... پسره برگشتی.... م

یز حرکت خشونت آميه با يی آرتان اومد جلو پسره رو هل داد کنار و دو تايهوبه سمتم .... 

 خوند ...ی داشتم ... اهنگ هنوز داشت می بغلش حس خوبی ... تويم رو بغل کرديگههمد

 کمرم و در گوشم گفت:ی رویدآرتان دستشو کش

ی؟ پسره برقصين با ای خواستی- م

 خودش ... خنده ام گرفت ... گفتم:یش کرده بود پی فکرچه

!ی؟ دختره برقصين با ایخواستی می؟- خودت چ

 :یم با هم گفتيهو ... يک فاصله نزديه هم ... از ی تو چشمايم زدزل

- نه ...
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 ... رفتارامیدم گردنش رو بوسير پاشنه پا بلند شدم و زی اراده روی ... بيم هم لبخند زدبا

ی چه خوب که دست خودم نبود ... اگه اراده داشتم غرورم نمیانگار دست خودم نبود ... ول

 کردم ....ی دوست داشتم می حال راحت هر کاری که دوست دارم بکنم ولیذاشت هر کار

ی رفت و می شد ... دستش نوازش گونه رو کمرم میشتر کمرم بی روتانفشار دست آر

 ... در گوشم زمزمه کرد:يومد

 و با وقار ...یک ... خانومو شی لبا س فوق العاده شدين- با ا

ی رویدم دستم رو آروم کشیرهنش پير دست خودم نبود ... از زيگه دیطنتام گشاد شد ... شنیشم

 گفت:ی اش ... در گوشم با لحن خنده دارینهس

 ره ...ی آبرومون مینه بی ميکی- نکن دختر ... 

 و گفتم:يدم خندمستانه

- بره ...

 شد مثل من ... دستموی کرد ... داشت می اش داشت حالشو خراب مینه سی داغم رودستای

 ....یدم کشیشتر ... چراغارو خاموش کردن ... کرواتشو بیدمدر اوردم کرواتشو گرفتم و کش

 ... چشمامویديم رقصی میم صورت من بود ... نرم نرم هنوز داشتی جلویقاحال صورتش دق

 لحظه متوقف شد ... چشمامو باز کردم ... چشماشو بستهيه لباش ... ی رواشتمبستم و لبامو گذ

 مای کدوممون مهم نبود کسیچ هی برايگهبود ... دستشو گذاشت دو طرف صورتم ... انگار د

ی کردم ... نمی بدنش حس می رو تویفی خودمو چسبوندم بهش ... لرزش خفیشتر ... بینهرو بب

 ... چراغاید خودشو از من جدا کرد ... مچ دستمو گرفت و کشدفعه يهدونم چقدر گذشت که 

ی ... در جلو رو باز کرد و هلم داد توین منو برد سمت ماشیت جمعیهنوز خاموش بود ... تو

 کردم ... همه تو حال خودشون بودن وی اعتراض هم نمی دونستم چش شده ... ولی نمینماش

 از باغ خارج شد ... هنوز داشتميع گاز فشرد و سرال پدی متوجه ما نبود ... پاشو رویکس

ی تویچید بودم ... با سرعت پيده دویلی انگار خی بودم وليده کم دويه زدم ... ینفس نفس م

ی که پشت باغ قرار داشت و بن بست بود ... مطمئن بود سال تا ماه گذر کسیکوچه متروکه ا

ی خواد ... اونم می می دونستم چی هم ... مبه يم زل زديکی تاری افته ... توی نمينجابه ا

 ... در گوشم گفت:یديم خوام ... اومد جلو ... دوباره و هزار باره همو بوسی میدونست من چ

 ...يم عقب ... راحت تريم- بر
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ی باز کنارم روی زنگ خورد ... آرتان با دکمه هایم کردم که گوشی جورابمو پام مداشتم

 جلوی صندلی نشسته بود و دستش هم دور شونه ام حلقه شده بود ... خم شد از رویصندل

 لب گفتم:ير بود ... زیما در آوردم ... شماره نیمو برداشت و داد دستم ... گوشیفموک

 شدن!یدا پیدا کم پی- به به آقا

 گفتم:ی لبير و من زیه کید با اشاره پرسآرتان

 ...گوش رو گذاشتم دم گوشم و جواب دادم:- الو ..- سلم ترسا ...- به سلم ماهیماست- ن

 عاطفه ...- ترسا ... ترسا ...ی احسا س ... بی رفت؟ بيادت ما رو ی داماد شدیداماد .... رفت

 طرلن خوبه؟- من خوبم .... اونمی؟ خوبی ... راستيیدترسا ... بذار حرف بزنم ...- بفرما

یزی زنگ زدم ...نگران شدم ... - چی ايگه دیز چی رسونه ... الن برای سلم بهت مبهخو

 ... صاف نشستم و گفتم:-يساد شده؟!! - آتوسا ...قلبم وای اتفاقش خوبه ...- چیشده؟- آره ... ول

ی:- راست میدم کشیغ گم ترسا ...جی ميک منم عمو ... تبری!- تو خاله شدی؟آتوسا چ

 ... الن فارغ شدیمارستان بيمش دردش گرفت ... آوردیش ساعت پيک ین ... همره!!!!- آی؟گ

 شد و گفتم:- کدوم ... کدومير اشک از چشمام سرازی ...از شادیای... گفتم خبرت کنم ب

 راحت بشه ...یالش زدم تا خی لبخندی شده بود ولیره به من خی ؟آرتان با نگرانیمارستانب

 شده؟- خالهی:- چید پرسيع و قطع کردم ... تا قطع کردم آرتان سرفتم رو گریمارستانآدر س ب

 غشی؟غش گی گرد شده گفت:- راست میشدم آرتان آتوسا وضع حمل کرده ...با چشما

 و گفت:- خالهید بغلش ... گونه امو بوسی توید منو کشی و گفتم:- آره ...آرتان به نرميدمخند

 خالهینقیل قين اینمش خوام ببی ... ميم بسه ... بریطونیکوچولو ... با ناز گفتم:- آرتان ... ش

 روین شدم ... در ماشیاده شد ... دستشو به سمت من دراز کرد و من هم پیادهرو ...آرتان پ

 اومد و سوار شد ... شالمويگهبرام باز کرد و کمک کرد تا سوار بشم ... خودشم از در د

 نگام کرد وی چشمير ... آرتان زیدم حالت پوشن هموی سرم و مانتومو هم توی رویدمکش

 گفتم:- نه خوبميع ... کمر درد ...سریجه ؟- اوهوم خوبم ...- سرگيزم عزیگفت:- خوب

يع ... آرتان سريین پايدم پریديم که رسیمارستان پاش ... به بی...دستمو گرفت و گذاشت رو

 کهی ...در حالیست دلم نی من دل توبدو دستمو گرفت و گفت:- ندو ... - آرتان توام یشماومد پ

ی نمير ... دیم رسی برد گفت:- بالخره می رفت و منو هم دنبال خودش می راه میبا خونسرد

 نکردم ... وارد بخشی اعتراضيگه و دیدم کشیق ...نفس عمیست برات خوب نيدنشه ... دو

 ...یم به اون سمت رفتيی که پرستار نشونمون داد و دو تایم سراغ اتاق آتوسا رو گرفتيمکه شد
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 داخل ... تايم لحظه بريه کنه که بذارن یشون آرتان تونست راضی وقت ملقات نبود ولينکهبا ا

يز جون و عزینه و تهمی و طرلن و مانیما اتاق خنده مون گرفت ... علوه بر ما نی تویمرفت

ی اشنا داشت توی مانياو بابا هم اونجا بودن انگار نه انگار ساعت دوازده شب بود ... گو

 بغل آتوسا که رنگ به رو نداشت و ماچ بارونش کردم ...يدم و هوار پریغ ... با جیمارستانب

 باشه ها ... من زودتر تو رو خاله کردم ...-يادت و گفت:- یدآتوسا به زور خودشو کنار کش

 آتوسا برداشت ...ار رو از داخل تخت متحرک کنی بچه ای فداش بشم ... کوش؟!مانیاله

 عالمهيه ی ...بچه رو که ليگه دی ترسايه ينم خاله کوچولو ... ایاگرفت سمت من و گفت:- ب

ی زد بغلش کردم و با تعجب به مانی تنش بهش زار می بودن و لباسایچیدهپارچه و حوله پ

 آوردنش مای خاله اشه ... وقتی گفت:- ترسا ... درسا کوچولو کپیما ، نی مانی شدم ... جایرهخ

 هنوز چهره اش مشخصينکه گفتن ... با ای!بهش نگاه کردم ... راست ميمهمه مات مونده بود

 من بود ... با ذوق فشارش دادم به خودم و گفتم:-ی رنگ چشماش و حالت لبهاش کپینبود ول

 بلندیغش که جیدم خاله قربونت برهههههه ... لپشو محکم بوسی دختره ... الهیوااااااااااااا

 چه وضع ماچين گفت:- نه نه ايز بغل آتوسا ... عزی گرفتش و گذاشتش تويع سریشد ... مان

 و گفتم:- آخه عاشقشميدمکردنه؟! صورت بچه نوچ شد ...غش غش خند

!طرلن ازم دفاع کرد:- حق داره بابا ... من که زنیومده؟ ...- هنوز نيزززززززززززعز

 نگاش کردم و گفتم:-ی چه برسه به ترسا که خاله اشه ...با قدردانيگهعموشم عاشقش شدم د

 نگامی چپ چپ بامزه ایما بشه ...گونه طرلن گل انداخت و نی که بچه شما چه لواشکیووو

 ...آرتان رفت سمتيايم ی ... فردا دوباره ميم بچه ها ... بهتره بريروقتهکرد ... بابا گفت:- د

 چطور جرات کردهینم خوام ببی ... مینم درسا کوچولو رو بباين من ينبچه و گفت:- اجازه بد

 ... آرتانيدن خندیه دونه است ...من ذوق مرگ شدم و بقيه من ی من بشه؟ ترسای ترسایهشب

ی نگاش کرد و بعدم خم شد که ببوستش ... به جايبی غریببچه رو بغل کرد ... با محبت عج

 ...ید درسا کوچولو رو بوسی من و چشمای چشمای لپشو ببوسه زل زد تويا یشونی پينکها

 ... همه ازيم پاچه ام ... آب دهنم رو قورت دادم و از جا بلند شدم تا بریحس کردم قلبم افتاد تو

 زد ...ی سمت در ... آرتان داشت با بابا حرف ميم کرده و راه افتادی و آتوسا خداحافظیمان

یط پونزدهم بلی اومد کنار من:- چه خبرا ...- برایما بود ... نيز جون و عزینهطرلنم کنار تهم

 ...ی ...- پس کار خودتو کردیما نیار در نی!- تابلو بازی؟گرفتم ...سر جاش متوقف شد:- چ

یتو کار زندگين احمقانه تری موهاش و گفت:- داری توید نگفتم ... کلفه دست کشیزیآره؟چ
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 بکنه ...- اگه براش مهمی کاريه ... بذار اون ری ی می ... پس حداقل بهش بگو داری کنیم

 پرينقدر ... چرا ای بنده خدا بستين ای بابا ... همه درارو به روی فهمه ...- ایباشم خودش م

 و با عجله گفت:- طرلنی؟سرسری کنی کار می ... با طرلن چیخیال تو دختر ؟- بیتوقع

 بدم ...یما به نی نشد جوابيگه به در ... دیديم ....همه رسیا شی میمون خانومه ... ترسا پشیلیخ

 ... آرتان دروین همراه آرتان رفتم سمت ماشی بهش زدم و بعد از خداحافظیفقط لبخند تلخ

 خواد بره ... دوبارهی کجا میدم گردم ...نپرسی من الن بر مین من باز کرد و گفت:- بشیبرا

 .. آتوسا .... درسا ... دوستام ... همه ويز ... عزبا آرتان ... بای فکر ... دوریرفته بودم تو

 معجون نشستیوان باز شد و آرتان با دو لین تونستم تحمل کنم؟!!! در ماشیهمه رو چطور م

 رو گرفت سمت من و گفت:- بخور ...لبخند زدم و گرفتم ... چقدر با محبت بوديکیداخل ... 

یوانا دوباره حالم بد بشه ... گرفتم و تا تهشو خوردم ... خودشم خورد ... لید ترسیواقعلا ... م

يا جز موندن با هم ی ... از هر دريم حرف زدی ... تا خونه از هر دريم و راه افتادیمرو انداخت

 خواستم از همهی درسا کوچولو ... ميدن ... صبح روز بعد تند تند حاضر شدم که برم ديیجدا

 و بعدش بره سر کار ... دم در بودميم شده بود که با هم براضروقتم استفاده کنم ... آرتان هم ح

ی تونه باشه؟آتانی می کيعنی به ارتان کردم و گفتم:- ی بلند شد ... نگاهيفون زنگ آیکه صدا

 نگاش کردم که بای ... با کنجکاويفونشونه و ابروشو همزمان بال انداخت و رفت سمت آ

- شبنم و بنفشه ...-یه؟:- مهمون برات اومد ... - کتلبخند درو باز کرد و رو به من گف

ی می؟ ...- مطئنيام ی خب تو برو ... من بعدش خودم میلی بابا .... خی!!!- آره ...- ای؟جد

 بمونن ...- باشه مراقب خودت باش ...ی تا کیست معلوم نينا صبر کنم؟- نه برو ... ایخوا

 و رفتید کنه ...- باشه چشم ...گونه امو بوسیه می بگو برات تهی به نگهبانی هم خواستیزیچ

 سواری ... پشت در با شبنم و بنفشه برخورد کرد و بعد از سلم و احوالپرسیروناز خونه ب

 رفتم و سهیشوازشونآسانسور شد و رفت و شبنم و بنفشه هجوم اوردن داخل ... با خنده به پ

يه شه گفت دوست ؟ ی سرت کنم ... به توام مر مبل ... شبنم گفت:- خاک بی رويم ولو شديیتا

 ويد ...خندی زنده ها ...- تو که با وجود اردلن زنده زنده ايا من مردم ینی ببیزنگ نزن

ی خبريه ... منتظر بودم ی خواستگاریاد خواد بی گفت که بهت گفته اردلن ميانگفت:- شا

 ...- گله نکنی و خودت بهم گفتی بودرفت انگار نه انگار ...- از بس تو با معيدم دی ولیریبگ

 ... نه نهی خب بابا ... حال چه خبرا ؟ خر شدیلی ...- خی منو درک کنيد ... تو که بايگهد

 ... اردلن خر شد ؟کوسن مبل رو پرت کرد طرفم و گفت:- دلشم بخواد ... فعل که رویدببخش
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ی ... عروسیم بذار عقد کنیشعور ماه عسل ...- بين ری می ... کیابراست ...- خب به سلمت

 در اورد و گرفت به سمتم ...یفش از داخل کی؟کارتی ماه عسل ...- خب کيم ری .... بعد میمکن

 وسط و گفت:-يد بنفشه پرينبار ...ایف و گفتم:- حیدم کشی آخر مرداد بود ... آهیمراسمش برا

 وقت بود کهیلی ...- چرا؟!بغض گلومو گرفت ... خیام تونم بی تو کجاشه؟!- نميگه دیفشح

 هنوزم از هری دونستن ... ولی مورد نمين در ایزی نکرده بودن و چیگیری رفتن منو پیهقض

 دارم ...هر دو باهمیط و گفتم:- پونزده مرداد من بلیدم کشی باهاشون راحت تر بودم ... اهیکس

 کانادا؟- آره ...-ی ری داد و گفت:- مرتگفتن:- هاااااااااااانننننن؟- آره ... بنفشه آب دهنشو قو

 به من نزد؟-ی کاه چرا حرفير آب زيان شايندرست شد کارات؟- آره ...شبنم با بغض گفت:- ا

 ... نخواست که بمونم ...- غلط کرده ... اونی- هچی؟ صلح ندونسته ...- پس آرتان چيدشا

 ...زدم پس کله بنفشه و گفتم:- حفظيابو حفظ کن یتونخواد ... تو بخواه ... تو بمون .. زندگ

يه یم دونستی نباشه ... نه واسه ما که هر دو می که ازدواج قراردادیه مال وقتیکردن زندگ

ی- مگه می؟ ذاره بری ... می؟ شد و گفت:- بهش گفتی شه ...اشک شبنم جاری تموم میروز

 بگو ... به خدا آرتانمن هم بهش نزدم ...- بهش بگو ... جان ی خب حرفیتونه نذاره؟ ول

 تونست بهمی خواد ... می نمیشه منو واسه همی دوستم داشته باشه وليددوستت داره ...- شا

 نگفت ...- تو بهش فرصتیچی هی وجود داشت که حرف بزنه وليادی زی هایتبگه ... موقع

 بگوهش بی گی ... اگه راست می گی دونم دروغ می اصل؟- معلومه که دادم ...- میداد

 اونم درست شده ...-يزای وی گی ... مگه نمیاد اونم بخواد باهات بيد .. اصل شای ری میدار

 ازيد که بای دونیمال اون سه ماهه است ...- سه ماه هم سه ماهه ... حق اونه که بدونه ... م

ين ... اه به کاناد داشته باشی تونه سفری نميگه استفاده کنه وگرنه مادام العمر ديزا وينا

 که خوستم برم ...- احمق نشو ... آرتان رو از دست نده ... بهی وقتی گم ولیظلمه ...- بهش م

 ...یما نی به پاینی بشی تونی هم که زن گرفت .. نمیما .... نيگه دیستخدا بهتر از اون برات ن

 غربت بشم ...اره زنه که من نرم اوی داره تو سرش میلی ... خیما نیچاره وگفتم:- بیدم کشیآه

ی دونه و حال می ميون به خاطر آرتانه ... خودشو به ارتان مدیشتر بیلش دونم دلی میول

 بهش؟- به خاطر طرلن ... طرلنيونه مدی از هم بپاشه ...- واسه چیشخواد اجازه نده زندگ

 ...-يم و رو به بنفشه گفت:- پاشو برید ...شبنم آه کشيره رو بپذیما شد نی آرتان راضیبا حرفا

یلی! به خدا خی؟ گفتم:- شبنم ناراحت شدی عالمه کار دارم ...با ناراحتيه من يمکجا؟!- پاشو بر

 ذارم بهی بدون من نمينو ای من به جهنم ... ولی ...- عروسیام بیتدوست داشتم واسه عروس
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 عوضی وتماشا کن ...براین ...- بشی رم شبنمی راحت تر مينم ... - از ای بری راحتینهم

ین زد و گفت:- ببی با بهراد ؟پوزخندی کنی کار می:- تو چیدمکردن بحث رو به بنفشه پرس

- اره ...-ی؟؟؟؟ ...- جدی ماهه من با بهراد تموم کردم خبر نداريک که الن ی کاریکجا

امشون انجيومد ی ازم داشت که از عهده ام بر نمی پسرا انتظاراتیهچرا؟!!!!- چون اونم مثل بق

 هم خوبه ... من کهیلی! چه بد ...- خی ... - وایم کات کنیم گرفتیم هم تصمین همیبدم ... برا

 گفت:-يشانی ...شبنم با پرياد ی منم میدعاشقش نبودم .... بالخره شاهزاده سوار بر سانتافه سف

یاوردم نودم خی به روی نبود ولیعیپاشو بنفشه کم چرت و پرت بگو ...به نظرم حالت شبنم طب

 بهشونیزی اتوسا چيمان فرصت ندادن من از زای که اومدن رفتن ... حتی... به همون سرعت

 شب بود ...يازده ...ساعت یمارستانبگم ... با رفتنشون منم از خونه خارج شدم و رفتم سمت ب

ی میطونه بشر ... شين خدا از دست ای داد ... ای هم جواب نمیشو کجا مونده بود؟ گوشيعنی

 داره ها .... دوست داشتمی خونه تابفهمه چه طعمیام ساعت دو بیرون شب برم از خونه بيهگه 

 گرفته ...یطو زنگ و زد گفت بليان نداشتم ... شایتی اهمیچ کنم ... انگار من براش هيهگر

ی وليگه دو ماه ديکی تا یاد نیرم گیط داشتم که بلید دونم چرا امی گرفته شد ... نمیشترحالم ب

يه يد خواست همه قابا رو بزنم بشکنم بای اتاق ... دلم میمن اگه شانس داشتم ... رفتم تو

یش مدتو پين قرار بود برم ... دوست داشتم همه ايگه ... دو هفته دیکردم میه خودمو تخلیجور

 در بلندی گرفت ... صدای فرصت رو از هر دومون مينکاراش آرتان با ایآرتان باشم ول

 دو تا داد سرشیرون از اتاق برم بی خواستم حتی ... ساعت از دوازده گذشته بود ... نمشد

ی راحت شده بود و میالم تخت ... حال که اومد خی رویدم فکر! ... دراز کشیبکشم ... ب

 چارچوب دری در اتاق باز شد ... ناخودآگاه نشستم ... ارتان تويهوتونستم راحت بخوابم ... 

 به خون نشسته ... قد و قامت فرو افتاده ... همهی ... چشمایده ژولی بود ... با موهايستادها

 داد به چارچوب دریه رفت ... با تر س گفتم:- آرتان ... آب دهنشو قورت داد ... تکيادم از یزچ

ی چش بود؟ رفتم طرفش ... دستشو گرفتم توين ايا خدايعنی؟ شده بود یو چشماشو بست ... چ

 ؟-ی اومدير دينقدر چرا ای؟ کجا بودی؟ شدينجوری شده؟ چرا ایدستم و گفتم:- آرتان ... چ

 راستينا نگام و گفت:- ای دستش ... نگاشو دوخت تویترسا ...- جانم؟اون دستمم گرفت تو

یط درست شده؟ بليزات- ویا؟ گفتم:- کيده گفته بود؟ نفس بری بهش چی ... کیدم گن؟!!ترسیم

ی بهش گفته بود؟!!! حال زود بود ... نمی ... کید!پس بالخره فهمی؟ ری می داری؟گرفت

 ... برگشتم سمت تخت و نشستم لبشير دو هفته اخر خراب بشه ... سرمو انداختم زينخواستم ا
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 ... دستامو گرفت ... بلندم کرد ... زل زديستاد بهت گفت؟اومد طرفم ... جلوم ای... گفتم:- ک

 نگفتم ...یزی گن ...چی سر خ بود ؟ گفت:- پس راست مينقدر چشماش اا چشمام ... چریتو

ينکه .... بدون ایرون و عقب گرد کرد .... رفت از اتاق بید پشت سر هم کشیقچند نفس عم

ی لعنت به شماها! فقط می بگه نرو ... بگه بمون ... اينکه حرف بزنه ... بدون ایکلمه ا

 خوام برم جلوموی کردم تا بفهمه می فکر میچاره ... من بین منو خراب کنياهای روینخواست

ی ... خودمو پرت کردم روين فقط منو داغون تر کردينکار ذاره ... شما با ای ... نمیره گیم

 آرتان تایدم زار زدم تا خوابم برد و اصل نفهمينقدر بالش پنهان کردم و ایتخت ... سرمو تو

 بود ... تلو تلوین شدم سرم مثل کوه سنگیدار اتاقش قدم رو رفته ...صبح که بیخود صبح تو

 رو باز کنم که چشمم خورديی بردم تا در دستشویش ... دستمو پيیخوران رفتم سمت دستشو

ی گردم ... نمی مدت نباشم ... بر ميه رم که ی رم ... می ... خط آرتان بود:- ميادداشت يهبه 

 آرومم کنه ... آرتانيا دری صدايد ... شاگردم ی بر می دونم کی رم و نمیدونم کجا م

 ... اشک صورتمو شست ... هق هق کردم:-ین زمی نشستم رويی در دستشوی...همونجا جلو

 خودتو زجری ... چرا داری کنی ميغ از من دری آخرو داری روزاين! چرا ای؟آخه کجا رفت

ه اشاره ام از تو ... آرتااااااااااااني نرم ... آرتان به خدا من منتظر ی خوای چرا ازم نمی؟ دیم

 ... مهم قلبم بود که هر روزیست کردم وچقدر ضجه زدم بماند ... مهم نيه چقدر گرينکه...ا

يادی ی شد ... چهار روز از نبودش گذشته بود ... کسی می از روز قبل داشت زخمیشترب

 بود ... خدا رو شکر!نزده زنگ بهمون يه مدت ين ای جون تویلی نی کرد ... حتیازمون نم

 مدت کارم شده بود غصه خوردن وين ای بهش بدم ... توی چه جوابيد دونستم بایوگرنه من نم

 چشمام گودير شده بودم ... زیت و مثل میخوردم نمی درست و حسابی کردن ... غذايهگر

یر شده بودم غرسايی ... لبها ترک خورده .... تیده ژولی ... موهای استخونیافتاده ... گونه ها

 دلتنگش باشم ... شباينقدر شد ای رو به مرگ بودم ... باورم نمیقابل شناخت ... از دل تنگ

ی وقتا از زور ضعف حالت تهوع می برد ... بعضی کردم تا خوابم میلباساشو بغل م

ن روزی پنجمی دادم ... توی میح نه ... مرگ رو ترجی شدم ولی می بستريد بايدگرفتم ... شا

 کردم که در خونه باز شد و اومد تو ... همونجا سری می آشپزخونه به اتاقم رو طیرداشتم مس

 آشفته ...ی هايش .... با موها و ریده مرد ژولين آرتان بود؟!!! اينجام خشک شدم ... ا

یه ... تکین زمی!!!! ساکشو انداخت رويعنی؟ آب رفته ... خود آرتان بود یکل کدر و هیچشما

 به طرفش ... دستاشو بازيدم کرد ... دویس و زل زد به من ... اشک صورتمو خيوارداد به د

492

www.takbook.com



faridbook.blog.ir                 goldjar.blogfa.com                    goldjar2.blogfa.com

یخواست داد ... انگار می منو به خودش فشار میبی بغلش گم شدم ... جور عجیکرد و من تو

 که شا خ و دمی ... دلتنگیدم بوسی ... منم اونو مید بشه ... سر و صورتمو بوسيکیبا من 

 ... گفتم:- خوش گذشت ؟فشارم داد و گفت:- جهنميم هم دلتنگ بودینداشت ... هر دو برا

 مرديه يا آرتان من بود ين خدا! ايا گرفته بود؟!!! ينقدر ...صداش چرا ای جهنم واقعيهبود ... 

 موهام فروی!سرشو توی؟ شناختمش؟ مثل بچه ها نق زدم و گفتم:- چرا رفتی که من نميبهغر

یزی ... چیچی رفتم ...- تو چت شده آرتان؟!!!- هی ميد و گفت:- باید کشیقکرد چند نفس عم

 بپرسم؟ من حرفيد نبایچی ... چرا هیرم خفه خون بگی لل بشم؟ تا کینپر س ترسا ...تا ک

یه تنبيد بای هم منو ... به چه جرمی دی هم خودتو زجر میدارم ... من سوال دارم .. چرا دار

 وقتیچ بودمت آرتان ... کاش هيده من و تو؟ کاش از اول ندین بیه چنتی قرار لعين ... ایمبش

 اتاقم کهی و خواستم برم تویرون بیدم نکرده بودم ... خودمو از آغوشش کشیازت خواستگار

 لحن حرفی ...چقدر آرتان عوض شده بود ... حتیشم پین بشیادستمو گرفت و گفت:- نرو ... ب

 داشت که من همه جوره دوسش داشتم ویلی اون اقتدار ثابت رو نداشت و چه دليگهزدنش د

 از خدا خواسته نشستم کنارش ... دستشو انداخت دور شونه ام و منویدمش؟ پرستیعاشقانه م

ی:- چیدم! سوالمو بلند پرسی؟ کی ...چی گفت:- کی آهسته ایچسبوند به خودش ... با صدا

 سوال براش سخت بود ...ين ایدن پرسانگار!ی؟ ری می و گفت:- کید کشيی!نفس پر صدای؟ک

ی حرفيگه ...- اوهوم ...ديگه من سخت تر ... - پونزدهم ...- ده روز دیو جواب دادنش برا

ينجوری ... هنگ کرده بودم ... چرا اید پام و دراز کشینزد ... خشم شد ... سرشو گذاشت رو

 تونستمی زد و نه من می طلق مز ای ... نه اون حرفیدم ترسی داشتم ميگهشده بود؟!!! د

 اعتراف بده ... دوست داشتميی توانايا خدا ... به هردومون صبر بده ... ی بگم ... ایزیچ

 حالش مشخص بود کهين آرتان با ای ... ولی بهش بگم ... ولیزوبگم ... دوست داشتم همه چ

 اگه منميد موجه ... شادش خوی برایلش گفت؟ حتما دلی نمیزی .... پس چرا اون چیخوادمنو م

 پامی ندارم .... آرتان رویدنو گه متاسفم ... نه من طاقت نه شنی ده و میبگم سرشو تکون م

 ... منم سرمویده مامانش خوابی پای که روی پسر بچه این ... خوابش برد ... درست عیدخواب

 چشمامو بستم ... اصلم کردی آرتانو نوازش می که موهای دادم و در حالیهبه پشت کاناپه تک

 خسته ام کرده بود ... چشم که باز کردمی زاريه شد که خوابم برد ... اون همه گری چیدمنفهم

 دونستم صبحه ... شبه ... عصرهی تخت خواب بودم ... زمان از دستم در رفته بود ... نمیرو

 درست کنم بخورم تا سرميی چايه کرد ... بلند شدم برم ی... مهم هم نبود ... سرم بازم درد م
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 ... طبقيومد ی آهنگ می اتاقش صدای اتاقش بود ... چون از تویبهتر بشه ... آرتان تو

یدم کشی بشه ...آهیست قرار نی بشه ...قرار نبود هر چیس من خیمعمول ...- قرار نبود چشما

 پریوان ليه ... م دم کردن نداشتيی رو زدم به برق و همونجا نشستم ... حوصله چايساز... چا

 ...نگاش کردم ...يز منم بری آرتان از پشت سرم بلند شد:- برایکردم و گذاشتم جلوم ... صدا

 اونی برایوانم ليه بود قصد اصلح کردن نداره ... یدا صورتش بود و پی هنوز رويششر

 گفتنای بری شده بودم ... چرا حرفیره خيی هم ... به بخار چای روبرویم ... نشستيختمر

ی ... چرا نگاهمون رو از هم میديم کشی بار آه ميک یه چرا هر دو هر چند ثانیم؟نداشت

 بود که بخوامين رو داغ و داغ خوردم ... بهتر از ايی ... چه دردمون بود؟!!!! چايديمدزد

ی خوری می چشماش ... بلند شدم برم که گفت:- شام چی آرتان و زل بزنم توی جلوینمبش

ينکه ...بدون ايم بخوریزی چيه يد ... بای ... ولیچی ...- منم هیچی سفارش بدم؟!- هنمزنگ بز

 کاناپه ...ی رویدم مخصوص ... بلند شد رفت سمت تلفن ... منم دراز کشیتزابرگردم گفتم پ

 ... حال نداشتم بلند بشم ... اونم صدام نکرد ... اومدیز می که آوردن آورد گذاشت رویتزاروپ

 برداشت ویتزا قاچ پيه گرفت و بلندم کرد ... منو نشوند و خودش نشست کنارم ... ودستم

 بهش زدم و مشغول خوردنی تونستم نخورم ... لبخندی دهنم ... از دست آرتان نمیگرفت جلو

 وید دهن اون ... خم شد ... دستمو بوسی قاچ برداشتم و گرفتم جلويهشدم ... تموم که شد من 

یر سی ... وقتيم به زور خورديی رو دوتایتزا شورع به خوردن کرد ... نصف پومبعد آروم آر

 ازش فاصله نگرفته بودم که صدام کرد:-یشتر رم بخوابم ...چند قدم بیشدم بلند شدم و گفتم:- م

یشت پیام خوام بی گفتنت بشم ... گفتم:- جانم ....- از امشب می من قربون اون تری ...آیتر

 داشته باشه ...ی شه اشکالی من بود ... مگه می آرزوين که نداره ...ااشکالیبخوابم ... 

 ويخچال ی رو گذاشت تویتزا مانده پی پاشد باقيع ؟سری زدم و گفتم:- نه ... چه اشکالیلبخند

 ....یدم گوشه تخت منم لحافو کنار زدم و کنارش خوابید اتاق ... خوابی تویم رفتيیدو تا

ينقدر داشت آغوش گرمش ... ای بغلش ... چه آرامشی توید کمرم و منو کشر دویچیددستاشو پ

يگه زودتر و راحت تر خوابم برد ... دو روزه ديگه دی بود که از شباياد آرامش برام زينا

 رفت سر کار ... همه اش خونهی میون نمونده بود ... آرتان دو روز در می به رفتنم باقیشترب

 بود ...ی خونه بود براش کافی که توین به کارم نداشت ... انگار همی کاريگه دیبود ... ول

ی می شدم ... هر چيد خریخیال حوصله اشو نداشتم ... بی داشتم که انجام بدم وليد خریلیخ

 تا برام بفروشتش و پولشويان دادم به شای ميلمو سند ويد ... بايدم خریخواستم از همونجا م
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 خواستمی ساک و چمدون هم نمی کردم ... حتی میدا پیاز پول نهحواله کنه ... اونجا ب

 تخت گذاشته بودم ير کرد که اونم بسته بودم و زی ميت کفایک کوچی ساک دستيهبردارم ... 

 بهيگه بود ... دیکش کوچی از قاب عکسايکی خواستم از خونه ارتان ببرم ی که میزی تنها چ

 کارو همين توان ای حتی کردم ولی می با همه خداحافظيد نداشتم ... بایازی نیزا چیهبق

ی براينکارو خواست ای دونم چرا می گه ... نمینداشتم ... آرتان گفته بود که خودش به همه م

 خواستم دوشی شدم ... رفته بودم حمام ... می ميونش در هر صورت مدی بده ولاممن انج

 ...يومد ی ميی بويه ... یرون چند وقته حوصله حمام رفتن هم نداشتم ... اومدم بين ... ایرمبگ

ی!!!! آرتان نشسته بود رويدم؟ دی می ... چيرايی پذی تويدم بود ... پریگار سی من! بویخدا

یگار نخ سيه دستش هم ی انگشتای ... لیگار جلوش بود ... پر از ته سیگاری سزير يهمبل و 

 همونين شدم ... زد به سرم ... ايوونه دفعه ديه شد ... ینصفه قرار داشت که ازش دود بلند م

ی با تموم لذتیگارو سیدن بود که من به خاطرش کشی متنفر بود؟ همونیگار بود که از سیآرتان

ی دونست برای ميد شده بود ... شایره ترک کردم؟!!!! رفتم جلو ... آرتان بهم خاشتکه برام د

 گفت ... مثل مرده متحرک به منی نمیچی هی شم ... ولی ميک بهش نزدیض دارم با غیچ

 ... دستمو بردمیگاری جاسی و انداختم تویرون بیدم از دستش کشیگارو شده بود .... سیرهخ

 درد گرفت ... دو زانویشتر صورتش .... دست خودم بیبال و با تموم توان خوابوندم تو

 روز انداختهين زدم ... من آرتانو به ای و به هق هق افتادم ... از ته دل زار میننشستم رو زم

 بغلش ...ی توید صورتش برداشت ... زانو زد کنارم و منو کشیبودم؟!!! آرتان دستشو از رو

 نفرويه ی دستمو محکم گرفت ... در گوشم زمزمه کرد:- آدم وقتکهخواستم خودمو بکشم کنار 

يگه ... دی ...- مرسيدووونهههههه دلش به حالش بسوزه ...- ديد زنه که بعدش خودش نبایم

-ی؟ کردیدا ذره آرامش ...- پيه ی و گفت:- براید کشی ...آهیگار سی چی برای؟ چی- برای؟چ

 و گفتم:-یدم که سر خ شده بود بوسیلیمو سی صورتش ... خودم جای ...دستمو گذاشتم رويغدر

 لبم ...ی ضرر داره ... تو رو خدا نکش ... من که رفتم ...لبشو چسبوند رویت سلمتیبرا

 حنجره ام خفهی عملش صدا رو توين از رفتن بزنم و حقا که ای خواست حرفیانگار نم

 در اتاق گذاشتی ازم گرفت ... بعد بلند شد منو بغل کرد و برد جلوی بوسه طولنيهکرد ... 

ی کاريه یرون رم بی ... من می و گفت:- برو لبا س تنت کن که سرما نخورین زمیرو

 بهی ...دستیا نکشیگار گردم ... باشه ...با بغض گفتم:- آرتان ...- جانم؟- سیدارم ... زود بر م

ی به عذرخواهیاز ...- نید شدم ...- ببخشیه ... تنبی خانوميگه و گفت:- نه دیدگونه اش کش
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 گفت وينو نزدم ... پس الن مستحقش بودم ...ایلی عمل به تو سين ... مگه من به خاطر ایستن

ی ميران از ایشه همی کردم که پس فردا صبح برای فکر مينرفت ... کاش زود برگرده ...به ا

 خودمم کهی بود ... درسته که خودم خواستم ولی ... چرا سهم من غربت و آوارگيارم .... خدا

 پس صبرشو هم بهم بده .یاد بل قراره سرم بين اگه ايا شدم ... خدایمونپش

یوان ليه تنفس کردن ببلعم ... ی خونه رو به جای.. لباسمو عوض کردم ... دوست داشتم هوا

 ...اد دی عطرشو می اتاق آرتان ... همه اتاقش بوی خودم درست کردم و رفتم تویقهوه برا

ی خوای صورتم پخش شد ... داد زدم :- کجا می تختش ... اشک دوباره رویولو شدم رو

ی داره عشقتو ازت می خوره وقتی غرور به چه دردت مين مغرور ... ای! عوضی؟ لعنتیبر

ی احمق بی ؟ ترسایری عشقتو بگی اونجا عزای بری خوای ... میرهگ

یلی بالش پنهان کردم و از ته دل زار زدم ... برام خیشعووووووررررررر ....صورتمو تو

 بهی ساعتیم شدم ... نی آروم می دونم چند ساعت گذشته بود ... هر از گاهیسخت بود ... نم

ی دونم چند ساعتی گرفتم ... نمی رو از سر ميه زدم و بعد دوباره گری زل ميواردر و د

یدم چرخيع بود و هق هقم هوا ... سرالش بی نشست سر شونه ام ... سرم لیگذشته بود که دست

 بغلش ... منو فشاری پکر کنارم نشسته بود ... نشستم و خودمو انداختم توی ایافه... آرتان با ق

 دختریه چی برايه موهام ... در گوشم زمزمه کرد:- گریداد به خودش ... دستشو کرد تو

ی باز باز بود ... اشکام معمول اش طبق ميقه اش ... ینه سیخوب؟!!! سرمو فرو کردم تو

 چشمام و سرشو آوردی بال ... زل زد توید دفعه منو کشيه برهنه اش ... ینه سی رويختر

 نتونستمیچی ام حبس شد و هینه لبام که نفس تو سیجلو ... چنان محکم لباشو چسبوند رو

 تخت ... خودشموشهبگم ... محتاج بوسه هاش بودم ... محتاج آغوش گرمش ... منو خوابوند گ
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 ازشيی ... فکر جدايديم لرزی بغل هم می تويی کنارم و محکم بغلم کرد ... دو تایددراز کش

ی بازم جلوی خوام برم ولی خواستم دهن باز کنم بگم نمی می کرد .... هی ام ميوونهداشت د

:- آرتان ...-گفتم دنبالم ... زمزمه وار يومد ی ميد رفتم ... آرتان بایخودمو گرفتم ... من م

 ؟یست ازشون نی خبریچ خوام برم ...- آره ...- پس چرا هی که من می گفتيناجانم؟- به بابا ا

 به کارت نداشته باشن ...- اونا کهی کاری دم آخرينفشارم داد و گفت:- من ازشون خواستم ا

 ...-اشن من بیش خوان روز آخر رو پی نمی ... حتیشه همی رم برای دونن من دارم میم

 اونجا ... ازيان ی هم میه ... برو خونه بابات ... آتوسا و بقيرانی که تو ايهفردا روز آخر

 ...يم ری گفت می گفت برو! نمی زد ... میهمونجا هم برو فرودگاه ...چه راحت حرف م

 خوام امشبی ... نشست سر جاش و گفت:- بلند شو که مید کشی ...آهيای یگفتم:- مگه تو نم

 ... دستمويستادم ...- پاشو تا بهت بگم ...بلند شدم ای ...- چه جوريم بسازی موندنياد شب به يه

 کنهی آرتانت چه مین ببین مبل و گفت:- حال بشی ... منو نشوند رویمن به سمت نشیدکش

 به خودش بست و مشغولیشبند آشپزخونه ... پی ...رفت توی...آرتانم؟!!! کاش آرتان من بود

 کهينطور ... ايزم پزم عزی!- غذا می؟ کنی کار می و گفتم:- چیدم شد .. سرک کشپزیآش

 نگاه کن ...يزيون ... شما فقط تلویر کمک ...- نخیام نه من ...- بی نه تو نهار خوردیداستپ

یشم آتیشتر خواست بی میاش مهربونين کنم ...لبخند زدم ... با ایمن خودم همه کارارو م

ی خواد بادمجون درست کنه ... از کجا می میدم بادمجون سر خ شده فهمیبزنه ... از بو

 سمتيدم مورد علقه من بادمجونه؟!!!! چقدر هم هو س کرده بودم ... پاشدم دویدونست غذا

ی ... چند تا شمع ... دو تا صندلیعی دسته گل طبيه بود ... با یده چیزو .... آرتان ميیدستشو

 کرد و گفت:-یمی تعظیز بود ... کنار میده دست لبا س خوشگل پوشيهکنار هم ... خودشم 

 رو هل داد جلو ... خودشمی و آرتان صندلی صندلی من ...با خنده نشستم روی بانويیدبفرما

ی غذای دونستی!!!! با خنده گفتم:- از کجا می ... چه بادمجونیدنشست کنارم و برام برنج کش

يز براش مهم بودم که از عزينقدر ايعنی بهم تقلب رسوند ...يز!- عزیه؟مورد علقه من چ

 روم بذار ... چند قاشق که خوردمیش پی راهيه شم ... ی ميوونه دارم دياسوال کرده بود؟ خدا

ی تونستم از اون غذای نمی اشتهام کم بود ولينکه محشره ... با ايش چقدر آشپزیدمتازه فهم

ينقدر مشتاق آرتان خوردم ... چرا ای نگاه هاير زوفوق العاده خوشمزه بگذرم ... تا تهش

 زده بود؟!!! با خودش کنار اومدهيشاشو داغون نبود ... چرا ريگهمهربون شده بود ... چرا د

 که بود خوب بود ... غذا که تموم شد با کمکی دلش به حال من سوخته بود ... هر چيابود؟ 
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يه آقا ؟!برگشت ... ی ری ... داد زدم:- کجا مم اتاقی ... آرتان رفت تويم جمع کردیزوهم م

ی جا نمیچ بودنش هی بود که به خاطر لختيی از لباسايکی دستش بود ... یلبا س کوتاه مشک

 ناف باز بود ...ی و تا روی اش هفتيقه کمر لخت بود ... يینتونستم بپوشمش ... پشتش تا پا

ی مينو! لباسو گرفت به طرفم و گفت:- الـــــه شدم .... بی رونم بود و اگه خم میقدشم تا بال

 امشب شب آرتان بود ... لبا س روی داشت؟! ولیلی!با تعجب نگاش کردم ... چه دلی؟پوش

ی دستيه خودم از خودم خوشم اومد ... یدم اتاق تا بپوشمش ... لباسو که پوشیگرفتم و رفتم تو

یرون خوب بود ... تا رفتم بینجور دورم ... هميختم صورتم بردم و موهامو هم ریهم تو

 ... آرتان هم کت شلواری قشنگی من!!! چه نور پردازی بلند شد ... خدایقی موسیصدا

 شد ... آهنگ آرامش بود ... بهناميک بود و کروات زده بود ... قدم قدم بهم نزدیدهپوش

 آهنگ؟!!ين ... چرا ایديم بار باهاش رقصین اولی برای ... همون که شب عروسیصفو

 بار که باهاتین تو بغلش ... در گوشم زمزمه کرد:- اولید حرکت منو کشيهدستمو گرفت ... با 

 داره ...ی خوند:- چشات آرامشی داشت می صفويادته؟بهنام آهنگ بود ... ين ... با ایدمرقص

 ...زل زدمیست نیشکی هی قلبت به جز من جای دونم که توی میست نیشکی هیکه تو چشما

 آرام بخشش ... سرمو تکون دادم ... گفت:- عاشقی آرومش ... چشمای چشماش ... چشماتوی

 من؟!!!! بهنام هنوزی چش شده بود امشب؟!!!! عاشق؟!!! عاشق چشماينرنگ چشماتم ...ا

 گه دارمی بهم می احساسیه کنه از غمی داره که دورم می خوند:- چشات آرامشیداشت م

 روی و خوبی خودت خوبیدی بخشی آرومت بهم خوشبختی شم کم کمتو با چشمایعاشق م

 تو بودم که واسه منيای رويتو بهم عشقو نشون دادیرينت با لبخند شيتو دی منم مياد یدار

 بگم ...یزی چيه نوبت من بود که ينبار ...ایدست تکون داد

ی آرتان ... - نه بهتر از تو ...- از بس تو خوبی خوبیلی دهنمو قورت دادم و گفتم:- تو خآب

ی می فرداهاماز بس تو خوبید امی با تو باشیرم گی جون مياهامتا تو کل روی خوام باشیم

 داره که پای فرداهامچشات آرامشید امی با تو باشیريم گی تا جون مياهام تو کل رویخوام باش

 با نگاهتیمو شمبمون و زندگی و مات میش چشمات دوباره کی تو بازین شمببیبند نگانت م

ين داشت با ایبی حس عجيه ينبار کنای کن بمون و عاشق من باش بمون و مهربونیآسمان

ی مشروبيگه بردم ... دی داشتم باهاش لذت ميبی غریب جور عجيه داد ... یآهنگ بهم دست م

 شدم ... انگار همه وجودم داشت عشق آرتانوی دوباره داشتم داغ ممن یدر کار نبود ... ول

 خوادی کردم که اونم عاشق منه ... اونم می کرد ... انگار با تموم وجودم داشتم حس میحس م
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ياد ی رو داری و خوبی خوبیديخودت بخشی آرومت بهم خوشبختیمن بمونم ....- تو با چشما

 تو بودم که واسه من دست تکونيای رويتو عشقو نشون دادهم بیرينت با لبخند شیديتومنم م

ید امی با تو باشیرم گی جون مياهامتا تو کل روی خوام باشی می بس تو خوبيازداد

 داغ آرتان ...ی چشمای شد ... سرمو گرفتم بال ... زل زدم تویفرداهامآهنگ داشت تموم م

 کردم ... دوباره لبهای حس مينو ... و من اش ... ذره ذره ... با همه احساسيینسرشو آورد پا

 شدمی هم ... دوباره عطش داغ خواستن شعله ور شد ... دوباره من پر کاهی شد رویدهچسب

 آرتان ...چشمامو بازی پر قدرت آرتان ... دوباره اتاق ... و بسته شدن در با پای دستهایرو

 تخت ... آرتان کو؟!!! کنارمیکردم .. صبح بود و همه تنم کوفته شده بود انگار .. نشستم رو

 روز آخر ... قرارين ... نکنه رفته سر کار؟!!! ایرون از اتاق بيدم ... دويدمنبود ... از جا پر

ی سمت تلفن ... ميدم ... دويم ری نه ... گفت برو .... نگفت می ... ولينا خونه بابا ايمبود بر

 گفتی بهم می احساسيه يشب گشت ... دی بر مبايد کجاست ... ینم ببیرمخواستم شمارشو بگ

ی میدار کردم صبح که بی ... حس مياد ی به وجود نميی جدايگه شه ... دی تموم میزهمه چ

 داشتم ... تلفن رو کهياهايی ... چه روی ذارم بری گه نمی جر داده و میطموشم آرتان بل

 از دستم افتاد ... کاغذ روی ... گوشلرزيد کنار تلفن ... دستم يادداشتبرداشتم چشمم خورد به 

یم ... دنبالم نگرد ... بهم زنگ هم نزن ... گوشیر من ... صبحت بخیبرداشتم :- سلم ترسا

 نموندم ... مواظب خودتین همی واسه بدرقه کردنت ... برایام تونستم بیخاموشه ... نم

 دریرينی شينده آیدوارم ... امابات ... برو خونه بيان ی بدرقه ات می ها برایلیباش ... خ

 ... ممنون کهی رسی به آرزوت می داريگهانتظارت باشه ... هم در انتظار تو و هم من ... د

 نداره ... ازيفی دونم چندان تعری که خودم خوب می ... با اخلقی مدت منو تحمل کردينا

 وقت از من نخواهیچ بود ... هسخت ... بدرقه تو برام ی تحملم کنیست لزم نيگه به بعد دينجاا

 بزنم ...یغ خواست جی کنسول ... دلم میکه بدرقه ات کنم ... شوهر تو ... آرتان ...نشستم پا

!!!! چرای؟ رفتیدوست داشتم همه موهامو دونه به دونه بکنم ... داد زدم:- به چه حق

 بای خواستی ... بزدل ... مرسو ... تی داشتی منو هم نگه ميد ... بای موندی ميد!!!!! بای؟رفت

 بخشمت آرتانی هم نبودم؟!!! نمی خداحافظيه يق من لیتو؟ مردونگی؟ ثابت کنیو کارت چينا

 حالی کردم که بيه گرينقدر بخشمت ...ای دلم ... هچ وقت نمی روی گذاشتی... بد داغ

 بهی ... آبتشويی دسی از جا بلند شدم ... کشان کشان خودمو رسوندم تویشدم .... به سخت

 رگی قفسه بود ... برش داشتم ... گذاشتم روی آرتان تويلتدست و صورتم زدم ... ژ
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:-ید کشياد از درونم فريی خواستم ... چشمامو بستم ... ندای رو بدون آرتان نمیدستم ... زندگ

ی آدمار کای خودکشیچاره ... بی نداریدن که قدرت جنگيی ... تويیاحمق ... ترسو وبزدل تو

ی پای ... الن وقتشه که روی رو هم نداشته باشیا و بدبخته ... بکش خودتو که اون دنیفضع

 رو پرتيلت ژيه ... الن وقت اثباته نه مرگ ...با گری تونی که می و نشون بديسیخودت وا

سمت يدم فکر که ممکنه آرتان باشه پرين بلند شد ... با ايفون آی ... صدايی دستشویکردم تو

 لبخندیار اختی درسا بيدن بغلش بود ... با دی آتوسا بود ... درسا کوچولو هم توی ... وليفونآ

ی می ...چيی خونه بابايم بريم خوای ميین پایازدم و جواب دادم:- بله ...- خاله ترسا ... بدو ب

يعنی چه مرگمه ... یدن فهمی شدم و همه می همه می گفتم حوصله ندارم رسوایگفتم؟ اگه م

 ازشيد کرده بود باينکارو هم که ای کرده بود؟ هر طوریه توجیآرتان نبودن خودشو چه طور

 ...- اگه بارتيام ی شدم چون کار منو راحت کرده بود ... زمزمه وار گفتم:- الن میممنون م

 ..- پس بدو ...رفتم داخل اتاق ... ساکمویست نيادی زیز کمکت ...- نه ... چیاد بی تا مانینهسنگ

 ازیشه همی شد دارم برای هم برداشتم ... باورم نمیمو دستیف ... کیرون بیدم تخت کشيرازز

 ... نامه ارتانو هم برداشتمیطمو بلینطور ... همیفم رم ... مدارکمو چپوندم داخل کی خونه مينا

 بدتنگی رفع دلی... دوست داشتم دست خطشو داشته باشم ... عطرشو هم برداشتم ... برا

ی آرتان روی انداختم ... به عکسايلش نگاهو به خونه و وساين در خونه اخرینبود ... جلو

 بهیدم ... درو کوبیرون .... اومدم بيزيون ... به کاناپه و تلویکمون ... به آشپزخونه شيوارد

برش گفتم ی گلدون پشت در ... بعدا بهش می گذاشتم تویدو تموم شد ... کلیهم ... همه چ

ين بود که ای بارين ... اخریداره ... رفتم داخل آسانسور ... نوزده ... هجده ... هفده ....... لب

 خوشگل ساختمون بای .... به لبيین گمشو پایه قشنگش بهم گفت لبیخانومه با اون صدا

از يدنم خونه خوشگل ... نگهبان با دين شد صاحب ای میحسرت نگاه کردم ... بعد از من ک

 خانوم دکتريگه خواستم بگم دی زدم ... می خانوم دکتر ...پوزخندیر:- زور بخيدجا پر

 شد ...ی اونم دلم تنگ می برای ... حتیرون براش تکون دادم و رفتم بی فقط سری ... ولیستمن

 برام مهم نبود ... امشب تولد آرتان بود ... آ خ ارتان ...ی ... وليومد ی کنکور میامروز جوابا

 جلو اومد ... ساکمو گرفت و شروع کرد به سر به سريع سريدنم با دی ... مانیکاش بود

 ... با اونیرون بیدم حوصله اونو هم نداشتم ... درسا رو از بغل اتوسا کشی حتیگذاشتنم ... ول

 تونست آرومم کنهی فقط اون بود که ميد گردش زل زده بود بهم ... شای چشمايشو غنچه ایلبا

 پروازی تر کارت هايع به مقصد ونکوور کانادا ... هر چه سر764 پرواز شماره ين...مسافر
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 گرفت ویطمو بلی بدهند ...مانيل تحوی کرده و بار خود را به قمست باربريافتخود را در

 از رفتنم خوشحال بودن؟ شبنم وينقدر کارارو انجام بده ... چرا همه شاد بودن ؟ ایهرفت که بق

 ...يز جون ... پدرجون ... بابا ... عزیلی ... نيدن خندی بودن و داشتن ميستاده انارمبنفشه ک

ی زدن ... پس چرا من نمی ... طرلن ... همه بودن ... همه لبخند میما ... نیآتوسا ... مان

يه تونستم دلمو ی از آرتان بود؟! چرا نمی ايهتونستم بخندم ... چرا چشمام همه اش دنبال سا

 بای!! شماره پرواز دوباره اعلم شد ... مانياد؟ ی وقت نمیچ هيگهدل کنم و بگم اون که رفته د

 خواستم زودتر برم .. حوصله نداشتم ...ی برگشت و داد دست من ... میطکارت پرواز و بل

ی ... فقط تویدم کردم ... همه رو بوسی نداشتم ... تند تند با همه خداحافظیشکیوحوصله ه

 کردم ... بعد از اون با سرعت ازیانت کردم بهش خی موندم ... حس میشتر کم بيه باباآغوش 

 نفر هم پشتيه ی خندن؟ حتی الن هم دارن ميا آینم برنگشتم ببیجمعشون فاصله گرفتم ... حت

 شد ... همه کارا با سرعت انجامی مهر ميد صف ... پاسپورتم بای نکرده؟ رفتم تويهسرم گر

 کردم چون منتظر بودم هر لحظه آرتان برسه و نذارهی حس مينطور من ايدمشد ... شا

ی داشت اوج میما بودم و هواپیما هواپی ... تا به خودم اومدم تویفتاد اتفاق نين ایبرم ...ول

يل صف تحویگرفت ... خداحافظ شهر من ... خداحافظ کشور من ... خداحافظ عشق من ...تو

 بازی نداشتم ... همه آزادانه با لباسایشتر بیکم ساک کوچيه بودم ... حال خوبه يستادهچمدون ا

 سرم بود؟ی رفتن ... پس چرا شال من هنوز روی به اونطرف مينطرفو بدون حجاب از ا

 ...ی آزادينم نبودم؟ خب ای ؟ مگه من دنبال آزادیست چرا برام مهم نیاوردم؟چرا مانتومو در ن

ين از ايد شدم ... بای داد و داشتم خفه می کنم؟!!! بغض گلمو فشار میچرا ازش استفاده نم

 رفتم دنبال خونه ... چه قدری هتل ... بعد ميه رسوندم به ی خودمو میفرودگاه درندشت لعنت

يان نمايل ری انجامشون نداشتم ... بالخره ساکم روی برای حوصله ایچ هیکار داشتم ول

 داشت ...ی خفقان آوری ... چه هوای سمت خروجافتام سمت خودم ... راه یدمششد ... کش

 ... - ترسا ....جلل خالق ... حتمايگه شه دی که آرتان توش نفس نکشه خفقان آور ميیهوا

 داره ... نکنهی که صداتم دست از سرم بر نمی آرتان چه به روزم آوردین شدم ... ببیالتیخ

 ...سر جا خشک شدم ...ی:- تریدمنبار بلندتر شني هم بشم؟!!! دوباره و ايوونه ديبتو شهر غر

يگه بار ديه نوکرتم ... فقط يا ... خدايگه بار ديهجرئت نداشتم برگردم پشت سرمو نگاه کنم .... 

 نوکرتم بهم قدرت بده بچرخم ... دستاش ازيا من ....خدای... دعام چه زود مستجاب شد :- تر

 عاشقتوی برگردی خوای گوشم گفت:- نمير و زخودشپشت دورم حلقه شد ... منو چسبوند به 
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 نتونستم تحمليگه ام حبس شده بود ... اشک هجوم اورد به چشمام ... دینه تو سینی؟نفسبب

ی عطرش ... بازم نفسای آغوشش ... بازم بوی زدم تويجه برگشتم و شريعکنم .. سر

 کند ... چند دور باین از زمکت حريک فوق العاده اش ... آرتان مرا با یگرمش ... بازم صدا

 واقعايا ؟ آیدار بيا کنم .. خواب بودم يه گريا دونستم بخندم ی هوا چرخاند ... نمی رویشادمان

 ... ساکمو برداشت و گفت:-ین زمی بودم؟ آرتان منو گذاشت رویده آرزوم رسينبه بزرگتر

یومده نی خوایه نکنه می و گفت:- چيد:- کجا؟!!!غش غش خندیدم ...نا خوآگاه پرسيمبر

 ماهيم بریای کردم تا تو بی رو نگاه ميوارا هتل داشتم در و دی تا حال تويروز من دی؟برگرد

 ...- ماه عسل؟!!!دستشو انداخت دور کمرم منو فشار داد به خودش ویمعسلمون رو برگزار کن

ی!!! چون می؟ راحتين ... به ایای همه اجازه دادن تو بی چه طوریگفت:- پس فکر کرد

 منتظرتم تا با هم ماه عسل عقب افتاده مون روينجا کنم و ايزت خوام سورپرایدونستن من م

 منو در آغوشيع محاله!!! سری همه خوشبختين افتادم .... منو ايه ...دوباره به گریريمجشن بگ

 ...- چشمدی بیح رو برام توضیزا چیلی خيد بسه خانوم من ... - آرتان بايه و گفت:- گریدکش

 دادم به شونه اش ... هنوزمیه ... سرمو تکيم شدی سوار تاکسيی ...دوتای زنیخانوم ... چرا م

 بود!!!ی داخل ... چه هتلیم به هتل ... رفتیديم آرتانه کنارم نشسته ... رسين شد که ایباورم نم

 به سمت اتاقمون ... چه اتاق بزرگ ویم رفتيی رو گرفت و دوتایدآرتان گل کاشته بود ... کل

يع دستش ... سری بود ... نشستم لب تخت ... اومد نشست کنارم ... دستمو گرفت تویکیش

 زد ... صورتمو نوازش کرد و گفت:- ازی کن ...لبخنديف برام تعریوگفتم:- بگو ... همه چ

 کردن ... پدرم ...مادرم ... دوستام ...و خلصهی ميف که خودمو شناختم همه ازم تعریوقت

ی کس رو در حد خودم نمیچ مغرور بشم ... هیلی باعث شده بود که خین ... همیانمهمه اطراف

 ازیلی دانشگاه خی نداشتم .... توی جنس مخالفیچ رابطه با هی به برقراريلیدونستم ... تما

ی دختریچ با هی من حاضر به دوستی دادن ولی خوش نشون می و رويومدن یدخترا طرفم م

يه داشتم تا آخر عمر تنها بمونم .... یم بودم و تصمیزار ... از ازدواج هم به شدت بمنبود

 برنامه پنجينکه .. تا ای نداشت تریت برام اهمی ايگه دیز چیچ جز پول در آوردن هيیجورا

 من در کل هفته رفتن بهيح ... تفريم اومد و با بچه ها پاتوق رو کشف کردیششنبه شب ها پ

 دوستام ... از همون اول که اونجای های وقتها هم رفتن به مهمونی بود و بعضاناون رستور

 ... متوجهت بودمی چشم بودی تویلی شما ... به خصوص تو خی بچه ها زوم شدن رويماومد

يبايی از زیشتر که بیزی بشه ... چی دختریچ خواستم به دلم اجازه بدم متوجه هی نمیول
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ین همی اطرافت نداشتی به پسرای توجهیچ هينکه بود و ارورت کرد غیصورتت منو جذبت م

يه ی رو به من دادیشنهاد تو اون پينکه دخترا ... تا ایه مثل بقی شدی... کم کم هم برام عاد

ی توینم بشی دوباره ازم خواستی ... وقتی ذهنم ولی بد با هم اومدن تویزایلحظه همه چ

ی رو میقت حقی ... درک کردم که داریست حرفات دروغ نیدم ... فهميدمنگاهت عجز رو د

 که از قبل بهت داشتميدی به خاطر ديد ... شای بهت فرصت بدم تا حرفاتو کامل بگيد و بایگ

 تو بود محال بود به ادامه حرفاش گوش کنم ... تو جسوری جایدوباره نشستم .. وگرنه اگه کس

 نبود ..ی فکر کردم ... بد فکریشنهادت پوی کرد ... ری منو جذبت مین پروا و همی و بیبود

 داد کهی نمیر داشت و گی دست از سرم بر ميگه شدم حداقل دی هم راحت میلیاز شر ن

 نکرده بودم ... من که از غرور تو خوشم اومده بود چطورينکارو کاش ایازدواج کنم ... ول

ی کردم ولی می از تو دوريد بشم؟ من بایرت هم ممکنه اسی روزيهنتونستم تصورشو بکنم که 

 قلقلکم داد ... غشیطنت و با شيد خندید که رسينجا دامت ... به اینکردم و با سر افتادم تو

 و ادامهید کشی اشو بگو ...دوباره صاف نشست ... نفسیه و گفتم:- نکننننن ... بقيدمغش خند

ی بازم می هنوز... ولودی بی دختر عاديه و بله برون برام ی مراسم خواستگاریداد ...- تو

 کرد ...ی بال رو قبول ميه تو بود مهری جای ايگه دی ... هر کسی که با همه فرق داریدمفهم

 گفتم و تو زلی بهت زور می وقتی تو ... تری داد ولی رو زود می جواب خواستگارينکه ايا

 بدم ...شارش کردم فی که من هو س می شدی بچه گربه ميه ین چشمام درست عی توی زدیم

 من! اصل فکرشمی ... خدای لبا س عروسی توی ... شب عروسی حرفا بودينسرتق تر از ا

 موندم کاری اتاقت می تویشتر ... باور کن اگه چند لحظه بی ملو س باشينقدر کردم که اینم

ی بازی شدم ... لباسای ميک تحريدنت کمتر با ديل دادم ... اون اوایدست خودم و خودت م

 هم خونه سادهيه بهت نداشتم ... برام مثل يادی برام مهم نبود چون علقه زی ولیدی پوشیم

 تویر گذشت تاثی میشتر کم کم ... هر چه بی هم مهم نبود ... ولیلی ... بود و نبودت خیبود

 شدی میشتر تو بی من رویرت شد غی میشتر بیر تاثين ای شد و هر چی میشتر من بیرو

 حق نداره نگات کنه باهات حرف بزنه باهات برقصه ...ی کسی کردم تو مال خودمیحس م

 با خودم و دلمی خوام؟ حتی می دونستم هم ازت چی نمی خواستم ولی خودم میتو رو فقط برا

 نبود که دلم هواتوی دوست داشتم ... آلمان که رفتم روزیطنتاتوهم روراست نبودم فقط ش

 خوشحالیلی خی تو زنگ زدی که بهت زنگ بزنم ... وقتبودم ی مغرورتر از اونینکنه ... ول

 ... خودمیرم بگيلت تحويقته که لی از دستت دلخور بودم که نتونم اونجورينقدر ایشدم ول
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ی توئه؟!!! ولیر زدم که مگه اسی شدم سر خودم داد می می وقتا از دست خودم عصبیبعض

يخت ری همه تصوراتم به هم می اوردی که مو ریما حرفام نداشتم ... اسم نی برای جوابیچه

 حرفیما از نی وقتی ولی کردم دوستم داری و من حس ميومدی ی کوتاه میلی من خیتو جلو

ی هستی کردم اشتباه فکر کردم و تو منتظر روزی حس می زدی با باهاش حرف می زدیم

يگه نفر ديه بغل ی توری تو بينکه از تصور ای حتيعنی ... ی بشیما و زن نیکه از من جدا بش

 شدم ... حالت مرگ بهم دستی ميوونه در گوشت زمزمه عاشقونه سر بده ديگه نفر ديه يا.. 

ی خواستم نامردی .... نمی ازش نفهمیزی کردم که چی کنترل میلی داد ... احساسم رو خیم

 از دستمسم وقتا احسای خب بعضی ... ولیکنم ... من بهت قول داده بودم کمکت کنم که بر

 و گفت:- اون لحظه ها گفتنید کشی شد ... مثل همون روز که پات در رفت ... آهیخارج م

 ... پس تو کنکور ثبت نامت کردم و براتیمتی داشتم نگهت دارم حال به هر قیمنداره ... تصم

ی کس نمیچ وقت هیچ هيگه کردم مطمئن بودم دی خودم حفظت می برايدکل س گذاشتم ... با

 وقتا از دستی بعضی گلوله نمک بوديه من ی ترسامو برام پر کنه ... ترسا تو برای جاتونه

ی دونی ... نميگوشیات ... از لحن حرف زدنت ... بازيدم خندی اتاقم تا ساعت ها میکارات تو

 نوازشت کنم تا سرت روينقدر ... ایم بغلم نگهت دارم و با هم بخوابیچقدر دوست داشتم تو

 کهی طرفت قسم خورده بودم تا وقتیام جرئت نداشتم بی ... ولی ام و بخوابینه سی رویبذار

ی بهت تجاوز کردم ... تو بت من بودی خواستم فکر کنی بهت دست نزدنم ... نمیخودت نخوا

 رو انجامی کاریلت تونستم برخلف می حال چطور میدمت پرستی خلوت خودم می... من تو

ی که برام عربی گرفتم ... اون شبی خودمو می برام سخت بود جلوه هم کیبدم ... هر چ

 یدیرقص
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 تو ... بدتری بگم کم گفتم رقص تو .. آخر شب لبا س تو .. عکسای... ترسا از اون شب هر چ

 وی بودیده بغل من خوابی از دستم رفت ... تو تویارم کنار تختت ... اختی عسلیاز همه رو

ی بهت نگفتم در حالیچی کردم ... اون شب لل شده بودم ... هی متمن تا صبح با نگام نوازش

 زبونم بند اومده بود ...ی دونستم کارم اشتباهه ... اما دست خودم نبود از زور خوشحالیکه م

 داشتم ...ی صبحانه بهت بگم چه احساسیز خواستم سر می کردم می چه کاریدمصبح تازه فهم

ين ای بگم که تو دختر کوچولو توی ...چی ... وای که زدرفتن تو ... حرف از یاما ... سرد

ين بود و فرداهاش بدتریم شب زندگين ... اون شب بهتری منو به باد دادينمدت دل و د

 کهی تونستم برات بکنم در حالی نمی کاریچ برد هی میل تو داشت منو تحلیروزا ... افسردگ

 درمانتی برای زدم تا راهی دونه به هر دری برات بکنم ... خدا میدوست داشتم همه کار

ی نميگه دی ولی و منو به ارامش رسوندی خودت خدا رو شکر خوب شدينکه کنم تاایداپ

 بازیدم ترسی تلخ رو بچشم ... می خواستم دوباره اون روزای بشم نميکخواستم بهت نزد

 غرورينحالت بد بشه ... منم اونقدر آزاد نبودم که بتونم درمانت کنم ... امان از دست ا

ينا ... این ماشی تو ... توی تو ... لبای بغل تو ... دستای ... توی مهمونی ... اون شب تویلعنت

 کنار و بایدم خودمو کشيع شد ... سری ميک گفت و دوباره آروم آروم داشت بهم نزدیرو م

!!!- اونای؟ ...- چیما نو و گفت:- شبنم ید کشی رم؟آهی به تو گفت من دارم میخنده گفتم:- ک

 خواستن ما رو به هم برسونن ... خبر بدو دادنی دونستن می ميونخودشون رو به من و تو مد

 کار کنم ... اون شب رفتم بام تهارن انقدری چيد دونستم بایمنو داغون کردن و رفتن ... نم

 برام نگه داره ... تاو که حنجره ام زخم شد ... خدا رو صدا کردم تا خودش تو ریدم کشيادفر

ی ... میدم ترسی از اعتراف می ... راستشو بخواید رسی به ذهنم نمیچیدو سه روز آخر ه

یدم ترسی هنوزم کانادا برات مهم تر از من باشه ... میدم ترسی نه ... می بهم بگیدمترس

 شه ...ی نميدم دی ... ولیدم ترسی میاحساست فقط عادت باشه به هم خونه ات ... از همه چ

 بهيام ی ... مينجا ايام ی بود که گفتم مين لحظه ... ايه ی ... حتيارم ی بدون تو دووم نميدمد

 دوست دارم ... رفتمیشتراستقبالت ...هچ وقت دوست ندارم بدرقه ات کنم ... اتسقابل رو ب

یديم رقصاهم کردم ... اون شب که بیه تهیط بليع گرفتم و با کمک خودش سريان از شايزاموو

 همه کارامويگه اومدم خونه دی بره؟- اون شب ... وقتيادم شه ی ؟- مگه ميشب ... پريادتهرو 

 اگه احساست بهی خواستم فقط باهات خوش باشم ... حتی آروم بودم ... ميگهکرده بودم ... د
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 ...سرمو گذاشتمیا زن دنين دارم تو رو عاشق کنم ... عاشق تریممن عادت هم باشه من تصم

 و گفت:- قربونتید هستم ...دستمو بوسیا زن دنين اش و با ناز گفتم:- من عاشق ترینه سیرو

 گرفتم اعتراف کنم ... با خنده گفتم:- آرتان ...- جانم؟- اون شبیم دلم ...تصميز عزیبرم اله

یشونیمو و گفت:- بله ...- کار من بود ...پيد خنديز ...ریت که موش افتاد تو مهمونيادتهرو 

 ...صاف نشستم و با تعجب گفتم:- هان؟!!!!- نگهبان فرداشيزم دونم عزی و گفت:- میدبوس

 خونه ...ی اومدی دختريه گشتم بهم گفت که شب قبل با ی ها دنبالت ميوونهکه داشتم مثل د

- نه ... خنده امی؟ نشدی!!! عصبانی از دوستات بوده ...- وايکی کار تو و یدمهمونجا فهم

 سوال بپرسم ...- صد تا سوال بپر س قشنگم ...- تويه دلم برات تنگ شد ...- یشترگرفت و ب

 و گفت:- نه ...- پس چرا اون شبيد ...دوباره خندیمرصع پلو با خورش کرفس دوست دار

ی دستاينکه من با فکر به ای جلوی ... تو سنگم بذاری!!!!!- چون تو پخته بودی؟خورد

یرجه شیاوردم طاقت نيگه خورم ...دی برام حاضرش کرده با اشتها موکوچولو و خوشگل ت

يع حرکت بود سرين لباش ... اونم که انگار منتظر ای صورتش و لبامو چسبوندم رویزدم رو

 مانتوم که حس کردم همهی کرد ... دستش رفت سمت دکمه هایم بغلش و همراهی تویدمنو کش

ی تويدم معده ام هجوم آوردن به سمت دهنم ... هلش دادم اونطرف و پرياتمحتو

 گفت:-ی ...هر چه خورده و نخورده بودم رو بال آوردم ... آرتان پشت سرم با نگرانيیدستشو

 زدم به صورتم ...ی ... آبيدم! خندی؟ خوردیزی چیما تو هواپی؟ ... چت شد؟ مسموم شدیتر

يه خودم ی از تو برايواشکی ... داشتم يزم لباش و گفتم:- نه عزیبرگشتم انگشتمو گذاشتم رو

 افتاد ...آرتان مات شدیجان به هيد تا باباشو دی آوردم که ... تا الن آروم بود ولی ميادگاری

 پسر از تو کهيه شکمم و گفتم:- خدا کنه پسر باشه ... ی من و شکمم ... دستمو گذاشتم رویرو

ی شادياد فری زده من تویجان هی هاجیغ ی دفعه از جا کنده شدم ... صدايه ...یهمه وجودم

 الن حالم بديوونه چرخوند. با خنده گفتم:- دیآرتان گم شد ... منو بغل کرده بود و دور خودم م

 نمونده ...منو نشوند لبی تو معده ام باقیچی هيگه .. باور کن ديارم ی شه بچه اتو بال میم

 من به همهيعنی شه ... ی:- باورم نمفت پام زانو زد ... دستمو گرفت و گیتخت ... جلو

 جفتتونی فدای الهيی؟ که مامانش توی بچه ای شم؟ بابای ترسا؟ من دارم بابا میدمآرزوهام رس

ی بد میلی به باباش نره که ... خیکلشبشم ...خودمو چسبوندم بهش و گفتم:- فقط کاش ه

 ... فقط من ...- تو ویر ...- نخنم و در گوشم گفت:- عاشق جفتتوید ... لبامو بوسيدشه ...خند

ی خواستی میاون که از وجود توئه ...به دفعه خودشو از من جدا کرد و گفت:- تو به چه حق
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 خواستم منو بهی ناراحت نشدم گفتم:- نمین همی ...لحنش شو خ بود و برای کنيمبچه منو ازم قا

 خوامت قدی کرد و گفت:- مم ...دوباره بغلی خواستم خودمو بخوای ... میخاطر بچه بخوا

 سرینه با شکم پر بره بشيد به کنار ... خانوم دکترو بگو که باينا ... حال همه ایاهمه دن

 رتبه هفتاد شده ... اشکم در اومد :- نهههههههههههه-يزم!!!!- عزی؟ :- چیدم کشیغکل س ...ج

ی زحمات آرتان بود ... تواز داشتم ی مردم ... هر چی من ... داشتم از ذوق میآره ...- خدا

 دوستت دارم آرتان من ... در گوشمیلی نگاه کردم و با همه وجودم گفتم:- خیش عسلیچشما

 بشهیست قرار نی بشه قرار نبود هر چیس من خیزمزمه وار خوند:- قرار نبود ... چشما

( پا يا ن )... تموم شه ينجوری آرزوم شه قرار نبود که ايدنتقرار نبود د
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