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  یکالله قربان  :سندهینو
  

  ی سقراطدیفر  : کتابساخت
  

   کتاب ما در تلگرامکانال
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  : رمان درباره
  

 شون با ی دوست خانوادگی عروسی است که تویطونی دختر شر و شکتای

 کتای … ده ی رخ میادی زی شه و ماجراهای آشنا منایس به اسم یپسر

 چیرا هه شه اما پرهام ظای مپرهام شی عشق دوست دوران کودکریدرگ

 یرم کرده بی می که اونجا زندگسی به اون نداره و به انگلیعالقه ا

 دو نی انی که بی و پرهام متوجه خصومتنای سی رفتارهای طکتای …گرده

 و …شی گرده به چند سال پی موضوع برمنی شه که البته ایاست م

 ی آنمی تصمکی ی عاشقش شده طنای که سفهمهی می وقتکتایبآلخره 

  …! شه که پرهام ی کنه و بعد متوجه میباهاش ازدواج م

***  
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  )با خود خواهد برد باد ما را ( 
  

 هست ییو حرف ها. میی گوی نبود نمی گفتن که اگر گوشی هست برایی هاحرف
 ی هی آورد و سرمای که هرگز سر به ابتذال گفتن فرو نمیی نگفتن ، حرف هایبرا

 ی که پاره هاییحرف ها.  نگفتن داردی است که برایی هرکس، حرف هاییمأورا
  .ابندی برو شیمگر آنکه مخاطب خو شوند ی نمانی اند و بیبودن آدم

  
   :شاندل

  
 و تحول تو ریی لحظات تغ،ی اصلینکته ! ستی نفر نهی ی متن زندگ،ی اصلی نکته
 یبرا!  رو به اون رو بشهنی نفر از اهی ی شه زندگی که باعث میلحظات! هی یزندگ

  ... شکل به وجود اومدنی و تحول به اریی تغنیمن هم ا
  
چشمم به دفتر خاطراتم که روی . م مستقیم می رم تو اتاقم خونه که برمی گردبه

شاید هم ازش . قول داده بودم برای کسی که منتظرشه پستش کنم. میزه می افته
! دفترم رو باز می کنم و چشمم روی سطورش سر می خوره! خواستم که چاپش کنه

  ..!: . اخیر زندگی مهالخاطرات ده س. بی اختیار شروع به خوندنش می کنم
  
 افتاد یگوش. دمیبا دست راستم روش کوب.  شدمداری ام بی آالرم گوشی صدابا

  . اومدمنییپتو رو کنار زدم و از تخت پا! نی زمیرو
  
  ! نشهرتید! ؟ی شدداری بکتای-
  

.  رفتمیی جواب مامان رو بدم به سمت دستشونکهی و بدون ادمی کشی بلندازهیخم
. ماده شم که مامان در زد و داخل شد خواستم آیدست و صورتم رو شستم و م

 داشت و از خانواده ییرای گی مشکی با چشم هاییبایمامان صورت گرد و تپل ز
 دل کی دنشی بود بابا با ده رفترازی به شلی تحصی برایمرفهی از بوشهر بود و وقت
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 ماجرا با هم ازدواج کردن و به تهران ینه صد دل عاشقش شده بود و بعد از کل
  .اومدن

  
 نییمن هم آماده شدم و به پا.  رفتنیی گفت و به پاری صبح بخدارمی بدی دیوقت

  . رفتم
  

 یطبقه .  شدی ما دو طبقه بود که با چندین پله از کنار هال به باال متصل می خونه
 و سه اتاق خواب و آشپزخانه و ییرای بزرگ و سالن پذیلی هال خکیاول شامل 

 رهی بزرگ به صورت داییرای سالن پذکیم هم  دوی بود و طبقه ی بهداشتسیسرو
  . شدی به سه اتاق متصل میکی کوچی طرفش با راهروکی شکل بود که یا

  
 خواستم به اتاقم ی خوردم و میصبحانه مفصل.  بوددهی صبحانه رو چزی ممامان

  :دیچی خونه پی تونی آرمیبرگردم که صدا
  
  ....سالم بر! مزی عزنیمیسالم بر خاله س! رانی اندهیسالم بر آ-
  
  :دمی حرفش پرونیم
  
  ! که هر روز خونه ی ما تلپِهیسالم بر آواره ا! یشگیسالم بر مزاحم هم-
  

  !!من تلپم؟؟...! اه: نیآرم
  
  : مامان اشاره کرد و گفتبه
  
  .رمی بگی خبرهی و از شما نجای اامی من بنکهیمگه ا!  بگویزی چهیخاله تو -
  
  : خنده گفتمبا
  
  ؟ی کنی مکاری چنجای ایصبحتو اول -
  

  : گرفت و گفتیژست
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  . حضرت رو به مدرسه ببرمایاومدم اول-
  

  !ومده؟ی کجاست؟ نمایپس ن: مامان
  

  : مامان به رفتارش شک کرده گفتدی دیوقت.  دست، اون دست کردنی اکمی نیآرم
  
  !" زنجان" رفت مای ن-
  

 به شبی که دمایتازه ن! نگفته؟ رفته زنجان که به ما ی کماین...! وا! زنجان؟: مامان
 یحاال واسه چ!  رسونه مدرسهی رو مکتای و ادی خونه شما و صبح مرهیمن گفت م

  !رفته؟
  
تو اون کله پوکش !  گم سر به هوا نباشی پسره منی به انقدری بگم؟ ایواهللا چ-
  ! رهی ره که نمینم
  

ور که صبحانه  کنار مامان نشست و همونطی صندلی رونی نگفت و آرمیزی چمامان
  . خورد شروع به حرف زدن کردیم
  
 دادم و در نی رو به آرمفمی اومدم و کنیی رو برداشتم و به پافمی اتاقم رفتم و کبه

  : گفتمرمی هاش رو بگی پر حرفی کردم جلوی می که سعیحال
  
  ! منتظره هادی به آژانس زنگ بزنم؟ مهشای ی منو به مدرسه برسونی تونیم-
  

 مجله ی توروزی دی دونی خاله، می شدم که بگم نه؟ راستریز جونم سمگه ا : نیآرم
   خوندم؟یچ
  

 زنم تو سرت که تا چند ی منی پسر، همچی بحالت اگه باز سر کارم بذاریوا: مامان
  ! مجلههی چه برسه به ی جمله رو بخونهی ی حتیروز نتون

  
  ... تای بنیمن غلط بکنم بخوام تو رو سرکار بذارم خاله، ا: نیآرم
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  : و گفتمدمی حرفش پرانیم
  
  "!کتای"! ست"کتای"بابا من اسمم ! "تای ب" صد بار بهت گفتم به من نگو نیآرم-
  

  ! خانمتای ب،ی ندار" همتا" که تو واقعا نهی که مهمه ایزیچ! ستی مهم ننکهیا: نیآرم
  
 آماده پرخاش من دستهاش رو به حالت افهی قدنی با دنیآرم.  خشم نگاهش کردمبا

  : باال برد و گفتمیتسل
  
 زهی ری میدلم هر.  نگام نکنی جورنی خوردم، تو رو خدا ازیغلط کردم، چ-
  ! به جون تونییپا
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  !ن؟یآرم-
  

.  به مامان نگاه کردتی مبل نشست و با معصومی قلبش گذاشت و روی رو رودستش
 هم الجرعه همه رو نی براش آب آورد و آرمعی بود سردهی ترسیلیمامان که خ

 ی کرد می لباسش پاک منی عمد پشت لبش رو با آستی که از روی و درحالدیسرکش
  : بگه که گفتمیزیخواست چ

  
!  هاشهی مرمی حرکت زشت رو انجام نده؟ در ضمن، دنی مگه بهت نگفتم انیآرم-

  !! خبر رفته؟ی رفت زنجان؟ اصال چرا بی مدی هم اآلن بامای ننیحاال ا
  

! نی شم؟ هر وقت اومد خودتون بپرسی وصلی دونم؟ مگه من وکی من چه م:نیآرم
  ن؟ی منو گرفتقهی نداره که لی شده موبالی ذلنیاصال مگه ا

  
 شرکت کار هی یمامان مهندس عمران بود و تو.  زودتر از ما به شرکت رفتمامان

  . بودیکاری رفع بیبه قول خودش برا.  کردیم
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 شدم و اونم چند لحظه بعد نی آرمنیرفتم و سوار ماش اطی هم بلند شدم و به حمن
  :اومد و سوار شد و گفت

  
   خوندم؟ی تو مجله چی بدونی خواینم-
  

 چند لحظه سکوت کرد و بعد با نیآرم.  باال انداختمی تفاوتی ام رو به نشانه بشانه
  :بغض گفت

  
  ! ناراحت کننده اسیلی خوام بهت بدم خی که می خبرنیاما ا! ستیمهم ن-
  

  : گفتمیبا ناراحت! نیی پاختی ری هردلم
  
  !ی سربه سرم بذاری بحالت اگه بخوای شده؟ وایچ-
  
  : برداشت و اشک نداشته اش رو پاک کرد و گفتی دستمال کاغذهی

  
  !من غلط بکنم-
  
  !پس زودتر بگو-
  
  ...آخه...  بگم؟یچه جور... راستش-
  
  ! های جون به لبم کردگه،یبگو د...! اه-
  
 خانم تو سن تو، هر روز صبح که از هی مجله خوندم اگه یتو!  خبلهی خب، خلهیخ-

  ... وپی پسر جوون و خوشگل و خوش تهی شه، به یخواب پا م
  
  !گهیجون بکن د-
  
 پرخاش کنه ، سه سال از پ،ی پسر جوون و خوشگل و خوش تهی گفتم، به یداشتم م-

  ! شهیطول عمرش کم م
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 شده بودم اداش ی که از خنده هاش عصبی و در حالدمی شانه اش کوبی رو روفمیک

  :رو در آوردم و در آخر اضافه کردم
  
  !نیآقا آرم!  بودی مزه ای بیلی خهی ی شوخ-
  

.  سالم کردنی و اونم سوار شد و به آرممینگه داشت.  در منتظر بودی جلودیمهش
  : هم طبق معمول شروع به چرت و پرت گفتن کردنیآرم

  
سالم !  همتای بنی ازی و دوست عزیسالم بر همکالس! دی از اساتگهی دیکی سالم بر -

! حقا که صورتت مثل ماهه!  چهرهنیبه ا! واقعا به به! به به!  خانمدی ماه مهشیبر رو
  ... انتخاب اسمتی براقهی حسن سلنیبه به به ا

  
 ی هم پشت نشسته بود و فقط مدیمهش!  پهلوش زدم و اشاره کردم که ساکت باشهبه

  .دیخند
  

 دنبالمون و ادی گفتم که موقع برگشت هم بنی به آرممی شدادهی در مدرسه که پیجلو
 باهم بزرگ ی و از بچگمی بودیمی صمی دوستاسای و پردیمنو مهش. اونم قبول کرد

 رفت و ی مادر نداشت پدرش زودتر از اون به کارخونه مدیچون مهش. میشده بود
 شرکت بودند ی اصلی من از سهام دارهاو سایو پر دیپدر مهش.  اومدی با ما مدیمهش

  .می داشتیادی زی خانوادگیو ما باهم رفت و آمد ها
  

 روزز کی داشتند که ی هم کارخونه بزرگ- نی پدر آرم- پدر من و عمو فرزاد،البته
  . کردندی متیری اون رو مدونیدرم

  
 ی طورهیم  های همکالسی همه ی مراسم صبح گاهی شده بود که توی دونم چینم

  ! کردن؟یمنو نگاه م
  

. می من خسته کننده بود به کالسمون رفتی براشهی که همی از مراسم صبح گاهبعد
 کارشون نیا! دنی وارد شدم بچه ها به سمتم هجوم آوردن و صورتم رو بوسیوقت

  ! منتظره بودری غیلیبرام خ
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مهناز با !  آوردیدر نماونم مثل من سر از کار بچه ها !  نگاه کردمدی تعجب به مهشبا

  :خنده گفت
  
  !؟ی کرده بودمشیتاحاال کجا قا! طونی شی ا-
  
  : مهناز رو به عقب هل داد و گفتسایپر
  
  !  دادمی نشون نمی جواهر رو به کسنی بودم اکتای یمنم اگه جا! وونهی د-
  

  : زد و بعد افزودی بهم چشمکبعد
  
 مثال من دوست ت؟یخواستگار اومده نم،ی بب؟ی آوردرشی از کجا گنوی اکتای -

  ! بشنوم؟هی خبر رو از بقنی ادیاونوقت با!  ات هستم هایمیصم
  

 شناسه ی خوب میلی رو خنی آرمسای دونستم پریم.  متوجه اشتباهشون شدمتازه
 و چون دمیبلند، بلند خند!  زنهی سربسته حرف می طورنی کردن من اتی اذیبرا

  :م سربه سرشون بذارم گفتی خواستم کمیم
  
  !ی خواستگارانیفردا شبم قرار با خانواده ب. می پارک با هم آشنا شدی تو-
  

  ! شون خوبه؟ی وضع مالنمیبب! خدا شانس بده: مائده
  

 مون وارد کالس شد و بچه ها همه سر یاضی رری دب،یمی لحظه خانم کرهمون
 کس جرات نداشت چی بود،هی جدیلی خیمیچون خانم کر! جاشون نشستند

  !سرش رو به چپ و راست برگردونهسرکالسش 
  
 سواالت بچه ها هم دوباره لی از کالس خارج شد، سیمی خانم کرنکهی محض ابه

  !شروع شد
  

  ه؟ی اسمش چی راست؟ی تون رو برام بگیی از اول آشنادی باکتای: فاطمه
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  : رو به فاطمه گفتدیمهش

  
 ن،یدیرو هم که د یاون!  آوردهری شما رو گنیبابا ا! ی تو چقدر ساده ا،ی فاط-

  .می داریما با هم رفت و آمد خانوادگ! نیآرم! ستیخواستگارش ن
  

 یوقت.  سواالشون ادامه دادندنی رو باور نکردن و به پرسدی ها حرف مهشبچه
  : باهم گفتنکصدای گه همه ی درست مدیبهشون گفتم که مهش

  
  .....! اه-
  

 و میدی خندی به اونها مسایر و پدیمن و مهش!  داشتنی قبلی با هم هماهنگانگار
  ! کردنی به هم نگاه میاونها هم با ناباور

  
  : کرد گفتمی از همه سوال مشتری مهناز که بروبه

  
  !تی تونم بفرستمش خواستگاری می دوسش داریلی اگه خ-
  

  : به خودش داد و با غرور گفتی کش و قوسمهناز
  
  ! رو سراغ دارمنایمن بهتر از ا!  الزم نکرده-
  
  ! خواستی می اگهی دزیمعلوم بود ته دلش چ! چشماش نگاه کردم به
  

 مای با کمال تعجب نی ولم،ی بودنی در منتظر آرمی شدم، جلولی از مدرسه تعطیوقت
 و به سمتش میبراش دست تکون داد!  خودش اومده دنبالموننی که با ماشمیدیرو د

 کردم ی میطور که سعهمون.  و سالم کرددی من خندی اخم هادنی با دماین. میرفت
 حرکت ماین. د هم سوار شد و سالم کردیمهش! نخندم، در رو باز کردم و سوار شدم

  :کرد و گفت
  
  !؟ی اخم هات رو باز کنی خوای نم-
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  "!زنجان؟" ی مگه تو نرفته بود؟ی کنی کار می چنجای تو ا-
  
  : از ابروهاش رو به نشانه تعجب باال برد و گفتیکی ماین

  
  ؟ی چی برا"!زنجان؟" -
  
  . گفتنی دونم؟ آرمی من چه م-
  
از کارهاش سردر .  کرددنی چند لحظه فکر کرد و بعد بلند، بلند شروع به خندماین

  :دمیبا تعجب پرس.  آوردمینم
  
  !؟ی خندی می ها هوونهی چرا مثل د؟یدی دی خنده دارزیچ-
  
  .ستی روده راست تو شکمش نهی که نی آرمنیاز دست ا-
  
  "!زنجان؟" ی نرفته بودیعنیچطور؟ -
  
  : خنده گفتونیم
  
  ! های کنی که تو فکر می ا"زنجان"اما نه اون ! چرا-
  
  !م؟ی دار"زنجان" مگه چند تا ه؟یمنظورت چ-
  
  ! شهرهی نه اسم "زن ، جانه"، "زنجان" از نیمنظور آرم-
  
   زنت؟شی پی تو رفته بودیعنی-
  
 از دانشگاه قدم رونی بمیه بود هام رفتی از همکالسیکیبا ! مگه من زن دارم؟-

 هر ؟ی شناسی رو نمنیمگه تو آرم!  اومده بودشی مشکل براش پهیدر واقع !میبزن
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 ی آدم رو می و هستی ده و دست بردار نی رو بزرگ جلوه میکیمساله کوچ
  !چونهیپ

  
 هم دیمهش!  من و مامان رو سرکار گذاشته بود خنده ام گرفته بودنی آرمنکهی ااز

  . کرددنی شروع به خنددی رو فهمانی جریوقت
  
 زنگ تلفن یبا صدا.  استراحت کردمی بعد از خوردن نهار کمم،یدی خونه که رسبه

  . بوددیمهش.  شدمداریب
  
  !کتا؟یالو، -
  
  ؟یخوب. سالم-
  
  !اصال-
  
  چرا؟-
  
  .ستمی بلد نیچیه! بخاطر امتحان فردا-
  
  . بدمحیض تا برات تونجای اای بی نداره، اگه دوست داریبیع-
  

 از خونه ما فاصله نداشت ده ادی قبول کرد و چون خونه شون زلی با کمال مدیمهش
  .می شروع به درس خوندن کردی و بعد از سالم و احوال پرسدی بعد رسقهیدق
  

 و مایهمون لحظه سر و کله ن.  رفتمنیی رفت، من هم به پادی شش که مهشساعت
  :رفت و روبه مامان گفت به آشپرخونه نیآرم.  شددای هم پنیآرم

  
 هی نیبه جان خودم ا.  سه ساعت رفت زنجان و برگشتی پسرت تونی ایدیخاله د-
به جون خودت من که از !  اختراع کرده که سرعتش از سرعت نور هم بشترهیزیچ

 ی احمق چی پسره نی دونم اینم!  کشهی طول می ساعتکی امی منجایخونه تا ا
  م؟ی داری شام چه خال،یراست! رفت و برگشت سه ساعتیاختراع کرده که تو
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  : و من هم به آشپزخونه رفتم و از همون جا با خنده گفتمدی خندمامان

  
   درست کرده؟ی مامان شام چی تا بپرسی همه حرف زدنیا-
  

 عوض چکسی رو با هنیمی من دست پخت خاله سی دونیبله، خودت که م: نیآرم
  . کنمینم
  
 ی خوشش نمی از آشپزالی دونم چون خاله لین که مم! آره به جون خودت: ماین

 غذا نجای هر سه وعده رو ایآدو بیشتر از بیرون سفارش می ده تو هم مجبور
مخصوصا حاال که مرجان خانم ! ی خالص کنیرونی بی تا خودتو از شر غذاهایبخور

  !رفته شهر ستان
  

  ! آد؟ی می خاله، عمو مسعود کیراست: نیآرم
  

  ! شهداشی پدی باهگیاآلن د: مامان
  

 رو ی گوشمایهمون لحظه تلفن زنگ زد و ن. دمی خندی زد و ما می حرف منیآرم
  : صحبتهاش تموم شد روبه مامان گفتیوقت. برداشت

  
  .دیشما منتظرش نباش.  آدی مری امشب دگهیمامان ، بابا م-
  

  .می و خنده غذامون رو خوردی و همه با شوخدی رو چزی ممامان
  

 فیزیک به کالس اومد و سوال ها رو ری دب،ی خانم محسنی کالس وقتی بعد توروز
 ی می وقتشهیهم. دی کشی مقی چشماش رو بسته بود و نفس عمدیپخش کرد، مهش

  : گوشش گفتمرینگاهش کردم و آروم ز.  کردی کار رو منی ادیترس
  
  ! های آریوقت کم م! زود باش-
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. داخت و بعد شروع به نوشتن کرد به سوالها انی رو باز کرد و اول نگاهچشماش
 نظر ری کالس رو زی همه نهی نشسته بود و دست به سی صندلی رویخانم محسن

 راحت همه رو حل یلیخ.  شروع به حل سوالها کردمدی توجه به مهشیب. داشت
وقتی داشتم .  سوال رو بهش برسونمهی داد که جواب ی بهم اشاره مدیمهش. کردم

سرم رو بلند کردم و خانم .  کردی سرفه کوتاهدی مهشجواب رو بهش می رسوندم
 نگفت و فقط سرش رو یزیبر خالف انتظار چ.  شدهرهی که به من خدمی رو دیمحسن

 سوالها هی شد و شروع به نوشتن بقالی خی هم بدیمهش. به نشانه تاسف تکون داد
ا رو جمع کردن،  و دو نفر از بچه ها ورقه همی رو باال دادا ورقه هنکهیبعد از ا. کرد

 از کالس خارج بشه رو به بچه نکهی قبل از ایخانم محسن.  بصدا در اومدحیزنگ تفر
  :ها گفت

  
  . خوشبخت تو بمون کارت دارمرون،ی همه برن ب-
  
  : دستهاش گرفت و با ترس گفتنی صورتش رو بدیمهش.  نگاه کردمدی ترس به مهشبا
  
  ....!ی...وا-
  
 هم طبق دستور خانم هیبق.  رفتمیسمت خانم محسن نگاه کنجکاو بچه ها به نیب

 اول سرتاپام رو برانداز کرد و بعد یخانم محسن.  از کالس خارج شدنیمحسن
  :گفت

  
  !ی مدرسه انی ای دانش آموزهانی از بهتریکی جان، تو کتای-
  

  : انداختم و فقط تونستم بگمنیی رو پاسرم
  
  ! خوامیمعذرت م-
  
 هم دانش دیمهش!  شناسمی رو خوب مدی تو و مهشمن،! ستی الزم نیعذر خواه-

 درس من مشکل ی کنه ، بازهم توی که می و تالشی سعی اما با همه ه،یآموز خوب
  . کار رو تکرار نکننی اگهیفقط خواستم بهت بگم لطفا د. داره
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 مشغول جمع ییبای هم با لبخند زیخانم محسن.  کردمی هم ازش معذرت خواهباز
.  پشت در منتظرم بودندسای و پردیمهش.  رفتمرونیبه ب. شد هاش لیکردن وسا

  : من شروع به سوال کردن کرددنی با ددیمهش
  
 بهت یچ!  بوددهی کنم ها؟ معلومه که فهمی می بود؟ چه سوالدهی شد؟ فهمیچ-

  !گفت؟
  

 به در کالس بود و من روبه سای و پردی پشت مهشمی بودستادهی طور که ما ااون
  .روشون بودم

  
 و از من معذرت دی کشیقی نفس عمدی رو براشون گفتم و مهشی خانم محسنیرفهاح

 رو به من کرد و سایهمون موقع پر.  کرد که باعث درد سر من شده بودیخواه
  :گفت

  
  !هی ی نداد، وگرنه بد قالبری بهت گی محسننی که ایشانس آورد-
  

ش فهموندم که ساکت با اشاره به.  بودستادهی اسای پشت پریخانم محسن.  زدخشکم
  .باشه

  
 خانم ی ادای با حالت مسخره اسایپر.  کرد و از ما دور شدی سرفه ای محسنخانم
  . آوردی رو در میمحسن

  
  . حق داشتچارهیب! اری اداش رو درننقدریا! سای پرالی خی ب-
  

 کنارم نشستن و مشغول صحبت کردن دی و مهشسایپر.  و سرجام برگشتمدمیخند
معاون مون به کالسمون . ابم رو درآوردم و شروع به خوندن کردممن هم کت. شدن

 رونی معاون از کالس رفت بیوقت. ادی مون امروز نمیاضی رریاومد و گفت که دب
 از کتابخونه شی روز پو که دیمن هم رمان. دنی هورا کشکصدای بچه ها یهمه 

 حواسم به کتاب یهمه .  در آوردم و شروع به خوندن کردمفمیگرفته بودم رو از ک
 برگشتم و بهش نگاه کردم و "اد؟ی ی می حاال ک":  که گفتدی مهشیبود و با صدا

  :گفتم
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  اد؟ی ی می ، کیک-
  
  ! تو رمانت رو بخون،ی کچیه: سایپر
  

  ! برگردهسی گم، قرار از انگلیپرهام رو م: دیمهش
  
  : تفاوت گفتمیب

  
   درسش تموم شد؟؟یجد-
  
  !اوهوم-
  
 ی بودم ازش خوشم نمدهی وقت بود پرهام رو ندیلی خنکهیا دونم چرا با ینم

و تنها .  خوندی کرد و همونجا هم درس می می زندگسیپرهام در انگل! اومد؟
  .فامیلشون اونجا عمه ش بود

  
  :دی دوباره پرسدیمهش.  گفتمکی اومدن برادرش رو بهش تبرزونی لب و لوچه آوبا
  
  ؟یعکسش رو دار-
  
  !آره-
  
 ی نگاهدیمهش.  داددی درآورد و به دست مهشفشی کی رو از تویکس به دنبالش عو

  :به عکس انداخت و با تعجب گفت
  
  ! براتون فرستاده؟ی عکس رو کنیا.  کردهریی تغیلی پرهام خ-
  

  . شدرهی به عکس پرهام خبعد
  

  : گفتمدی مهشروبه
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  ! ورش دار واسه خودتیاگه دوست دار-
  

 دفعه وسط بهمن ماه که همه جا هی کتا،ی ادتهی. !.. کش صاحبششیپ! نه بابا: دیمهش
 رخت ی تا دوهفته توچارهیب!  حوضی تومیپر از برف بود پرهام رو با کله هول داد

  !خواب بود
  
  .می کردفی و کمیدیچقدر بهش خند! ادمهیآره -
  

  .می کرددنی شروع به خنددوباره
  

 کتابم هی دادم بقحیاونا ترج توجه به یاما من ب.  شدسای دوباره مشغول بحث با پربعد
  .رو بخونم

  
 بمونم، من ششی از من خواست که پمی کردادهی خونه شون پی رو جلودی مهشیوقت

  . اجازه گرفتم و به خونه شون رفتممایهم از ن
  

 ششی غروب پکی نداشتم تا نزدی مشکلی روز پنجشنبه بود و من از لحاظ درسچون
 به خونه یوقت.  به دنبالم اومدمایغروب ن. می کردنی هم با هم تمریموندم و کم

کنارش نشستم و بابا هم طبق معمول شروع به .  بابا هم از کارخونه برگشته بودمیرفت
 نامه اش که انی اتاقش به کار پای هم توماین! قربان صدقه رفتن و نوازش من کرد

که بزور  چشمهاش دنی اومد، با درونی از اتاقش بیوقت. دی رسیرو به اتمام بود م
 انداخت و به من حق نهی به آیخودش نگاه. باز نگه شون داشته بود خنده ام گرفت

  .داد که بهش بخندم
  

 دست مای نی و برامی شدادهی در مدرسه پی جلودی هفته بعد که منو مهشکی حدود
. ستادی در مدرسه ای جلوکی شیلی خنی ماشهی که با دمی رو دسای پرم،یتکون داد

منم ! نهی رو ببنی کرد که داخل ماشی می سعدی شد و مهشادهی پنی از ماشسایپر
.  رفته بودماین!  پرهام اومدها بسایشک نداشتم که پر!  کنجکاو شده بودمیلیخ
 که هنوز دی مهشیمن جوابش رو دادم و به پهلو.  به طرفمون اومد و سالم کردسایپر

. میبا هم به داخل رفت. اد رو دسای بود زدم و اونم جواب سالم پرنیمحو تماشا ماش
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 رو نگاه رونیاز دروازه آروم ب.  شروع به حرف زدن کردسای پردنی با ددیمهش
 دی نکردم و به بحث با مهشیبهش توجه.  کردی هنوز به ما نگاه مسایبرادر پر. کردم

  . گوش دادمسایو پر
  

 از یکی ی و با هم به عروسمی پنج شنبه قرار بود منو مامان به شرکت بابا برشب
اما عمو  . می بر-سای پدر پر- دوست مشترک بابا و عمو فرزاد و شهروز یپسرها

 رفتند ی به کرج مسای مادر بزرگ پریماری به علت بدیشهروز و خانواده اش چون با
  . کردنیاز اومدن خود دار

  
من و مامان .  هم زودتر از ما رفتندنی باهم اومدند و پدر و مادر آرمنی و آرمماین

 بابا به چندجا یوقت.  تا کار بابا تموم بشهمی و منتظر بودمی اتاق بابا نشسته بودیتو
 به احترام ما یمنش. می رفترونیتلفن زد و کارش تموم شد، آماده شد و با هم به ب

 رفت و ما هم پشت سرش ی سفارش به طرف درب خروجیمبلند شد و بابا بعد از ک
  .میرفت

  
 به سمت کی تعارف و سالم و علی و بعد از کلمی شدهادی و پمیدی به باغ رسیوقت
مامان هم به صحبت . بابا از ما جدا شد و به طرف همکارهاش رفت. می باغ رفتیاصل

 و مهتاب، خواهر داماد که نی و آرممای که نیمن هم به سمت.  مشغول شدالیبا خاله ل
 یم. ش باز شد تا بنا گوششی مهتاب ندنید به محض نیآرم. همسن خودم بود رفتم

 شروع به چرت و دی دی دختر مهی عادتش بود که تا نیاما ا!  ندارهیدونستم منظور
  : رو به مهتاب کرد و گفتنی محکم به پهلوش زد که آرمماین.  کردیپرت گفتن م

  
  .امشب شب مهتابه-
  
  ! داره؟یچه ربط: ماین

  
 تو یول! ب خوشگل مهتاهی که آسمون پر از ستاره است و نیبابا منظورم ا: نیآرم

  ... مهتاب است که مثل ستاره خوشگله و هیآسمون دل من فقط 
  
  چه خبرته؟....! یهووو: ماین
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اما خود پدر .  دختر بزنمهی کلوم حرف با هی تونم ی نموونهی دنیاز دست ا: نیآرم
  "!زنجانه" پاش هی نجاس،ی پاش اهی اصال "!زنجان" ره ی مشهیسوخته اش هم

  
  : به من گفت ودی خندمهتاب

  
  ! جانکتای می برایب-
  

  . کردمی من تازه داشتم درد دل من؟یکجا بر! اواه: نیآرم
  
  !زم؟ی شده عزیچ! دردت به دلم: ماین

  
  ! شده؟ی چی گی راحت مالیاون وقت با خ!  کشم از دست توئهی من میهرچ-
  

  : و شعر خوندن کرددنی شروع کرد بشکن زدن و رقصبعد
  
   دلم هواتو داره ستارهی ستاره آ-
  
   باتو بهارهامی بمون کنارم دنایب

  
  ... ستارهی آستاره

  
در ضمن ! ی شدوونهی کنن دیاآلن همه فکر م! چه خبرته؟! گهیبس د! زهر مار: ماین

  ! که مهتابهنی ستاره؟ ای گیچرا م
  

  .به جون خودت هنگ کردم! ما؟ی کار کنم نیچ: نیآرم
  
  ! آبرومونو نبردهوونهی دنی ا تانی ، تو و مهتاب برکتای: ماین

  
 ی می سعمای کرد و نی می پرحرفنیآرم. می و مهتاب خنده کنان ازشون دور شدمن

  .کرد ساکتش کنه
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 مای و ننیمن و مهتاب و آرم. می خوردن شام به سالن بری برامی خواستی میوقت
 ی می که انگار دنبال کسی طورکی شیلی پسر خهی که می نشسته بودزی مهی یرو

 شد و کیبهمون نزد.  به سمت ما اومدکدفعهی به اطراف انداخت و بعد یگشت نگاه
 بلند شد و به طرفش رفت دنشیدمهتاب با . از همون فاصله برامون دست تکون داد

  :و باهاش دست داد و گفت
  
 وقت بود که منتظرت یلی خنی مت؟ی کردری دنقدریچرا ا! نایچه عجب ، س! به به-

  !بود
  
  . اومده بودشی برام پی مشکل کارهی! ببخش: نایس
  

  !نی بشایب! ؟یحاال چرا واستاد: مهتاب
  

  : کردی به سمت ما اومدند و مهتاب شروع به معرفبعد
  
  ... همنی و امایبرادرش ن!  خوشبختکتای زمیدوست عز!  کنمی میمعرف-
  

 هم خوشبخت یلیخ! ری نگی رو جدنای ایلی فامادیز:  حرفش رو قطع کردنیآرم
...  منهی هم دارن از صدقه سریهرچ!  شهی نمدای پنایاصال بدبخت تر ازا. ستندین

 یاز اونا که لباس فرم شون رو همه م!  امیدر ضمن بنده هم مهندس شهردار
  ! شناسن

  
  ! شم؟یمتوجه منظورتون نم:  و گفتدی خندنایس
  

ا که با همون! ی زحمت کش شهرداریبابا مهندس ها!  واضح تر؟نی از اگهید: نیآرم
  ! کننی کار میلباس نارنج

  
 دنی انداخت و شروع به خندنی به آرمی به فکر رفت و بعد نگاهی لحظه انایس

  : نگاه کرد و گفتنایمهتاب به س. کرد
  
  !مهندس برق ِ! ی نه مهندس شهرداریمهندس هست، ول!  شوخهیلی خنیآرم-
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  : نشست و گفت و روبه رو منمای دست داد و کنار ننی و آرممای با ننایس
  
  ! خوام که جمع دوستانه تون رو بهم زدمیمعذرت م-
  
  !نی ما هستی از دوستهایکیشما هم ! ه؟ی چه حرفنیا!  کنمیخواهش م: ماین

  
  ! هم درنگ نکرد و دستش رو فشردنایس!  گرفتنای به دنبالش دستش رو به طرف سو
  

 هم مای و ننیآرم. برد رقص دونی از شام مهتاب بلندم کرد و منو با خودش به مبعد
  .نی و من با آرمدی رقصی ممایمهتاب با ن. به وسط اومدن

  
.  هم کنارم نشستنیآرم.  گوشه نشستمهی اومدم و رونی عوض شدن آهنگ، به ببا

 خواست یم.  پسر جوون به وسط اومدهی.  بودندنی هنوز مشغول رقصمایمهتاب و ن
 که مشغول یخته بودم و به پسر چپم اندای پای راستم رو رویپا.  برقصهیآذر

  .دی رقصی ماهرانه میلیخ.  کردمی بود نگاه مییهنرنما
  
  .  هم به وسط اومدگهی دیکی که شروع شد یدی آهنگ جدبا
  

.  گوشه گذاشتن تا راحت تر برقصنهی کفش هاشون رو درآورده بودن و هردو
 برگشت  کرد و بعدی اونا رو دست کاری به سمت کفش هاشون رفت و کمنیآرم

  :دمیازش پرس. مای من و نشیپ
  
  !؟ی کنکاری چی دوباره رفتنیآرم-
  
  !نیاون پسره رو بب-
  
  . از اونها رو بهم نشون دادیکی دست با
  
  !خب؟-
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 حالش رو کمی خوام ی عصا قورت داده است، میلیخ!  افتادهلیانگار از دماغ ف-
  .رمیبگ
  
  .ستی کارت اصال درست ننی انیآرم-
  

  . کرددنی شروع به بشکن زدن و رقصمایون توجه به اعتراض منو ن بدنی آرماما
  

 رقص خارج شدن و به سمت کفش دونی ، هردوشون از مقهی بعد از پنج دقبآلخره
 رهی از انگشتهاش رو به دهان گرفته بود و به کفشش خیکی یپسر دوم. هاشون رفتن

رنداشته بود که با  و دو قدم بدی زودتر از اون کفشش رو پوشیپسر اول. شده بود
  ! کار کردهی چچارهی با اون پسر بنی آرمدمیفهم.  خوردنیکله به زم

  
 کفشش زده بود رو باز کرد ی به بندها نی که آرمی هم گره ایکی لحظه اون همون

  . برگشتهی بقشی و پدی زد و کفشش رو پوشی لبخندنیو روبه آرم
  
  : گفتمنی خنده روبه آرمبا
  
  !خوب حالتو گرفت! ی دست بندازینتونست رو یکی نیا! بفرما-
  

 از درب سالن خارج نکهیقبل از ا. می شب بود که قصد برگشتن کردمهی دونساعت
مهتاب و . می کردی خوش بختی و براشون آرزوی و بهاره خداحافظنی با متمیبش

 نی و آرمماین.  بدرقه مون کردن- پدر و مادر مهتاب-خاله شهال و عمو محمد
  .می خونه حرکت کردت و به سممی آوردن و سوار شدنگی از پارک ها رونیماش

  
با !  بودبیعج.  شدمداری مامان بی صبح بود که خوابم برد و با صدای هایکینزد

 رفتم و نییبه پا.  بودم، اما خسته و خواب آلود نبودمدهی فقط دوساعت خوابنکهیا
 با سای مدرسه بازهم پریلو و جمی رفتدی به دنبال مهشمایبعد از خوردن صبحانه با ن

  :دی و پرساوردی طاقت ندی مهشنباریا.  شدادهی اومد و پنیهمون ماش
  
  ه؟ی رسونتت کی پسره که هر روز منی اسا،یپر-
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  !پرهام: سایپر
  
  !پس آقا پرهام برگشته؟-
  
  . شهی میسه چهار روز! آره-
  
  .میدی دوی ماطی حی موقع باهم توهی که ستی نی پرهام اوننیاما ا-
  

 دیمهش.  هنوز همونجا بودسایبرادر پر.  مدرسه نگاه کردمرونی در به بی از الآروم
 دونم چرا دوست داشتم ینم.  کردنی جلوتر از من درمورد پرهام بحث مسایو پر

  ! کنم؟یدرمورد پرهام کنجکاو
  

  . صدام زد و منم به سمتشون رفتمدیمهش
  

 و پرهام سای پرمی برگردمی خواستیم یوقت. می رفتی به کتاب فروشدی با مهشیعصر
  : اشاره کردم و گفتمدیبه مهش.  کننی که به قفسه ها نگاه ممیدیرو د

  
  !ه؟ی ی به نظر تو پرهام چه جور پسرد،یمهش-
  
 یپرهام اون موقع ها هم م!  عصا قورت داده استیلی خیراستش رو بخوا-

  !؟ی کنی فکر میخودت درموردش چ. خواست از همه باالتر باشه
  

  : پرهام رو برانداز کردم و گفتمی پاسرتا
  
 هم ما دیشا.  فرق کردهیلی پرهام با اون پرهام خنی بگم؟ به قول خودت ایچ-
  .می کنی قضاوت ممی زود داریلیخ
  
 اومد و با ما سایپرهام هم دنبال پر.  به سمتمون اومد و با هامون دست دادسایپر

پرهام .  با پرهام دست داددیمهش.  کرد درازدیسالم کرد و دستش رو به طرف مهش
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 خواستم باهاش دست بدم که همون یم.  دستش رو به طرف من دراز کردنباریا
  :اد گفتی شد و با داد و فردای پنیلحظه سر و کله آرم

  
 که دخترا یپس کجا رفت اون نجابت!  ها؟یرانی ارتیپس کجا رفت غ!! اُوه، اُوه-

! رون؟یشت دخترش بدون بزرگتر از خونه بره ب ذای که نمیکو اون پدر! داشتن؟
 ی باهم ارتباط دوستانه برقرار مبی و فررنگی شد اون روزگار که همه بدون نیچ

  ...کجا رفت اون! کردن؟
  
  :با خنده رو بهش گفتم!  گهی تا صبح چرت و پرت مرمی اگه جلوش رو نگدمید
  
  !؟ی کنی کار می چنجایتو ا! نیبسه آرم-
  

 ی نگاه منی به آرمری همون طور به طرف من نگه داشته بود و متح دستش روپرهام
 که ی درحالدیبعد با ترد.  کرده باشهدای رو بعد از سالها پییانگار آشنا. کرد

  : کرد گفتی مزیچشمهاش رو ر
  
  ! سرخوش؟نیآرم-
  

  : هم با غرور گفتنیآرم
  
 با ییسبتها حتما ندم،یفهم!  هان؟ی هستیاما شما ک!  سرخوش بودمشهیمن هم-
من خودم !  های گول بزنی تونی منو نمن،یبب! ؟ی بکام داردیوی دای جکسون کلیما

  ! فر امیپسرخاله جن
  
  
  

  : با اعتراض گفتسایپر.  کردی نگاه منی همون طور به آرمپرهام
  
  !خشک شد ها! ؟ی کشیپرهام چرا دستت رو عقب نم-
  

  : به پرهام انداخت و با خنده گفتی نگاهنیآرم
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  ؟ی اومدیتو ک.  پسریریناق بگح-
  

 و پرهام ما رو فراموش نیآرم. دنی رو بغل کردن و بوسگری و پرهام همدنیآرم
  : گفتسای رفتن که پری مرونیکردن و دست در گردن هم به سمت ب

  
 ما رو به خونه دیاما با. نیدی رو دگریدرسته بعد از سالها همد! دیستیهمونجا با-

  .دیبرسون
  

 و ما هم به اجبار از می چند بار تذکر داد که ساکت باشیش کتابفرومسئول
  .می خارج شدیکتابفروش

  
  : روبه پرهام گفتنی آرم،ی از کتابفروشرونیب

  
  ؟یخب، پرهام هنوزم اون مشکل رو دار-
  

  : حرفش رو قطع کردپرهام
  
  !؟یچه مشکل-
  

  : با اشاره گفتنیآرم
  
  ! باباگهیهمون د-
  
  . شمیمتوجه نم-
  
  . گمی ات رو میبابا شب ادرار! یقدر خلتو چ! اه-
  
  : ادامه دادنیآرم. پرهام دندان هاش رو به هم فشرد!  خندهری زمی هو ما زدهی

  
-اپسر دندون هات داغون شد؟ی کنی مینطوریتو چرا ا!  ا .  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

26

  
 مارو نگاه نیآرم.  پرهام واقعا خنده دار بودافهیق. میدی خندی ممی که هنوز داشتما

  :ما گفتکرد و روبه 
  
چه ... بچه بود شبها جاشوی داره؟ پرهام وقتدنی خندنقدری انمیآخه ا!  زهر مار-

  ! داشت"یشب ادرار" طفلک نیا... بگمیجور
  

  : گفتمنیروبه آرم!  مرده بود از خندهدیمهش
  
 بهمون ی طورهی آن ی و مرنیمردم م! گه؟ی دی جاهی می برشهی بانمک، میآقا-

  ! کننی نگاه موونهین به چند تا د کنن ، انگار دارینگاه م
  

 هی نظرهی ،یدونیم!  انوونهی آدم ها دیاصال همه ! می اوونهیخب ما همه د: نیآرم
 ی می زندگنی زمی کره ی که رویی انسان هایهمه :( گهی هست که میروانپزشک

 چیتو ه. می کردی نمی زندگنجای که امی نبودوونهیچون اگه ما د!)  انوونهیکنن د
 ما وجود داره و ما هنوز یشمس منظومه نی از اری چندتا منظومه غی دونیم

  ...می اوونهی که ما همه دمی قبول کندی پس بام؟ی کشفشون کنمینتونست
  

  : رو قطع کردمحرفش
  
  .می دادی گوش نمگهی دوونهی دهی ی به حرفهانجای که امی نبودوونهیاگه ما د-
  

  :ت با خنده گفدیمهش!  بودنی ام به آرماشاره
  
  ! خلوتی جاهی می گه، بهتره بری درست مکتای-
  
 و پرهام مرتب با هم نیآرم. می ها بود رفتیکی که همون نزدی هم به سمت پارکبا

  . می کردی و ما هم به اونا نگاه مدنی خندی زدن و میحرف م
  

 خوش حالم یلیحاال هم خ!  مون کم رنگ شدی دوستسی من رفتم انگلیوقت: پرهام
  !میدی رو دگریهمدکه دوباره 
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  : افتاده باشه گفتیزی چادی انگار تازه به بعد

  
   کجاست؟مای نیراست-
  
  ! امروزم رفته زنجانماین-
  
  ! که خونه بود، طفلکماین! ؟یگی چرا دروغ منیآرم! اه-
  
 نگاه واریشب و روز کنج خونه نشسته و به در و د! مایطفلک ن! ی گیآره راست م-
 رو سراغ یکی!  روانپزشکهی شی پنی بری بچه رو نمنیرا ا چکتا،ی یراست!  کنهیم

آخه ! شهی حالش خوبه خوب مندشی تا ببمای با کماالت و خوشگله که ننقدریا! دارم
  !آخ،آخ! طفلک!  کنج خونهنهیشیچقدر م

  
  . با ما فرق داشتشهی همماین-
  
 نیمیصبح تا شب رو مغز خاله س!  کنهی نمی که کارارهی بیماین! ی گیراست م-

  ! رهیرژه م
  

 می رو گرفته بودن پشت بوته ها قاگری دختر و پسر که دست همدهی لحظه همون
 ییبا صدا.  بلند شد و رفت طرفشوننیآرم.  خندهری زمی زددنشونیهمه با د. شدن

  : بلند نباشه گفتمادی کردم زی میکه سع
  
  . نرو؟ی کنی کار می چنیآرم-
  

  : گفتادی به فرهی شبیی با صدانیآرم
  
 که دو نهی کنه؟ مهم ای میمگه چه فرق! ازدهی صد و دمیحاال شا!  صد و دهسیپل-

  ...نفر دارن اون پشت مشت ها
  
  : هو پسره بلند شد و گفتهی
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  !؟یهوس کتک کرد!  مارمولک؟هیچ-
  

  : کرد دست پسره رو گرفت و گفتی اش رو سرش می که روسردختره
  
  !ولش کن کیومرث-
  

  : گفتنیه آرم اخم کرد و روبکیومرث
  
  !یهر-
  
 ی نگاه منیبه کنف شدن آرم.  خندهری و زدم زرمی خودمو بگی نتونستم جلوگهید

  ! پسره خوشش اومده؟نی ای دختره از چنی تعجب داشت که ایاما واسم جا. کردم
  

  : روبه دختره گفتی جدافهی با قنیآرم
  
 یابونی قول بنی ایاصال تو از چ! من نجاتت می دم. خانم خودتو ناراحت نکن-

 ی روت که خفه مفتهی بنیاصال ا. سه متر قد شه شیصد کیلو وزنشه! خوشت اومده؟
 که خرش از پل گذشت کارش نیهم.  شناسمی آدم ها رو منیمن ا! چارهی بیش

  !ی گه هری تر مدبانهبه تو مو! نه نه! شی پری خگهی شه و میباهات تموم م
  

 رو چپ و راست کنه که دختره با نی خواست آرمی کیومرث بلند شد و مآقا
  : گفتتیعصبان

  
از .  یگانه دوست دارم عاشقتمی گفتی بهم میپس بگو چرا ه! وونیولش کن ح-

  .ی آری اسم منو نمگهیامرز د
  

  : آقا کیومرث کرد و گفتی به سرتاپای نگاهبعد
  
  !مزخرف! بد قواره-
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 رو نی آرمقهیث هم آقا کیومر.  پارک رفتی تشکر کرد و به طرف خروجنی آرماز
  .دیول کرد و دنبال یگانه خانم دو

  
  .می از خنده منفجر شدنی حال و روز آرمدنی دبا
  

  : گفتپرهام
  
  ه؟ی طورنی همشهی همنجایا-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ؟یچه طور-
  
 خواستن یخب اون دوتا فقط م.  کننیآدم ها تو کار هم دخالت م. ی طورنیهم-

  ...با هم
  
  :روبه پرهام گفت سرفه کرد و سایپر
  
  پرهام؟-
  

  : متعجب نگاهش کردپرهام
  
   شده؟یزیبله؟ چ-
  
  
  
  : اخم کرد و پرهام ادامه دادسایپر
  
 یبرنامه هاش واقعا با برنامه ها! رانی اونیزی تلونیهم!بهتره واضح تر بگم-

!  ها استی روحانی های برنامه هاش سخنرانشتریدرواقع ب!  متفاوتهگهی دیکشورها
خب، !  متفاوتهگهی دی نظرش با روحانی روحاننی ای که حتنجاستی ایلو مشکل اص
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 رفتار گهی طور دهی دوست هاشون نی شن و بی متی نحو تربهیجوون ها تو خونه به 
.  نداشته باشهیستی که با هم رو دربای شه خانواده ای مدای کم پیلیخ.  کننیم

 ما دچار یجوونها! ؟ی کنی میروی پی همه روحاننی از ایکیحاال تو بگو از کدوم 
  ! شدنیتی شخصیدوگانگ

  
  ! پرهام جون؟هیرشته تو چ: نیآرم

  
  !ی بازرگانتیریمد: پرهام

  
 ما یآخه به تو چه که جوونها! ی موفق تر بودی خوندیبه نظر من که حقوق م-

 ی مکاری که دستته چی مدرکنیخود تو با ا!  نهای شدن یتی شخصیدچار دوگانگ
 ی دونی من، مزیعز! یری بگیبی از پدرت پول تو جدی فقط با،یچی ه؟ی بکنیتون

  مشکل کجاست؟
  

 درس دی باایصبح تا شب !  داشته باشن رو ندارندی ای که بای ما آزادیجوونها
 خونه هم یتو!  خونهی توننی بشکاری و دوباره برنی مدرک بگهیبخونن که آخرش 

 کردن، الیار جور فکر و خ هزیوقت!  کننی مالی هزار جور فکر و خنن،ی شیکه م
  ... شدنضی مریوقت!  شنی مضی خورن، مری غصه میوقت!  خورنیغصه م

  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  !گهیدرست حرف بزن د! ی دیچقدر کشش م! اه-
  
 آد و ی ناباب ، مقی پرهام که رفنی مثال مثل ا،یکیاون وقته که !  خب بابایلیخ-

اما اونا چون ! دنیا دو رزه!  خوش باشمی برای ب؟ی گوشه نشستهی چرا گهیبهشون م
و !  ندارن مجبورا دور از چشم خانواده شون به قول خودشون خوش باشنیآزاد

 دونم، ی و زندان و چه مفساد و ادی خوش بودن هاست که آخرش به اعتنیهم
  !گهی رسه دیآخرشم به مرگ م

  
!  کردنیشا م ما رو تمادی و مهشسای و پرمی کردی بحث منی و پرهام و آرممن

  : بودماین.  تموم موندمهی من بحث نیبآلخره با زنگ خوردن گوش
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  !مایسالم ن-
  
  ! مامان نگران تون شده؟ی کردری چرا د؟ییکجا-
  
  !فعال خداحافظ!  آمی مگهی ساعت دمیتا ن-
  
  !خداحافظ-
  

  ! بود؟یک: نیآرم
  
  !می جون بهتره بردیمهش! م؟ی کردری چرا دنهی خواست ببیم! ماین-
  

 به سمت خونه حرکت هی از بقی بلند شد و با خداحافظی حرفچی بدون هدیمهش
 از حرفهاش یمی شد گفت نیم!  کردمی پرهام فکر می راه به حرف هایتو. میکرد

 تی طور محدودنیهم! شهی باعث افراط گری میادی زیاما به نظر من آزاد! درسته
 تونن بهش دست پیدا یم هم باعث حریص شدن جوونها نسبت به چیزی که نیادیز

  ! شهیکنن م
  
.  کردم و به سمت کوچه خودمون رفتمی خداحافظدیاز مهش. می بوددهی خونه رسبه

به ساعتم نگاه !  خلوت خلوت بودابونیخ!  زدمی رو قدم مادهی پی توالی خیب
سرم رو بلند کردم و به !  شدیهوا کم کم داشت سرد م! ساعت شش بود. کردم

  !ن آسمون رو پوشونده بوداهی سی ابرها!آسمون نگاه کردم
  

 ی حرفهایعنی! خنده ام گرفت!در بالفاصله باز شد!  اف اف رو فشار دادمدکمه
 که ییداخل شدم و به گلها! به ذهنم مجال فکر کردن ندادم! پرهام درست بود؟

  ! روشن هوا قشنگ تر بودن نگاه کردم- کی تاری باغچه کاشته بود و تویمامان تو
  

 که ی خواستم دربزنم که مامان در رو باز کرد و با نگرانیرو درآوردم و م کفشم
  : داشت گفتتی از عصبانییرگه ها
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  !؟یتاحاال کجا بود-
  
  : پشت دست گونه اش رو نوازش دادم و گفتمبا
  
 می و داداشش رفته بودسای و پرنی و آرمدیبا مهش! گهی نده دریمامان جون گ-

  !پارک
  

اما از نگاهش مشخص بود که ! نار فت و من تونستم داخل شم در کی از جلومامان
  ! راحت نشدهد،ی اون جور که باالشیهنوز خ

  
 آب سرد از وانی لهیبه آشپزخونه رفتم و .  بوددهی کاناپه خوابی هال، روی توماین
 که نتونستم دی از خواب پریطور.  اش کردمی خالمای نی برداشتم و روخچالی

 و به سمت اتاقم و دمی افتاد دنبالم و من دوی عصبانماین. رمی خنده ام رو بگیجلو
  : اومدی منیی پااز مامان یصدا. درب رو پشت سرم قفل کردم

  
  !؟ی کنی متی چرا برادرت رو اذکتای-
  

 نیی شد به پادی من نا امهی از تنبی هم وقتماین. دمی جواب مامان فقط بلند خنددر
 ی روحانهیشبکه اول .  رو روشن کردمنویزی و تلودمی تخت دراز کشیرو. رفت

شبکه !  که قبال چند بار پخش شده بودیینمای سلمی فهی ،یشبکه بعد.  کردیصحبت م
  ...شبکه بعد!  مستندهیبعد، 

  
 ینم.  رو خاموش کردم و مشغول درس خوندن شدمونیزیتلو!  ام سر رفتحوصله

 با مای رفتم و ننییبه پا!  شام صدام زدیدونم چقدر درس خوندم که مامان برا
  : به سمتم و منو محکم تو بغلش گرفت و گفتدی بالفاصله پردنمید
  
  ! کننییخودت مجازاتت رو تع-
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 کردم یاما هرکار! رونی بامی کردم از بغلش بی و سعدمی آرنجم به شکمش کوببا
 ما اومدن ی آشپزخونه بودن و با صدایبابا و مامان تو!  بوددهی فای ام بیسع

  : از من گفتیبابا به طرفدار! رونیب
  
  !یخواهرتو خفه کرد! ؟ی کنی مکاری چماین-
  
باهم به آشپزخونه .  بابا شد و ولم کردمی هم تسلماین.  به خودم گرفتمی مظلومافهیق

 اجازه رو بهش نی کنه اما بابا اتمی کرد اذی می سعماین.  و من کنار بابا نشستممیرفت
 اگه حق با یحت!  گرفتی بابا طرف منو مماینو ن می دعواهای توشهیهم.  دادینم

 که زنگ اف اف به می کردی و صحبت ممی نشسته بودهال یبعد از شام تو!  باشهماین
 ممکن بود ریغ! ساعت دوازده شب بود. میهمه باهم به ساعت نگاه کرد. صدا دراومد

  !ادی به خونه مون بی کسمی با خبر باشنکهی موقع شب، بدون انی ایکه تو
  

 و نی آرمری تصوتوری مانیرو.  بلند شدم و به سمت اف اف رفتهی زودتر از بقمن
 ی تونیچون رفت و آمد آرم!  نداشتی تعجبنیاومدن آرم. دمی رو دالیخاله ل
 نکهیاما ا! می کارهاش عادت داشتنیما هم به ا!  نداشتی ما وقت مشخصیخونه 

 قبل از اومدنش نکهی بدون ااونمد،  به خونه مون اومده بوالی موقع شب، خاله لنیا
  ! تعجب داشتی واقعا جااد،ی خواد بیبهمون اطالع بده که م

  
  :دی کشرونی افکار بنی مامان منو از ایصدا

  
  !کتا؟ی هیک-
  
  !نی و آرمالیخاله ل-
  

  ! افتاده باشهی اتفاقدیشا!  بابا جونگهیخب در و باز کن د: بابا
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 هم طول قهی دقکی اومدنشون دیشا. باز کردم رو باز کردم و درهال رو هم در
 براش ی گرفته اش مشخص بود مشکل بزرگافهی که از قالیالبته اول خاله ل! دینکش

  . خندون و سرحال پشت سر مادرش وارد شدشهی هم مثل همنیآرم!  اومدهشیپ
  

  ! بودیعیطب
  
ان افتاد  تا چشمش به مامالیخاله ل!  رو ناراحت کنهنی تونستآرمی نمی مشکلچیه

  : و گفتدیبغضش ترک
  
   گرفتم؟ی رو چه جوری همه سال بدبختنی جواب اینی بیم-
  

 بپرس که نی کرد از آرمی و با نگاهش سعاوردی سردرنالی خاله لی از حرفهامامان
  !ه؟ی چهیقض

  
  ! کرد آرومش کنهی می کرد و مامان سعی مهی گرالی لخاله

  
 و یی دارایبا همه !  کردمی مرد زندگنی عمر با اهی ن؟یمی سینی بیم: الی لخاله
 ترو ینی بیم!  زحمت هامو دادی جواب همه ی جورنی اش ساختم، حاال ایندار

  !خدا؟
  

  !میدرست حرف بزن ماهم بفهم! ال؟ی شده لیچ: مامان
  
.  کردی نگاه مالی کردن و بابا هم به مامان و خاله لی باهم صحبت منی و آرمماین

 الیخاله ل.  دادمالی آب برگشتم و به خاله لوانی لهی و با من هم به آشپزخونه رفتم
  . کردنهیهم چند قلوپ که خورد دوباره شروع کرد به گر

  
  ! شده؟یآخه به منم بگو چ: مامان

  
فرزاد سرم هوو ! نیمی برسم شده ، سی چه خاکی دونیتو نم!  شده؟یچ: الی لخاله

  !آروده
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  ! دهان ها از تعجب باز موندیمه  ه"!فرزاد سرم هوو آورده": گفتن جملهبا
  
 الیعمو فرزاد و خاله ل!  بکنهی کارنی کرد که عمو فرزاد همچی کس باور نمچیه

 رو بدون اجازه عمو فرزاد انجام ی کارچی هالیخاله ل.  و مجنون بودندیلیمثل ل
  ! ترس و اجباری عشق و عالقه بود، نه از روی کارش از رونی داد و اینم
  
  
  

! رهی مختار که چهارتا زن بگیهرمرد!؟ی درآوردی بازی کولهیان، چمام: نیآرم
  ! هم زاپاس دارهگهیتازه بابا دوتا د

  
 ای حی پسر بنی مرد و انی ای سال عمرمو به پایس!  ترو خدا؟نینی بیم: الی لخاله

دستت ! دستت درد نکنه مادر! دنی هامو می جواب خوبی طورنیگذاشتم، حاال ا
  !ی شده تلی مثل پدر ذلیکیتوهم ! درد نکنه

  
  : مادرش شروع به شعر خوندن و بشکن زدن کردی از حرفهاالی خی بنیآرم

  
  نی ادندی گور پرسانی در ماروی ز چون

  
  نی بر ما ز اصل و فرع و احواالت دبازگو

  
  !ی همان زن ِ اولمی از اصلش اگر گوگفت

  
   !ی آقا ولکدانهی ز فرعش دختر گر
  

   است" یلی ل" که اصلت  راتی سائل مرده شوگفت
  

  ! است ی قاطی مردک حسابنیا:  به منکر کرد رو
  

   و آس و پاسالی ری تومان و بی خود بیوانگه
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  !!! دوبله ، آنهم زاپاس ی ستانده با ندارزن
  

  نی ز احواالت ددستمی آن شناروی گفت
  

  "!نی دو جکی دیری زن بگ": مرد که گفتا سوره
  

خاله لیال صندلشو در آورد و . ا نمی تونستیم بخندیمام.  خندمون گرفته بودهممون
 کنه لتیخدا ذل ! نیدوج! آره: به سمت آرمین پرت کرد و با صدای بلندی گفت

  !مرد
  

  :با خنده گفت.  زنگ خوردنی آرمی موقع گوشهمون
  
 رو عقد کنه هم یکی تا هم اون می قراره محضر رو بذاریزنگ زده بگه ک! بابا ست-

  !ه مامان جونتو رو طالق بد
  

هم از کارهای آرمین . به نیما نگاه کردم!  که دیگه داشتم از خنده می مردممن
  .عصبانی بود و هم خنده ش گرفته بود

  
  !م؟ی بذاری بابا، قرار محضر رو کنیبب! سالم بابا جون! به به: نیآرم

  
و  کس ی و بوهی بی مثل زن ها نی گفت که آرمی چنی دونم عمو فرزاد به آرمینم

 نداشته ی مادرش اشکهایکار شروع کرد به چنگ انداختن صورتش و با گوشه روسر
  ! کردیاش رو پاک م

  
  !ی اش رو به نرخ روز بدهی مهری همه دیبا! ذارمیمن نم! نه پدر من: نیآرم

  
  : کردنی شروع به نفرالی حرفش خاله لنی ابا
  
و تخت مرده شور ر! ینی نبری ات خی از زندگیاله!  مردی جوون مرگ بشیاله-

   ...شهی ام مهیمهر! بگو پسرم، بگو!... ارنتیخونه ب
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  ! خنده ام گرفته بودالی خاله لی کارهااز
  
  
  

!... ؟یچ!  دروغت ندارمی حرفهادنی به شنیاصال عالقه ا!  که گفتمنیهم: نیآرم
 یول!  خوام گوش بدمینم! نه! نه!  ندارهی رنگیکی من شی پگهیبابا جون حنات د

 یعجب موزمار!  بدهادی رو وهی شنی به منم ای طالق مامانو بدنکهیدا قبل از اترو خ
  !حاال بهت شک نکرده بود تای کچیه!  هایهست

  
  : بلند پشت تلفن خوندنی شروع کرد با صدابعد

  
  ی پر از صفا داری زن که دلیا

  
   مرد وفا مجو، مجو، هرگزاز
  
   داندی عشق را نمی معناو
  

  گو هرگز دل خود به او مراز
  

  : گفتتی با عصبانماین. و به مادرش چشم دوخت.  رو قطع کردی گوشبعد
  
  ؟ی طور برخورد کردنی تو چرا با پدرت ا؟ی بود که کردی چه کارنی انیآرم-
  

 کرد ی می کارنی همچهیاگه پدر تو هم !  کرد مادر جونیکار درست: مامان
  ! بودنایمجازاتش بدتر از ا

  
  !ستی حرفها ننیاآلن که وقت ا! انم؟ خهی حرفها چنیا: بابا

  
 ی تونی حرفها نمنیبا ا!  هایری بگی از آب گل آلود ماهیتو هم خوب بلد: مامان

  ! کمد نبودی توروزید!  شناسنامه ات کجاست؟نمیاصال بگو بب! یمنو خر کن
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  : و گفتدی پشت دستش و کوبنیآرم
  
 و فیپدر من آدم هرزه و کثدرسته ! ی ، وایوا!  انتظار نداشتمگهیعمو از شما د-
 گهی اما شما دهیا... ی و بزی همه چی و بای حی و بی و شارالتان و عوضرتی غیب

 رهی خواد که می عمو شناسنامه نم،ی کنکاری گم چیخاله جون من بهت م! چرا؟
 ی کار و نکرد؟ اونم منی بابا ارا دونم چی نمیول!  کنهی مغهیواسه خودش زن ص

 نکرده غهی زن صنکهی الی دلنمی زنگ بهش بزنم ببهیبذار ! کنه کارو بنیتونست هم
  ! بود؟یچ
  
  
  
 ی شوخی جور مواقع جانی ای توی نگرفتادیهنوز !  واقعا برات متاسفمنیآرم: ماین

  !رفتارت با پدرت واقعا افتضاح بود! ستیو خنده ن
  

  !ی کنی خواد از فرزاد طرفداریتو نم: مامان
  

  !نمی بباریبرو شناسنامه ات رو ب:  رو به بابا ادامه دادبعد
  

  : و گفتدی پشت دستش کوبالیخاله ل!  گفتی نمیچی هچارهی ، ببابا
  
  !ی فرزاد که همه رو به جون هم انداختی شلی ذل-
  

  : رو برداشتی گوشماین.  لحظه تلفن خونه ما زنگ خوردهمون
  
  !خداحافظ !  دم به بابای رو میعمو فرزاد، گوش...! سالم-
  

  : گفتی بود، با تندی عصبانیلیبابا که خ.  رو به دست بابا دادیوش گبعد
  
  !فرزاد واقعا وقاحت داره-
  
-...  
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 هم الی اگه لیحت. دمی خوب شندمی شنی مدی رو که نباییزایچ!  گوش بدم؟یبه چ-

 یم!  زارمی کنه ، من نمی سقف زندگهی ریبخواد از حقش بگذره و دوباره باتو ز
 نه اسم ار،ی نه اسم منو بگهیاز امروز هم د! ی روندارالی لاقتی لچون تو!  چرا؟یدون

  ! هم باشالی طالق لتدرضمن منتظر دادخواس! نی و آرمالیل
  

 تر ی هم عصبانالیبابا به مراتب از خاله ل.  رو قطع کردی حرفها گوشنی دنبال اوبه
 جانی ه وتی دونست عصبانیم!  کرد بابا رو آروم کنهی میمامان حاال سع. بود
 رو هی گوشه نشسته بودم و بقهیمن هم !  قرار بودی هم بماین!  سم ِضشی قلب مریبرا

  . نظر داشتمریز
  

 همه به فکر ی ساعتمین!  بوداهویبه نظر سکوت قبل از جنگ و ه!  ساکت بودنهمه
 کرد و ی مبل لم داده بود و فوتبال تماشا می روالی خی بنیآرم! فرو رفته بودن

  !ند شکویتخمه م
  
همه به من نگاه .  کردمدنی شروع به بلند بلند خنداری اختی بنی آرمدنی دبا

  . و سرمو انداختم پاییندمیاز کار خودم خجالت کش. کردن
  

 کس شک نداشت که عمو چیه! دی کشرونی زنگ اف اف همه رو از اون حالت بیصدا
  !فرزاد

  
 رو یبعد گوش.  شدرهی خرتویچند لحظه به مان!  بلند شد و به سمت اف اف رفتبابا

آروم دکمه اف اف رو فشار داد و در رو باز کرد، بعد !  نزدی حرفچیاما ه! برداشت
  .در هال رو هم باز کرد

  
  
  

! عمو فرزاد آهسته در رو باز کرد و داخل شد.  اش نشستی قبلی و سر جابرگشت
کوچکتر  اون جمع من از همه یتو!  به من اشاره کرد که از جمع خارج بشمماین

  ! گفتن داره؟ی برای عمو فرزاد چه حرفنمی دوست داشتم ببیلیاما خ. بودم
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  : گفتالی شدم که به اتاقم برم که خاله لبلند
  
 که ینی و ببیبهتره تو هم بمون! یستی بچه نگهیتو د!  جونکتای ی خواد بری نم-

  ! زدههی به سر بقیعمو فرزادت چه گل
  
  : رو به عمو فرزاد کرد و گفتالیله لخا.  خدا خواسته سرجام نشستماز
  
  !ی گفتن داری برایی حرفهایظاهرا به حامد گفت!  شنومی م-
  

  ...من! الی لی کنیتو اشتباه م:  فرزادعمو
  

  : حرفش رو قطع کردالی لخاله
  
  ! زن گرفتم که گرفتم: مثال.  بشنومی اگهی دزی انتظار داشتم چ-
  

  !البته: نیآرم
  

  .که نکردمخالف شرع : الی لخاله
  

  !قایدق: نیآرم
  

  !رهی مختار تا چهار تا زن بگیهرمرد: الی لخاله
  

  !حیکامال صح: نیآرم
  

  ! خوشگله نه؟یلیحتما زنتم خ: الی لخاله
  

  !حتما: نیآرم
  

  ! درحقت کردم فرزاد؟یمگه من چه بد:الی لخاله
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  ! کرد فرزاد؟یچه بد: نیآرم
  

  ! من؟ی های بود جواب خوبنیا: الی لخاله
  
  ! بود؟نیا: نیرمآ
  

  : گفتنی شد وروبه آرمی عصبانالی لخاله
  
  !؟یاری منو درنی ادانقدری اشهی م-
  

  : و گفتدی پشت دستش کوبنیآرم
  
  !آره بابا؟! نکنه هوو! اره؟ی مادر منو دربی جرات کرده ادایک!  خاک بر سرم-
  
( کلمه،  کی نیخاله هم منتظر هم.  حرفش انگار داغ دل خاله رو تازه کردنی ابا

  .می نگاه کردنیهمه به آرم.  کردهیشروع به گر) هوو
  

  : فرزاد رو به بابا کرد و گفتعمو
  
  ...ری من بخاطر کار خی دونیتو که م!  چرا؟گهی مسعود تو د-
  

  : و گفتدی به سمت پدرش رفت و گونه اش رو بوسنیآرم
  
  ! بابا جون؟-
  

  !جون بابا جون؟:  فرزادعمو
  
  !؟ییبابا-
  
  !بله؟-
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  !؟ی رو به منم بدهیری شماره اون بنگاه خشهیم-
  

  : کرد و گفتیونی پا در مالیخاله ل!  نگاه کردنی فرزاد با خشم به آرمعمو
  
 رهیگی زن مری بخاطر کار خی آخه ک؟ی کنی نگاه مینجوریچرا بچه مو ا! هان؟-

  !؟ی باششیکه تو دوم
  
  ...آخه خانم تو اجازه بده-
  
اآلنم از !  و بسنیفقط طالقم بده،هم. صداتو بشنوم خوام ی نمگهید! حرف نزن-
  ! برونجایا

  
  ! بعدرمیبذار شماره هرو بگ!  مامان؟یگی میچ! ه...ا: نیآرم

  
  : کردن بود گفتهی که درحال گرالی لخاله

  
  !یحقا که تو هم پسر همون پدر-
  

  : محکم گفتیلی به بابا که تا اون لحظه ساکت بود نگاه کرد و بابا خمامان
  
  !فرزاد؟-
  

  : برگشت و بهش نگاه کردعمو
  
  ؟!بله-
  

  ! شد و ازش خواست که به حرفهاش ادامه بدهرهی با نگاه پر استفهامش بهش خبابا،
  

 نهی ماه هزکی و قرار شد که تا می رفتتامی باهم به خونه اادتهیمسعود :  فرزادعمو
  !م؟ی رو ما بدتامیخونه ا
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  ! کرددیی با سر تابابا
  

 رفتم تا ی مسئول اونجا به سمت بانک م،یری امروز که من با خانم مد: فرزادعمو
  !ی که تو زن گرفتگهی و مدهی خانم منو دنیچک ها رو پاس کنم، ا

  
  !؟یی نگفته بودیزیچرا به من چ: الی لخاله

  
  ! گهی نمی رو به کسریدرضمن آدم کار خ!  بودومدهی نشیآخه فرصتش پ-
  
  ! و به چرت و پرت هات گوش بدم؟نمیه بش خرم کنقدری من ایتو فکر کرد-
  
  !؟ی کنم که حرفمو باور کنکاریآخه خانم من چ-
  
  
  
  ...!کهی همون زنشیاصال برو پ! ی خوای که می فقط برو، برو هر قبرستونیچیه-
  

  ! بزارگری دندون رو جکمی ال،یل: بابا
  

  ! شهینم!  شهینم!  مسعود؟یچطور: الی لخاله
  
  
  

بآلخره قرار شد که خاله !  کرد آرومش کنهی رو گرفت و سعالی دست خاله لمامان
  ! خونه ما و با خاله صحبت کنهادیامشب خونه ما بمونه و فردا صبح اون خانم ب

  
 تونم به بحث شون ی ناراحت بودم که فردا صبح مدرسه هستم و نمیلی هم خمن

  !گوش بدم
  

خاله . افم نگاه کردمبه اطر. آشپزخونه بودی که از مدرسه برگشتم مامان توظهر
  ! نبودالیل
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  ! دو روز مهمون ما باشه،یکی کردم حد اقل ی مفکر

  
  : تو فکرم گفتی بد جوردی که دمامان

  
  !؟ی کنی به دور و ورت نگاه مینطوریچرا ا!زم؟ی شده عزیچ-
  
  !مامان؟-
  
  !جونم؟-
  
  ؟! حل شدالیمشکل خاله ل-
  
 یعموت درست م! ه بر طرف شد سو تفاهم بود کهیخدا رو شکر ! آره مادر جون-

  !طفلک فرزاد.  حرف اش رو قبول نکردی کچیه! گفت بنده خدا
  
! ی خودت عمو فرزاد رو خفه کنی با دست های خواستی مشبیمامان چطور د-

  !؟ی سوزونی براش دل مینطوریحاال ا
  
  !ی کنی خواد واسه من سخنرانیتو نم! خبه، خبه-
  
  !گهی تلخ دقتیخب حرف حق-
  

  :نگاهم کرد و گفت مامان
  
  ...!کتای ی دونیم-
  
  !؟ی زنیمامان، با خودت حرف م-
  
 اون خانم از شون حرف یوقت!  کردمی فکر مچارهی بیداشتم به اون بچه ها! نه-
  ! گرفتی مشی زد دلم آتیم
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  .دی اشک آروم رو گونه اش لغزبعد

  
  
  

 واسه اون بچه  بود و همی احساساتنقدریهم واسه مامان که ا!  به حالش سوختدلم
  ! سوزوندی واسه شون دل مینطوری که مامان اچارهی بیها
  

  ! سوختن غذا اومدی لحظه بوهمون
  

  : با غرغر گفتمامان
  
  ! که غذام سوختی حرف زدنقدریا-
  

. دمی تخت دراز کشیلباس هام رو عوض کردم و رو!  و به اتاقم رفتمدمیخند
  ! گرفته بودی دلم بد جوراما!  دونستم چرا؟ینم!  کنمهیدوست داشتم گر

  
  ! داشتمبی حس عجهی

  
  ! کرده بودمبغض

  
  !؟ی چی برااما

  
  ! دونمینم
  

  ! دارمبی حس عجهی که نهی دونم ای که میزی چتنها
  
  ! که تاحاال تجربه اش نکردمبی حس عجهی

  
  ؟! کنهی ولم نمی بغض لعنتنی چرا اایخدا
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  !ستیل آدم ن ات هم مثی دل تنگیحت! خاک بر سرت دختر! ه... َا
  

  ! ام رو مرتب کنمختهی کردم افکار بهم ریسع
  

  ! وارد شدمای به در خورد و نی لحظه تقه اهمون
  

 رو دوست ی عسلی چشم هانی و اکلی و خوش هپی پسر خوش تنی من اچقدر
فقط . منو نیما از لحاظ قیافه شبیه به هم بودیم! خب داداش خودم بود دیگه! داشتم

  !بود و خمار ولی چشم های من درشت و طوسیچشم های نیما عسلی 
  
  ! خندون کنارم نشستی با لب هاماین

  
 که ی کردمی قانجای ای چدمیمن که نفهم! ؟ی اتاق نشستنی تو انقدری ایخسته نشد-
  !؟ی ازش دل بکنی تونینم
  

 خدا برادر به نکهیخوش حال بودم از ا!  شونه اش گذاشتمیسرم رو رو! دمیخند
  !م داده بود بهی مهربوننیا

  
  !نیی دونم چرا اشک از چشم هام اومد پاینم
  

  !ختمی ری سر هم اشک مپشت
  
 شده سرم رو بلند کرد و با تعجب به چشم هام سی که احساس کرد شونه اش خماین

  !نگاه کرد
  
  !کتا؟ی ی کنی مهیگر-
  

  ! دونستم چه مرگمه؟یخودم هم نم! نیی رو انداختم پاسرم
  
  :هام رو پاک کرد و نوازشم کرد و گفتاشک!  دست پاچه شدماین
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  ! کرده؟تی خواهر کوچولو منو اذیک-
  

  ! کردم لبخند بزنمیسع
  
  ! برش دارمنی تا از رو زمی اشاره کنهیفقط کاف-
  
  !ستی نمیزیچ! نه بابا-
  
 به یالی خی کردم ماسک بیمن هم سع.  نگفتیزی تو چشم هام نگاه کرد و چماین

  :ن بحث گفتم عوض کردیصورتم بزنم و برا
  
  ! کتابخونه؟ی منو ببری شه عصریم-
  

  ؟! خواستم بهش بگمی میاصال چ!  بهش بگمیزی خوام چی که نمدی فهممای نانگار
  
  : سرش رو تکون داد و گفتماین

  
  !م؟ی غذا بخورمی بری خواینم!؟یتو چ!  گرسنمهیلیمن که خ-
  
  .میبر! چرا؟-
  

 که در باز شد میا هنوز شروع نکرده بودام! زی سر ممینشست.  بوددهی رو چزی ممامان
  ! داخل شدنیو آرم

  
 دستش بود در رو ی که تویدی با کلنیآرم! چشم هامون گرد شدمای و مامان و نمن

  !باز کرده بود
  
  ! دستت؟هی چنی ای شه بگیاما م! یخوش اومد! به، به: ماین

  
 ینسبت آدم، نمآخه بال! ی چشم پزشکهی و ببر نی گم ای می هن،یمیخاله س: نیآرم

  !دیکل! ؟ینیب
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  ! گرفتمای صورت نی رو جلودی کلبعد

  
  ؟!ی آوردری رو از کجا گدی کلنیخاله جون، تو ا! ه؟...وااا: مامان

  
  !گهی ساز برام درست کنه ددی؟ خب دادم کل! داره خالهدنی پرسنمیآخه ا: نیآرم

  
  
  

  !آخه: مامان
  

  ! گرسنمهیلی که خزی پلو برام برسی دهی ی آخه، واخه کننکهی ایخاله بجا: نیآرم
  
  !کمت نباشه: ماین

  
  ! خوامی مسی دور از ادب که بگم دو دیول!!  باشهدیکم که حاال ، شا: نیآرم

  
  : و گفتدی با خنده براش غذا کشمامان

  
  !ن؟ی بهت داده آرمی و کدی کلنیا-
  
 گه ی مامی که نستیآخه ن!  ساز برام درست کنهدیخودم دادم کل!  خالهی کچیه-

 کنم که مرتب برام در رو باز تی شما رو اذیگفتم چرا ه! نجای آم ای بشهیمن هم
  ! درست کردم که هم کار شما رو راحت کنم هم کار خودمودیخودم رفتم کل!ن؟یکن
  

  : و گفتدی خندمامان
  
  ! پسریستی وقت درست بشو نچیتو ه-
  
 که درست زَمیچ!ست بشه؟ دردی ام بای دونم چیاما من نم!  گنی که همه منویا-

  !درست



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

49

  
  ! اشاره کرد که مراقب حرف زندش باشهنی به آرمماین

  
  : خونسرد گفتیلیخ!  هم که انگار نه انگارنیآرم

  
 زمیمن که همه چ!یستی تو درست بشو نگنی منای ایه!  کار کنم؟یخب من چ-

  !درست درست
  
  !؟یکن ی می چه غلطنجای موقع تو انیحاال ا: با خنده گفتماین

  
  !یگیراست م:  متفکرانه گفتنیآرم

  
  : فکر کرد و گفتگهی دکمی بعد

  
  !دم؟ی رو دی تو کتابخونه کروزی دی دونیم! یراست-
  
  ! ندارهیتیبرام اهم:  شانه باال انداخت و گفتماین

  
  ! گمیخب پس من هم نم: نیآرم

  
  !؟یدی رو دیک! لوس نشو-
  
  !پرهام-
  
  !؟یک-
  
 روانپزشک و چشم پزشک، براش هی شی پی ببرنوی انکهی ای بجاگمی منیمیخاله س-
  ! سمعک بخرهی

  
  : گفتادی با فربعد
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  ! گم پرهامیم! ؟ی شنویصدامو م-
  
  : بلند گفتکدفعهیبعد .  اسم رو زمزمه کردنی چند بار اماین

  
  ! ؟سایپرهام برادر پر-
  

!  رسهی رسه به من که میاگه صدات به گوش خودت نم:  بلندیلی خی با صدانیآرم
 دی شه و منم بای مشتریاونوقت خرجمون ب!  پرده گوشم پاره شدیزنیچرا داد م

  !واسه خودم سمعک بخرم
  
  : بهش چشم غره رفت و گفتماین

  
  !سا؟ی پرهام برادر پرگمیم-
  

  !نه: نیآرم
  
  : وا رفت و گفتماین

  
  !؟یپس ک-
  

  !شویپرهام ج: نیآرم
  
  ! باز همونهنکهیخب ا: ماین

  
  ! برگشتهسایآره بابا، برادر پر!  رووونهی دنی ولش کن اماین:  خنده گفتمبا
  
  : بلند شد و گفتکدفعهی ماین

  
  !میپاشو، پاشو بر-
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مادر من که تو خونه به خودش زحمت !  خوام غذا بخورمیم!  آمیمن نم: نیآرم
  ...گهیاون وقت م!  درست کنهی چاهی ده ینم
  

  "! تو اون خونه هدر دادمموی من جوون فرزاد،": ادامه دادی زنونه ای با صدابعد
  
 ری داد که از حرکاتش پق زدم زی قر و فر مکلشی کرد و به هی ادا می رو طورنایا

  !خنده
  

 کار سایمنم با پر! می رینهارتو بخور بعد م! ؟ی داریحاال چه عجله ا:  گفتممای نروبه
  !دارم

  
  : رو به مامان اضافه کردمبعد

  
  !واد بخاطر برگشتن پرهام مهمونی بده؟مامان خاله نسترن نمی خ-
  

  : یکم آب خورد و گفتمامان
  
  .می گه پرهام خودش نمی خواسته و حوصله ی شلوغی رو نداره! نه مادر جون-
  

  !مامان چرا به من نگفته بودین که پرهام برگشته؟: نیما
  

انقدر توی شرکت سرم شلوغ شده و کار روسرم ریخته که اسم خودمو یادم : مامان
  !رفته مادر جان

  
  !سیمین: آرمین

  
  !جانم خاله: مامان

  
  !می گم سیمین؟-
  
  !کاری داری خاله؟. شنیدم! بله آرمین جان-



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

52

  
  !سیمین-
  
  !بچه چت شده؟! استغفراهللا-
  
  !سیمین-
  

  ! یکی زد پس گردنشنیما
  

  !چرا می زنی آخه؟! آخه وحشی: آرمین
  

  !چه مرگته هی سیمین، سیمین می کنی؟: نیما
  

  !منم می گم اسمش سیمین! خب خاله گفت اسمشو یادش رفته: آرمین
  

  : با خنده گفتمامان
  
  !وای به حالت اگه یه بار دیگه سر به سرم بزاری ها!  غذاتو بخور پسر-
  
  
  

 و می رفتسای به اتاق پرسایمن و پر. می حرکت کردنای اسای از نهار به سمت خونه پربعد
و تو دستام گرفته بودم و مثل بچه ها با  رسایعروسک پر. میمشغول حرف زدن شد

 و پرهام داخل شدند نی و آرممای به در خورد و نی کردم که تقه ای میموهاش باز
 ی نامه شون بحث مانی سر مسئله پانی و آرمماین.  کاناپه نشستندهی یو هرکدوم رو

 رو  مسئلهشهی مثل همنی بفهمونه اما آرمنی رو به آرمیزی خواست چی مماین. کردن
  ! گرفتی نمیجد

  
  : کاناپه جابه جا شد و گفتی روکمی پرهام

  
  !ه؟ینظرتون چ! می شهر بزنی توی گشتهی و میبهتره بر-
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  !می گفتی هم مدیفقط کاش به مهش! ما از خدامونه: سایپر
  

  ! دنبالشمیریخب م: پرهام
  
 و سوار می رفترونی و با هم به بمی زنگ زد و ما هم آماده شددی به مهشعی سرسایپر

 تلفنش تموم شد ی زنگ خورد و وقتنی آرمیهمون لحظه گوش.می شدمای ننیماش
  :گفت

  
 یبگو مامانم باهام کار داشت نتونستم ب! رو ببوسدیاز طرف من مهش!  جونماین-

  !آم
  
  !خجالت بکش!  بسهنیآرم:  حساس بود با خشم گفتدی مهشی رویلی که خماین

  
  !مامانم؟! ؟یاز ک: نیآرم

  
 از طرف ی چیعنی! ؟ی کارات بردارنی دست از ای خوای میپسر تو ک... ال: ماین

  ! و ببوس؟دیمن مهش
  

  ...ی خوایحاال تو اگه م!  بزنمی حرفنیمن غلط بکنم همچ: نیآرم
  
  ؟! نشهرتی جان دنیآرم:  حرفش اومدمونیم
  

  : صورتم گرفت و گفتی اش رو جلوگونه
  
  ! بوس بده تا برم-
  

 لحظه با خودم فکر کردم کی!  هم با عشوه و ناز رفتنیآرم! دمی اش رو بوسگونه
  ! هست؟نی مثل آرمی غمی آدم بای دنیکه تو
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 و پرهام نی و آرمماین.  بودمایبرام درست مثل ن! می با هم بزرگ شده بودی بچگاز
 اضافه نی و آرممای هم به جمع ننای ها سی بودن که تازگیمی صمیبا هم دوست ها

  !شده بود
  

 یوقت.  گرفته بودیدیموقع برگشتن بارون شد!  بهمون خوش گذشتیلی خ شباون
  : گفتممای به نمیدیبه خونه رس

  
  م؟ی کم قدم بزنهی شه ی ممای ن-
  
 سرما ی چه طوری بارون قدم زدری که زشی رفت دفعه پادتی ؟ی شدوونهی د-

  ؟یخورد
  

بارون قدم  ری دوست داشتم زیلی خورم اما خی دونستم که زود سرما می مخودم
با . رونی زاره از خونه برم بی نمگهی دونستم اگه برم خونه مامان دیم. بزنم

  : نگاه کردممایالتماس به ن
  
  . کنمی خواهش م-
  
  . آخه اگه مامان بفهمه-
  
تو هم با من ! نهی رو نبسمی خی رم تو اتاقم تا لباس های میاز در پشت!  فهمهی نم-
 مامان شی پمی ری ممیهردمون که دوش گرفت. اتاقت برو تو یواشکی و از اون ور ایب

  !و بابا
  
  . طول نکشهادیفقط ز!  خبلهی خ-
  
 مطمئن می برگشتیوقت. می قدم زدابونی خی ساعت تومی و حدود نمی شدادهی هم پبا

 خورم تا ی قرص مهیقبل از خواب :  خورم اما با خودم گفتمیبودم که سرما م
  . نشهیطور
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 یرو!  رفتمنییبه پا.  و تهوع داشتمجهی شدم احساس سرگاردی که از خواب بصبح
  .کاناپه نشستم و چشم هام رو بستم

  
  
  
  
  

  : گفتدنمی با دمامان
  
 وونهی دوتا دنی از دست ا؟ی دی عذابم منقدری کردم که ای من چه گناها،ی خدا-

  !دهی که نشسته خوابنمی خورم، ای گه صبحانه نمیاون که م. شدم
  

  : کنم گفتیام رو باز نم چشم هدی دیوقت
  
  !ست؟ی حالت خوب نکتا،ی -
  
  ! ، حالت تهوع دارمرهی مجیسرم گ!  نه مامان-
  

  : بلند بابا رو صدا زدی ام گذاشت و بعد با صدای شونی دست رو پمامان
  
  ! دارهیدیتب شد.  رو ببر دکترکتای ایب!  مسعود، مسعود-
  
  . برمی رو مکتایمن .  رفتشی ساعت پمیبابا که ن. مامان شلوغش نکن: ماین

  
  .امی پس بزار منم ب-
  
  .مارستانی بمیری بعد ممی رسونی رو مدیاول مهش. الی خی مامان ب-
  

 کرد ی راه سرزنشم می توماین. می رفتمارستانی و به بمی رو به مدرسه رسونددیمهش
 ی مشبی به قدم زدن دی خودم سرما خوردگالیبه خ.  گفتمی نمیزیو من چ

  .دیارز
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  . داخل شد و سالم کردنای بودم که سالمی فکر و خیتو
  

 هم بعد مای داد و نمای من نسخه رو به دست ننهیاون هم بعد از معا.  رو دادمجوابش
 خارج مارستانی اون ها رو چک کرد و ما هم از بنایاز گرفتن دارو ها برگشت و س

 هی و راهنی پهی کی بوتنی و من از اولمیقبل از رفتن به خونه به فروشگاه رفت. میشد
  .دمی بود خرب تولد مامان که امشیادکلن برا

  
 ماین.  پختن غذا به مامان کمک کردمی استراحت توی خونه که برگشتم بعد از کمبه

  . رفترونی و پرهام به بنیهم با آرم
  

  : که داخل شد گفتنی همنیآرم.  اومدندالی هشت بود که عمو فرزاد و خاله لساعت
  
 شمع ایب! تولد،تولد،تولدت مبارک. اشتباه کردم! نه، نه! ولد، تولدم مبارک تولد، ت-

  ...!ها رو فوت کن
  
  !میما که هنوز شمع روشن نکرد!؟یباز تو شروع کرد: ماین

  
 کی.  کردمییرای ازشون پذوهی و می و چاینیری آشپزخونه رفتم و با آوردن شبه

 ی مییرایاز اونها هم پذ. مدند با پدرش اودیربع بعد خانواده عمو شهروز و مهش
 سای و پردی گذاشتم و با مهشی تندکیموز. دندیکردم که خانواده عمو محمد هم رس

 یهمونطور که م. می کرددنیص و شروع به رقمی رقص رفتدونیو مهتاب به م
سرم رو باال گرفتم و چشم .  خودم احساس کردمی رو روی نگاهینی سنگدمیرقص

به طرفش .  کردی به من نگاه می که با مهربوندمیخودم د ی رو رومای نرهی خیها
  .رفتم و دستش رو گرفتم و با خودم همراهش کردم

  
 و مامان می به اتاق من رفتی چهار نفرم،ی خسته شدی که حسابدنی رقصی از کلبعد

 ی و ممی زدیآورد و ما هم همونطور که حرف م...  و ینیری و شوهیهم برامون م
  .می خوردی هم مینیری و شوهی ممیدیخند
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 ی خورده بودم و اونقدر ورجه وورجه کردم حالم داشت به هم مادی شام زچون
 نکهی ای بجایول.  نگفتم و دوتا قرص با هم خوردمیزیاما از ترس مامان چ. خورد

 رفتم و چند مشت آب به صورتم ییبه دستشو. حالم بهتر بشه به مراتب بد تر هم شد
  . به سالن برگشتمحالم که بهتر شد. زدم

  
 قرص خوردم و هی زودتر رفتند و من به اتاقم رفتم و باز ی بختانه مهمونها کمخوش

  . کردم که بخوابمیسع
  

  ! شد؟ی مگه ماما
  

  . دنده به اون دنده برگشتم که کم کم خوابم بردنی از ااونقدر
  

  ! خواست خفه ام کنهی مدمی دی نفر که صورتش رو نمهی دمی دخواب
  

 کتا،ی ی که با صدادمی صدا کشی بی هاادی دست و پا زدم و تو ی خواب فراونقدر
 محابا خودم رو تو آغوشش انداختم و ی شدم و بداری گفتن مامان از خواب بکتای

  : بود گفتدهیمامان نوازشم داد و در همون حال به بابا که تازه رس.  کردمهیگر
  
  !مارستانی بمشی ببردیبا!  تب دارهیلی خ-
  

  . آرم تو لباس هاشو بپوشونی رو بنی ماشرمیتا من م: بابا
  

 رفتند و من هم با کمک مامان آماده شدم و با مامان و بابا به رونی بمای و نبابا
  .می رفتمارستانیب

  
  : بود به اتاق اومد و گفتفتشی که ظاهرا امشب شنای تخت نشستم و بازهم سیرو
  
  !کتا؟ی ،ی کردی امشب پرخور-
  
 ی رو تویبعد نبضم رو گرفت و دماسنج پزشک.  انداختمنییم روپا خجالت سراز

  :دهانم گذاشت و گفت
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  !؟یحالت تهوع هم دار.  بکشقیچند بار نفس عم! ی تب داریلی خ-
  
 نتونستم خودم ی ولدمی کشقی نشانه مثبت سرم رو تکون دادم و چند بار نفس عمبه

  . لباس سینا خالی کردمیو رو معده ام راتی محتوی همه کدفعهیررو کنترل کنم و 
  
  . خجالتدونستم به کجا فرار کنماز
  
 رسوندم و بعد از شستن دست و صورتم که حاال از یی سرعت خودم رو به دستشوبه

  ! بود و نه بابانایاما نه س. خجالت سرخ شده بود به اتاق برگشتم
  

 دینستم با دوینم. دست پاچه شدم.  داخل شدندنای بعد بابا و سقهی پنج دقحدود
 یروبه رو.  لبخند به لب داشتفتادهی نی اتفاقچی انگار که هنایاما س!  کار کنم؟یچ

  :من نشست و گفت
  
  !؟ی شه دهنتو باز کنیم! ری کنم سرتو باال بگی خواهش م-
  
  ! دهن باز کنه و منو ببلعهنی من زمی خواستم بجایم
  

 داری خرهی بار به چشم نی اولیابر!  بوداوردهی خم به ابرو ننایس.  رو باال گرفتمسرم
  .نگاهش کردم

  
 ی صورتش وِلو بود و صورتی لخت که روی با موهاپی پسر قد بلند و خوش تهی

 رو ی تونست دل هردختری که مرای ِ کامال گی مشکی و چشم های گندمبایتقر
  ! هم داشتییبای زشی خوش فرم ته رینیب! بلرزونه

  
  ! داشتی جذابیلی خافهی کل قدر
  

 "!لطفا دهنت رو باز کن": کردم که با تکرار دوباره جملهی طور نگاهش مونهم
 مرگم ی دونست که اون لحظه آرزویاما خدا م.  مجبور به اطاعت شدمنایتوسط س

  . کردمیرو م
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  . کردی می عذر خواهنای که شاهد کار من بود مدام از سمامان

  
  :ت نوشت گفی که نسخه رو می درحالنای سنه،ی از معابعد

  
  !ی زارم بریامشب نم!  گم سرُمت رو وصل کنهی به پرستار م-
  
  . رو دلم تلنبار شدای جمله انگار غم دننی ادنی شنبا
  

 نگاه کرد و لبخند زد و شیبه صفحه گوش.  زنگ خوردنای سی لحظه گوشهمون
  :جواب داد

  
   الو ماهک؟-
  

  .مامان به دنبال بابا از اتاق خارج شد!ه؟ی کگهی دماهک
  
  .مامان به دنبال بابا از اتاق خارج شد!ه؟ی کگهی داهکم
  
  . زنمیمن خودم بعدا بهت زنگ م. زمی نه عز-
  

  : گفتمنایرو به س.  رو قطع کردی گوشبعد
  
  ! دکتر؟ی آقا-
  

  : و لبخند زد و گفتبرگشت
  
  ! راحت تر بودمیلی خی کردی خطاب منای قبال که منو س-
  

  : انداختم و گفتمری رو به زسرم
  
  . تونم دکتر صدات نکنمی نمدمتی لباس دنی آخه اآلن که با ا-
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  !ی هستیعجب دختر:  کرد و گفتی بلندخنده

  
  . کنمی خواستم ازت معذرت خواهیم:  زدم و گفتمی هم لبخندمن

  
در ضمن، همونطور !  کنمی و من درکت میماریتو ب! ستی نی به عذر خواهیازی ن-

  ! افتهیس ب هرکی اتفاق ممکن برانیکه گفتم ا
  
  !؟ی مهربوننقدری اشهیتو هم!  ممنون-
  

 نگاهش درحال ریز.  بودمدهی پرسی موردیعجب سوال ب.  لحظه نگاهم کردچند
  !ذوب شدن بودم

  
  : زد و گفتیلبخند

  
  .من با دوست هام راحت ام!  به مخاطبم دارهی البته بستگ-
  

 هی قهید از چند دقبع.  خارج شدعی سر"!با اجازه" زد و با گفتن جمله یلبخند
بابا به خونه برگشت و . پرستار داخل شد و سرُم رو وصل کرد و از اتاق خارج شد

  . موندشمیمامان پ
  

  : وارد شد و سرم رو برداشت و گفتپرستا
  
  ! حالت چطوره؟-
  
  ! دارمجهی هنوز حالت تهوع و سرگ-
  
  . شهی حالت بهتر مگهی ساعت دمیتا ن. ستی مهم ن-
  

  . ساعت بعد حالم بهتر شد و کم کم خوابم بردمین. د با اون بوحق
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 یمامان تو. دمی کشی بلندازهی دونستم ساعت چند بود که چشم باز کردم و خمینم
  : با لبخند داخل شد و گفتیشبیپرستار د. اتاق نبود

  
  ! حالت چطوره خانم خوشگله؟-
  
  !ساعت چنده؟.  خوبم-
  
  : گفت بود اشاره کرد وواری دی که روی ساعتبه
  
  .زمی عزازدهی -
  
  !امروز هم نتونستم برم مدرسه! ی لعنت-
  
 چیه.  اش خود منیکی!  زارنی دانش آموزها از مدرسه بیهمه !  چه جالب-

در ضمن، خانم !  مدرسه؟ی بریاما تو دوست دار.  اومدیوقت از مدرسه خوشم نم
  !درس خون، امروز جمعه اس

  
  . که زده بودم خنده ام گرفتی حرفاز
  

اما هنوز .  کرد و به طرف در رفتی وارد شد و پرستار عذر خواهنای لحظه سهمون
  : نرفته بود که برگشت و گفترونیکامال از در ب

  
  می تونم یه سوالی رو بپرسم؟!  دکتر-
  
  !بفرمائید خانم ادیب:  گفتی جدیلی خنایس
  
  ! کردم امروز جمعه اسی من فکر م-
  
  !نه؟ی از اریمگه غ! ه؟ی منظورتون چ-
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اما اآلن .  لبخند به لب داشتشهیاون هم.  جا خوردمنای بودن سی لحظه از جدکی
  .دمی ترسی کرد که من ازش می صحبت می و رسمی جدیطور

  
  …آخه شما که جمعه ها! ن؟یپس چرا شما امروز نرفت: بی ادخانم

  
هشون  تونستم نسبت بیو من نم! نجاستی من اکی از دوستان نزدیکیاما امروز . بله

  . توجه باشمیب
  

  . زد و از در خارج شدی زد و بعد روبه من چشمکی لبخندبی ادخانم
  

 هم باعث شد که احساس کنم بیرفتار خانم اد. دمی از حرفش خجالت کشراستش
 بعد از نایس. اوردمی خودم نیبرو!  کردهی کامال اشتباهی خودش فکر هاشیپ

  : زد و گفتیو به من لبخند که در دست داشت ری من و خوندن کاغذنهیمعا
  
  !ی مرخص بشی تونی بهت بد گذشته میلی خنجایاگه ا!  بهترهیلیحالت خ-
  
  .ممنون:  گفتمی خوش حالبا
  

 با نای داخل شدند وسمارستانی بی هم بعد از انجام کارهامای لحظه مامان و نهمون
  :تحکم رو به من گفت

  
  . مراقب خودت باششتری بکمی-
  
  .د از اتاق خارج شو
  

  : کرد و گفتینیری حال اخم شنی خوش حال شد، در عدنمی با دبابا
  
 ی کردی پرخوریلی خشبید!  ورجه ، وورجه نکن؟نقدری بهت نگفتم اشبیمگه د-
  ...ها
  
  ...!بابا:  اعتراض گفتمبا
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  ! بغل بابا وروجکایبدو ب:  بروم لبخند زد و گفتبابا

  
  . و بغلش کردمودمید
  

  ! که من دارمنی هستیی کسانی با ارزش ترمایتو و ن:  و گفتدی صورتم رو بوسبابا
  
  !؟یبابا، پس مامان چ! ه...ا:  گفتیطونی با شماین

  
  . نگفت و به آشپزخونه رفتیزی لبخند زد و چمامان

  
 زودتر از دیمهش. میدی و خندمی گفتی اومدند و کلشمی پسای و پردی از نهار مهشبعد

ساعت حدودا شش بود که .  منتظر پرهام بودسای اما پر. به خونه برگشتمای با نسایپر
تا دم در .  کردی و ازم خداحافظدی گونه ام رو بوسسایپرهام به دنبالش اومد و پر

  .بدرقه اش کردم
  

. چقدر اعصابم خُرد شده بود.  رفتندسای سالم کرد و بعد با پری معمولیلی خپرهام
  ! دونستم چرایاما نم. دستمه بزنم و بشکونمی جلویدوست داشتم هرچ

  
لعنت به من، به پرهام، به همه !  بخت بدنیلعنت به ا!  شانسنیلعنت به ا! ه...ا

  !کس
  
بعد مامان صدام .  کردم خودم رو با درس خوندن مشغول کنمی اتاقم رفتم و سعبه

  . رفتمنییزد و منم به پا
  

  !؟ی قرص ها تو نخوردکتا،ی: مامان
  
  !؟ی دی مریمامان، چقدر گ-
  

  : ام گذاشت و گفتیشونی دست رو پمامان
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  !؟یری گیپس چرا پاچه م! ستیحالتم که بد ن! یتب که ندار-
  
  !حوصله ام سر رفته! مامان ببخش-
  
 داریاآلنم که تازه از خواب ب! ی با دوست هات بودشیتو که تا دوساعت پ! واه-

رفته اما  ی دونم چشم هات به کینم.  ات برم ی طوسیقربون اون چشم ها. یشد
  ! چشمش چه گود رفتهری زنیبب!  تکهای دنیتو
  

 ی چشم هایکیچی تکه و های دنی توکتای ی طوسی چشم ها":  گفتی مشهی هممامان
  "! ندارهی خوشگلنیبه ا

  
  !گرسنمه! م؟ی داریشام چ:  زدم و گفتمیلبخند

  
  .انی و بابات هم بمای تا نی صبر کندیدر ضمن با. رولت مرغ-
  

:  کردم گفتمیوه درست کردم و همون طور که مزه مزه اش م خودم قهیبرا
  !مامان؟

  
  !جونم؟:  کرد گفتی همون طور که ساالد درست ممامان

  
  !؟یمامان، تو عاشق بابا بود-
  
  : و سرش رو تکون داد و گفتدی کشیقی فکر کرد و بعد نفس عمکمی

  
. د ازدواج کرد بیست سالم بود با مسعویمن وقت! هی ی قشنگزیعشق چ! ؟ی دونیم-
.  کردمیاما حس اش م! هی عشق چدمی فهمی نمای تونستم بگم عاشقش نبودم ینم

 هی یول.  کردمیدر واقع درک اش نم!  عاشقش امای دونستم دوستش دارم یاما نم
 آب هیمثل ! نهیری شیلی خشتن دوست دانی انکهی دونستم، ای خوب میلی رو خزیچ

 آب نباتش نیری اندازه تا مزه شی دهنش مینو تو اویه!  دنی بچه مهینبات که به 
 عشق اگه دو زم،ی عزی دونیم!  خواد تموم بشهی حال نمنیدر ع! رو حس کنه

  ! شهی وقت تموم نمچیجانبه باشه، ه
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همون لحظه در سالن باز شد و بابا و !  آب نبات"!عشق دوطرفه". خودم فکر کردمبا
  . با هم داخل شدندماین

  
  
  

  ! کارم رو بکنمی دختر، نزاشتی حرف زدرنقدیا: مامان
  

  !اما دوست داشتم بخندم! ی دونم واسه چینم! دمیخند
  

  ! صدامو بشنوهای دنی که همه بخندم
  

.  رو تا دم در رسوندسای که پردمی به مدرسه رفتم باز پرهام رو دی بعد وقتروز
  !دوست داشتم حداقل بهم سالم کنه

  
  ! بودی مغرور و از خود راضچقدر

  
 رفته بود شبی که دیبا آب و تاب از مهمون.  رو دادمسای جواب پرنی و غمگگرفته

 لبم ی روی داد و من لبخند مسخره ای به حرف هاش گوش مدیمهش!  زدیحرف م
  . دادمی خود سر تکون میبود و ب

  
  . دادی مسخره عالقه نشون می بحث ها نی به ادی مهششهیهم
  
  :ت با خنده به پهلوم زد و گفسایپر
  
  !؟ی دی من گوش میتو اصال به حرف ها-
  

  ! های پرسی میچه سوال! معلومه:  زدم و گفتمی تصنعلبخند
  
  ! گفتم؟ی چنمی بگو ببی گیاگه راست م! ه...ا: سایپر
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  ! حواسم به حرف هات نبودی گیخب تو درست م!  های دادری گسایپر-
  

  !؟ی نکنه عاشق شدیه:دیمهش
  
 اصال قلب نداره تا نکهیا! دی مهشی زنی میی چه حرف ها: من جواب دادی بجاسایپر

!  شهی بخار بلند نمنی از اشهی از سنگ بخار بلند منیبه قول آرم! بخواد عاشق بشه
  ! شهاب هم اومده بوددی مهشیراست

  
  ! بهت خوش گذشته؟یپس حساب! ؟ی گیراست م: دیمهش

  
چند بار . ست داشتن رو دوگری همدیلی بود و به ظاهر خسای دوست پسر پرشهاب

 نیری شی به دهن بزدیاما خب علف با.  زدی به دل نمی چنگادیز.  بودمشدهید
  !ادیب

  
  
  

 نهی آه سدیمهش. می نشستمکتی نهی یرو. می رفترونی به بدی از کالس من و مهشبعد
  !کتا؟ی:  و گفتدی کشیسوز

  
  !بله؟-
  
  ...اگه من-
  
  ؟ی پکرنقدری شده؟ تو چرا ایزیچ! ؟یتو چ-
  
  . برمنجای از ادیمن با... دیمن با-
  
  ! خواست کجا بره؟یم!  بود؟یمنظورش چ. اوردمی حرفش سر در ناز
  
  1؟ی بری خوایکجا م! د؟ی مهشی واضح تر حرف بزنشهیم-
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  : هق هق گفتونیم! هی گرری بغلم کرد و زد زکدفعهی
  
 ینم! ست دارممن همه رو دو...  روسای تو رو ، پرنجارو،یمن ا!  خوام برمیمن نم-

  ! خوام برمیخوام، نم
  

  !م؟ی کنکاری چدی بانمیدرست حرف بزن بب! کجا؟:  کردم آرومش کنمیسع
  
  !اما من دوست ندارم برم! شهی همیبرا!  آلمانمی بردی باگهیبابام م-
  

 ی مشهی همی برازم،ی دوست عزد،یمهش!  سرمی روختنی سطل آب سرد رهی انگار
  !خواست از من جدا بشه؟

  
 یبا خنده !  درونم نشهی متوجه غوغادی رفتار کردم که مهشی هر حال طوردر

 یما باز هم م.  ندارههی گرنکهیخب، ا:  که به لب داشتم گفتمی و مسخره ایتصنع
  .مینی رو ببگری همدمیتون
  
  !یلیخ!  شهی برات تنگ میلیاما من دلم خ-
  
  !هنیقسمت هم!  کرد؟شهی مکاریاما چ!  طورنیمنم هم! زمیعز-
  

  !ن؟ی ری میحاال ک:  بغضم رو قورت دادم و گفتمبعد
  
  ! ترمانیبعد از امتحانات پا-
  
 یمی تصمنی همچکدفعهیحاال چطور شد که پدرت ! گهی حدود دوماه دیعنی-

  !گرفت؟
  
!  قضه خبر داره نیپدر تو هم از ا!  وقته که دنبال کارهاسیلیبابا خ.  دونمینم-

 بابا رو یمن حرفها.  ات رو خراب کنههیت روح خواسیحتما بهت نگفته چون نم
 اعصابم رو ی حسابمی ری که بهم گفت بعد از امتحانات مشبید.  گرفتمی نمیجد

  .ختیبهم ر
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 به می کردی از هم فکر میی که هرکدوم به جدای درحالدی خورد و من و مهشزنگ

  . کالفه شدی خبر حسابنی ادنی هم مثل من از شنسایپر. میسمت کالس رفت
  

 نکهی داد، چه برسه به ای بخواد ازمون جدا بشه عذابمون مدی مهشنکهی فکر ایحت
  ! برهشمونی از پشهی همیبرا

  
  
  

.  آلمان شدی راهسای اشک و آه من و پرنی بدی زود گذشت و مهشیلی هم خدوماه
 ی میوقت!  بهم زنگ بزنه ای بده لی م-ی برام اای قول داد که در اسرع وقت دیمهش

  :بره برگشت و گفتخواست 
  
 و از طرف ی پنجشنبه ها سر خاک مادرم بری کنی سعی باشه بهم قول دادادتی-

.  کنمی وقت فراموشش نمچیه. بهش بگو هرجا باشم دوسش دارم. یمن نوازشش کن
 وقت چی برادرش بود من گم کردم و هادگاریبگو، بگو گردن بند نقره اش رو که 

  ! مردی وقتیحت. جرات گفتنش رو بهش نداشتم
  

  . هام پر کردمهی ری و عطر وجودش رو تودمشی بغلش کردم و بوسدوباره
  

 و دمی کشی کاناپه نشستم و آه بلندیرو.  همه ناراحت بودنمی به خونه برگشتیوقت
  . هم ساکت بودنی آرمیحت. هی گرریباز زدم ز

  
  !؟یدنکنه آدم ش! ؟ی چرا ساکتگهی تو دنیآرم:  عوض کردن جو گفتی براماین

  
  ! مثل آدم حرف بزنم؟ای من تاحال مثل آدم رفتار کنم یدی دشیخدا ا! نه: نیآرم

  
  ؟! چه مرگتهنمیبگو بب! ی قابل باور که تو ساکت باشری غنیاما ا!  که ابدانویا: ماین

  
 تو دیآخه من بدبخت چقدر با.  حرف کم آوردمگهیبه جون تو د!  بابایچیه: نیآرم

 ی آبکی رمان ها نی مجله ها، تو انی طنز و مضحک، تو ای هاملی فنی کتابها، تو انیا
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 قاتی تحق،ی دونی؟ م!آخه مگه مغز من چقدر کشش داره!  مزه، حرف بزنم؟یو ب
 هی که یدر حال.  زنهی کلمه حرف مر و شش هزاستی زن در روز بهیثابت کرده 

روز پنجاه و اما من بدبخت مجبورم در .  تونه حرف بزنهی نمشتریمرد ده هزارتا ب
 یبابا آخه من بدبخت چه گناه! دو هزار کلمه که نه، پنجاه و دو هزار جمله بگم

تو که اصال بلد ! نه!  منه؟ی کتابها فقط حرفهانی نصف ای وقت فکر کردچیه! کردم؟
  !ی فکر کنیستین

  
  
  

به جون تو ! سبک شدم! شیآخ:  گفتدی کشی مقی که چند بار نفس عمی درحالبعد
  ! چقدر حرف رو دلم تلنبار شده بودی دونی نمما،ین

  
  : به من اشاره کردنیآرم!  به جز مندی خندهمه

  
 خونه از غم و غصه دق نی ارزش خودت، اگه من نباشم شما تو ای به جون بماین-
  ! مادر مرده هاستنی عنی ببنویا! نی کنیم
  

  : به مامان و بابا اشاره کرد و گفتبعد
  
 فی بابا، اصال تکلالی خیب!  اول مثل بچه مرده ها بودناون دوتا هم که از همون-

  ... هاستیشما با خودتون هم مشخص ن
  

بلند شدم و به اتاقم .  رو نداشتمنی آرمی گوش دادن به چرت و پرتهاشتری بحوصله
  ! بالش گذاشتم و باز هم از ته دل زار زدمیسرم رو رو. رفتم

  
  . کردم که خوابم بردهی گراونقدر

  
 سقوط کرده بود و من فقط مایهواپ. دمیو با سر و صورت آغشته به خون د ردیمهش
. ازش متنفر شده بودم. دی خندیپدرش م. دمی دی می رو با صورت خوندیمهش

 زدم و یبه شکمش مشت م.  اش رو گرفتمقهی.  رو از من جدا کرده بوددیچون مهش
  ! خواستم بکشمشیم
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  : شدمداری از خواب بمای نی صدابا
  
چشم ! ؟ی دادی فحش میبه ک! ؟ی شداری از خواب بی خواینم! نم خوشگلهخا-

  ! کردههی چقدر گرن،یهاش رو بب
  
 دونستم یم.  کرده بودهی از همه گرشتریظاهرا خودش ب.  نگاه کردممای صورت نبه
  . آوردی خودش نمیاما برو!  رو دوست دارهدی مهشیلیخ
  

 کرد ی آروم نوازشم داد و سعمای ن.خودم رو تو بغلش انداختم! مهربون بودچقدر
  .آرومم کنه

  
  .رونی و از اتاق رفت بارهی خودش نتونست طاقت باما

  
 از دستم کدفعهیاما . پارچ ر برداشتم.  آشپزخونه رفتم و به مامان کمک کردمبه

 کاناپه ی به هال رفتم و روتیبا عصبان.  نگاهم کردیمامان با نگران. افتاد و شکست
  ! خوردی بهم مای دننیاشت از احالم د. نشستم

  
من .  بودومدهی نرونی از اتاقش بماین. می نشستزیدور م.  ساعت بعد بابا هم اومدمین

 یمامان و بابا هم ساکت بودند و حرف نم.  کردمی می با غذام بازی خودیهم ب
  : و گفتارهیمامان نتونست طاقت ب. زدند

  
  . کنمیش از دست شما دوتا دق ممن آخر! ؟ی کنی می با غذات بازنقدریچرا ا-
  

 حاضر زی خونه باشه و سر ممای بودم ندهیتاحاال ند.  رو صدا زدمای بلند نی با صدابعد
  .نشه

  
  : اومد و گفتنیی به احترام مامان به پاماین

  
  .حالم خوب نبود! ببخش-
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  . نگفتیزی و چدی براش غذا کشمامان
  

  . نگفتیزی و چدی براش غذا کشمامان
  
  ! شدی با به هم خوردن قاشق و چنگال شکسته می سکوت گاهنیو ا! هم سکوت باز و
  

 ی و ساکت و آروم غذاشون رو مزاشتنی سکوت احترام منی و مامان هم به ابابا
  .خوردند

  
 کردم یاحساس م. دمیبه سمتش دو.  سکوت رو شکستنی تلفن ای صداکدفعهی

  .رداشتم رو بی به شماره نگاه کنم گوشنکهیبدون ا! دهیمهش
  
  .نییبله، بفرما-
  
  .سالم-
  

  ! بودسایپر.  ام حبث شده بود آزاد کردمنهی رو که تو سینفس
  
  !چه خبر؟. سایسالم پر-
  
  !ستیحالم اصال خوب ن.  کسل امیلیخ-
  
  ؟!ی نداردی از مهشیخبر.  طورنیمنم هم-
  
  . باشندهی کنم رسیفکر نم. نه-
  
  .هنوز سه ساعت که رفتن! ی گیراست م-
  
 شیناچار پ. مامان با اعتراض صدام زد.  همونجا نشستمسای با پری از خداحافظعدب

  . برگشتمهیبق
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  !ن؟ی چه طوری سفر یک هفته اهیبچه ها، با :  گفتی با مهربونبابا
  
  : کرد خودش رو خوش حال نشون بده گفتی می که سعی درحالماین

  
  .نم کی حاال اعالم منیمن که موافقت ام رو از هم! هیعال-
  

  !؟یحال و حوصله اش رو دار!  جان تو چطور؟کتای: بابا
  
 فراموش نکهیاما مثل ا.  ندارمیمن حرف:  عالمت موافقت سر تکون دادم و گفتمبه

  ! بهتر باشه من درس بخونم؟نی کنی کنکور بدم، فکر نمدی من امسال بانیکرد
  

! ی آزمون بدیون تی سال بعد هم م،ی کنتی ات رو تقوهیتو بهتره اول روح: بابا
 بهتره به ،یراست! البته اگه تونستی خودتو اماده کنی امسال هم میتونی کنکور بدی

 ی خوش مشتری بی طورنیا. انی بمی هم بگی احمدیشهروز و فرزاد و محمد و آقا
  !گذره

  
  
  

فقط . می شمال ما برالی از شام بابا به همه تلفن کرد و قرار شد که جمعه همه به وبعد
 ی که به مسافرت دو نفره رفته بودند، از هفته دوم به ما ملحق م"و بهاره نیمت"

  .شدند
  
  
  

 و مامان و بابا هم مای صحبت با من ، با نی بهم زنگ زد و بعد از کلدی بعد مهشروز
 مایاما حواسم به ن.  دادم و خودم به آشپزخونه رفتممای رو به نیگوش. صحبت کرد

 زود مکالمه یلیبرخالف تصورم خ. اش بود شدم که گوشه چشم یمتوجه اشک. بود
معلوم بود حال و .  و به اتاقش برگشتد رو به مامان دایاش رو تموم کرد و گوش

 ی ممافین: به باال رفتم و چند ضربه به در اتاقش زدم.  ندارهیروز درست و حساب
  ! تو؟امیتونم ب
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  !در بازه: ماین
  

  :کنارش نشستم و گفتم.  بوددهیراز کش تختش دیرو.  رو باز کردم و داخل شدمدر
  
  . برهی زاشتی مدی نبای دوستش داشتیلیاگه خ-
  

 رو از چشم نیا. اما اون منو دوست نداشت:  لحظه نگاهم کرد و بعد آروم گفتچند
  . خوندمیهاش م

  
  !؟ی مطمئننقدریتو از کجا ا-
  
  !فهمه وقت نخواست بچی کردم بهش بفهمونم که دوسش دارم اما هیبارها سع-
  
  . جمالت آروم از اتاقش خارج شدمنی ادنی شنبا
  

 رفتم و مای سر خاک خاله سمای دادم همراه ندی که به مهشی پنج شنبه طبق قولغروب
  .براش فاتحه خوندم

  
  
  

 بی غای احمدیفقط خانواده آقا.  جمعه همه تو خونه ما جمع شده بودندصبح
همیشه فکر می . نمی اش ببیا پدر رو با ننای دوست داشتم ارتباط سیلیخ. بودند

کردم اونایی که پدرخونده یا مادر خونده دارن باید همیشه با هم دعوا داشته 
  !باشن

  
 به محض ورود سالم ی احمدیآقا.  هم داخل شدندنای ربع بعد خانواده سکی

 کرد و به سمت بابا و عمو شهروز و عمو فرزاد و عمو محمد رفت و به هم یبلند
با خنده .  با دیدن خانم محسنی دبیر فیزیک مون واقعا تعجب کردم. شدندیمعرف

  : و گفتدیبه طرفم اومد و من و بوس
  
  !یی کرد توی مفی ازش تعرنای که سی زدم کسی حدس مدیبا-
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 شی همون پروانه خانم آراای یخانم محسن.  زدم و بهش خوش آمد گفتملبخند

 ی فکر مشهیهم. نده بود و چروک صورتش رو خوب پوشانی داشت که چیظیغل
  .دی رسی به خودش نمادی مدرسه زی اما ظاهرا توهیکردم زن شلخته ا

  
 ی جلوه مبای زیلی اش خمی مالشی داشت با آرایحی ملافهی سارا هم که قخواهرش

 از ییبای زنیو ا.  کردی رو به خودش جلب می انندهی که چشم هر بیبه طور. داد
  . نموندی مخفنینظر آرم

  
  . شدی درسش تموم مگهیانشجو رشته حقوق بود و دوسال د دسارا

  
 هم قرار ی و پرهام رو به رونای سی بود که وقتنی بود ابی عجیلی که خیزیچ

 تاسف تکون دادند و ی از روی شدند و بعد هر دو سررهی به هم خیگرفتند لحظه ا
  . کردند و از کنار هم گذشتندی سردیلی خیسالم و احوال پرس

  
 ی راحت با هم صحبت میلیخ.  رو گرفت و اونو کنار خودش نشوندنایت س دسمهتاب
  . بودنیمی با هم صمیلیانگار خ. کردند

  
 خواست ی که بود میمهتاب به هر ترفند. دمیی پای و مهتاب رو منای سی چشمریز
  ! رو مجذوب خودش کنهنایس
  

. میدی رسمونالی غروب به وکینزد. می راه صرف کردنی رستوران بهی ی رو تونهار
 رو لمونی شد وسای باز مای اتاق که پنجره اش رو به درهی ی و مهتاب توسایمن و پر

 یالی اصرار داشتن بعد از خوردن شام به وی احمدی آقایخانواده . میگذاشت
 ی دونست اون طوریبابا هم چون م.  فاصله نداشت برننجای با ایلیخودشون که خ

  .می خودمون نگه دارشی سارا رو پمیبآلخره تونستاما ما .  نکردیراحت ترن اصرار
  
  
  

 سارا یبا صدا.  خوابم بردی کدمینفهم.  و چشم هام رو بستمدمی تخت دراز کشیرو
 کش پشت سرم هیموهام رو مرتب کردم و با .  شدمداری شام صدام زد بیکه برا



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

75

. رفته بودسارا زودتر از من . دمی هم پوشی شرت نارنجی تهی و نی شلوار جهی. بستم
.  گشتمی خالیسالم کردم و دنبال صندل. ن بودییرایهمه تو سالن پذ.  رفتمنییبه پا

  . نشستم و با اشتها غذام رو خوردمنشونیب.  بودی خالمای و ننای سنی بیفقط صندل
  

 سالن رفتن گهی به طرف دییرایخانمها بعد از پذ.  سالن بودندی از شام همه توبعد
به قول مامان .  انداخت ی نگاهالیسارا به خاله ل.  قهوه کردنو شروع به گرفتن فال

  :سارا گفت.  کار مهارت داشتنی ای توالیخاله ل
  
  . اعتقاد دارهیلی خزای چنیدخترش به ا. می دارهی همساهی المونیما کنار و-
  

  : آروم اضافه کردبعد
  
 یول!  دوستش دارهیلیخ!  دهی مری گنایهمش به س.  آدیازش خوشم نم-

  ! اسم برازنده اشهنیالحق که ا!  خوشگله، اسمش ماهکیلی خمیخودمون
  

  : به مهتاب که اخم هاش رفته بود تو هم انداختم و گفتمینگاه
  
   اونم دوسش داره؟؟ی چنایس-
  

   دونم؟ی چه میعنی شانه باال انداخت که سارا
  
هم با خودشون  دادن با اصرار سارا رو ی کار عالقه نشون منی و مهتاب که به اسایپر

 یمن هم از دور به اونها نگاه م.  نشستندالی خانمها بردند و به تماشا کار خاله لشیپ
 زد و ی به فنجونش انداخت و لبخندینگاه.  گرفتی فال سارا رو مالیخاله ل. کردم
  ! خاله نشسته بودی خونسرد روبه رویلیسارا خ.  به صورت سارا انداختینگاه

  
 ات ندهیشوهر آ.  دخترمیخوشبخت بش. ی داری بخت بلندسارا جون: الی لخاله

  ... دوست دارهیلیخ
  

 یم.  دادی گوش مالی خاله لیساکت بود و فقط به حرفها.  من نشستشی پنیآرم
  :با طعنه گفتم. دونستم با همون نگاه اول از سارا خوشش اومده
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  . هم دارهیادی زیخواستگار ها! هی یسارا دختر خوش گل-
  

با . دمشی دی ساکت منطوری بود که ای بارنیاول.  بوددهیگار حرفم رو نشن اننیآرم
  :خنده گفتم

  
  ! زبون تو موش خورده؟نیآرم-
  

  : آورد و گفترونی به من کرد و بعد زبونشو بی نگاهنیآرم
  
 دل، نی صاحب بمونه ایب.  متر زبون دارمهی واال ست،یحالم خوب ن. رینخ-

  ! عاشق شدهیبدجور
  

خنده م به سرفه تبدیل . یه دفعه همه به من نگاه کردن. شروع خندیدم بلند بلند
وایــــــــــــــــــــــ ! انگار آرمین می خواست منو بخوره. شد

  !ـی
  

  !کی شبیه دلقک هاست؟! کتا؟ی شده یچ:  شهالخاله
  

  ...نیآرمین، آخه آرم:  انداختم و گفتمنی به آرمینگاه
  

من هم با .  نزنمی کرد که حرفی اشاره بهم حال دهنم رو گرفت و بای جلونیآرم
  :خنده گفتم

  
  . گمی نمیزی راحت باشه چالتیخ-
  

  : دهن من برداره گفتی دستش رو از رونی آرمنکهی قبل از امای ناما
  
  . عاشق شدهنی صاحب آرمی خاله جون، فقط دل بستی نی مهمزیچ-
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 همه یانگار باورش برا.  نگاه کردندنی همه برگشتن و به آرممای حرف ننی ابا
  !آرمین و عشق؟. مشکل بود

  
  ! گه؟ی می چمایوااا، آرمین مادر، ن: الی لخاله

  
 و می بودستادهی امای اتاق نی پنجره ی جلوروزی مامان، دهی چی دونیم: نیآرم

 ری پهی که می گشتی ممای نیدرواقع منتظر عشق گم شده . می زدی مدیکوچه رو د
 نیا": با عجله خودش رو به پنجره رسوند و گفتمای، ن پنجره رد شدیزن از جلو

الحق !  عاشق اون مانکن شدمنم از شما چه پنهون شهال جون م"!دوست دختره منه
. بگذریم... ای بدم مانکن ِ صی تونستم تشخی من نمی وا،ی واکل،یه. که خوشگل بود

اد یه جوری اما این نیما که براش گرون تموم شده می خو! به من که عشق نیومده
  !تالفی کنه

  
  .میدی خندی زد و ما می حرف منیآرم

  
پرهام اخم .  ناخودآگاه برگشتم و به پشت سرم نگاه کردمدمی خندی که مهمونطور

 رو ازش یزی که به زور چیمثل بچه ا.  کردی نگاه منای به سی چشمریکرده بود و ز
 ی که میه، تنها کار تونست از خودش دفاع کنی نمیقی طرچیگرفتن و اون هم به ه

  . که حاال ازش متنفر شده بود نگاه کنهص بود که با خشم به اون شخنیتونست بکنه ا
  
 رهی نامعلوم خی کس دور و برش نبود ساکت و مغموم به نقطه اچی اما، انگار هنایس

  . شدی مکی تحرشتری و بشتری ام هرلحظه بیحس کنجکاو. شده بود
  
؟ حاال من هم به فکر فرو ! گذشتهی و پرهام چنای سنی دوست داشتم بدونم بیلیخ

  . کردمی فکر منایرفته بودم و فقط به پرهام و س
  

به جز سارا که .  خودشون رفتنیالی ساعت به ومی بعد از نی احمدی آقای خانواده
  . ما نگه ش داشتیم

  
 فکر شتریخوشبختانه فرصت ب.  همه خسته بودن زودتر به اتاق هاشون رفتنچون

  . بالش گذاشتم خوابم بردی موضوع رو نداشتم و تا سرم رو رونی به اکردن
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ساختمان ساکت و خاموش .  و مهتاب خواب بودنسای شدم پرداری که از خواب بصبح
 رو نشون قهی ساعت ، ساعت شش و پنجاه دقیعقربه ها. به ساعت نگاه کردم. بود

  ! شده بودم؟داری زود از خواب بنقدریچرا ا.  دادندیم
  

 ادیز!  کجا رفته بود؟یعنی! سارا سر جاش نبود.  به اطرافم انداختمی نگاهدوباره
 ی هال هم کسیتو.  رفتمنییبعد از شستن دست و صورتم به پا. بهش فکر نکردم

.  نشستمی صندلی خودم درست کردم و روی قهوه براهی. به آشپزخونه رفتم. نبود
 دونم چرا ینم.  هم رفتم تو فکرباز . شدمرهی شد خی که از قهوه بلند میبه بخار

  ! کردم؟ی و پرهام فکر منایناخود آگاه به س
  
  
  
سارا .  نگاهم رو عوض کردمریمس.  که با آرنجم خورد به خودم اومدی ضربه ابا

  !بود
  
 کنم اما اصال حواست به من ی است دارم صدات مقهی شده؟ ده دقیزی چکتای-
  .ستین

  
  . کردمیداشتم فکر م! ببخش-
  
  !ی تو فکرش بودینطوری مهم بود که ایلی خی کردی که بهش فکر میحتما شخص-
  
 زدم و سرم رو به یمن هم ناخودآگاه لبخند.  زدییبای گفته لبخند زنی به دنبال او

  : تکون دادم و درادامه گفتمیآروم
  
  !؟ی کجا رفته بود-
  
  ! ورزش-
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 چیراستش من ه! یکن و ورزش ی کردم صبح ها از خوابت بزنیفکر نم!  جالبه-
  . عوض کنمیزیوقت دوست ندارم خوابم رو با چ

  
  !؟ی شدداری پس چرا امروز زود ب-
  
  !بهی خودم هم عجی برا-
  
 نای سی وقتی که حتیطور.  ورزش کنمنای عادت کردم صبح ها با سی من از بچگ-

 دور یی خسته باشه خودم مجبورم تنهایلی خنکهی اایحال و حوصله نداشته باشه 
  ! رو بدوماطیح
  
  !؟ی خواهش کنم از فردا منو هم با خودتون همراه کنشهی میراست! آفرین-
  
  !البته-
  

  . یه قهوه درست کردم و قهوه خودم رو هم که سرد شده بود عوض کردمبراش
  

 به آشپزخونه زی آماده کردن می براالی ساعت بعد مامان و خاله لکی حدود
  : گشاد شده گفتی ها من با چشمدنیمامان با د. اومدند

  
!  شده؟داری کنم بدارشی من بنکهی قبل از اکتای! نم؟ی بیمن درست م! بسم اهللا-
  !! ثبت کردخی تو تاردی موضوع رو بانیا

  
 نون دنی خری هم براماین. می صبحانه رو آماده کردزی خنده بهش کمک کردم و مبا

  . رفترونیتازه به ب
  
  . شدندی مداریکم همه از خواب ب ساعت بعد که نیما برگشت و کم مین

  
 گردش به یقرار شد که برا.  هم اومدندی احمدی آقای از صبحانه خانواده بعد

  .می از ویالی ما فاصله نداشت برشتری بیلومتری که چند کی احمدیباغ آقا
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  ... و بی آلو و سی بود و پر بود از درختهای بزرگباغ
  

  . شدندلیدن و مشغول مرتب کردن وسا گوشه دنج باغ رو انتخاب کرهی ها خانم
  

 ام چندان یالبته من که باز. می شدی و مشغول بازمی به طرف خلوت تر باغ رفتماهم
  . باشمنندهی دادم بحی نداشت ترجیفیتعر

  
  . بودینی رقابت سنگمی دو تنیب

  
اما پرهام همچنان ! رهی مقابل رو بگمی برد تی کرد جلوی با چند ضربه سعنایس

 مقابل رو شکست بده و می ساعد بلند تونست تهی با نای سنکهیتا ا.  کردیمقاومت م
 قهی رفت و نای سی گرون تموم شد و با خشم به سویلی پرهام خی شکست برانی اایگو

  : با غضب گفتماین.  کردندههمه با تعجب به پرهام نگا. اش رو گرفت
  
  !؟ی کنیچرا باخت رو قبول نم! ؟ی کنی کار میپرهام چ-
  
 چیه! خنده ام گرفت. دی سائی بود و ناخن هاش رو به هم مستادهی گوشه اهی نیرمآ

  . داشتی کارهاش بر نمنیوقتدست از ا
  
  . نزدی انداخت و حرفنیی سرش رو پانای بود که سی نگاه پرهام چی دونم توینم
  
 که پرهام یکار.  کردمدای لحظه نسبت به پرهام احساس تنفر پهی دونم چرا ینم

  .صال درست نبودکرد ا
  

 که ی به سنگی جداش کردن و پرهام هم ضربه محکمنای با زور و بال از سبآلخره
 سنگ ی خواست دق دلش رو رویانگار م.  جدا شدهی پاش بود زد و از بقیجلو

  ! کنهی پاش بود خالی که جلویکوچک
  
 هی هم دی شا،ی حس کنجکاودیشا! شش؟ی برم پدی دونم چرا احساس کردم باینم

  . دادی منو به سمت پرهام سوق می درونیروین
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 خاص تی و جذاببای هردو زافهی و قپیاز لحاظ ت!  کردمسهی مقانای رو با سپرهام
  . مهربون تر از پرهام بودیلی خنای سیاما از لحاظ اخالق. خودشون رو داشتن

  
اره  نگفت و دوبیزی به من کرد و چی نگاهمیبرگشت و ن.  پرهام هم قدم شده بودمبا

  : گفتمیبا لبخند ساختگ.  شدرهیبه رو به رو خ
  
  !مزاحم خلوتت شدم؟-
  

 سر و یلی کرد خی پرت می اگهی و به طرف دی که سنگی نشست و در حالی اگوشه
  : تفاوت گفتیب

  
  ! ندارهیبود و نبودت فرق-
  
 کردم یاما سع.  با من نداشتی رفتارنی کس هم چچیتا حاال ه.  بهم بر خوردیلیخ

  : گفتمی بزنم و با لبخند مسخره ادنیرو به نشنخودم 
  
  ! بپرسم؟ی سوالهی تونم یم-
  
  : گفتششی همون لحن چند لحظه پبا
  
  ؟! نه،ی کنی تو کار همه فضولی تو عادت دارنکهیمثل ا-
  
  : گفتمتیبا عصبان.  نتونستم تحمل کنمگهید
  
  !؟ی طور رفتار کننی با من ای کنیتو، تو چه طور جرات م-
  
 ملکه قلب ی کنی هم فکر مدیشا!؟ی مردم ای وصلینکنه تو وک!  چه طور؟مثال-
  !ی هستنای نبود، تو ملکه قلب سادمی! اوه! ؟ییها
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.  نگاهش کردمدی کشی که در نگاهم زبانه میبا خشم.  بودختهی بهم ری به کلاعصابم
 دور  حال ازشنیبا ا!  دونم چرا دوست نداشتم قبول کنم که پرهام مقصرهیاما نم
  . لحظه احساس کردم دوست دارم خرخره اش رو بجومکی. شدم

  
 شدن ری سرازی کردم جلوی می گرفته بودم و سعنیی کرده بودم و سرم رو پابغض

  . برخوردمنای سنهی به سنهی رفتم که سیهمونطور داشتم راه م. رمیاشک هام رو بگ
  

ه مچ دستم رو  خواستم از کنارش رد شم کی کوتاهی کردم و می خواهمعذرت
  . شدرهیگرفت و بهم خ

  
 دستم رو ول کرد و بهم نایس.  نزدمی به دستم که تو دستش بود کردم و حرفینگاه
  : تر شد و با لبخند گفتکینزد

  
  !کتا؟ی شده یزیچ-
  
  !نه:  عصبانیت گفتمبا
  

  .فکر کردم می خوای خودتو بندازی تو بغلم:  باال انداخت و گفتشانه
  

  : می شدم داشتم منفجردیگه
  
  !تو چطور جرات می کنی؟... تو-
  

  : خندید و یکم بهم نزدیک تر شدبلند
  
  .اگه می خوای می تونم بغلت کنم! خجالت نکش-
  

  . دستمو نوازش دادپشت
  
  . ازت متنفرم-
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 نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم گهید. دی چشم هام دی بغض گلوم رو توانگار
  !هی گرریز
  

فقط . من از گریه کردن دخترا متنفرم!  نکنهیترو خدا گر! هنه، ن:  گفتدستپاچه
  ! کرده؟تتیپرهام اذ. شوخی کردم

  
  !برو کنار. ستی نی مهمزی چ-
  

 تونستم ی رو نمی کسی و بد اخالقی توجهیب.  ام رو مهار کنمهی تونستم گری نماما
  !هی ی کردم پسر مؤدب و مهربونیچه برسه پرهام که فکر م. تحمل کنم

  
 نشستم و بعدش بلند شدم و مکتی نی بهتر دید که تنهام بزاره و منم یکم روسینا

  .برای کمک کردن به بزرگتر ها به طرفشون رفتم
  

 هم با هم ی کردند و عده ای می ها بازیبعض.  شدی از نهار هر کس مشغول کاربعد
 ی بچه ها نگاه میمهتاب کنارم نشست و با هم به باز. ، هم صحبت شده بودند

 که روی تخت چوبی که گوشه ی باغ بود دراز نایمتوجه مهتاب شدم که به س. میردک
  : طعنه گفتمابه پهلوش زدم و ب. کشیده بود چشم دوخته بود

  
  !؟ی گردی میزیدنبال چ!  شده؟یزی مهتاب چ-
  
  !؟ی دنبال چ-
  
  .ی شدرهی خنای ساعته به سمیتو ن!  دونمی نم-
  

  : من گفت لب هاش رو پر کرد و روبهیلبخند
  
  !هی ی دوست داشتنیلی خ-
  
.  تابلو نباشنقدریدختر ا!  هایبد جور خاطر خواهش شد! بر منکرش لعنت.  بله-
  .ری خودتو بگکمی
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  . کنمی افته دست و پامو گم می دونم چرا تا چشمم بهش می نمکتای -
  
  !ی از بس که خنگ-
  

  :با خنده گفتم.  نگفتیزی کرد و چسکوت
  
  !؟ی دوسش داریلی خ-
  
 خونه مون ادی زنی همی بود و برانی متیمیدوست صم.  عاشقش بودمی از بچگ-

 یوقت.  عمرم بودی روزهانی بود سخت ترسی که انگلیمدت. رفت و آمد داشت
  . دادنهی رو بهم هدایبرگشت انگار دن

  
  !ی دکتر شدی آقانی ی کماالت افتهی شی حساب ، حسابنی پس با ا-
  

  .با خنده گفتم همین جا باش تا من برگردم.  شدرهی خنایه س و باز هم بدی خندبلند
  
.  با چوب زیر پامو کندم و یه کرم از توی گل برداشتم و روی یه برگ گذاشتمشو

  :مهتاب با تعجب گفت
  
  ! چی کار می کنی؟-
  
  ! همین جا باش تا برگردم-
  
ی تونستن ما  اونجایی که ما نشسته بودیم سینا و آرمین که کنارش نشسته بود نماز

آرمین با . باالی تخت یه درخت سیب بزرگ بود. آروم به طرفشون رفتم. رو ببینن
آروم با یه برگ دماغ . گیم گوشیش بازی می کرد و سینا هم چشمش رو بسته بود

سینا با عصبانیت به آرمین پس . مسینا رو خاروندم و خودم پشت درخت قایم شد
  .گردنی زد
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  !می زنی؟چرا ! وحشی: آرمین
  

  . بهش چشم غره رفت و من آروم خندیدمسینا
  

یواش ! من خودم همه رو اذیت می کنم اونوقت تو منو اذیت می کنی؟: آرمین
سینا برگشت . برگی رو که کرم رو توش گذاشته بودم رو روی پیراهن سینا انداختم

  :که آرمین رو بزنه که آرمین گفت
  
  !دیوونم کردی!  ای بر پدرت لعنت-
  
  !خیلی بی مالحظه ای آرمین-
  

  : یکی زد پس گردنش و گفتآرمین
  
  !ثانیا چرا اینقدر دری وری می گی؟! اوال این تالفی بود-
  
  !اصال تو اینجا چی کار می کنی؟! چرا نمی زاری یکم استراحت کنم؟-
  
به تو ! بعدش هم می خوام به دوست دخترم زنگ بزنم! من دارم بازی می کنم-

  !چه؟
  
  !بی کار! برو یه جای دیگه! برو، برو مزاحم من نشو. یه جای دیگهپس برو -
  
  !می رم ولی اگه یکی دیگه اذیتت کرد نگو من بودم ها-
  

  . بلند شد و رفت و منم می خواستم برم که یه دفعه یه چوب خورد تو سر سیناآرمین
  

  : که از عصبانیت صداش دو رگه شده بود به آرمین خیره شدسینا
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  !ی کنی دیوونه؟چی کار م-
  
هیچی می خواستم قبل از رفتن یه کاری کرده باشم که ال اقل به خودم دلخوشی -

  !بدم که بیخودی از اینجا بیرونم نکردی
  
  !آخ سرم! تو دیوونه ای آرمین-
  

  . دستشو روی سرش گذاشتبعد
  
دستمو جلوی دهنم گرفتم و برگشتم به مهتاب نگاه .  کار آرمین خنده ام گرفتاز

  !هی اشاره میداد و من نمی فهمیدم چی می خواد بگه. مکرد
  

  : هو یکی دستمو از پشت گرفتیه
  

  : هو یکی دستمو از پشت گرفتیه
  
  !می خواد بگه من پشت سرتم-
  

  : و با حرص نگاش کردمبرگشتم
  
  چی کار میکنی؟-
  

  .دارم یه مجرم رو دستگیر می کنم: سینا
  
  !تو دکتری یا پلیس؟-
  

  : و گفتخندید
  
  !ولی فعال باید تنبیه بشی! تو هرچی می خوای فکر کن-
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  !فعال یک هیچ به نفع منه-
  
  . یک مساوی می شیم-اگه تنبیه بشی یک-
  

  :برای همین با مهربونی گفتم.  دونستم نمی تونم از دستش فرار کنممی
  
  !سینا جون؟! سینا؟-
  
  : بداخالقی گفتبا
  
  !رکاری که من می گم بکنیباید ه! بی خودی سعی نکن گوشامو دراز کنی-
  
  !و اگه نکنم؟-
  

  : باال انداخت و یکم بهم نزدیک شد و گفتابرو
  
  .اونوقت منم ولت نمی کنم-
  

  :نگاهی به مهتاب انداخت و گفت.  داغ شدتنم
  

  :نگاهی به مهتاب انداخت و گفت.  داغ شدتنم
  
.  می مونیماونوقت همه می رن و فقط منو تو! فکر نمی کنم مهتاب هم لومون بده-

به نظرم تنبیه من ! تازه اگرم تونستی فرار کنی تو رو به خاطر کارت تنبیه می کنن
  !می فهمی که چی میگم! بهتر از نیش و کنایه باشه

  
  !تو خیلی بدجنسی-
  

  : شانه باال انداخت و گفتبازم
  
  !خودت انتخاب کن-
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  !خیله خب بگو باید چی کار کنم؟-
  
  !بزار فکر کنم! اووم-
  
  : درخت سیبی که کنارش نشسته بودیم نگاه کرد و گفتبه
  
  !باید اون سیبو برام بکنی-
  
من نمی ! امکان نداره!نه!نه! یعنی از درخت برم باال؟! سیب بکنم؟! من؟! کی؟-

  !تونم
  
  !میل خودته-
  
  !اینقدر بدجنس نباش! خواهش می کنم-
  

  : به طرفمون دوید و گفتمهتاب
  
  !چی شده؟-
  
  !ا سینا می خواد منو تنبیه کنهفقط آق! هیچی-
  

  ...ولی! یکتا تو کارت اشتباه بود: مهتاب
  

  : طرف سینا و گفتبرگشت
  
  !چی تنبیه ای براش درنظر گرفتی؟-
  

  !باید اون سیب و برام بکنه: سینا
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باور نمی . تقریبا نوک درخت بود.  سیبی که سینا بهش اشاره می کرد نگاه کردمبه
  :مهتاب با تعجب گفت! م باشهکردم سینا اینقدر بی رح

  
  !یکتا از پسش بر نمی آد! چیدن اون سیب کار خیلی سختیه-
  

  .چون کار سختیه انتخابش کردم: سینا
  

البته مطمئن نبوم .  اینکه بهش نشون بدم از پس هرکاری برمی آم قبول کردمبرای
جاعت هم یکم ش. با کمی دلهره و استرس از درخت باال رفتم. که از پس این بربیام

  !چاشنی کارم کردم که کسی به ترس درونم پی نبره
  

روی یه .  رو دور درخت حلقه کرده بودم و به وسیله ی شاخه ها باال می رفتمپاهام
  .شاخه ی محکم ایستاده بودم

  
  !اون سیبو می گی؟-
  
  !کناریش! نه-
  
  !کردیچون دیدی می تونم اینو بکنم کارمو سخت تر ! دروغ نگو:  عصبانیت گفتمبا
  
  !تو نمی تونی بچینیش گردن من ننداز. من از اولش هم اونو می خواستم-
  
شاخه ترک برداشت و من از ترس بدون اینکه حرفی .  حرص پامو یکم جلوتر بردمبا

اما همین که می خواستم . دستمو دراز کردم و سیبو چیدم. بزنم همونجا ایستادم
  .ت و من جیغ زدمپامو بلند کنم که برگردم شاخه تقریبا شکس

  
  !یکتا: مهتاب

  
  !مواظب باش: سینا
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شانس . بازم سعی کردم برگردم که ایندفعه شاخه کال شکست و افتاد.  ندادمجوابشو
اگه از اون ارتفاع . سیب از دستم افتاد. آوردم با دستم یه شاخه ی دیگه رو گرفتم

هم نمی ) سینا(اونوقت آقای دکتر! می افتادم یا فلج می شدم یا ضربه ی مغزی
  !تونست واسم کارى بکنه

  
  :فقط صدای سینا رو شنیدم که می گفت.  هامو بسته بودم و جیغ می زدمچشم

  
  .خودتو بنداز تو بغلم-
  

  : داد زدمتقریبا
  
  !ازت متنفرم! بروگمشو-
  

  :چون با التماس گفت.  اون از من بیشتر ترسیده بودانگار
  
  ! کنبهم اطمینان! یکتا ازت خواهش می کنم-
  
  
  

جرات نداشتم چشم !  دونم چرا، اما دستامو باز کردم و دیگه نفهمیدم چی شدنمی
  :یه نفر موهامو نوازش می داد. هامو باز کنم

  
  !چشم هاتو باز کن یکتا-
  

یه لحظه ! محکم بغلم کرد و موهامو نوازش داد. سینا بود.  هامو باز کردمچشم
  :ی خیلی محکم بغلم کرده بودول. مثل شوک زده ها هلش دادم. ایست کردم

  
  !تکون نخور!  خواهش می کنم یکتا-
  
  !برو کنار-
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  : کرد و گفتولم
  
  . ایندفعه بی خیال شدم ولی دفعه ی بعد ولت نمی کنم-
  

  : چشم غره زدم و با تشر گفتمبهش
  
  !سیب تو کوفت کردی؟-
  

  : و گفتخندید
  
  ! یک مساوی- یک-
  

  :ود رو بهم داد و گفت اومد و لیوان آبی که دستش بمهتاب
  
  !بیا اینو بخور-
  

  :می خواستم بلند شم که سینا با اخم گفت.  کم آب خوردمیه
  
  !نه تکون نخور-
  

  . نگاهش کردمهتاب
  

  !بهتره یکم بشینه: سینا
  

  : انگار که با خودش حرف می زنه گفتبعد
  
  .من خودمو نمی بخشم-
  

  !شانس آوردی افتادی بغل سینا: مهتاب
  

  . نزدمحرفی
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پام یکم درد می کرد ولی زود خوب !  دقیقه ی بعد با مهتاب برگشتیم پیش بقیهچند
  . شد

  
خانم ها مشغول آشپزی .  که یکم تاریک شد به ویالی خودمون که برگشتیمهوا

میز رو چیدیم و بقیه رو . من و پریسا هم کم و بیش بهشون کمک می کردیم. بودن
همین طور . سینا بیاد و من بتونم کنارش بشینماز عمد یکم لفتش دادم تا . صدا زدم

  !هم شد
  

. بآلخره فرصتی که منتظرش بودم پیش اومد.  یه طوری میخواستم تالفی کنمهمش
سینا برگشت که دیس برنج رو برداره منم یواش طوری که کسی نفهمه ظرف ماست 

ظرف رو طوری گذاشته بودم که . رو کنار دستش گذاشتم و مشغول خوردن شدم
 و همش می میخوردوقتی سینا دیس رو سر جاش برگردونه آرنجش به ظرف ماست 

اما از بد شانسی من دستش خورد و ظرف ماست ریخت روی پیراهن ! ریخت روش
هیچ کس به . می خواستم داد بزنم اما فقط به سینا نگاه کردم. من و همش کثیف شد

که بیشتر حرصم رو درمی لبخندی گوشه ی لب سینا بود . جز مامان متوجه من نشد
  :آروم در گوشم گفت. آورد

  
  !باید حواست رو جمع می کردی و ظرف رو یکم اینطرف تر می زاشتی-
  
  !واقعا که پررویی-
  
  !به هر حال تو هم اذیتم کردی. موضوع امروز و فراموش نکردم-
  
  !پررو-
  
  ! یک به نفع من-فعال دو-
  

  .یمبلندتر حرف بزنید ما هم بشنو:  شهالخاله
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 عمیقی کشیدم و بلند شدم و از همه تشکر کردم و رفتم و لباسم رو عوض کردم نفس
پسرها دسته . کم کم همه می اومدن و یه جا می نشستن. و به اتاق نشیمن رفتم

با هیجان تخمه می شکستن و وقتی تیم مورد عالقه . جمعی فوتبال نگاه می کردن
 بازی استقالل و پرسپلیس بود و هیجان .شون گل می زد کلی داد و بیداد می کردن

  :سارا کنارم نشست و گفت. زیادی داشت
  
  .از فوتبال متنفرم-
  

  : لب گفتمزیر
  
  !مخصوصا حاال! منم همین طور-
  

  : نگاهش کردم و گفتمیکم
  
  !من یه نقشه ای تو سرمه-
  
ویالی بغلی هم که خالیه ! فکر خوبیه! می خوای برق رو قطع کنی؟! ای بدجنس-
  !چراغ هاش خاموشهو 
  
  !پس هستی؟-
  

  : فکر کرد و بعد چشمک زد و گفتیکم
  
  .هستم-
  
با .  هم بلند شدیم و به بهونه ی رفتن به اتاقمون یواشکی از ویال اومدیم بیرونبا

دکمه ی کنتور رو پایین آوردیم و با خنده . خندم گرفته بود. خنده رفتیم پشت ویال
رفتیم پایین . تاریک بود و کسی ما رو ندید. یالبا نور گوشی هامون برگشتیم سمت و

  :سارا گفت. پله ها
  
  .داشتم کتاب می خوندم!  برقها چرا قطع شدن؟-
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  : خندیدم و گفتمآروم

  
  .بیا بریم یه جا بشینیم!  عیبی نداره-
  
بزرگترها ترجیح دادن توی ویال بمونن و یکم .  پیشنهاد پریسا رفتیم کنار ساحلبه

  .استراحت کنن
  

  . هم به بهونه ی خستگی و سردرد باهامون نیومدپرهام
  
  .  نشسته بودممای و ننی آرمنیمن ب.  آتیش روشن کردندنای و سنی و آرمماین

  
پریسا و سارا .  نشسته بودندمای من و نی و مهتاب هم کنار هم و درست روبه رونایس

  .هم با یکم فاصله کنار نیما نشسته بودند
  

  : خوندی زد و میده بود و برامون م رو آورتارشی گنیآرم
  

   و منی سفر کردتو
  

   ها همچو صد سال گذشهی که در آن عمر درثانی سه روزدو
  

   جا را گشتمهمه
  

  دمیی جا پوهمه
  

   جا پرسه زدمهمه
  

   اثر از شبنم مندمی ندچون
  

   سر دادمی اهیگر
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   زد و چشمدهی رمالبی به سکه
  

  ای تر شد و دامن درنیآست
  

  "ار شکستبردلم خ"
  

  بردلم خار شکست"
  

   چو نهادم آن شبنی به بالسر
  

   با تبدمی خواب تو دیی الحظه
  

   و نگراننی غمگکه
  

  ی جنونت بودی صحرای وانهی دادی
  

   و به دل غصه فراوانش بودیلی لی گلو بغض سفر و به لب قصه به
  

   تجسم زفراغنیا
  

  " برسرم دار شکست"
  

  "برسرم دار شکست"
  

   و به شهر رو کردمنی بال آوازه زشدم
  

   رخت بو کردمی ها را به تمناالله
  

  ،ی رفتی را که تو گهگاه از آن می اکوچه
  

   قامتدهی آن سرو خمریز
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   رودى که هنوز نقش تو در آبش هستلب

  
   غریبانه به آن تکیه زدم و به یاد تو به او خو کردممن

  
   بر نقش تو در آب زالل آن رودنگه

  
  "رم زار شکست خواب در چشم ت"

  
  " خواب در چشم ترم زار شکست"

  
   زان سرو بکندم که بسازم گیتارشاخه

  
   زنم بهر تو یارتا

  
   تارش ز عروق دل خونین کندمسیم

  
   ى رشته ى قلبم ز فراغت شده بود صد پارههمه

  
   با موى پریش سر خودلیک

  
   هم کردم و گیتار قشنگى شده بودسر

  
   سروچوب

  
   ى دلرشته

  
  د سپیموى

  
   بود گیتارمشده
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   رسیدم بنوازم ز سفر کرده ى خودچو
  

   دریغا که ز بخت سیه اماى
  

  " چوب گیتار شکست"
  

  " چوب گیتار شکست"
  

   چو نسیم سحرىصبحگاهان
  

   جان پرور الله به مشامم آوردعطر
  

   کلبه ى ویرانه ى خود پیمودموادى
  

   لنگان، اشک ریزانلنگ
  

   رسیدم به غمین خانه ى خودچو
  

  خونین ز جگر بر زد و ناگه به سرم آه
  

  " در و دیوار شکست"
  

  " درو دیوار شکست"
  

   اى رفته سفر،اینک
  

   اى رفته به قهراینک
  

   و خون جگرمنم
  

   از این کوچه ى محزون بگذرباز
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   ز هجران و فراغ تو دگرکه

  
  " استخوان تن تبدار شکست"

  
  " استخوان تن تبدار شکست"

  
  

 ی واقعا فوق العاده قشنگ منیآرم. می شد همه براش کف زد خوندنش تمومیوقت
  . هم داشتینی دل نشیزد و صدا

  
 ی واقعا فوق العاده قشنگ منیآرم. می خوندنش تموم شد همه براش کف زدیوقت

  . هم داشتینی دل نشیزد و صدا
  

  : نشسته بود با لبخند گفتنی که کنار آرمسارا
  

  !نی بود آرمبای زواقعا
  

  . اون دختره افتادمادی بای زی گفتیراست...! بایز: نیآرم
  

  !کدوم دختره؟:  شد رهی خنی درشتش به آرمی با چشم هاسارا
  

 ی خردی دونم کدوم آدم بیاما نم.  بودبای مون اسمش زهیدختر همسا: نیآرم
 ماهه شیدماغش رو فر ش. گوشاش مثل باد بزن بود.  گذاشته بودبایاسمش رو ز

.  بودشیاول جوون.  هم نداشتیطفلک سن.  بز بودیمثل لب هالب هاش . کرده بود
 نی آرم":  گفتی مدی دی تا منو مشهیهم.  نداشتگهی دشتریفوقش نودتا، صدتا ب

 ها رو نی ا-"! دارم؟یبه نظر تو من سن! ؟ی شدری پگهی گن تو دیجون چرا به من م
... نی نداریکه سن خانم، شما بای نه ز": گفتمی من هم م- گفتی لرزون مییبا صدا

 فقط تو منو ": گفتی و مدی خندی اون طفلکم م"!حّقا که اسمتون برازنده است
  ! کال من درک باالیی دارم"! جوننی آرمی کنیدرک م
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 یبچه ها شما نم:  گفتدی خندی همون طور که مماین.  خندهری زده بودن زهمه
  ؟!ومدهی چرا پرهام ننیدون

  
  ! همش تو خودشهمی اومدیاز وقت!  اومده؟شی پی مشکل: ادامه دادسای رو به پربعد

  
  ! ندارهیاتفاقاً من هم متوجه شدم که حال و روز خوب: سایپر
  
 رقصان آتیش چشم ی انداخته بود و به شعله هانیی ساکت و مغموم سرش رو پانایس

  .دوخته بود
  
و به  جدا شد هی از بقیبا عذر خواه.  همه ساکت شدندنای سی زنگ خوردن گوشبا

  . رفتی اگهیسمت د
  

 نای به سیطور. از رفتارش خنده ام گرفته بود.  رو بدرقه کردنای با نگاهش سمهتاب
  . کرد که سارا هم متوجه شده بودینگاه م

  
  !ییبایعجب مهتاب ز:  با خنده گفتنیآرم

  
  !؟یباز تو شروع کرد: ماین

  
ر مهتاب نشست و  برگشت و دوباره کنانای خواست جوابش رو بده که سی منیآرم

 به تهران گهی دو روز ددیاآلن بهم خبر دادن که با. متاسفم که تنهاتون گذاشتم: گفت
 تونم تا اومدنش ی کن چون نمی عذرخواهنیمهتاب جان از طرف من از مت. برگردم

  .صبر کنم
  

  ! داداش؟ی برگرددیچرا با: سارا
  
  .ه ماهک بزنمولی قبل از رفتن باید یه سری ب.  کم کار دارمهی: نایس
  

  .منم باهات میام: سارا
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  ! ندارهیی بدون تو صفانجایا.  شدفیچقدر ح: مهتاب
  
 به ی نگاه مسخره انایس!  خندهری و پق زدم زرمی خنده ام رو بگی نتوستم جلوگهید

  . نگفتیزیمهتاب انداخت و چ
  
  :فت کرد و گهی به بقی نگاهنیآرم.  خودش رو گرفته بودی هم که به زور جلوماین

  
  !ده؟ی ورپری خندیچرا م! یریحناق بگ! هه،هه

  
 آد باهم شنا ی میک:  هو بلند شد و گفتهی نی بهش چشم غره رفت و آرمماین

  ! دارهزهی جاهی من شی تونست زودتر به ساحل برگرده پیهرک! م؟یکن
  

  ؟!هی ات چزهیجا:  با خنده گفتنایس.  رو نگاه کردنگری همدهمه
  

   Secrete! کر ِته سگهیاونش د: نیآرم
  
  ! اش رو ندارمی که اآلن آمادگیکیمن : ماین

  
تا تو ! ی خودتو آماده کنی تونیم:  انداخت و گفتمای نی به سرتاپای نگاهنیآرم

  بدو پسر خوب.  من اومدمیشلوارتو بکن
  
چرا :  نازک گفتی به اندامش داد و با صدای قرنیآرم.  بهش چشم غره رفتماین

 هی ی اهیحاال پا! دختر باید محجوب باشه! آفرین!  نزدمیحرفمن که ! سرخ شدی؟
  ؟!نه
  
  !نیآرم:  با اخم گفتماین

  
  . به ما اشاره کردبعد

  
آخه تو !  باز کنه-مای نی اشاره به ابروها- اون طناب ها رو دی بگنیبابا به ا: نیآرم

  .بابا منظورم شنا بود!  پسر؟ی منحرفنقدریچرا ا
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  !من آماده ام: د و گفت شرتش رو درآوری تنایس
  

  : نگاهش کرد و گفتماین.  داشتیعضالت قو.  موندرهی بدنش خی رونگاهم
  

  ! سردهیلیهوا خ! ؟ی بری خوای که میمطمئن
  
  . هم لبخند زد و سر تکون دادماین.  گفتیزی چمای لبخند زد و آروم در گوش ننایس
  
 بود و نگاش ستادهی ا همونجانیآرم.  خودش رو داخل آب اندخترجهی شهی با نایس
  . کردیم
  
  !؟ی آیچرا نم: نایس
  

 نگذشته بود هیاما هنوز چند ثان.  شرتش رو در آورد و داخل آب شدی هم تنیآرم
  .دنی خندیهمه به حرکاتش م.  اومدرونی و داد از آب بغیکه با ج

  
نه اصال ! یری زخم بگاهیس!  کارت کنه؟یخدا بگم چ!  پسری شلی ذلیاله: نیآرم
اصال تو ! ... نه، نه،نه،نه! یریوبا بگ! نه،نه،نه! یرینه، نه طاعون بگ! یریبگسل 

  !دکتری هیچ مرضی نمی گیری
  
  ! خودت بودشنهادیشنا پ! ؟ی گی می معلوم هست چنیآرم: ماین

  
  . شکر خوردناینه س. من شکر خوردم: نیآرم

  
  !؟ی دی چرا فحش منیآرم! ه...ا: سارا

  
 یی شکر بود خودم تنهایاصال هرچ. ه داداش تو فحش بدممن الل بشم اگه ب: نیآرم

 به بعد هر نیاز ا!  داشت المصبی چه مزه ای دونی نم،ی جات خالماین. خوردم
فقط حواست .  دمی خواد شکر به خوردت می برمت تا دلت می میوقت خواست

  ! هایری گیمرض قند م! ی نکنی روادهیباشه ز
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  . نشستشیآت اومد و کنار رونی از آب بنایس
  

  ! های خوریسرما م! ؟ی لباست رو بپوشی خوای نمنایس: مهتاب
  

  !بادمجون بم که آفت نداره! نه بابا: نیآرم
  
  : گفتمی دفعه عطسه زد و من به شوخهی.  و سر تکون داددی خندنایس
  

  ! زنهی ها آفت می بادموجون بم هم تازگنکهی امثل
  

  !م اینجا می خوردیمکاش یه کم تخمه و میوه می آوردی: پریسا
  

  .من تخمه دارم: آرمین
  

  !خب بده بخوریم دیگه: پریسا
  

  : از اینکه آرمین چیزی بگه نیما با عصبانیت گفتقبل
  

  ! بخدا اگه یه کلمه ی دیگه حرف بزنی خودم می کشمتآرمین
  
مگه من . همین فردا می ریم طالقت می دم! مگه دخترم اینقدر پررو می شه! ه...ا

  !می خواستم بهش تخمه بدم دیگه! ؟ منحرفچی گفتم 
  

بعد از توی جیبش یه مشت تخمه درآورد و .  رو خیلی کشیده گفت" تخمه " ی کلمه
  .به پریسا داد

  
  !به ما هم بده دیگه: سارا

  
  !ولی دوتا می تونه بره بیاره! دیگه تموم شد. شرمنده سارا خانوم: آرمین
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  !دوتا؟: سارا
  

  !سه تا می شه! وتا می شهد!  همین یکتاستمنظورم
  

  . خندیدن و من با مشت به شونه ش زدمهمه
  

  "!یکتا؟" تونی مثل آدم بهم بگی نمی
  
  . برو یکم خرت و پرت بیار هرچی خواستی بهت می گمتو
  

درو آروم باز کردم تا کسی متوجه ی .  شدم و بی حرف به سمت ویال برگشتمبلند
یه کم تخمه و آجیل . ه نمی زاشت برگردمچون اگه مامان منو می دید دیگ! من نشه

یه . آروم اومدم بیرون. توی یه ظرف ریختم و یه کم میوه هم توی یه ظرف گذاشتم
تنها هم .  کم از تاریکی می ترسیدمیه. رفتم پشت ویال. دفعه یاد برق ها افتادم

ظرف ها رو روی زمین گذاشتم و با نور گوشیم دکمه ی . ولی مجبور بودم. بودم
گوشی . یه کم سرو صدا از توی ویال می اومد. تور رو به حالت اولش برگردوندمکن

  .رو توی جیبم گذاشتم و ظرف ها رو برداشتم و به طرف ساحل برگشتم
  

  :می خواستم برگردم که یه صدایی گفت.  وقتی رسیدم کسی نبودولی
  

  . که تا اینجا اومدی برنگردحاال
  
  . ترس برگشتم سمت سینابا
  
  !جایی؟ اینتو
  
  !مگه بچه ها رو ندیدی؟!  چرا اینجایی؟تو
  

  :یه هو از دهنم پرید.  ها رو روی یه سنگ گذاشتم ظرف
  
  . رفتم برق ها رو وصل کنمنه
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  .سوتی بدتر از این نمیشد. قهقه ی سینا به هوا رفت.  گذاشتم جلوی دهنمدستمو

  
  !جالبه! ب بخونین؟واسه همین تو و سارا رفتین کتا!  تو برق ها رو قطع کردی؟پس

  
  ! دو مساوی-دو
  

  . و کنارم نشستخندید
  

  ! سیب بهم بدهیه
  

تنم داغ . اما بجای اینکه سیبو بگیره مچ دستمو گرفت.  سیب برداشتم که بهش بدمیه
  :سیبو ول کردم و گفتم. شد

  
  . ول کندستمو

  
  : نزدیک تر شد و در گوشم زمزمه کردبهم

  
  !من به نفع تو کنار می کشم! کنیم؟ نیست این بازی ها رو تموم بهتر

  
  : هام و ریز کردمچشم

  
  !منظور؟

  
  : توی دستش گرفت و گفتدستمو

  
  !اینقدر مغرور نباش! حرفی رو که تو دلته بزن!  خوب می فهمیمنظورمو

  
از حق نگذریم تو گلوی خیلی ها گیر می !  خودتو تحویل میگیری آقای دکترخیلی
  .ولی من اونجوری نیستم! کنی

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

105

  : دستمو محکم از دستش بیرون کشیدم و گفتمبعد
  

  !زحمت آوردن اینا رو هم خودت بکش!  بخیرشب
  

اعتراف می کنم که واقعا تیکه ی خوبی . هنوز تنم داغ بود.  سمت ویال برگشتموبه
  .بود

  
 الی گردش به ویما هم اون روز بعد از کل.  به تهران برگشتنای روز بعد سدو

 به ی همگسای پرشنهادیبه پ. می به ساحل برمی تونستی بود و نمیهوا بارون. میبرگشت
 میمشغول صحبت بود.  بار پرهام با ما همراه شده بودنیا. می رفتاطی حی توقیآالچ

چون زبانم خوب بود، راحت .  شروع به صحبت کردیسیانگل. که تلفنش زنگ خورد
فت فعال وقت فقط قربون صدقه ی طرف رفت و آخرشم گ.  گهی می چدمی فهمیم

  !نداره
  

 در آورد و کنار بشی اش رو از جی گوشی با مسخره بازنیآرم.  رو قطع کردیگوش
  :گوشش گرفت و گفت

  
 ی من، من بدون تو معنا ندارم، اصال تو همه دی امی برم عشق من، همه قربونت

 یخب فعال کار! اصال تو خود منی! خاک تو سرم... ،ی عشق من،ی عمر من،یوجود من
  ! جونمی هانی وقت ندارم، بای هانیرندا

  
واقعا شورش رو !  کنملتیخاک بر سر زن ذل:  و گفتدی محکم تو سر پرهام کوببعد

. مثال حرفت رو نصفه بزن! یری خودتو بگدیدر مقابل زن جماعت با!  هایدرآورد
 در دیزن با.  آن طرفتی مشتریب! ری اشون نگلیتحو.  اش فکر کننهیبزار واسه بق

  . آدی مرد به زانو در بمقابل
  
  ! تر بروواشی! چه خبره؟! ی،هویهو: سایپر
  

 ی خورده هر مردزیاصال چ! رهی باشه که بخواد خودشو بگیاصال پسر، سگ ک: نیآرم
 نیاصال ا.  زن رو داشته باشهی در همه حال هوادیمرد با. رهیکه بخواد خودشو بگ

 ی خصوصیرو حموم کنه، کارها مرده که لباس بشوره، ظرف بشوره، بچه فیجز وظا
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 ی تو سرچاره،ی مرد بدبخته، خاک برسره، ب کنه، اصالزی کنه، خونه رو تمزیبچه رو تم
اصال !  گفته که مرد آدمه؟یاصال ک!  شهیخوره، اصال مرد جز آدم ها محسوب نم

  ... گفته مردیک
  
  . گفتی زد می که به سرش می ها رو درحالنیا

  
  :مهتاب.  کردیاه م نگهی با خنده به بقسارا

  
  !؟ی رفتی قربون صدقه اش منطوری بود که ای حاال کپرهام

  
  . افمیج: پرهام

  
 دونم چرا اصال از رفتارش خوشم ینم.  اظهار نظر کردهی حرفش هرکس نی ابا
  .ومدین

  
  . دعوت کنهالی فردا شب به وی شد که پرهام دوست دخترش رو براقرار

  
 گرفته بودم و نییسرم رو پا.  رفتماطیرزش به ح وی روز بعد همراه سارا براصبح

  :سارا با خنده نگاهم کرد و گفت.  زدمیچرت م
  
 اآلنم که ،یومدی و نی که درد پات رو بهونه کردروزی و پرروزید! ی تنبل شدیلیخ
  ؟!ی ورزش کنی خوای میپس ک! ی زنی چرت مینطوریا

  
 ال،ی خی ب؟ی گرفتیچرا جد گفتم تو یزی چهی شو، بابا من الی خی ترو خدا بسارا

  . ها رو ندارمی سوسول بازنیمن حوصله ا
  

  !ای نشو، زودباش دنبال من بتنبل
  

 رو کامل اطیهنوز دور ح. دمی ناچار دنبالش دوستی دونستم دست بردار نی مچون
  : چمن ها نشستم و با التماس گفتمی بودم که همونجا رودهیندو

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

107

  . جون ِ مادرت دست بردارسارا،
  
اشهی که نمینطوریا. نمیپاشو بب...! ا .  
  

 ی رو دور زد و وقتاطی حهی شد و خودش بقالی خی بلند شدن ندارم بی نادی دیوقت
  : کنارم نشست و گفتدیدوباره بهم رس

  
  ! ممنوعی تنبلگهی از فردا د،ی خوب در رفتامروز

  
  . بخوابمکمی گهیترو خدا بزار فردا د!  های هستی دختر تو عجب آدمیوا
  

 الی رفت و چند لحظه بعد از ونگی اومد و به سمت پارکرونی لحظه پرهام به بهمون
  . زدرونیب

  
 خودم فکر کردم که حتما رفت به استقبال دوست دخترش و تا شب باهاش شیپ

  .نجای آن ایخوش بگذرونه بعدش هم ب
  

 صبحانه  شده بودندداری که تازه بهی و با بقمی ربع بعد داخل رفتکی و سارا هم من
  .میخورد

  
 الی به وکلی دختر خوش ههی برنگشت و بعد از نهار همراه الی نهار به وی براپرهام
 اش رو برداشت و مانتوش رو هم از تنش ی روسرالیبه محض ورود به و. اومد

  .درآورد
  

 با لب و لوچه ومدهی نسترن که مشخص بود از دوست دختر پرهام خوشش نخاله
  . کردیرس باهاش احوال پزونیآو
  

 درشت که با ی شده و چشم هاتی الی هایموها.  داشتی و الغردهی کشصورت
به سمتش رفتم و دستم رو دراز کردم و و به .  اومدی اش جور در نمدهیصورت کش

  . هستمکتای خوش وقتم، من دنتیاز د:  گفتمیسیانگل
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  . هستی هم کلمن
  

  ...ای مثل حسادت یحس.  کرده بودمدای پی نسبت بهش احساس بدناخودآگاه
  

  . اش با هم خلوت کرده بودنیپرهام و مانکن خارج. می باهم به ساحل رفتهمه
  

 ی زد و کلی کمرش باز بود منیی که تا پای پر برداشته بود و پشت لباس کلهی نیآرم
 بود روده بر کیاز خنده نزد. نهی رو ببنی تونست آرمی گشت نمیهربار که برم

.  دست بردار نبودنی اما آرمرهی رو بگنی آرمیکرد جلو ی میپرهام سع. میبش
 پسر، دستم ینی نبریخ! آخ:  زدغی بلند جنیآرم. پرهام دستش رو از پشت گرفت

 واال حسابت رو ستمی نفتی که حرفیح.  آوردهریمظلوم گ!  خدای وا،یوا. قطع شد
   بگهنی به ایزی چهی یکی خدا یا. دمی رسیم
  

  . ات ندارمی من که کار؟ی کنی منیچرا همچ: پرهام
  
  . حرکاتش به خنده افتاده بوددنی اما با دگهی می چنی آرمدی فهمی نمنکهی با ایکل
  

 پرهام به دنی گردش و البته دی برایستی گروه تورهی با ی گفته بچه ها کلطبق
  . رفتندرونی به بی ساعت بعد پرهام و کلکیحدود .  اومده بودرانیا

  
با خنده و البته از . خاله نسترن با اخم مشغول پختن غذا بود. می برگشتالی هم به وما

 غذا ها نی آخه عروس تون از ا،ی درست کنی خارجیخاله بهتره غذا: حرص گفتم
  .دوست نداره

  
انگار ! ببین چه لباسی پوشیده!  سررهی خیدختره . پس بهتره کوفت بخوره: خاله

  !اومده پارتی
  

  : و گفتدی لبش رو گزبعد
  
  ! هم که کردمبتشیغ! تغفر اهللا اس-
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 هی.  بودنای از سجیمس.  اومدلمی موباجی مسیهمون لحظه صدا.  خنده به اتاق رفتمبا
  . استراحت کردمیجوابش رو دادم و تا آماده شدن غذا کم.  بودبایمتن ز

  
از حرکات پرهام .  و پرهام هم تازه اومده بودندی رفتم کلنیی شام به پای برایوقت

.  بودی کارهی مشغول به یبعد از شام هرک. د که تا خرخره خورده بودمشخص بو
 اومد که پرهام دوستش داشته باشه و یبه نظر نم.  نظر داشتمری رو زیپرهام و کل

  ! خوش بگذرونهاش با هی خواد چند صباحیمعلوم بود فقط م
  

  رو بغل کرده بود که خالهی کلی کرد تو اروپا ست طوری که احساس مپرهام
 که با ی رو به هتلی ساعت بعد پرهام کلکی.  رفتینسترن مدام بهش چشم غره م

 از در خارج شدند خاله با اخم نکهیبه محض ا. دوست هاش توش اقامت داشتند برد
  :رو به عمو شهرام گفت

  
 گمی بهت میه. ستی نشی که کوچک و بزرگ حالی پسره رو پر رو کردنی ااینقدر

  ! ره؟ی مگه حرف تو گوشت مریبگ جلوش رو کمیآخه مرد 
  

 دنبالشون رفتن و ما دخترا نی و آرممای نانی و بهاره به شمال بنی قرار بود متچون
  .میهم به اتاقمون رفت

  
بهاره دختر خون .  اومدنالی و بهاره به ونی همراه متنی و آرممای ساعت بعد نکی

 هم که ول نیآرم.  کرد رو بازی زود با ما باب دوستیلی بود که خیگرم و مهربون
  .میدی خندی زد و ما میکن نبود و مدام حرف م

  
 بود میساعت سه و ن. می که متوجه گذشتن زمان نشدمی و حرف زدمیدی خنداونقدر

 یلی خهیظاهرا بق.  اومدمرونی بییمسواک زدم و از دستشو. میکه به اتاق خواب رفت
 خواستم بخوابم که یم. دمی لباس خواب پوشعیسر. زود خواب شون برده بود

  . نگه داشتالی در وی جلودمی پرهام رو دنیماش
  

 قهیبعد از چند دق.  رو خاموش کردم و در رو باز کردمری رفتم و دزدگنی به پاعیسر
! تازه متوجه شدم لباس خواب تنمه.  کرددنی من شروع به خنددنیداخل شد و با د

 نکهی بدون اعیسر.  شدمی نازک بود از خجالت داشتم آب میلیچون لباسم خ
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 و داخل اتاق شدم و دمی رو باال دوها حرف زدن به پرهام بدم تند، تند پله یاجازه 
  : شد و گفتداری بسای در پریباصدا. در رو محکم بستم

  
  ! شده؟یزیچ
  

 هی گرفت، رفتم یخوابم نم... بخواب! ستی نیزیچ! نه ، نه:  پاچه شدم و گفتمدست
  .خواب آور خوردم

  
 کردم ی و سعدمی کشیقینفس عم.  باورکرد دوباره چشم هاش رو بستاسیپر

  .بخوابم
  

 ادی کردم زی زد سعی پرهام پرپر می که دلم برانی با امی که شمال بودگهی ددوروز
  .دمی کشیازش خجالت م.  نشمی چشمش آفتابیجلو

  
اه  مکی خواست یمامان م.  رفتممای از برگشتن به تهران اول سر خاک خاله سبعد

 شتری کردم بی میسع.  اما من مخالفت کردمرهی بگی که تولدم بود برام مهمونگهید
 خوندم و ی بودم و درس مداری وقت بریشبها تا د. وقتم رو با درس خوندن بگذرونم

  .  شدمی خونه خارج مز رفتن به بهشت زهرا ای اوقات براشتریب
  
  
د از من خواست که باهم  به خونه مون اومده بونی روز که طبق معمول آرمکی
مامان به . به مامان نگاه کردم. می خواست تنها باشیتعجب کردم که م. می بررونیب

. می رفترونیمن هم آماده شدم و باهم به ب.  موافقت سرش رو تکون دادینشانه 
 یکم. دی خری و دوتا بستنشد ادهیپ.  نگه داشتی فروشی بستنهی ی جلونیآرم

  :گه داشت پارک نهی یجلوتر جلو
  
  ! منی شو بانوادهیپ

  
. می نشستمکتی نهی یرو. می شدم و باهم داخل پارک شدادهیپ.  ام گرفتخنده

  : اش رو خورد و به سمت من برگشتی بستننیآرم
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 ی بهت بستننجای ااوردمتیبابا من ن!  خورهی می با ناز بستنی چطورنیبب!  خدایا
  . موضوع مهم رو بهت بگمهی خوام یم. بدم

  
  : ابروم رو باال دادم و گفتمهی

  
  .ی مثل آدم حرف بزنی تو بلدمگه

  
  : با مشت به شونه ام زدنیآرم. دمی کوبنی ام رو محکم به زمی بستنبعد

  
  . من بخورمی دادیخوب م. واسش پول داده بودم! دهی ورپریا

  
 چه نمیخب، حاال بگو بب. ی شی نخور چاق می بستنادیتو هم ز.  ندارمدوست

  !مرگته؟
  

  : گفتی مقدمه و جدی بیلی خنیآرم
  
  . کنمی خوام ازت خواستگاریم
  

  ؟ی گفتیتو چ: چند لحظه نگاهش کردم!  بستخی تو تنم خون
  
  . کرددنی دفعه بلند بلند شروع به خندهی

  
 خواب و خوراک گهی دکتایبه جون خودت .  کردمی منیداشتم تمر!  زده نشوذوق

  ...تموم فکر و ذکرم شده سارا. ندارم
  

 ی بهشون نگاه می همونطورنیآرم.  لحظه دو تا دختر از کنارمون رد شدنهمون
  :گفت. کرد 

  
  !می محترم در خدمت باشی خانم ها-
  
  :  خنده گفتمبا
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  .ی کنی فقط به سارا فکر ممشخصه،

  
 ال،ی سهرا،ی سوزان، سمما،یمن به سامره، س.  کنمی فقط فقط که به سارا فکر نمنه،
  ...هی ، سمایحرا، سحر ، سون ساجده، سده،یسع
  
  ؟ی کنی م"س"، "س" یچه خبرته؟ ه:  خنده گفتمبا
  

  : رو باال برددستش
  

   هم بگم؟گهی دزی چهی!  اجازه؟خانم
  
  : خنده گفتمبا
  

  .بگو
  

  . رو نگفتمچارهی بسوسن
  

 کم هی نکهیبعد از ا. با خنده دنبالش کردم.  کرددنی بلند شد و شروع به دوبعد
  : نشستم و بهش گفتمگهی دمکتی نهی یدم و رو خسته شدمیدو
  

  .نی بشایب.  خسته شدمنیآرم
  
  : چمن ها نشست گفتی کم با فاصله از من روهی

  
  !ی منو بزنی خوایتو م! نُچ
  
  : اخم گفتمبا
  

   به من داره؟ی چه ربطی تو سارا رو دوست دارنکهی ااصال
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  . کنهی به مامانم بگو واسه من از سارا خواستگارتو
  
  ؟ی خودت زبون ندارگهم
  

  . کشمی خجالت ممن
  
  : گفتمی حالت مسخره ابا
  

ِ؟ی گی نممایچرا به ن... طفلک! یآخ  
  
  . سرش شلوغهماین

  
  چطور؟

  
  "!زنجان" ره ی دونم هر روز مینم
  
  : رو بلند کردم و گفتمفمیک
  
  ! زنم تو سر ِت های منوی انی آرم-
  

  : و گفتدی دهنش کوبی رودستشو
  

  . زنمی حرف نمگهی من داصال
  

  : اخم کردم و گفتمیکم
  

  . کنمی قبول مییچون تو! باشه
  

  :دی شد و اومد گونه ام رو بوسبلند
  
  .ی خوبیلیخ
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  .ی خواد خَرَم کنی خب نمخب،

  
  .دو روز بعد هم من با خاله صحبت کردم. می خونه برگشتبه
  
 کرد و قرار یار خواستگنی از سارا واسه آرمالی اوضاع و احوال هم خاله لنی ایتو

 قهی ی حلقه انی آستراهنی پهیاون روز . رنی رو با هم بگی و عروسیشد جشن نامزد
 لباس با رنگ چشم یرنگ طوس. دمی زانو ام بود پوشی اش تا باالیهفت که بلند

 بلندم رو ی مشکی رفتم و موهاشگاهیآرا مامان به شنهادیبه پ.  داشتیهام همخون
 و مانتو و دمیصندل هام رو هم پوش.  هم داشتمیمی مالشیآرا.  کردمیگودیب

 ی به سمت خونه آقامای و با مامان و بابا و ندمی لباسم پوشی ام رو هم رویروسر
  : به پهلوم زد و گفتسای پراطی حیتو. می حرکت کردیاحمد

  
  ! دارنی دم و دستگاهعجب

  
 شتریشون بخونه . داخل خونه دهنمون از تعجب باز موند.  نگفتمیزی و چدمیخند

  : گوشم گفتری زسایپر. پربود از اشیای گرون و قیمتی.  به موزه بودهیشب
  

 هم خوب نی آرمنیا.  داشته باشهی خونه انی همچی محسننی کردم ای نمفکرشم
  . تورش رو پهن کرده هاییجا
  

  . زشتهسا،ی کن پربس
  

ن رو به ما  با مامان و خاله نستری خانم به سمتمون اومد و بعد از روبوسپروانه
  .دی با برادر زاده ام آشنا بشدیایب: گفت

  
. خنده ام گرفت.  کردی به اطراف نگاه می چشمری زسایپر. می حرکت کرددنبالش

  :به پهلوش زدم و آروم گفتم
  
  . تابلو نباشنقدریا
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 بود و دورتادورش رهی که به شکل داگهی سالن دهی به ی از گذشتن سالن بزرگبعد
 ی که روی پرهی تابلو بزرگ از هی نهی شومی گوشه روهی. میدی بود رسدهیمبل چ

پروانه .  بودبایچقدر ز.  شده بودمی نقاشنیمحو تماشا ا. دمیابرها نشسته بود د
  : دختر رو صدا زد و گفتهیخانم با خنده 

  
  .نجای اای جون بالهه

  
واقعا .  داشتی آبی بلوند و چشم هایموها.  با ناز و اشوه به سمتمون اومدالهه

 اش ییبای زی کم کک و مک داشت که توهیفقط .  داشتی منحصر به فردییبایز
 الهه نیحتما ا!  خوش کرده؟یمهتاب دلش رو به ک:  دلم گفتمیتو.  نداشتیریتاث

:  گفتییبای زد و با لهجه زبخند دست داد و لسایبامن و پر!  ستنایخانم نامزد س
  !سالم

  
 یمادرش فرانسو.  از فرانسه اومدهشی هفته پکیالهه :  و گفتدی خانم خندپروانه

  .دی باهم دوست باشدی تونیفکر کردم م. هی
  

.  بلند شدهی بقی و هوراغی جی که صدا"!البته": خواستم بگمی زدم و میلبخند
 دست سارا رو نیآرم. می رفتهی بقشیبا الهه پ. مشخص بود که عروس و داماد اومدن

 چی پسر هنی اایخدا! خنده ام گرفت.  کردیر رو نگاه م و اونونوری ایگرفته بود و ه
 کرد و براشون چشمک زد که عاقبت سارا گاهاونقدر به دخترا ن!  شدیوقت آدم نم

 النّاس هایا. یتو چرا دست منو گرفت! یوا:  بهش نگاه کردنیبه پهلوش زد و آرم
 نجات نی منو از دست ایکی. من دوستش ندارم.  خواد منو بخورهی منیا! کمک

  .بده
  

 سارا یشانی نبود جلو اومد و پداشی که تاحاال پنایس!  خود سارایحت. دنی خندهمه
  . کردی خوشبختی براش آرزوی و با مهربوندیرو بوس

  
 یفقط برا. می باشنیی پامی دادحی ترجسایمن و پر.  و سارا به اتاق عقد رفتننیآرم

 و میبه عروس و داماد داد هامون رو هی و هدمی رفتششونی هامون پهیدادن هد
. سالم کردم و بالفاصله الهه رو بهش نشون دادم. مهتاب به سمتمون اومد. میبرگشت

  :با خنده گفت
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  . دارهیالهه خانم نامزد فرانسو. دمی زودتر از تو از پروانه جون پرسمن

  
 سایروبه پر.  پرهام افتادمادی اری اختی من هم بنای مهتاب به سی عالقه دنی دبا

  :گفتم
  

  .نمشی بی طرف ها نمنیا! ومده؟ی نپرهام
  
  : گفتی با ناراحتسایپر
  
  .ومدیاما ن! ادی که بمی بهش اصرار کردیلیخ
  
  .مساله ی بین پرهام و سینا برام یه معما بود.  نکردمی کنجکاوگهید
  

 با اونجا نداشت ی مراسم عقد تموم شد همه به باشگاه که فاصله چنداننکهی از ابعد
 و می صبح بود که عروس و داماد رو به خونه شون رسوندی هایکی نزد.میرفت

  .میبرگشت
  

 ماه ری تیوقت.  گذشتن و من سرم با درس خوندن گرم بودی ها پشت سر هم مروز
 مای به نی آزمون برد اونقدر استرس داشتم که با نگرانی من رو برامایسال بعد ن

  :گفتم
  
  . ترسمی میلیدم؟ راستش خ کنکور بگهی من سال دستی بهتر نماین

  
  . من رو دعوت به آرامش کردی لبخند زد و با مهربونماین

  
 دست به مای رفتم نرونی بیوقت.  که بود به زحمت جواب دادمی ها رو هر طورسوال

  !چطور بود؟:  من گفتدنیبا د.  بودنی ماشی جلونهیس
  
  .می آد صبر کنی که جواب ها می تا وقتدیبا.  دونمی نم-
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همش تو فکر این بودم که .  که قرار بود جواب ها اعالم بشه تا صبح نخوابیدمشبی
صبح روز پونزده شهریور باصدای . نزدیکی های صبح خوابم برد! قبول می شم یانه

نیما روزنامه رو دستم داد و . سریع از تخت پایین اومدم. نیما از خواب بیدار شدم
  :گفت

  
  ! خودت دنبال اسمت بگردیبهتره

  
 دنبال اسم خودم گشتم اما هرچی گشتم پیداش "خ" بازش کردم و تو ردیفریعس

  :نیما چشم هاشو ریز کرد و گفت. از حرصم روزنامه رو پاره کردم. نکردم
  

  ! نشدی؟قبول
  
  : فریاد گفتمبا
  

  !خواهشا برو بیرون!  ندیدی؟مگه
  

انو هاموتو روی زمین نشستم و ز.  نیما چیزی نگفت و آروم از در رفت بیرونطفلک
اون روز قرار بود مامان و . واسه نهار هم بیرون نرفتم. بغلم گرفتم و زیدم زیر گریه

 به کرج - نداره ی بابا گفت حال مسائدشبی که د- عمه مرجان دنی دیبابا برا
. مثال می خواستن منو غافلگیر کنن! البته من می دونستم اینا همه ش کلکه. برن

. آلخره مامان اینا به بهونه ی کج رفتن از خونه زدن بیرونب. آخه ان روز تولدم بود
  :نیما اومد تو اتاقم و گفت

  
  !تو ام آماده شو!  دارم می رم بیرونمن

  
  . نمیاممن

  
  . تونم تو خونه تنهات بزارمنمی

  
  : اخم گفتمبا
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  ! می زنم پریسا بیاد اینجازنگ
  

  !امشب خونه ی مهتاب اینا دعوتن.  بهش زنگ زدمخودم
  
   چی؟اراس
  
  ! اونم زنگ زدم با آرمین رفتن بیرونبه
  

اسم هرکی رو می آوردم یه بهونه .  دونستم همه شون دست به یکی کردنمی
  .داشت

  
  .ساعت نه بود که برگشتیم.  بلند شدم و آماده شدمناچار

  
 با ماین.  خونه نبودیتعجب نکردم چون مثال کس.  چراغ ها خاموش بودنی همه

 شدم و مثال خواستم زودتر از نیما ادهیمن پ. می کرد و داخل شد در رو بازموتیر
از اونجا وقتی در . ولی پایین پله ها یی که به اتاقم می خورد قایم شدم. برم تو

نیما که فکر می کردم من رفتم داخل و . ورودی باز می شد می تونستم همه رو ببینم
وشن شدن و صدای هورا بلند غافلگیر شدم و دوید وسریع درو باز کرد که چراغا ر

  . شد اما یه هو قطع شد
  
بجای اینکه من ! قیافه همه شون دیدنی بود.  صدای بلند خندیدم و پریدم تو خونهبا

دستمو گذاشته بودم روی شکمم و جلوی در ! غافلگیر بشم اونا غافلگیر شده بودن
  :آرمین با صدای بلند گفت. نشسته بودم و می خندیدم

  
. همه برنامه مسخره چیدیم که آدم مزخرفی مثل تو روغافلگیر کنیماین !  مرض-

  !این کارا دیگه خیلی قدیمی شده. اصال همون بهتر که نتونستیم
  

  : روبه نیما گفتسارا
  
  ! نیما تو چرا قبل از یکتا اومدی؟-
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  .آخه تو حیاط نبود. من فکر کردم یکتا اومد تو: نیما
  
قیافه هاتو . ولی خودمونیم ها خیلی با مزه بود.  آخه زیر پله ها قایم شده بودم-

  !خیلی وا رفته بود
  

  !تو که همه چیزو خراب کردی: پریسا
  
  ! عیبی نداره اینم واسه خودش یه خاطره ست-
  

 ی زهی دوشیبا من برقص ا:  گذاشت و دستم رو گرفت و گفتی تندکی موزآرمین
  .بایز
  

  . عوض کنم لباسم رودی ی رویا های من، اول باشاهزاده
  

 تا من می و سارا به اتاقم رفتسای عوض کردن لباسم با پری و من هم برادنی خندهمه
  . کنمدای پیلباس مناسب

  
.  بودی صورتی حلقه انی آستراهنی پهی تختم یرو. می رو باز کردم و داخل شددر

  :برش داشتم. نی برگ کاغذ از روش افتاد رو زمهی خواستم برش دارم که یم
  
  »! مهندس تولدت مبارک خانم«
  

مامانم خوشش میاد اذیتم ! زهی خیال باطل: پوزخندی زدم و گفتم.  مامان بودخط
  !کنه ها

  
  : و گفتدی م کوبیشونی پی روسایپر
  

 روزنامه رو پاره پوره شیدی بار که ندنیاول! ی چشمتو خوب باز نکردنکهی ایبرا
نم بهت تبریک بگم که نیما اما من اسمتو پیدا کردم و می خواستم زنگ بز! کردی

وقتی بهش اطمینان دادم که قبول شدی قرار شد غافلگیرت ! گفت یکتا قبول نشده
  !کنیم
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  : بغلش کردم و گفتمی خوش حالاز
  
  ! وای این یکی رو دیگه واقعا غافلگیر شدم-
  
  . محض قبول شدمکیزیمن هم ف: سایپر
  

  . گفتمکی و بهش تبردمشیبوس
  

  . گمی مکی بهتون تبرسای پرکتا،ی: شد و با لبخند گفت در زد و داخل مهتاب
  

  !؟ی تو قبول نشدمگه
  

  :با اخم گفت.  اش گرفته بودچهره
  

امسالم جامعه شناسی قبول شدم اما این رشته رو دوست .  که قبول نشدمپارسال
  .ندارم

  
   می خوای چی کار کنی؟پس

  
  !شهی می چنمی صبرکنم تا ببگهی سال دهی دارم دوست

  
   کنمی متی موفقی آرزوتبرا

  
 ی اومدیمهمونهات رو گذاشت!  مثال تولدتهکتای! گهی دنیزود باش:  با اخم گفتسارا

  !؟ی کنی متی موفقی و اون آرزونی ای برانجایا
  
 اول بودن و جوون ها هم یبزرگترها توی طبقه . می رفترونی بی خنده و شوخبا

  . دوم مشغول بودنیتوی طبقه 
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 کردن و ی می زندگرازیپدر و مادر بابا تو ش.  بودنتی کم جمعیلی بابا خخونواده
عمه مرجان تنها خواهر بابا که همسرش رو از دست داده بود به همراه دو فرزندش 

 از ی با فرناز، که دختری به تازگیمهد.  کردی می و مهسا در کرج زندگیمهد
مسال به اول مهسا هم که ا. د بود ازدواج کرده بوی ثروتمندیلیخانواده خ

  . رفت همراه خانواده اش به خونه ما اومده بودی مرستانیدب
  

 یچون مهسا به خانواده !  بودم عمه به زور مهسا رو با خودش آوردهمطمئن
 با خانواده عمه ها و عموهاش که اونها هم در کرج شتریمادرش عالقه نداشت و ب

  . کردن رفت و آمد داشتی میزندگ
  

مامان دو برادر و دو خواهر .  بودتیا خانواده مامان پرجمع خانواده باببرخالف
 از افسانه که فقط دو سال از من بزرگتر بود ازدواج کرده ری بغیداشت که همگ

 به مشهد رفته بود و لی تحصیافسانه که عضو کوچک خانواده مامان بود برا. بودن
  . کردنی می خانواده مامان در بوشهر زندگی اعضاهیبق
  
  . با تو کار دارنزم،ی عزای جان، بکتای:  فرناز به خودم اومدمی صدابا
  

  .دییبفرما:  رو ازش گرفتمیگوش
  
  !تولدت مبارک-
  
  !؟یی تودیمهش:  بلند گفتمی صدابا
  
  ! باشه؟ی کیپس انتظار داشت-
  
  ! گذره؟یخوش م! چه خبر؟. زمیقربونت برم عز-
  
 بگم، کیزدم بهت تبر زنگ ،یراست... شهی کشور خود آدم نمای دنی جاچیه-

  !یان شااهللا که صد ساله بش. زمیتولدت مبارک عز
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 وابسته بودم که هر وقت دیاونقدر به مهش.  چشم هام حلقه بسته بودی تواشک
 ی مهی زد و من آروم گری حرف مدیمهش.  گرفتی ام مهی گر دمی شنیصداش رو م

 اشک هام بهم دنیبا د کرد و حواسش به من بود ی که با مهتاب صحبت منایس. کردم
  . مونده بودرهیخ
  

  !؟یشنوی صدامو مکتا،یالو : دیمهش
  
  .گوشم با تو اه . زمیآره، بگو عز:  بغض گفتمبا
  

 با شتری آشنا شدم که اوقات فراغتم رو بی دختر آلمانهی گفتم با یداشتم م: دیمهش
گاه قبول  دانشیراست... ستی نسای برام مثل تو و پریچکیاما ه.  گذرونمیاون م

  ! کرد؟کاری چسای پر؟یشد
  
  !؟ی ریدانشگاه م! تو چطور؟! کیزی هم فسایپر. آره عمران قبول شدم-
  
  . خونم یآره منم مثل تو عمران م.  دارمتیبراتون آرزو موفق-
  

 همه نیبا وجود ا.  صحبت کردم بغض هنوز تو گلوم بوددی با مهشی کلنکهی از ابعد
 بودم که مهسا ختهیاونقدر بهم ر.  کردمی مییتنهاآدم که دور و برم بود احساس 

  .اوردی خودش نی برویهم متوجه من شد ول
  

آلبوم عکسم رو برداشتم و شروع به نگاه کردن عکس .  شدم و به اتاقم برگشتمبلند
  . کردممی و پرهام گرفته بودسای و پرنی و آرمدی و مهشمای با نی که از بچگییها
  
.  کردی اش نگاه می به بستننی دستش بود و آرمین بستهی دی عکس مهشهی یتو
.  گذاشتی نممای اما نرهی بگدی رو از مهشی خواست بستنی منی اون روز آرمادمهی

 میهشت ساله بود. می کردی می بازنای اسای پری باغ خونه ی و تومی با هم بودشهیهم
  . سالش بوداون موقع پرهام دوازده. که پرهام از ما جدا شد و به انگلستان رفت

  
 سای داشت نبود مادرش رو با وجود من و پری سعدیمهش.  بودی دوران قشنگچقدر

به خصوص با پدرش که بعد از .  پر نشددی وقت در وجود مهشچی خال هنیپر کنه اما ا
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 از دی که مهشی خاطره انیبدتر.  شدی دورتر و دورتر مدی از مهشمایمرگ خاله س
  . بوددیدر مهش مامای داشت مرگ خاله سرانیا

  
 حرف ی که با گوشی در حالسای به در خورد و پری افکار بودم که تقه انی همیتو
 شه یحاال نم!  آمی تونم بیشهاب جان، فدات شم، آخه نم:  زد داخل شدیم

 ی آم همون جایفدات شم، پس من فردا م!...  سکتایآخه تولد !... فردا؟
  !افظقربونت برم دوستت دارم، خداح!... یشگیهم
  

 شهاب و نی عاشق ها رو به هم برسون، ای خدا، همه یا:  کردم و گفتمی اسرفه
  ! طفل معصوم ما رو هم به هم برسونی سایپر
  
 پاشو برو به ی به عشقم دعا کندنی رسی و برای به فکر من باشنکهیتو عوض ا: سایپر

  .مهمون هات برس
  
 خواد ی میپس ک! یه نشست پسرنی ای خل، اآلن سه سال که به پایآخه دختره -

  .دست به کار شه
  
  . باشهیی کنم خبرهای روزا فکر منیهم-
  
گوشه .  کردنی میکوبیبچه ها رقص و پا. می برگشتهی بقشی پسای خنده همراه پربا
 دونم چرا حال و حوصله جشن و مسخره ینم.  نشستم و مشغول تماشا شون شدمیا

 تموم بشه و به خلوت خودم پنها یهمون منیمنتظر بودم زودتر ا.  رو نداشتمیباز
  .ببرم

  
  !؟یستی سر حال نادی زنکهیمثل ا-
  

 ام نشست و ی مبل کناری حرکت روهی با نایس.  و پشت سرم رو نگاه کردمبرگشتم
  !ست؟یحالت خوب ن!  شده؟یزیچ: گفت

  
 ی دکتر ها فکر میچرا همه ! ومدهی نشی پیمشکل!  دکترینه آقا:  و گفتمدمیخند

  ! مشکل داشته باشه؟ی از لحاظ جسمدی گوشه کز کرده حتما باهی نفر هی کنن تا
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  : و گفتدی بلند خندبلند

  
  !؟ی داریدر ضمن مگه تو مشکل رو ح! ستی طور ننینه ا-
  

  : باال انداختم و گفتمشانه
  
  !آخه دلم براش تنگ شده! ممکنه-
  

  : گفتی کرد و با کنجکاوینیری شاخم
  
  !؟ی کنیم ی دل تنگی شخص خاصیبرا-
  
  : گفتمنی همی بردم برای کردنش لذت متی دونم چرا از اذینم
  
  ! داره که براش دلتنگمی اژهی خاص و وگاهیخب حتما تو دلم جا-
  
 کرد خودش رو کنترل کنه و با ی سعی شد ولی عصبانیلی احساس کردم خنباریا

  : دو رگه شده بود گفتتی که از شدت عصبانییصدا
  
  !ه؟ی شخص ک تونم بپرسم اونیم-
  

  : باال انداختم و گفتمابرو
  
 به دردت بخوره ای کنم برات مهم باشه یفکر نم! ؟ی بدونی خوای که میمطمئن-
  !ها
  

.  کرددنیتمام تنم شروع به لرز. دی به وجودم کششی نگاهم کرد که انگار آتیطور
  : گفتمی رس نگاهش درامان باشم با خنده تصنعری از تنکهی ایبرا

  
  ! تنگ شدهدیدلم واسه مهش!  گمی ، باشه می کنجکاونقدری ا حاال که-
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 ماین.  رفتهی بقشیبعد آروم بلند شد و پ.  نگفتیزی و چنیی رو انداخت پاسرش

.  و کنارش نشست و مشغول صحبت با هم شدندنای سیدستش رو گذاشت رو شونه 
  .اما می شد فهمید که تمام حواس سینا به منه

  
احساس کردم . ه یه هو غافلگیرم کرد و سرشو برگردوند نگاش می کردم کداشتم

 نگاهش رو هنوز حس ینیسنگ.  انداختمنییاز ترس سرم رو پا. نگاش شعله ور شده
  . کردمیم
  
  . به پشت سرم نگاه کردم.  و هورای بچه ها بلند شدغی جی صداکدفعهی

  
مبارک تولدت :  من گذاشت و با لبخند گفتی جلوزی می رو آورد روکی کمامان

  .زمیعز
  

 یمیآهنگ مال. دنیبچه ها دورم جمع شدن و هورا کش.  کردم لبخند بزنمیسع
! خنده ام گرفت.  خوندنی زدن و تولدت مبارک میگذاشته بودن و برام دست م

  . اومدی خوندند جور در نمی که می آهنگ با شعرتمیر
  

ته بود و  کتاب بود گذاشهی که به شکل کی نوزده شمع کوچک رو دور کمامان
 با هویتا اومدم شمع ها رو خاموش کنم . رو گذاشته بود)) 19وسطش هم عدد 

 بلند سر یبا صدا. کی ام خورد به کیشونی ترکوندن بادکنک هول شدمو پیصدا
  :دمی کشادی کارو کرده بود فرنی که انیآرم

  
   بود؟ی چه کارنیا! وونهید-
  

  : و گفتمایداد دست ن رو که باهاش بادکنک ترکونده بود ی سوزننیآرم
  
  . بودنیبه من چه؟ کار ا-
  
 برگشتم یوقت.  رفتمیی از کوسن ها رو پرت کردم طرفش و خودم به دست شویکی

سرم رو که بلند کردم چشمم افتاد تو .  حرکت همه شمع ها رو خاموش کردمهیبا 



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

126

کس  ازم عنیهمون لحظه مامان با دورب. به زور آب دهنم رو قورت دادم. نایچشم س
  : گرفتی ملمی بود ازم فنی بردار هم که آرملمیف. گرفت

  
.  بخورمکی کنی رو به من دادن که نتونم از انیدورب!  نامردها رو؟نی اینی بیم-

 یسارا جون قربونت برم خانوم، ب.  و گاز نزنمنمی رو ببکی تونم کیواال من که نم
  ! از اونجاش بهم بدهکمیزحمت 

  
  !تی تربیب-
  
  !کیشه کمنظورم گو-
  
  . کنای زنت حی حد اقل جلونیآرم-
  

  : و گفتدی غش غش خندسارا
  
  . به حرف هاش عادت دارمگهی من د-
  

  ! خواد به من بده؟ی نمیکیبآلخره : نیآمر
  
  .بی تربیت-
  
  .بابا کیک و می گم-
  
 که دور یکی کنشیبا آست.  و تو دهنش گذاشتمدمی رو برکی از کی خنده گوشه ابا

  !ه...ا:  صدا گفتنکیهمه با هم . اک کردلبش بود رو پ
  

  : که بغل دستش بود داد و گفتنای رو به سنی و دوربدی خندنیآرم
  
  . تا من برم لباسم رو عوض کنمری بگنوی از،ی برادر زن عزای ب-
  
  !؟یاری دربی مسخره بازینطوری ایمجبور: نایس
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 لب ری گرفت زی ملمیم ف که ازی شد و درحالکمی نزدنایس.  رفتمای به اتاق ننیآرم

  !تولدت مبارک : زمزمه کرد
  

یک ساعت بعد مهمونی از حالت شلوغی در .  خندیدم و ازش تشکر کردمبهش
 مبل نشسته بودم و هی یمن هم رو.  خودش مشغول بودیاومده بود و هرکس برا

طفلک اونقدر .  که نگاه کردم پرهام بودی کسنیبه اول.  نظر داشتمری رو زهیبق
 طرف سالن هی گهی و چند نفر دنایس! ستهی تونست رو پاش بایه بود که نمخورد

  . کردنینشسته بودن و به ظاهر با هم صحبت م
  

 یدر مورد کار و موضوع ها.  نشستممای و ننی آرمنیب.  شون رفتمشی شدم و پبلند
 و مهتاب به سای پرشنهادیبه پ. ومدیاز بحث پسرها خوشم ن.  کردنی صحبت مگهید

 هم به هی نشستم و بقی صندلیرو.  رفتی میهوا کم کم روبه سرد. میس رفتترا
  . نشستنزی از من دور متیتبع
  

  !؟ی شی بپرسم ناراحت نمی سوالهی کتا،ی: مهتاب
  
  !نه چطور مگه؟-
  
  !تو واقعا هیچ کسی رو دوست نداری؟-
  
  ...!تو رو.... چرا-
  
 جوابت رو ی تونیقت نم وچیه!  به خودت زحمت ندهیادیمهتاب جون ز: سایپر
 که تو دلش هست رو به ما یزی کاه که چری آب زیلی خای قلب نداره، ای کتای! یریبگ
  ! گهینم
  
  :سارا داخل شد و گفت.  خنده سر تکون دادمبا
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 رو گری کنه چند ساله همدی ندونه فکر میهرک. نی شما که باز با هم خلوت کرد-
 که وقت باز کردن دیایزود ب!... دیر هم جمع ا بهونه دوهیخوبه هر روز به . نیدیند

  . دوست دارمیلی بخش رو خنیمن ا! کادو هاس
  
.  خسته شده بودندگهی بودن ددهیبچه ها از بس که رقص. می هم به سالن برگشتبا

 ریهدیه ی سینا یه زنج.  کردمی کردم و ازشون تشکر میکادو ها رو تک تک باز م
طوری که دو طرف زنجیر به اسمم .  حک شده بودطال سفید بود که اسم خودم روش

 می زد و اصال حواسش به من رفداشت با سارا ح. به سینا نگاه کردم. وصل بود
  ...نبود

  
 عروسک و عطر و شتری ها رو که بلی وسای تنها شدم همه ی از رفتن مهمونها وقتبعد
  .ود بی پژو مشکنی ماشهی بابا و مامان هیهد.بود سرجاشون گذاشتم... 

  
 وقتم رو با درس شتری شنبه و سه شنبه کالس داشتم و بکی هفته سه روز شنبه، در

هرپنج شنبه هم با .  رفتمی مانوی چهارشنبه هم کالس پیروزها.  کردمیخوندن پر م
.  دادی انجام مدی مهششهی که همیدرست همون کار. می رفتی به بهشت زهرا مماین

 تنها "؟ی زنی به مادرم سر م":  بودنیالش ا سونی زد اولی زنگ می هم وقتشهیهم
 داد حرف ی کرد و در واقع عذابم می که فکرم رو به خودش مشغول میمسئله ا

 دوروبرش ادی گرفته بودم زمیتصم.  زنگ خطر بودهی بود که برام مثل نای سیها
 ی روز دوشنبه که تو اتاقم مشغول مطالعه بودم گوشهی ماه ی دلیاوا.  نشمیآفتاب

  . بودنایشماره س. خورد زنگ ام
  
  !د؟ییبله بفرما-
  
  !حالت خوبه؟. سالم-
  
  !؟ی داشتیامر! ممنون-
  
  .میشام رو باهم بخور! رونی بمی خواستم اگه ممکن باهم بریآره، م-
  
  : سرد جواب دادمیلیخ
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  !؟یبه چه مناسبت-
  
  .ی فهمی میایاگه ب-
  
  .متاسفم، حوصله ندارم-
  

. د من اولین دختری بودم که دعوتش رو رد می کردمشای.  بهش بر خوردهفهمیدم
  .باشه، پس فعال خداحافظ:  جواب دادوسیما
  
  .خداحافظ-
  

از پنجره هال به .  رفتمنییشاد و شنگول پا.  قدم رو درست برداشته بودمنیاول
رفتارم با .  کردمدای پی لحظه احساس بدهی.  پر از برف بوداطیح. حیاط نگاه کردم

  . ادبانه بودی بیلی خنایس
  

  ؟ی تو فکرهیچ:  دست رو شانه ام گذاشتمامان
  

  :  رو براش گفتم که گفتموضوع
  
 کن و درضمن، ی نداره، برو بهش زنگ بزن و معذرت خواهی که ناراحتنی خب ا-

  !دعوتش هم قبول کن
  
  ...!آخه-
  
  ! آخه ندارهگهید-
  
  : بوق رو که خورد جواب دادنیاول.  زنگ زدمنای سبه
  
  .دیی بفرمابله ،-
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  . نکرده بودمی معذرت خواهنطوریی ایتاحاال از کس.  کردمسکوت
  
  !؟ی زنیچرا حرف نم! کتا؟ی-
  
  .سالم-
  
  ! شده؟یزیچ. سالم-
  
 دعوتت رو رد نکهی کنم بخاطر ای خواستم ازت عذرخواهی میعنیآره، ... نه،-

 ی به رستوراندیالبته با.  کنمتی تونم همراهی می باشلیاما اگه هنوز هم ما. کردم
  .می گم بریکه من م

  
  : یکم سکوت کرد که مثال کالس بزاره و بعد گفتاولش

  
  . اونجامگهی ساعت دکیمن -
  

 کیدرست .  داشتم به اتاقم رفتم و آماده شدمنای که با سی از صحبت کوتاهبعد
  ! اومده دنبالتنای سکتا،ی: ساعت بعد مامان صدام زد

  
  . آمیاآلن م-
  

 کار ایخدا.  شدممونی لحظه پشکی.  از اتاقم رفتمرونیرداشتم و به ب رو بفمی کعیسر
 زاشتم احساسش رو نسبت به من ی مدیهرطور که شده بود نبا!  کردم؟ی میدرست

 اشتباه نای و با تمام وجود آرزو کردم که در مورد سدمی کشیقینفس عم. اعتراف کنه
  . به ذهنم خطور کردی لحظه فکرهمون که نیی خواستم برم پایم. کرده باشم

  
بعد از چند بار بوق خوردن جواب .  شماره مهتاب رو گرفتمعی اتاقم برگشتم و سربه

  بله؟: داد
  
  سالم مهتاب جون، حالت خوبه؟-
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   چه خبر؟،یممنون، تو چطور-
  
 که ی قرار به مناسبتنای من و سی باشلیراستش زنگ زدم بهت بگم اگه ما! یسالمت-

  ؟ی آی تو هم منمی زنگ زدم ببرون،ی بمیم شام برمن هنوز ازش خبر ندار
  

  ... که من از خدامه، اما ی دونیخودت م:  لحظه فکر کرد و بعد گفتچند
  
  ؟یاما چ-
  
  ستم؟ی که مزاحمتون ننهیمنظورم ا-
  
  .میی اونجاگهی ساعت دکیدر واقع . می آی ممی در منتظر باش داری جلوزم،ینه عز-
  

 دم در با نایس.  کردمیکی پله ها رو دوتا یشحالبا خو.  رو که قطع کردمیگوش
 با شهی مثل همنای من صحبت هاشون قطع شد و سدنیبا د.  کردیمامان صحبت م

. می کردیبا هاش دست دادم و از مامان خداحافظ. لبخند و مودبانه بهم سالم کرد
  : گفتممی شدنی سوار ماشیوقت

  
  ! باشهی مناسبت خوبدوارمیام-
  

  !شک نکن: ت زد و گفیچشمک
  

  !م؟ی کدوم رستوران بری بگی خوایخب ، نم:  گذاشت و گفتیمی مالیقی موسبعد
  
  .گهی دی جاهی می؟ اما اآلن که زوده، بهتره فعال بر!چرا-
  
  !؟یبا پارک موافق-
  

 پارک ی و تومی شدادهیپ.  پارک نگه داشتهی ی رو عوض کرد و جلورشی مسبعد
همون طور که پام رو .  پوش کرده بوددیسفبرف پارک رو . میمشغول قدم زدن شد
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:  گفتمی بردم با حالت مسخره ای گذاشتم و از صداش لذت می برف ها میرو
  !نا؟یس
  
   بله؟-
  
   سوال بپرسم؟هی تونم ی م-
  
  . راحت باش؟ی تونی چرا نم-
  
  ؟ی دادهی چرا به من لنز هددمی راستش، من نفهم-
  

  : لحظه نگاهم کرد و گفت چنددم،ی پرسی می که ازش سوالشهی هممثل
  
  ...نمی بی چشمات رو می رنگ طوسی آخه وقت-
  
   زشته؟یلیخ! ؟ی رنگ چشمام چ-
  
  . رو ندارمدنشونیفقط من طاقت د... راستش! نه،نه-
  

 چند لحظه ساکت نایس. ارمی خودم نی کردم به رویاما سع. دی از رخسارم پررنگ
  :شد و بعد گفت

  
  .ی خوری سرما می باشرونی هوا بنی تو اادیز. می بهتره برگهی د-
  

 چی همی که شدنیسوار ماش.  سرم رو به نشانه مثبت تکون دادمی حرفچی هبدون
  .می کلمه حرف نزدکی یکدوم حت

  
  : شد و گفتابونیوارد خ.  رو بهش دادمنای خونه مهتاب اابونی خآدرس

  
 داشته یر کنم رستوران به درد بخویاما فکر نم.  طرفها اومدمنی ایلی من خ-

  .باشه
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  : زدم و گفتمی اانهی موذلبخند

  
  ! که من کدوم رستوران مد نظرمهی کنی فکرشم نمی چون تو حت-
  

 نای سی بود وقتی اصلابونی خیچون خونه عمو محمد تو.  نگفتیزی زد و چیلبخند
اول . دی ترمز کوبی پاش رو محکم رودی در دی خونه شد و مهتاب رو جلوکینزد

  . شده بودجی گچارهیب.  به من کردیاب و بعد نگاه به مهتینگاه
  
  :با لبخند گفتم.  شده بودجی گچارهیب

  
  !؟یچرا تعجب کرد-
  
   بود؟نجای ای گفتی که میپس رستوران:  لب زمزمه کردریز
  

  . جلوتر تا مهتاب هم سوارشهیبهتره بر:  کردم و گفتمی بلندخنده
  

 اش مشخص بود افهیاز ق. م کردمهتاب با خنده سال.  اطاعت کردی حرفچی هبدون
 نایس. می کردی شدم و باهم سالم و احوال پرسادهی پنیاز ماش.  خوش حالهیلیکه خ

 مهتاب سوار شه نکهیقبل از ا.  کردی شد و با مهتاب احوال پرسادهیهم بعد از من پ
 دی رسی به نظر میاون هم که راض.  چشمک زدمهیمن پشت نشستم و به مهتاب 

 زد ی کرد و لبخند مسخره ای به مهتاب نگاهنایس.  گرفتی جانای کنار سلبخند زد و
 اگه ": دلم گفتمیتو.  کرد و محکم اونو فشار دادی پدال گاز خالیو حرسش رو رو

 "؟ی کنی دوتا، دوتا دختر سوار میاری کم ننایس:  گفتی بود با خنده منحای انیآرم
 دور یلیهنوز خ.  نگاهم کردنهی آی از تونایس.  لبخند زدماری اختی فکر بنی ااب

  :  که گفتمینشده بود
  
  م؟ی کدوم رستوران بردی بای بگی خواینم-
  
  ... برو، رستورانمیمستق-
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مشخص بود که از وجود .  گرفت بماندشی نگاهم کرد که قلبم آتی چه جورنکهیا
 ام به دست آوردم ی تو زندگی بزرگتی موفقنکهیاما من مثل ا. هیمهتاب ناراض

  . خوش حال بودمیلیخ
  

 اش رو به ی چهارنفره که پنجره کنارزی مهی من دور شنهادی رستوران به پداخل
:  گفتمطنتیبعد از سفارش غذا با ش. می داشت نشستییبای زی بود و منظره ابانیخ

  . گردمیزود برم.  دارمکی کار کوچهی ورا نیبچه ها من ا
  

 بود به ی که توام با نگرانیو با خشم بهش چشم غره رفت نای و سدی خندزی رمهتاب
 که یبه پارک.  و از رستوران خارج شدماوردمی خودم نیمن هم برو. من نگاه کرد

ناچار . نمی تونستم بشی ها پر از برف بود و نممکتین.  رستوران بود رفتمیروبه رو
 لعنت نکارمی بود که به خودم به خاطر اردهوا اونقدر س. شروع به قدم زدن کردم

 نایس.  ام زنگ خوردیگوش.  گذشته بودقهیده دق. به ساعتم نگاه کردم. فرستادم
  :بود

  
  نا؟یالو، س-
  
  ؟یی کجاکتای-
  
  . من اومدمنی باهم حرف بزنکمی گردم، تا شما یگفتم که زود بر م-
  
  .پس زود برگرد-
  

  . رو قطع کردمیگوش
  
  ! هامی ما درخدمت همششی پیبود؟ زود برنگشت) boy friend( فرندت ی بوگر،یج-
  
دو تا پسر جوون که خودشون رو مثل مترسک ها درست کرده .  سمت صدا برگشتمبه

 شدم پشت ی مشون از ترس قبض روح مدی دی میکی اگه من تو تاردیبودن و شا
  .دنی خندی زدن و هر هر میسرم حرف م
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 تین اهمبهشو.  خلوت بودابانیخ. به اطرافم نگاه کردم.  لحظه ترس برم داشتکی
 و مهتاب نایس. دمی به سمت رستوران دوبای از پارک خارج شدم و تقرعیندادم و سر

 رو ابانی خنای کرد و سی میمهتاب با فنجون قهوه اش باز. همونجا نشسته بودن
  . کردیتماشا م

  
چند مشت . صورتم سرخ شده بود.  رفتمیی به سمت دست شوننی که من رو نبیطور

هنوز چند قدم برنداشته بودم که . رونی اومدم بیی دست شواز. آب به صورتم زدم
فقط !  بود؟یبتی چه مصگهی دنی اایخدا. همون دوتا مزاحم داخل رستوران شدن

مهتاب جرعه .  حرکت کردمزیم و به سمت نییسرم و انداختم پا!  ام کم بود؟نیهم
 کردم ی سعدمیبهشون که رس.  کردی به من نگاه منای خورد و سیجرعه قهوه م
  : که بر لب داشتم گفتمیبا لبخند مزخرف. خونسرد باشم

  
  .دی طول کشکمی که کارم دیببخش. دوباره سالم-
  
  .دی طول کشکمی که کارم دیببخش. دوباره سالم-
  

 یم.  که برام سفارش داده بودن رو برداشتمی نشستم و قهوه ای صندلهی یرو
 زد یلبخند هراس ناک. زاحم ها ازش رو بخورم که چشمم افتاد به میکمیخواستم 

 حالت ریی تغدنی که در همه حال مراقب من بود با دنایس. که تمام بدنم به لرزه افتاد
  :فتصورتم به پشت برگشت و با اخم رو به من گ

  
  .نی من بشی جاایتو ب-
  

موقع خوردن شام دوتا مزاحم بلند بلند .  عوض کردمنای شدم و جام رو با سبلند
.  نظر داشتری هم با چشم هاش اون ها رو زنایس. دنی خندی م زدن ویحرف م
 ری امشب رو بخایخدا": دلم گفتمیتو.  زدی هم که الم تا کام حرف نمچارهیمهتاب ب

  "!بگذرون
  
  : از پسرها گفتیکی دفعه هی

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

136

 ما نوری رو هم بده ایکی! ؟ی کنی دوتا، دوتا حال م؟یدیآقا خوشگله به ما هم م-
  !نصف، نصف!  هامیا ی اش راضیکیبه 
  
 تونست خودشو کنترل کنه بلند شد و به ی نمگهی که دنایس.  خندهری زدن زو

  :با وحشت گفتم.  پسره رو گرفتقهیطرفشون رفت و 
  
  . ترسمیمن م.  کنمی خواهش منای س-
  

  : به من انداخت و روبه همون پسره گفتینگاه
  
 از چشم خودت یدی دیرچ هی بزرگ تر از دهنت بزنی حرف هاگهی بار دهیاگه -
   کنم؟تی حالگهی جور دهی ای یدیفهم! یدید
  

  : به من انداخت و گفتی نگاهیکی اون
  
  .می برایب! الی خی ب،یاس-
  
  :با خجالت گفتم.  اش رو ول کرد و اون دوتاهم رفتنقهی نایس
  
  . که واست دردسر درست کردمدیببخش-
  
  .می غذامونو بخورهی بقمی بهتره بر-
  
  .می و بزور چند لقمه فرو دادمیممون اشتها نداشت کدوچیه
  

. می کرده بودری گکی ترافیاما تو. می مهتاب رو رسوندعی سرمی که شدنی ماشسوار
  . دختر و پسر جوون که دست همو گرفته بودن از جلومون رد شدنهی

  
  : خنده گفتمبا
  
  !ش خوان بدزدنی انگار مدهی به پسره چسبنیهمچ! دهی شوهر ندیدختره -
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  : و گفتدی هم خندنایس
  
  . که بدزدنشستی ندیخب اگه بهش نچسبه بع-
  
 تونه پسره رو از ی کس نمچیبه نظر من اگه پسره واقعا دوستش داشته باشه ه-

  .دختره بدزده
  

  : کرد و گفتینیری شاخم
  
  ! کنهی فکر نمنطوری دختره ادیخب شا-
  

  .م رو روشن کردنی ام رو باال انداختم و پخش ماششانه
  
  . ترسه از دستش بدهی دختره عاشقشه و مدهمیشا-
  
  ! اولی سر خونه میپس بازم برگشت-
  
  !قایدق-
  
 ی پسره آگاه باشه تا فکر نکنه همه می اخالقاتی به خصوصدیبه نظر من دختره با-

 ینطوری اگه بدونه طرف واقعا دوستش داره ایعنی. ارنیخوان از چنگش درش ب
  .ردشی گیمحکم نم

  
 درمورد اون دختروپسر می ساعت بود که فقط داشتمین.  خندهری زمی پق زدنهردومو
  .می زدیحرف م

  
 واسه شون بوق نایس. میدیبه همون دخترو پسر رس.  حرکت کردنای سبز شد و سچراغ

  :پسره گفت.  دوباره بوق زدنایس. خنده ام گرفت. با اخم ازمون رو برگردوندن. زد
  
  .نمت خجالت بکش از خا؟یچه خبرته مرد حساب-
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  : گفتدی که منو دنایس. نیی انداختم پاسرمو

  
  ! اف مهیج. ستیخانمم ن-
  
 و دوباره بوق زد و پاشو دی بلند بلند خندنایس.  گرد شده نگاش کردمی چشم هابا

  .گذاشت رو پدال گاز
  

  : اخم هام تو همه گفتدی دیوقت
  
  م؟یستیست ندر ضمن مگه ما با هم دو.  ارزش ندارهنقدری ای شوخهی-
  
  م؟یستیدر ضمن مگه ما با هم دوست ن.  ارزش ندارهنقدری ای شوخهی-
  
  ...چرا اما-
  
  : خمارش نگاهم کرد و گفتی چشم هابا
  
... ی دونیم.  ندارمی غمچی پسره گفت تو خانممی احساس کردم هی وقت-

  ... بگمیچطور
  
  : حرفش اومدم و گفتمونیم
  
  ! نگویزیقل اآلن چحد ا.  کنم نگویخواهش م. ناینه س-
  
  . شدمی حرارت نگاهش داشتم ذوب مریاما ز! آقا و متین! شهیمثل هم.  نگفتیزیچ
  

  : داخل بردم و گفتمشهیسرم رو از ش.  شدمادهی در نگه داشت و من پدم
  
در ضمن، بابت . ی دونم از دستم ناراحتیچون م.  تویای کنم بیبهت تعارف نم-

  .ی شدتیوالبته ببخش که اذ. امشب ممنون
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  . شمی وقت از دست تو ناراحت نمچیمن ه:  لب گفتری زد و زی محزونلبخند

  
همونجا .  در انداختم و براش دست تکون دادمی رو تودی کردم وکلیخداحافظ

 ها کی شدن الستدهی کشی شدم و دروبستم صدااطیداخل ح. منتظر بود تا من برم
 داخل اتاقم دی رسی به اتاقم ماطی ح که ازییاز پله ها.  کردتی گوشمو اذابانیرو خ
 ی منیی مامان از پایصدا. المپ رو روشن کردم و لباسم رو عوض کردم. شدم
  . خسته اس بزار استراحت کنهما،ین: اومد

  
 ی مامان چیدیمگه نشن:  گفتمیبا اخم تصنع.  داخل شدمای به در خورد و نی اتقه

  . خوام بخوابمیگفت؟ خسته ام م
  
 شد و رونیاز اتاق ب.  بلندم کرد و من رو دست هاش گرفتنی زم حرکت ازهی با

  : گرفت و گفتنیی راه پله سرم رو به طرف پایرو
  
  .نیی پرتت کنم پانجای خوام از ایم-
  

  ؟ی آری در می چرا مسخره باز؟ی شدوونهی دماین:  رو محکم گرفتم و گفتملباسش
  
  .دمی کشی بلندغیاز ترس ج.  کردکی حرکت سرم رو به پله ها نزدهی با
  
مامان . دمی کشی بلندغیاز ترس ج.  کردکی حرکت سرم رو به پله ها نزدهی با

  : من گفتدنیهراسان به هال اومد و با د
  
  ه؟ی چه کارنی اماین!  هاشمی قمر بنای -
  
  . که چرا من رو با خودش نبردنهی مجازات ا-
  
  .وت نکرد تو رو دعنایخب س! ه؟ی من چریتقص:  ترس و لرز گفتمبا
  
  .ی بشهی تنبدیتو با. ستیقبول ن!  شهینم!  نُچ-
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 تی به تو هم سرانی آرمی هاینکنه خل باز! ه...ااا. ی شدوونهیپسر مگه د: مامان
  کرده؟

  
.  اش رو جواب دادی گذاشت و گوشنی زمی ، من رو رومای نی زنگ خوردن گوشبا

  .دمی دونییبه پا عیمن هم از فرصت به دست اومده استفاده کردم و سر
  

 یم.  اف اف اومدی خواستم بخورم که صدایم. ختمی خودم آب پرتغال ریبرا
.  بعد بابا داخل شدقهیچند دق.  در رو باز کردمعی سرنیواسه هم. دونستم بابا س

تا در رو بست خودم رو تو بغلش .  هو بپرم بغلشهی شده بودم که میپشت در قا
  : با اخم گفتماین. ردم رو بوسه باران کبابا هم با خنده صورت. انداختم

  
  . کنهی خواد می دلش می هرکاری که لوسش کردنقدری بابا ا-
  

  : اعتراض مامان بلند شدی صدانباریا. دی و بازهم منو بوسدی خندبابا
  
  ؟ی کارهات بردارنی دست از ای خوای می ککتای -
  

 واسه قلبت ضرر ،ی بلند کننی سنگزی چدیمگه دکتر نگفته نبا:  رو به بابا افزودبعد
   کار کنم؟ی چنای من از دست اایخدا. داره

  
  :  گذاشت و گفتنی زمی من رو روبابا

  
 ی دل خوشیهمه .  کنمی دق منمشی روز نبهیاگه .  دختر عمر منهنی خانم آخه ا-

  ! خانم خانماستنیام ا
  

 یها غذا م شام با اشتزیسر م.  زبون در آوردم که باعث خنده همه شدمای نیبرا
  : با خنده گفتماین. خوردم

  
  ؟ی خوری غذا مینطوری که ای شام نخوردنای تو با سنم،ی بب-
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 ی دست پخت مامان رو نمی جایی غذاچی هنی به قول آرمی چرا خوردم و ل-
  .رهیگ
  
  .پاچه خوار:  لب گفتری زماین

  
 و در رو قفل دمی به اتاقم دوعی دنبالم کنه سرنکهی زبون درآوردم و از ترس ابراش
  .کردم

  
 نداشتم و ی وقتنای سی بختانه اونقدر خسته بودم که واسه فکر کردن به حرفهاخوش

 نیی آماده شدم و به پاعیسر.  شدمداریصبح ساعت ده از خواب ب.  خوابم بردعیسر
صبحانه خوردم و .  بود و خودش رفته بوددهی رو چزی مشهیمامان مثل هم. رفتم

 نی رفتم و سوار ماشنگی و به پارکم رو برداشتچمیم و سوئ رو جمع کردزی معیسر
.  کردمی فکر منای پر مفهوم سی راه به حرفهایتو.  در رو باز کردمموتیبا ر. شدم

 که یشبنم دختر.  رو پارک کردم داخل محوطه دانشگاه شدمنی ماشنکهیبعد از ا
 نداره یگ فاصله ا مادربزری که خونه شون با خونه میدی بود و بعدا فهمرازیاهل ش

به روش لبخند زدم و .  من از جمع دوست هاش جدا شد و به سمتم اومددنیدبا 
با خنده .  بودی و باهوشنی بزیشبنم دختر ت.  دادمییجواب سالمش رو با خوش رو

  :گفت
  
 اما ،یاری خودت نی رو به رویزی چی کنی می سعیلی خنکهی با اکتا،ی ی دونیم-

  ! شده؟ی چنمیال زود بگو بب حا،یستی نی خوبگریباز
  
  .ستی شبنم، حالم خوب نالی خیب-
  

  : باال انداخت و گفتشانه
  
  .اری خب نگو، اما واسه من بهونه نی بگی خوایاگه نم-
  

  : گفتمنی همی کردم از حرفم ناراحت شد برااحساس
  
  .ی خواد قهر کنی گم شبنم، نمیباشه م-
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  .من که قهر نکردم-
  
  !یستی نی خوبی تو هم دروغ گوستمین ی خوبگریاگه من باز-
  
  . اوقات الزمه که دروغ گفتی کردن گاهی نقش بازی براوونه،ید-
  

شبنم .  کردمفی که شب گذشته اتفاق افتاده بود رو براش تعریزی و هرچدمیخند
  : زد و گفتیلبخند

  
  .ی کنکاری گم چیمنم بعدا بهت م. ومدهی سر کالس تا استاد نمیفعال بهتره بر-
  
  .ی کنکاری گم چیمنم بعدا بهت م. ومدهی سر کالس تا استاد نمیعال بهتره برف-
  
من .  ها پر بودی صندلهی چون بقمینی دور از هم بشمیمجبور بود. می کالس رفتبه

 که مرد یحیبا وارد شدن استاد ذب. کنار پنجره نشستم و شبنم ته کالس نشست
 ی فکرم مشغول بود و به حرفها. شدلی بچه ها به سکوت تبدیهمه - بود همیجوان

 ی از فروغ رو که شاعره یشعر خودم گوشه دفترم یبرا.  دادمی نمتیاستاد اهم
  :مورد عالقه ام بود نوشتم

  
  
  اى سراپایت سبز"
  

   هایت را چون خاطره اى سوزان، در دستان عاشق من بگذاردست
  

   را چون حسى گرم از هستىولبانت
  ر نوازش لب هاى عاشق من بسپابه

   ما را با خود، خواهد بردباد
  " ما را با خود، خواهد بردباد
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 ی رو باالیحی ام به بازو ام داد سرم رو باال گرفتم و استاد ذبی که بغل دستی تکانبا
 کیاستاد شعرم رو بلند خوند و شل.  خواستم آب بشمیاز خجالت م. دمیسرم د

 یکی. از استاد بدم اومد. ده بود از شبنم که اخم کرریخنده بچه ها به هوا خاست، بغ
 یلی کرد خی بود و احساس م" بهرام" کالس که اسمش هی ی سال آخریاز پسر ها

  :با مزه است با خنده گفت
  
  . نداشتنی خانم خوشبخت قبل از اومدن به کالس حال مسائدنکهیمثل ا-
  
  : من گفتیخوش بختانه شبنم بجا.  اخم بهش نگاه کردمبا
  
 ی دونم چرا جو کالس حال آدم رو خراب می خوب بود اما نمیلیاتفاقا حالش خ-

  .کنه
  

  : شبنمو نگاه کرد و گفتی چشمریاستاد ز.  با تعجب به شبنم نگاه کردنهمه
  
   خسته کننده است؟یلی به نظر شما کالس من خیخانم غالم-
  

 آره اما متاسفانه ی شما آدم رو سر ذوق میجسارت نشه استاد، صحبت ها: شبنم
  . آدی شه که کالس خسته کننده به نظر بی مزاحم باعث می از آدم هاید بعضوجو

  
 شد و سرجاش برگشت و دوباره بحث رو الی خیاستاد هم ب.  نزدی حرفگهی دبهرام

  . گذاشتمفمی کی دفترم رو توعیبا نگاهم از شبنم تشکر کردم و سر. ادامه داد
  

 مکتی نهی یرو. می رفتاطی ح با شبنم بهمی کالس نداشتگهی از کالس چون دبعد
  : و شبنم گفتمینشست

  
 که تو اون رو مثل ی گل بفهمونینای آقا سنی به ای جورهیبه نظر من بهتره -

 آقا نی ای گی که تو مینطوری ا،ی فکر کنشتری بهتره بکتایاما . یبرادرت دوست دار
 ی گیهام که مدر واقع پر. ی گدار به آب بزنی بدینبا! هی پسر باحالیلی ما خی نایس

  .ستی قابل مقایسه ننای با سیدوسش دار
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 من پرهام رو ؟ینی بی روزگارو میباز.  کار کنم شبنمی دونم چیخودمم نم-
  . وارم که اشتباه کرده باشمدیالبته ام.  منونایدوست دارم و س

  
  .می کنی کارهی می تونیخوب م-
  
 داد ساکت باشه حینم ترجمنتظر بودم حرف بزنه اما شب.  نگاهش کردمی کنجکاوبا

  : گفتمنی همیبرا
  
  ؟یچه کار-
  
 باهم به تفاهم می تونی منای منو سنمی بی کنم می فکر می دونم، اما هرچیتو رو نم-

  .میبرس
  

  : دادم و گفتمهولش
  
  . فکر کردنتنیتو هم با ا! گم شو-
  
  . بود و تو آشپزخونه مشغول بوددهی خونه که برگشتم مامان تازه رسبه
  

. دیطبق معمول از دانشگاه پرس.  لباس هام رو عوض کردم و به کمکش رفتمعیسر
 ی بود که میتنها کار.  گفتم و مشغول درست کردن ساالد شدمیزیمن هم سربسته چ
 تو نی و آرممای بود که نیچند ماه. دنی با هم رسمایبابا و ن. تونستم انجام بدم

 ی رو جمع مزی ممیاز نهار داشت عدب. شرکت بابا و عمو فرزاد مشغول شده بودن
  : رو برداشت بعد از صحبت با تلفن گفتیمامان گوش.  که تلفن زنگ زدمیکرد

  
  .  رو دعوت کردهنای االی شام ما و لینسترن بود برا-
  
 که شدم هو داریب. دمی خوابی و به اتاقم رفتم و کمدمی کشی بلندی دلم هورایتو

من هم آماده شدم و .  گفت که آماده بشممامان صدام زد و.  شدی مکیکم کم تار
  . کردمشی از حد معمول آراشتری هم بیکم
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 شروع ونیطبق معمول آقا.  اومده بودننای االیخاله ل. می تعارف خاله داخل شدبا
 کرده بودن و بابا برده بود و حاال با یبابا و عمو فرزاد باز.  شطرنج کردنیبه باز

 هم مای و ننی آشپزخونه مشغول بودن و آرمیا توخانم ه.  کردی میعمو شهروز باز
 اش رو ی چند بار گوشماین.  نبود کجا بودعلومپرهام م.  کردنی تماشا مونیزیتلو

  : خاله گفتدی علتش رو از خاله پرسمای نیوقت.  دادیگرفت اما جواب نم
  
ه،  کنی م موونهی پسره داره دنیا!  جان، دست رو دلم نزار که خون ِمای بگم نیچ-

 ی گه میم!  شهی نمالی خی کارها بردار بنی دست از امی گی من و پدرش میهرچ
.  آدی خونه نمروقتیشب ها تا د.  ندارمی آزادنجای گه ایم. خوام برگردم لندن

  .رونی شما با پدرش بحث اش شد و از خونه زد بی پاشیپ
  
 شتریه سال بپرهام پانزد! دی بهش حق بددیخاله شما هم با:  با لبخند گفتماین

.  بودیری شکل گی اش درحالتی که شخصی درست زماننی رفتسینداشت که به انگل
 اما اون اونجا موند و حاال براش سخته که خودش رو با نیسه سال بعد شما برگشت

  . بهش وقت داددیبا.  وقف بدهتی موقعنیا
  
 یروز قبل م سال و چند ماهه که اومده اما هر روز بدتر از کی اآلن ؟یآخه تا ک-

 بره مجبورم برش گردونم همون خراب شی پی طورنی گه اگه همیشهروز م. شه
  !شده

  
 ترسم پرهام کار یم. دی کارو بکننیاما بهتره زودتر ا! ادینسترن جون بدت ن : مامان

  ...منظورمو که می فهمی.دستتون بده
  

  ... دونم پرهام یچرا ناراحت بشم؟ خودم م:  نسترنخاله
  
 با نکهیبعد از ا. می زنگ زددی به مهشسای پرشنهادی و به پمیبه اتاقش رفت سای پربا

  :با خنده گفتم.  بدجور تو خودشهسای پردمی صحبت کردم ددیمهش
  
  سا؟ی پریتو کدوم عالم-
  

  : زد و گفتینی شد و لبخند غمگمتوجه
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  .دو روزه که با شهاب بهم زدم-
  
قدر شهاب رو دوست داشت ازش  که اونسایچطور پر.  تعجب چشم هام گرد شداز

  جدا شده بود؟
  
  !چرا؟-
  
 گهی نفر دهی با ابونی تو خشیچند روز پ. چند وقت بود که اخالقش عوض شده بود-
 راحت بهم گفت که من نامزد یلی خه؟ی که اون شخص کدمی ازش پرسیوقت. دمشید

 نی همیابر.  سرم خراب کردنی رو روایانگار دن.  بهم زنگ نزنگهیدارم ، تو هم د
  . کردم بهش فکر نکنمی سعگهید
  

  : باهاش صحبت کردم و گفتمیکم
  
  . حرفاستنی از اشتری تو باقتی ل،یاری به خودت فشار نادی بهتره ز-
  

 ی دوستانه اطیشام در مح.  زدی شام صدامون می که برادمی مامان رو شنیصدا
 و دمیو ام رو پوشمانت. می شب گذشته بود که عزم رفتن کردمهیساعت از ن. صرف شد

.  اف اف بلند شدیهمون لحظه صدا. گره اش زدم.  سرم گذاشتمی ام رو رویروسر
سالم .  باز شد و پرهام داخل شدیدبعد از چند لحظه در ورو.  در رو باز کردسایپر

 در شهیمثل هم.  شده بودرهیهمه چشم ها به پرهام خ.  کرد و به اتاقش رفتیکوتاه
  : با خنده گفتنیرمآ.  نبودیاریحالت هوش

  
   خوام باهات برقصمی امشب هم مست مستم م-
  

  :  با خنده گفتنیآرم.  بهش چشم غره رفتالی لخاله
  
 یو اگر نه منم هرشب باهات م.  که من رو به زور زن دادنفیپرهام جان ح-

  .هیریاومدم بنگاه خ
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  :اد و گفتعمو شهروز سرش رو تکون د.  داخل اتاقش شد و در رو محکم بستپرهام
  
  ! شمی نمفشیمن که حر-
  
 راه بحث سر پرهام یتو. می و به طرف خونه راه افتادمی کردی همه خداحافظاز

  :مامان با اخم گفت. بود
  
  !هرشب هم که مست و ملنگ.  آد به آدم سالم کنهیزورش م!  پر رویپسره -
  

 ی تو زندگدیمن و تو نبا! " خسروان دانندش،یصالح مملکت خو"! بسه خانم: بابا
  .می دخالت کنهیبق
  

 لباسم رو عوض عیبه اتاقم رفتم و سر. میدی نگفت تا به خونه رسیزی چگهی دمامان
آماده شدم و بدون خوردن صبحانه از .  شدمداریصبح زود ب. دمیکردم و خواب

 کی.  گشتمی جمع بچه ها دنبال شبنم می تودمیبه دانشگاه که رس. رونیخونه زدم ب
  : بلند گفتیر از پشت سرم با صدا نفهیدفعه 

  
  !پِخ-
  

  : و با اخم رو به شبنم گفتمبرگشتم
  
  !؟ی کنی منیدختر تو چرا همچ-
  

  . کرد و روش رو ازم برگردوندینیری شاخم
  
  ؟ی خب، بازم قهر کردیلیخ-
  

  : و گفتدی ام کوبیشونی پی و رودیخند
  
  . کنمینه احمق جون، دارم برات ناز م-
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

148

همونطور که به سمت کالس .  خوش حال بودیلی خنکهیم مثل ا دقت نگاهش کردبا
  : گفتممی رفتیم
  
  . خونهیشبنم امروز کبکت خروس م-
  
  : و گفتدی شونه ام کوبی مشت روبا
  
  !ی آری شده از تعجب شاخ در می چیآره ، اگه بدون-
  
  : گفتمی کنجکاوبا
  
  چطور؟-
  
  . کردی ازم خواستگاری محمودیآقا-
  
  !منظورت بهرامه؟:  تعجب خشکم زداز
  

  : و گفتدی تکون داد و من رو کشدیی رو به نشانه تاسرش
  
  ؟یستادیچرا وسط راهرو ا-
  

به .  کشغول صحبت بودگهی در کالس با چند نفر دیبهرام جلو.  هم قدم شدمباهاش
  :بازو شبنم زدم و آروم گفتم

  
 بهم یلیا خ به نظر من شم؟ی بهش دادی تو چه جوابیراست!  روشهی عاشق پیآقا-
  .نی که با هم سازش ندارنجاسی ای مشکل اصلیول. نی آیم
  
  ... کردیاون خواستگار. وونهید-
  

من هم به . دی خندیواشکی انداخت و نییشبنم سرش رو پا. می بوددهی رسکنارشون
به محض ورود . میداخل کالس شد. بهرام با سر بهمون سالم کرد. بهرام نگاه کردم
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من و شبنم از .  تعجب نکردنادیاما ز. همه بهمون نگاه کردن.  خندهری زمیپق زد
 آورد و با ی بهرام رو در می شبنم اداو میکنارهم نشست. می کردی مادی کارها زنیا

چند .  نزدی حرفگهی شد و دیبا ورود بهرام به کالس شبنم جد. میدی خندیهم م
 ی بار سعنیا.  کردسی داخل شد و بازهم شروع به تدریحی بعد استاد ذبقهیدق

.  من بود و من معذب بودمی نگاهش روشتریاستاد هم ب. کردم حواسم رو جمع کنم
  : و گفتمدمی کشیقی که استاد از کالس خارج شد نفس عمسبعد از کال

  
-راحت شدم،یآخ .  
  

 نگات ی چطوریدیند!  کردهری تو گشی گلوش پیحی ذبنی غلط نکنم اکتای: شبنم
   کرد؟یم
  

 نگات ی چطوریدیند!  کردهری تو گشی گلوش پیحی ذبنیط نکنم ا غلکتای: شبنم
   کرد؟یم
  
  . آدی بدم میحی ذبنیاصال من از ا!  های کنی فکر مییزهایشبنم تو هم به چه چ-
  
  .ری بگیاما حرف من رو جد! یخود دان-
  

 شه چند ی میخانم غالم:  و گفتستادی شبنم ای به سمتمون اومد و روبروبهرام
  رم؟ی رو بگلحظه وقتتون

  
  .من کار دارم! متاسفم:  با اخم گفتشبنم

  
اصال کار : با تشر روبه شبنم گفتم.  رفتی بهرام کنف شد و با عذرخواهچارهیب

  .ی نکردیدرست
  

 اما ی برخورد کنچارهی بنای هر طور دلت خواست با سی تونیچطورتو م....! ا: شبنم
   رو بچزونم؟اروی نی تونم ایمن نم

  
  . با هم متفاوتهنای بهرام و ستیعشبنم موق-
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  . کشهی که داره خودش رو برات منایطفلک س!  با هم دارنیمثال چه تفاوت-
  

  ؟ی من دخالت کنی زندگی گفته که تو تویاصال ک:  گفتمی کردم و به تنداخم
  

  : گشاد نگاهم کرد و گفتی با چشم هاشبنم
  
  !اومده تو خوشش ی از چنای سنی دونم ایمن نم! واقعا که -
  

  : تونستم خودم رو کنترل کنم گفتمی بودم نمی عصبانی که وقتشهی هممثل
  
  . ندارهی ربطچیبه تو ه-
  
   من به تو ربط داره؟یچطور رفتار ها! اهه-
  

 کالس ساعت بعد رو زدم و دیق.  رفتمرونی رو برداشتم و به بفمی کعی شدم و سربلند
 من تعجب کرد و دنی برگشت با دیوقت. مامان هنوز سر کار بود. به خونه برگشتم

  :گفت
  
  ؟یمگه تو امروز کالس نداشت-
  
  .چرا اما حوصله اش رو نداشتم-
  
  !کتا؟ی شده یزیچ:  نگاهم کرد و گفتی کنجکاوبا
  
  .نه مامان، با شبنم قهر کردم-
  
طفلک شبنم که .  شهی ها با همه دعوات می تازگ؟ی شدینطوریتو چرا ا...! وا-

  ن؟ی دعوا کردیحاال سر چ.  خود دعوا راه بندازهیبخواد ب که ستی نیدختر
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 پخته بود برداشتم و با روزی که مامان دیکی برش از ککی رو باز کردم و خچالی در
  : غرغر کرد و گفتکمیمامان .  شروع به خوردن کردمری شوانی لهی

  
  . خونهشی آری و واسه نهار می کنی می دانشگاه با شبنم آشتیفردا که رفت-
  
  . خودش بودری مامان تقصالی خیب-
  
  ؟یدیفهم. ی آیبدون شبنم نم.  که گفتمنیهم:  اخم گفتبا
  

.  شدمانوی پنیبه اتاقم رفتم و مشغول تمر.  حوصله بحث نداشتم قبول کردمچون
 زدم و سرم رو ینیآهنگ غمگ.  زدمی مانوی کردم پی میهروقت احساس دلتنگ

 که سبک یکم.  ذلتنگ بودمیلیخ.  کردمهی دست هام گذاشتم و شروع به گریرو
 که قدم زدم یکم.  به پارک کنار خونه مون برمی هوا خوری گرفتم برامیشدم تصم

 مای بود تا ندهیچی پمای نی بود که به دست و پایمامان چند وقت. به خونه برگشتم
  . کردی برخورد می با تندمایاما ن. مجبور به زن گرفتن بشه

  
 کارش رو نی طرف اهیاز .  کنهی با مامان مخالفت ممای چرا ن دونستم کهی من مو
 ی به حالش افسوس میو از طرف.  بودبندی به عشقش پامای ستودم چرا که نیم

  . کم بودیلی برگرده خرانی به ادی مهشنکهیخوردم چون به نظرم احتمال ا
  

 ی ها م با بچهیشگی همی که جادمیشبنم رو د.  شنبه که به دانشگاه رفتمکی صبح
 از معذرت نکهیبا ا. اوردی خودش نیمتوجه من شد اما برو. دی خندیگفت و م

 یشبنم بعد از کم.  از بچه ها نشستمیکی متنفر بودم به سمتش رفتم و کنار یخواه
  :صحبت به بچه ها گفت

  
  .کالس دارم.  برمدی باگهیمن د-
  
  .لش راه افتادمناچار دنبا.  دونستم دوست داره من رو دنبال خودش بکشونهیم
  
  .شبنم صبر کن کارت دارم-
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  ؟یدیفهم. ی آیبدون شبنم نم.  که گفتمنیهم:  اخم گفتبا
  

.  شدمانوی پنیبه اتاقم رفتم و مشغول تمر.  حوصله بحث نداشتم قبول کردمچون
 زدم و سرم رو ینیآهنگ غمگ.  زدمی مانوی کردم پی میهروقت احساس دلتنگ

 که سبک یکم.  ذلتنگ بودمیلیخ.  کردمهی به گر دست هام گذاشتم و شروعیرو
 که قدم زدم یکم.  به پارک کنار خونه مون برمی هوا خوری گرفتم برامیشدم تصم

 مای بود تا ندهیچی پمای نی بود که به دست و پایمامان چند وقت. به خونه برگشتم
  . کردی برخورد می با تندمایاما ن. مجبور به زن گرفتن بشه

  
 کارش رو نی طرف اهیاز .  کنهی با مامان مخالفت مماینستم که چرا ن دوی من مو
 ی به حالش افسوس میو از طرف.  بودبندی به عشقش پامای ستودم چرا که نیم

  . کم بودیلی برگرده خرانی به ادی مهشنکهیخوردم چون به نظرم احتمال ا
  

 ی با بچه ها میشگی همی که جادمیشبنم رو د.  شنبه که به دانشگاه رفتمکی صبح
 از معذرت نکهیبا ا. اوردی خودش نیمتوجه من شد اما برو. دی خندیگفت و م

 یشبنم بعد از کم.  از بچه ها نشستمیکی متنفر بودم به سمتش رفتم و کنار یخواه
  :صحبت به بچه ها گفت

  
  .کالس دارم.  برمدی باگهیمن د-
  
  .ار دنبالش راه افتادمناچ.  دونستم دوست داره من رو دنبال خودش بکشونهیم
  
  .شبنم صبر کن کارت دارم-
  
  : و دستش رو گرفتمدمیدو.  توجه به من به راهش ادامه دادیب

  
  .بهت گفتم صبر کن-
  

  : نگاه کرد و گفتبهم
  
  . خانم خوشبخت؟ متاسفم اما من اآلن کالس دارمدییشما! اُوه-
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  . خوامی معذرت مروزمیبه خاطر رفتار د. شبنم لوس نشو-
  
  : از ابروهاش رو باال برد و گفتیکی

  
  . کنی معذرت خواهگهی جور دهی.  شهی نمینطوریا-
  
  .در ضمن مامان واسه نهار دعوتت کرده. ی پررو شدیلیخ! اهه-
  

  : و گفتدیخند
  
  . کنمی باشه قبول می کشی منت میلیحاال که خ-
  

مامان . میبعد از کالس هامون با هم به خونه برگشت. می سمت کالس رفتباخنده
 دور ی استراحت همه گیبعد از کم. زودتر برگشته بود و غذا رو آماده کرده بود

 یلی با شبنم خمای نیحت.  خانواده شبنم رو دوست داشتنیهمه . می جمع شدزیم
بعد از ظهرا خودم شبنم رو به خونه اشون که با دو دختر .  کردیراحت برخورد م

 ادهیدوست داشتم پ.  بودیع برگشت هوا بارونموق.  اجاره کرده بودن رسوندمگهید
 ی خوردم مامان مجبورم میاگه سرما م. اما امکانش نبود.  بارون راه برمریبشم و ز

 تو اتاقش بود و ماین. بابا نبود. دمیبه خونه که رس.  هفته استراحت کنمکیکرد 
  :بعد از صحبت هاش گفتم.  کردیمامان با تلفن صحبت م

  
  ؟ی کردیبت م صحیمامان با ک-
  
  .سی گرده انگلیپرهام فردا برم. با نسترن-
  

 ییای رفت تا منو با دنی پرهام داشت مایخدا. ختنی سرم ری روخی پارچ آب هی انگار
  .از حسرت تنها بزاره

  
  : مامان به خودم اومدمی صدابا
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ته .  خاموشش کنگهی ربع دهی! حواست به غذا باشه!  کار دارمکمی من کتا،ی-
  .رهینگ
  

 هیهمونجا نشستم و شروع به گر.  رفترونی منتظر جواب من بشه به بنکهی ابدون
 بشم که ی عاشق کسدی بره؟ چرا من بارانی از ادی چرا پرهام باا،یخدا. کردن کردم

   به من نداره؟ی عالقه اچیه
  
  . غذا سوخت؟ی کنی مهی گری نشستنجای چرا اکتای-
  

 خونه رو پر ی سوختگیبو.  کردی نگاهم میران بود که با نگماین.  رو بلند کردمسرم
گاز رو خاموش . دود همه جا رو پر کرده بود. دمیبه سمت آشپزخونه دو. کرده بود

  !لعنت به من. غذا همه اش سوخته بود. کردم
  

بعد به . رهی بگرونی رو برداشتم و شماره بابا رو گرفتم و گفتم شام رو از بیگوش
بابا .  رفتمنییبا اومدن بابا به پا.  از ابهام جا گذاشتمییای رو با دنمایاتاقم رفتم و ن

  : گفتمیبا ناراحت. بغلم کرد 
  
  !بازم غذا رو سوزوندم بابا جون-
  

  : و گفتمدیخند
  
  . دل بابازی سرت، عزیفدا-
  
  : قابلمه گفتدنی ربع بعد اومد و با دکیمامان هم . دمی بابا منم خندی خنده با
  
   کار کنم؟ی دختر چنیخدا من از دست ا یا! بازم غذا سوخت-
  

  .دخترم حواسش نبوده! غُر نزن زن: بابا
  
 خرس گنده نی لوسش نکن انقدریا.  کنی جونت طرفدارکتایتو هم که فقط از : ماین

  .رو
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 مواقع براش نجوری ای توشهیهم.  کنهی می شوخمای دونستم نیم.  ساکت بودممن

  : با تعجب گفتماین.  رو نداشتم حاال حوصله اشی آوردم ولیزبون در م
  
  ؟ی آریزبونت رو گربه خورده؟ چرا برام زبون در نم-
  

  .زبون دارم! رینخ:  رو در آوردمزبونم
  

  .دی هم با خنده من خندمای ام گرفت و نخنده
  

 تونستم خودم رو تو فرودگاه کنترل یچون نم.  برگشتسی بعد پرهام به انگلروز
 چمیسه شنبه که به دانشگاه رفتم، شبنم اونقدر سوال پصبح . کنم به فرودگاه نرفتم

  :شبنم نه تنها ناراحت نشد بلکه گفت.  رو بهش گفتمزیکرد که همه چ
  
  .ی ازدواج کننای بدون مزاحم با سی تونیبهتر، حاال م-
  
  .من پرهام رو دوست دارم.  شبنمی گی میچ-
  
.  رو هم فراموش نکننیدرضمن ا.  خوادی که اون تو رو نمی قبول کندیاما با-
  .بعالوه اون تو رو دوست داره.  از هرجهت مناسب ترهنایس
  
 یراست...  بگمی دونم چی نمنایاما در مورد س.  عادت کنمتی وضعنیمجبورم به ا-

  ؟ی کردکاریتو چ
  

  : و گفتدیخند
  
  .ی خواستگارادی ناز کردم و گفتم بیکل-
  
 ی از تو خواستگاررازی آد شیشه ب بهرام از تهران پایعنی ؟ی اوونهیدختر تو د-

  کنه؟
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 دی بارهی خواد زن بگیم. چشمش کور، دندش نرم: ایثان. بهرام نه، آقا بهرام: اوال-
  . به خودش زحمت بدهکمی

  
  .نی بشری هم پیان شاهللا که به پا:  و گفتمدمیخند

  
  . مادر بزرگیمرس-
  

  :عقب برگشتم نفر به هی ی رفتم که با صدای از کالس به سمت خونه مبعد
  
  .خانم خوشبخت-
  

  :با تععجب گفتم.  بودیحی ذباستاد
  
   افتاده؟یبله استاد اتفاق-
  
  .نیری رو از من بگنیلطفا ا...  خواستمیم...  خواستمیم-
  

  .با تعجب بهش نگاه کردم.  رو به دستم دادی پاکتبعد
  
   اومده؟شی پیاستاد مشکل-
  
  . برمدیبا اجازه تون من با... نه...نه-
  

 داشبورد ی شدم و پاکت رو رونیسوار ماش.  کرد و رفتی خداحافظعی سربعد
ممکن .  و عمو فرزاد تعجب کردممای ننی ماشدنی با ددمیبه خونه که رس. گذاشتم

 شدم و به ادهی پاکت رو برداشتم و پعیسر.  باشهاطی موقع تو حنی امای ننینبود ماش
 نگاه هیبه بق.  از دستم افتاداکت کرد پی مهی مامان که گردنیبا د. داخل رفتم

همه برگشتن و به من .  بلند گفتمی جمله رو با صدانی ا" چه خبره؟نجایا". کردم
  : به طرفم اومد و گفتالیخاله ل. نگاه کردن

  
  . شلوغش کردنیالک.  خاله جونیچیه-
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   افتاده؟ بابام کجاست؟یچه اتفاق:  گفتمادی فربا
  

 با سایپر.  تونستی رو بگه اما نمیزی خواست چیار مانگ. نگاهم کردی با نگرانخاله
  : نشون بده گفتالی خی کرد خودش رو بی می که سعیحالت مسخره ا

  
 هم رفته اما خاله ماین. مارستانی بردنشون بنایحال عمو مسعود به هم خورد بابا ا-
  . رو نبردننیمیس
  

  : بلند شدم و به سمت در رفتم و در همون حال گفتمعیسر
  
  مارستان؟یوم بکد-
  
  ... صبر کنکتای: سایپر
  
  مارستان؟یکدوم ب:  گفتمادی فربا
  

  : تونه من رو آروم کنه گفتی نمدی که دخاله
  
  .کتایمراقب حال مادرت باش -
  
 الیبا التماس به خاله ل.  کردی مهی گوشه آروم گرهی چارهیب.  مامان نگاه کردمبه

  :گفتم
  
  .خاله جون ترو بخدا بهم بگو-
  

 ینطوریا.  آدی هم باهات بسای تا پری صبر کندیاما با... مارستانیب:  نسترنخاله
  .ی تونم تنها بزارم برینم
  
.  دلم نبودیدل تو. می حرکت کردمارستانی آماده شد و باهم به سمت بعی سرسایپر

 اما من نهی اصرار داشت خودش پشت رل بشسایپر.  بود تصادف کنمکیچند بار نزد
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 در یجلو.  کنمی می تر رانندگعی کردم خودم سریس ماحسا.  ذاشتمینم
 نی رفت تا ماشسایپر. دمیو به داخل دسای شدم و بدون توجه به پرادهی پمارستانیب

  : به بخش رفتمعی سردمیبه داخل که رس. رو پارک کنه
  
  . مسعود خوشبخت کدوم اتاقنیخانم، آقا-
  
 ژهی وی تو بخش مراقبت هاونشیا. دی رو مالقات کنشونی ادی تونیمتاسفم شما نم-

  .ان
  
وقت رو تلف نکردم و پله ها رو . پر بود.  توجه به حرفش به طرف آسانسور رفتمیب

 که دمی رو دمای عمو فرزاد و عمو شهروز و ندمیبه بخش که رس.  کردمی طیکیدوتا 
 بغلم کرد و ماین. همونجا نشستم.  شدری و اشکم سرازدیبغضم ترک.  آنیبه طرفم م

  : و گفتدی رو بوسسرم
  
  . گن خطر رفع شدهیدکترا م. حالش خوبه. نگران نباش-
  
 من دنی به طرفمون اومد و با دنایس.  آروم بودماینگاه ن.  نگاهش کردمی ناباوربا

  :اخم کرد
  
  .نجای ای اومدی مدیتو نبا-
  

  : بود گفتمادی به فرهی بلند که شبی هم اخم کردم و با صدامن
  
  . اومدمی مدی با.حال پدرم بد بود-
  
  .دست خودم نبود. متاسفم که ناراحتت کردم-
  
  : بلندم کرد و گفتماین

  
  . خونهیبهتره بر-
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  .نمی بابا رو ببدیبا-
  
  . دنی به بخش انتقال میبابا رو به زود-
  

 که تازه سایقبول کردم و با پر.  گفتی وقت دروغ نمچی هماین.  نگاه کردمبهش
به مامان گفتم که بابا . می و به خونه برگشتمی کردی خداحافظهی بود از بقدهیرس

بابا .  اشمی تخت خواباندی و رومشیبعد با کمک خاله به اتاقش برد. حالش بهتره
بابا با . می رفتمارستانیما و مامان به بیروز بعد با ن. رو هم به بخش منتقل کردن

با نوازشم داد و با.  کردمهیسرم رو کنار تختش گذاشتم و گر.  لبخند زددنمونید
  :گفت

  
 تو رو ی که من طاقت اشک های دونیم. ی بهتره که برگردی کنهی گریاگه اومد-

  .ندارم
  

دو روز بعد بابا رو به .  کردم لبخند بزنمی هام رو با دستمال پاک کردم و سعاشک
 بابا اومد و دنیشبنم به د.  رو زدمانوی دانشگاه و کالس پدی و من قمیخونه آورد

 بهم یلی چند روز خنیا.  تخت نشستمیرو. می بابا، با هم به اتاق من رفتدنی دبعد از
شبنم به !  وضع بابا بودنی پرهام و حاال هم که ان برگشتیاز طرف. سخت گذشته بود

  . رو برداشتی توالت رفت و پاکتزیطرف م
  
  کتا؟ی هی چگهی دنیا-
  

  :  نگاهش کردم و گفتمیکم
  
 نجای االی دونستم کجاست، حتما خاله لینم.  باشهیحی فکر کنم مال استاد ذب-

  .گذاشته
  

.  کاغذ در آوردهی نظر من رو بپرسه پاکت رو باز کرد و از توش نکهی بدون اشبنم
 و به سقف چشم دمی تخت دراز کشیرو.  نوشتهی توش چنمیکنجکاو نبودم بب

 به یحید ذب که استادمیفقط فهم.  بلند شروع به خوندن کردیشبنم با صدا. دوختم
  ! کردهی از من خواستگاری نحوهی
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کاغذ رو از دستش گرفتم و .  خوندی آخر رو بلند میجمله .  شبنم نگاه کردمبه

  :شبنم با خنده گفت. دوباره خوندم
  
  ! کنهی خواد خواستگاری می با اون همه افاده از کیحیاستاد ذب. خدا شانس بده-
  

  . انداختمنروی رو پاره کردم و از پنجره بکاغذ
  

  ؟ی کنی مکاریچ! وونهید! ااه: شبنم
  
  . کم بودیکی نیفقط هم-
  

 ی کرد و می می پردازالی گرفته بود و واسه خودش خی جدیادی موضوع رو زشبنم
  :گفت

  
  .رمی گی نمره هنگفت مهی من ،ی ازدواج کنیحیاگه تو با استاد ذب-
  
  : عقب هولش دادمبه
  
 رو انتخاب یکی یحی و استاد ذبنای سنیقرار باشه باگه !  به خودت وعده ندهادیز-

  .ناستیکنم انتخاب اولم س
  
  . هاناستی بهتر از سیلیاستاد خ! وونهید-
  

   خوب بود؟نایچطور تا حاال س:  ام گرفتخنده
  
 به مهتاب ی خوایتازه م.  تونهی که نمنای تونه به من نمره بده، سیآخه استاد م-
  ؟ی بگیچ
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  . خوام ازدواج کنمی بابا من اصال نم؟یری گی می جد رویزیتو چرا هر چ-
  

 یحی به استاد ذبدیاصال مگه دست خودته؟ با! ی کنی خود می بیلیتو خ:  کرداخم
  .یجواب مثبت بد

  
  . چشمیگیحاال که تو م:  گردنم رو کج کردمنی همی کنه برای می دونستم شوخیم
  

قرار بود با بهرام . ت کرد و رفی صحبت کردن شبنم ازم خداحافظی از کمبعد
 که دوستش داره یچقدر راحت با کس.  ام شدی دلم بهش حسودیتو.  برنرونیب

  . زننی با هم حرف مندهی زنه و از آیقدم م
  

 ییاز جمع دانشجو ها. دمی رو دیحیاز دور استاد ذب.  بعد که به دانشگاه رفتمروز
با اخم .  نکردمییابهش اعتن. که دورش جمع شده بودن جدا شد و به طرفم اومد

  :صدام کرد
  
  خانم خوشبخت؟-
  

  : برگشتم و گفتمناچار
  
  بله استاد؟-
  
  ...بگم...  خواستمیم-
  
  : اخم گفتمبا
  
 رو قبول شنهادتونی تونم پیاما متاسفم نم. من نامه تون رو خوندم. متاسفم استاد-

  .کنم
  
  : گفتی ناراحتبا
  
  ن؟ی داریشما با من مشکل-
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  : دروغ گفتمبه
  
  .راستش من نامزد دارم. ستیمشکل از شما ن. ه استادن-
  

  : نگاه کرد و بعد آروم گفتبهم
  
  .خدانگهدار.  از من بودی دقتیمتاسفم ب-
  

 مجبور شدم بهش دروغ بگم نکهیدلم به حالش سوخت و از ا.  ازم دور شدبعد
  .ناراحت شدم

  
  .ی زدششیبدجور ن. ی نکردیاصال کار درست-
  

  :گفتمبا خنده .  بودشبنم
  
  ؟ی دادی ما گوش میتو به حرف ها-
  
 حرف هاتون رو دی دونم چرا احساس کردم باینم.  شدمینه من داشتم رد م-

  .بشَنوم
  

 کرد به من نگاه نکنه، من ی میاستاد تو کالس سع. می و باهم به کالس رفتدمیخند
  . بودمی کارش راضنیهم از ا

  
 به شرکت شهیابا هر صبح مثل همب.  گرفته بودشی خودش رو پی روال عادیزندگ

 روز هیاواخر بهمن ماه . ارهی به خودش فشار نادی کرد زی میاما سع.  رفتیم
  : بهم گفتی برگشتم مامان با خوش حالانویچهارشنبه که از کالس پ

  
  .ساستی پرهی یجمعه هفته بعد نامزد-
  
  ؟ی با ک؟یچ-
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  .یمانی سلدیوح-
  

لباس هام رو عوض کردم .  کردمی خوش بختی دلم براشون آرزوی زدم و تولبخند
  : زنگ زدمسایو به پر

  
  .سایالو، پر-
  
  ؟یخوب. سالم-
  
  .ی تو بهترنکهی مثل ایمن خوبم، ول-
  

  . کردینیری شخنده
  
  ه؟ی دوماد بد بخت کنیحاال ا.  گمی مکیبهت تبر-
  
 درسش ه،یپسر خوب.  خونه عموم باهاش آشنا شدمیتو.  زن عمومیبرادر زاده -
  . کنهی نرم افزار کار مدی شرکت تولیوم شده و توتم
  
  .زمی گم عزی مکیبازم بهت تبر-
  
  . شهیان شاهللا نوبت تو م. ممنون-
  

  .خدا از دهنت بشنوه:  و گفتمدمیخند
  
  .ی مونی شوهر می دونم تو تا آخر عمرت بیمن که م.  خود مزخرف نگویب-
  
  .کنم ی شد از حرس تو دوبار ازدواج منطوریحاال که ا-
  

  :گفتم. میدی دومون خندهر
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   آد؟ی ات نمی پرهام واسه نامزدسا،ی پری راست-
  
. رهی مشی بهتر پزیازم معذرت خواست و گفت که اگه من نباشم همه چ.  راستش نه-

  . کنه مامان و بابا از وجودش ناراحتنیاون فکر م
  

  .می کردی صحبت خداحافظی از کمبعد
  

 شگریبعد از آماده شدن هردومون آرا.  رفتمشگاهی به آراسای جمعه همراه پرروز
  :لبخند زد و گفت

  
  .دو تا عروسک خوشگل-
  
  : نگاهم کرد و گفتسایپر
  
  . از من خوشگل تر شدهکتای من عروسم نکهیاما با ا-
  

  .ی کنفی تو از من تعرنکهیمگه ا:  و گفتمدمیخند
  
  :تملبخند زدم و گف.  بودسای منتظر پردی وحمی که رفترونی ببه
  
 رو نمی برم؟ ماشیمن باک.  آد دنبالتی که بی رو داریکی خوش به حالت سایپر-

  . ومدهی هم که تا حاال نماین. ارمیهم فراموش کردم ب
  
  : کرد و گفتی به اطراف نگاهسایپر
  
  .نگاه کن. ی نگران باشستیالزم ن-
  
 هی تکنیه ماش بنهی بود که دست به سنایس.  اشاره کرد نگاه کردمسای که پری سمتبه

 رو سای اشاره کرد که دست پردی بردار به وحلمیف.  اخم کردماری اختیب. داده بود
 رفتم و نایمن هم ناچار به طرف س.  رفتندی و وحسایپر.  کنهنشیببوسه و سوار ماش
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.  زد و جوابم رو داد و در رو برام باز کردخند من لبدنیبا د. آهسته سالم کردم
  :سوار شدم و گفتم

  
  ؟یچطور شد که تو اومد.  آد دنبالمی بمای قرار بود ننایس-
  
  . گمی می ته رو باز کنیشونی که رو پیاگه اون گره ا-
  
  : حرفش خنده ام گرفت و گفتمنی ابا
  
  ...آخه من-
  

  : رو قطع کرد و گفتحرفمم
  
 آم ی که من بی آد و انتظار نداشتیآخه تو از من خوشت نم.  دونمی دونم، میم-

  .دنبالت
  

  : ترمز گذاشت و گفتی پاش رو روبعد
  
 به ؟ی کنی کار کردم که از دستم فرار می انصاف؟ مگه من باهات چیآخه چرا ب-
 ی گوشه چشمهی.  منم آدمم،یآخه لعنت. شهی طاقتم داره تموم مگهی دغمبری به پر،یپ

  .به ما هم نگاه کن
  

 ها نی ماشی هیبق بوق یصدا.  زدمی شده بودم و حرف نمرهی طور به جلو خهمون
. می کردی و به روبه رو نگاه ممیهردومون ساکت بود.  حرکت کنهنایباعث شد که س

  . سکوت رو شکستنی باز هم انایاما س
  
 ی هستی رو بدون که تو تنها دخترنیفقط ا.  کنمیاما من تحمل م. باشه حرف نزن-

  .ی کرددایکه به قلبم راه پ
  
  .ون هم فکر کن کم به اهی ؟یچرا من؟ پس مهتاب چ-
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  : جواب دادی جدیلی لحن خبا
  
  .مهتاب واسه من مثل ساراست-
  
.  بودییبایجشن ز. می نزدی کدوممون حرفچی هگهی دنای اسای به خونه پردنی رستا
  .دی رسی به نظر می هم از انتخابش راضسایپر
  

ه  بی دسته جمعی همه گمی خواستی مدیامسال ع.  مونده بوددی دو هفته به عحدودا
 رو نی اسایالبته پر.  باشهدی عگهی سال ددی و وحسای پریقرار بود عروس. میبوشهر بر

 مدت بهتر نی ای خواست توی مدیشا.  دونستی رو نملشی دلیخواسته بود و کس
  . رو بشناسهدیوح

  
  .دییبله بفرما:  رفتم که تلفن زنگ زدی منیی خونه باال و پای توعصر

  
  .سالم-
  
  . بودنایس
  
  ؟یچطور. سالم-
  
  . شمی نمنی بهتر از ادمی تو رو شنیحاال که صدا-
  
-دکتری آقای هو غش نکنهیپس مواظب باش ! ه...ا .  
  

  :من هم با خنده گفتم. دی بلند خندبلند
  
   مزاحم؟ی خوای میحاال چ! کوفت-
  
 دوست داره واسه شهی مزاحم عاشق همهی که ی فهمیاما نم. من مزاحم تو هستم-

  !ینطوریاون هم ا.  کنهجادیعشقش مزاحمت ا
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  . خورمیبابا من به درد تو نم.  شوالی خی کنم بی خواهش منا،یس-
  
  . خواد باهاش صحبت کنهی جون مامانم منیمی رو بده به سیگوش-
  
-شمی کارش داره؟ من منشیچ! ه..ا .  
  
  ! گمی شه، به تو نمینم! نُچ-
  
  . شد، من باهات قهرمنطوریحاال که ا-
  
  .ی غش نکنی هو از خوشحالهیفقط .  گمیباشه م.  نکننه، نه قهر-
  
  ه؟یخبر! ی دکی شنگولیلیخ-
  
 که ارهی رو بتابهیمامانم رفت ماه.  رو بده به مامانتیحاال گوش! یچه خبر! اووه-

  ! آدی واسم پول تلفن می زنی گه چقدر حرف میم. بکوبه تو سرم
  

  : و گفتمدمیخند
  
  .ی داشتکاری چیبآلخره نگفت-
  
مامان با پروانه .  رو به مامان دادمی بشم گوشنای منتظر جواب سنکهی بدون ادبع

 که از هر یپسر.  فکر کردمنایبه س.  کرد که من به اتاقم رفتمی میخانم احوال پرس
اما .  دوستش داشتمیلیخ. به قلبم رجوع کردم.  آل بوددهی دختر اهی ینظر برا

کنارم .  بودم که مامان در زد و داخل شدار افکنی همیتو. نی و آرممایدرست مثل ن
 تخت نشست و موهام رو شونه کرد و بعد جمع شون کرد و با کش پشت سرم یرو

  . بست
  
  : من ومن کرد بعد گفتیکم.  بهم بگهیزی چهی خواد ی دونستم میم
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 یخانم اشکان. یری بگمی ات تصمندهی آی برای تونیم. ی بزرگ شدگهی تو دکتا،ی-
  .نای تو واسه سی خواستگارانیتا شب جمعه بزنگ زده بود 

  
  : وجود گفتمنیبا ا.  داشتمنای کار رو از سنیانتظار ا.  نکردمتعجب

  
   تونه منو خوشبخت کنه؟ی منایمامان به نظر تو س-
  

  : من رو به طرف خودش برگردوند و گفتمامان
  
ده، درآمد  کرلیتحص!  آلدهیاون از هرلحاظ ا. هی خوبیلی پسر خنایاز نظر من س-

  . دوست دارهیلی که تو رو خنهیو از همه مهم تر ا. و شغل خوب
  

مشکل از منه که دوستش .  دونمی که خودم منویا:((  دلم گفتمی زدم و تولبخند
  .))ندارم

  
  : بلند شد و گفتمامان

  
مطمئنم تو . هی پسرخوبنایس. خوب فکر کن. یری بگمی تا تصمی هفته فرصت دارهی-

  . کنه یرو خوشبخت م
  

 و شروع انویمامان رفت و من هم رفتم سراغ پ.  نگفتمیزی انداختم و چنیی رو پاسرم
 وقت چی هگهیپرهام د.  کردمیفکر م.  کردی آرومم میلیکردم به زدن و خوندن،خ

 به من ی عالقه اچی باشم که هی تونم منتظر کسی میاصال مگه من تاک.  گردهیبرنم
مطمئنم تو رو خوشبخت . هی پسرخوبنایس: (( دیچی گوشم پینداره؟ حرف مامان تو

  . )) کنهیم
  

 به خونه مون نی و پروانه جون به همراه سارا و آرمی احمدی و آقانای جمعه سشب
 وهیبعد از تعارف م. ی داشت تا رسمی مهمانی جنبه شتری بداری دنیالبته ا. اومدند

  : گفتی احمدی آقایو چا
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 ی دوتا جوون منی اما خودم رو مسئول سرنوشت امستی ننایمسعود جان، من پدر س-
 خوش یلی رو مثل سارا دوست دارم و خکتای.  کنمی افتخار منایبه انتخاب س. دونم

در مورد وضع مالی سینا باید بگم که یه .  شم که قبول کنه عروسم بشهیحال م
و دونگ آپارتمان داره و چهار دونگ این خونه که ما توش ساکنیم به نام سیناس و د

ما ! دیگه ش به نام سارا جونه که قرار شده سینا اون دو دونگ رو از خواهرش بخره
هم که ان شاهللا بعد از ازدواج این دو، به فرانسه می ریم و عروس خانم می تونن به 

البتنه همونطور که گفتم آپارتمان سینا هم ! خونه ی خودشون تشریف ببرن
اید بگم خودم تضمینش می کنم و مطمئنم که به و درمورد اخالقش ب! ختیارشونهدرا

 که نهی ا،یاصل مطلب رو هم که بخوا! جز یکتا جان به کس دیگه ای فکر نمی کنه
  .می جان رو عروس خودمون کنکتای تا نجای امیما اومد

  
.  کردی نشسته بود و به من نگاه منی راحت کنار آرمیلیخ.  نگاه کردمنای سبه

 به ی کمنیآرم.  هم گوشه لبش بودیذاشته بود و لبخند چانه اش گریدستش رو ز
 زد که باعث شد تعادل نای نگاه کرد و با آرنجش به دست سنای به سیمن و لحظه ا

  .خنده ام گرفت.  نشدوجه متی از ما سه نفر کسریبغ.  به هم بخورهنایس
  

  : گفتی احمدی چند لحظه به من نگاه کرد و روبه آقابابا
  
 مسئله هی وسط نیاما ا.  خانواده بشهنی داماد انای شم که سیمن هم خوشحال م-
  . هستیا

  
 بابا نمی من هم کنجکاو شده بودم که ببیحت. دی نگاه ها به سمت بابا چرخی همه

  : رو به بابا گفتی احمدیآقا.  خواد بگهی میچ
  
  . مسعود جانمیما سراپا گوش-
  

  : لبخند زد و گفتبابا
  
. رهی گی دلم منمشی روز نبهیاونقدر که اگه . وابسته ام کتای به یلیراستش من خ-
 خواهش نایپس از س. نی درک کندوارمیام.  منهدی من و امی زندگی دختر همه نیا
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برای تضمین هم .  وارد بشهی من لطمه ای وقت نزاره به دردونه چی کنم که هیم
  !می خوام حق طالق با یکتا باشه

  
 زنهی کنه و می سره مهی دفعه کارو هی شه یلطمه ای وارد نم. نه عمو: نیآرم

 مثل نی نیگاش نکنینجوری و انیا. تای بی بتای بگهید!  کشه و تمامیدخترت رو م
و ای که خرش از پل گذشت بنیاآلن خودش رو جمع و جور کرده همچ. مارمولک 

باید بیفتین دنبال !  ندارهیاون موقع که دیگه حق طالق اهمیت.  بار کنیباقال
من توی پزشکی قانونی ! ولی شما نگران نباشین! ای پزشکی قانونی و این حرفاکار

خرج و ! راحت می شه کارو یه سره کرد و سینا رو فرستاد به درک! چندتا آشنا دارم
! خودم همه رو به عهده می گیرم! مخارج کفن و دفن و این حرف ها هم نباشین

  ! موقع ها می خوره دیگههمیندوست به درد 
  
  : و گفتدی خندبابا
  
  ؟ی کنی می زندگنیسارا جون ، تو چطور با ا-
  

  : سرش رو تکون داد و گفتسارا
  
 زاره یاونقدر سربه سرم م.  کنمی وقت ها به عقلش شک میعمو جون به خدا گاه-

  .رهی گی ام مهیکه آخرش گر
  
  . کار کنمی دونم باهاش چیم.  کرد به خودم بگوتتیاگه باز اذ-
  

  !من خودم میام خدمتتون! شما چرا زحمت بکشین؟. لص تم عمومن مخ: نیآرم
  

  : انداخت و گفتنی به آرمی نگاهسارا
  
  ؟ی موش شدینطوری که ای به آب دادیباز چه دسته گل-
  

  : بابا روبه من گفتی شوخیبعد از کل.  خندهری زدن زهمه
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بابا  هینظرت چ.  خودشهیبآلخره زندگ.  دهی مکتای رو یبه هر حال نظر قطع-
  جون؟

  
  
  

 هیو فقط .  گفتمی نمیزیساکت بودم و چ.  کردیانگار مغزم کار نم.  نزدمیحرف
 یمطمئنم تو رو خوشبخت م. هی پسرخوبنایس: ((  کردی ذهنم دوران میجمله تو

 رو به عنوان نای جمله بود که ساکت موندم و سهی نی بر همهی با تکدیشا. )) کنه
  . ام انتخاب کردمندهیهمسر آ

  
  : و گفتدی خانم بلند شد و اومد گونه ام رو بوسروانهپ

  
  . عروس خوشگلمیخوشبخت بش. تهیسکوت نشانه رضا-
  

  : بلند شدنی اعتراض آرمی که صدادی بهم لبخند زد و سارا هم گونه ام رو بوسمامان
  
-ادو دی بارمی بوس بگهی بوسه اما من که بخوام ی رو متاینگاه کن ترو خدا، ب! ه...ا 
  .عت منت خانم رو بکشمسا
  

   شد؟ی ت چایزشته پسر، ح: بابا
  
 که اصال ی گی ما رو می بابام؟ اگه خونه ی خونه ای ما یخونه ! اط؟یکدوم ح-
اونم ! یزی چهی باز ی بابام رو بگیخونه ! دوتا سنگ و دوتا گلدون ِ. می نداراطیح

  . شهی هر روز آب و جارو میکه به لطف مش مرتض
  

  :قای احمدی گفتآ. دنی خندهمه
  
  !مسعود جان اگه اجازه بدین یکتا جون و سینا چند دقیقه ای با هم صحبت کنن-
  

  !یکتا جان، آقا سینا رو به اتاقت راهنمایی کن! با کمال میل: بابا
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سینا پشت سرم داخل شد و خواست درو .  با سینا بلند شدیم و به اتاقم رفتیمناچار
  :ببنده که گفتم

  
  !هبزار باز باش-
  
  !بسته باشه بهتره-
  

 روم روی یه مبل نشست و مثل چند دقیقه ی پیش دستشو گذاشت زیر چونه شو روبه
  !به من خیره شد

  
  : سرفه ای کردم و گفتمتک

  
  !آدم ندیدی؟-
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  ...ولی تو مثل ح! آدم که زیاده-
  

  : جمله شو تموم کنه و با صدای بلند گفتمنزاشتم
  
  !به من می گی حیوون؟! پسره ی پرروخودتی -
  

خنده ش که تموم شد . داشتم از عصبانیت منفجر می شدم!  هو زد زیر خندهیه
  :گفت

  
  !عاشق این دیوونه بازی هاتم-
  
  ...دیوونه، حیوو! چیز دیگه ای نمی خوای بگی؟-
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البته همه ی ! خودت رو خودت اسم می زاری! حوری: من می خواستم بگم! هیس-
مثل تو پیشی ! بعضی هاشون از حوری ها خوشگل ترن! هام بد نیستن هاحیوون 

  !ملوس
  

  : م گرفته بود ولی سعی کردم نخندم و خیلی جدی گفتمخنده
  
  !بریم سر اصل مطلب! شوخی دیگه بسه-
  
  !بفرمایید! بله سرورم-
  
  ...من نمی خوام. بهتره جدی باشیم! ببین سینا-
  
  !نمی خوای چی؟-
  
  ...من می خوام! باه گفتمشت! هیچی بابا-
  
می خوام، !  می خوام، نمی خوام"! حتما می خوای بگی! چرا حرف نمی زنی؟-

  "!نمی خوام
  
  ...ولی! من تو رو دوست دارم! گفتم جدی باش-
  
  !ولی نمی خوای-
  
  ...سینا-
  
-پس می خوای؟! چه خوب....! ا!  
  
  : صدای بلند تری گفتمبا
  
  !سینا؟-
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  !بفرمایید-
  

  :ت کردم و بعد گفتم سکویکم
  
  !من عاشق یکی دیگه ام. من عاشق تو نیستم-
  

منم ! مثل دو سال بود! دو دقیقه عذاب آور! شاید حدود دو دقیقه!  نگفتچیزی
! خوشحاله؟! از حالت صورتش نمی تونستم بفهمم چه حسی داره. چیزی نگفتم

ل یه مجسمه چون مث!شاید اصال حرفمو نشنیده بود! براش مهم نیست؟! ناراحته؟
 هاش تکون خورد و لببآلخره اون سکوت مسخره رو شکست و . فقط نگاهم می کرد

  !اسمی که تا مغز و استخونم رو سوزوند! فقط یه اسم رو به زبون آورد
  
  !پرهام؟-
  

  .بعد از چند لحظه آروم سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم.  نگاش کردمفقط
  

  :از هم این سکوت رو سینا شکستو ب! اما اینبار طوالنی تر!  سکوتباز
  
  !اونم ترو دوست داره؟-
  
  : صدای خفه ای توی گلوم گفتمبا
  
  !واسه همینه که تصمیم گرفتم برای فراموش کردنش با تو ازدواج کنم! نه-
  
  : چشم هام نگاه کرد و گفتتو
  
  !چرا سعی نکردی به دستش بیاری؟-
  
  !اما فقط وقت تلف کردن بود! سعی کردم-
  

  :زیر چونه م برد و سرم باال گرفت و گفت دستشو
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  !چرا می خوای با من ازدواج کنی؟-
  
  !منم دوستت دارم... منم! چون تو گفتی منو دوست داری-
  

  :لبخند زد و گفت.  گرمش به صورتم می خوردنفس
  
  !انتظار داری باورش کنم؟-
  
  !هم دوست باشیمما می تونیم بازم با ! تو مجبور نیستی با من ازدواج کنی... سینا-
  

  : از ابروهاشو باال انداخت و گفتیکی
  
  !تا یه نفر دیگه تو رو ازم بگیره؟-
  

  . نگفتمچیزی
  
  !فربد! مثل پسر دایی ت-
  
  !تو فربد رو از کجا می شناسی؟-
  
وقتی سیمین جون داشت واسه مادرم قضیه خواستگاری فربد از تو رو می گفت، -

ولی چون در مورد جنابعالی بود نتونستم . ستادمالبته باید ببخشید گوش وای! شنیدم
  .بی اهمیت از کنارش بگذرم

  
فقط پرهام برام ... من فقط! واسه من فرقی نمی کنه با تو ازدواج کنم یا با فربد-

تو و ... فقط می خوام یه چیزی رو بدونم! اما حاال واسم اهمیتی نداره! مهم بود
  !پرهام قبال همدیگرو می شناختین؟

  
دوست . می کردی ملیمن و پرهام تو لندن تحص:  بهم نگاه کرد و بعد گفتقهی دقچند

 که اون هم بعد از از دست یرانی دختر اهیپرهام به . های خوبی برای هم بودیم
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 بود عالقه "رها" اومده بود و اسمش سی به انگللی تحصیدادن خانواده اش برا
 به ییبای کنم، اما رها، زفیص رو خوب توی تونم کسی من نم،ی دونیم. داشت

 بهش یدی ِ به خصوص از نظر پرهام که عالقه شدییبای زنیالبته ا.  داشتیخصوص
 و در کل خوشگل و ی آبی و چشم هایی کامال طالییرها موها.  بودشتریداشت ب
با اینکه تو خارج خیلی از این چهره ها هست اما رها از همه شون .  بودکلیخوش ه

 دانشگاه رها رو دوست ی پسر هایهمه .  مثل عروسک ها بودتدرس. خوشگل تر بود
اما بخاطر وجود پرهام .  خواستن جذبش کننی که بود میداشتن و به هر نحو

  . بشنکیمجبور بودن دور از چشم پرهام بهش نزد
  

البته من ازعالقه پرهام نسبت به رها آگاه بودم .  دوست مشترک من و پرهام بودرها
 رها ی پرمعنیچون متوجه نگاه ها. ابطه ام رو با رها کم تر کنم کردم ری میو سع

 نی کردم ایسع.  به پرهام ندارهی عالقه اچی دونستم که هیبه خودم شده بودم و م
 به نکهی نبرده بود تا اهی قضنی از ایی هم بوامپره. موضوع رو از پرهام پنهون کنم

 پرهام رو رد کرد و به دروغ به دشنهایرها ابراز عالقه کرد و رها با صراحت کامل پ
 رو دوست گری همدیلی کرده و ما هم خی از من خواستگارنای س":پرهام گفت

  ".میدار
  

  : عمیقی کشید و ادامه دادنفس
  

 نیا.  سؤء تفاهم بوده قبول نکرد نی کردم به پرهام بفهمونم که ای قدر سعهرچه
 گرفتم موضوع رو با می تصم مننکهی من و پرهام ادامه داشت تا انیبحث و جدال ب
و .  چرا به پرهام دروغ گفته رو ازش بپرسمنکهی بزارم و علت اونیخود رها در م

 هی ی حرف ها بدهکار نبود و پاش رو تونیاما رها گوشش به ا.  کار رو هم کردمنیا
 تب هی فقط نیمن هم بهش گفتم که ا!  به ازدواج کنهیکفش کرده بود که منو راض

 یمدت. به خونه برگشتم.  چه کنم که قبول نکردیول! لوده به هوس ِزود گذر و آ
 هی نکهیتا ا.  نشون داددنمی به دیلی نه اون تمادمی نه من پرهام رو دگهیگذشت د

اون قدر !  ندارهی که حال خوبدمیدر رو که باز کردم فهم. روز رها به سراغم اومد
 باهام دی با": گفتیهمون مستبا ! ستهی تونست رو پاش بایمصرف کرده بود که نم

و بآلخره !  نهای داشتم که برم دی ترد".پرهام هم اونجاست. ی آی میی جاهیبه 
 اصرار یلیخ. می رفترونی رها به براه آخرم رو گرفتم و آماده شدم و هممیتصم

  . اما قبول نکرد و با همون حال پشت رل نشستنم،یکردم که بزاره من پشت رل بش
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 خمارش نگاهم ی نگه داشت و با چشم هاابونی و وسط خدیت رس خلوی جاهی به

 ":با اخم بهش گفتم . دی صورتم کشی زد و دستش رو روی اهیلبخند کر. کرد
 چی من تاحاال منت هنا،ی سنی بب": گفتی کالفه و عصب"ه؟ی کارا چنیمنظورت از ا

 کالفه شده ".می خوش بختباهمتو هم انقدر واسم ناز نکن، منو تو . دمی رو نکشیپسر
 نداد و ری بهم گادی نداشت زیرها هم که حال خوب.  شدمادهی پنیبودم و از ماش

 زنگ خورد و بهم لمی راه موبایتو.  گرفتم و برگشتمیمنم از همونجا تاکس. برگشت
بآلخره . رها تصادف کرده بود و حالش اصال خوب نبود.  برممارستانیگفتن که به ب

 خودش رو عیپرهام سر. من هم به پرهام خبر دادم. ندرها رو به اتاق عمل برد
بعد از چند ساعت دکتر .  نگران بودیلیطفلک خ.  اصال به من نگاه نکردیرسوند ول
 دگرگون یپرهام به کل.  راحت خبر مرگ رها رو دادیلی اومد و خرونیاز اتاق ب

 تو ":ت رو به من گفدبه من نگاه کرد و با خشمی که توی نگاهش موج می ز. شد
  .  و بعد رفت".رمی گیمن هم انتقام اونو ازت م! یباعث مرگ رها شد

  
 و تا اون روز که می خواستیم بریم دمی وقت پرهام رو ندچی هگهی از اون روز دبعد

 ی نفرت بارش میبا نگاه ها.  تعجب کردمیلی خدمشی خونه شما دیشمال که تو
  !دهیخواست بهم بفهمونه که هنوز منو نبخش

  
  :بهم نزدیک تر شد و زیر گوشم زمزمه کرد.  ساکت بودمزهنو

  
نمی زارم کسی ! فقط مال من! می خوام که مال من باشی! من دوستت دارم یکتا-

  !تو رو ازم بگیره
  
  : چشم هاش خیره شدم و گفتمتو
  
  !اگه خودم نخوام باهات ازدواج کنم چی؟-
  

  : نگاهم کرد و گفتیکم
  
  .اما ازم نخواه که بتونم فراموشت کنم! روناونوقت از زندگی ت میرم بی-
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  : یه کم مکث کرد و گفتبعد
  
مطمئن باش اگه ردم کنی از دستت ! یک دقیقه وقت داری تا بهم جواب بدی-

  !حاال بریم شیرینی بخوریم یا نه؟! ناراحت نمی شم
  

نم می یه نفر تو ذه! سینا، سینا! فربد! سینا! فکر به پرهام! توی یک دقیقه!  فکرفکر،
بیشتر از ! عاشقشم! پرهام، پرهام! اما نه به اندازه پرهام! دوستش دارم! گفت سینا

ناخودآگاه ! اآلن رو به روم نشسته و منتظره که بهش جواب بدم! ولی سینا! خودم
  : بگم، اما می گموامنمی خ! لب هام تکون می خوره

  
  !بریم-
  

باهم رفتیم پایین و پروانه .  از شادی تو چشم هاش درخشید و بهم لبخند زدبرقی
  :جون گفت

  
  !حاال یکتا جون عروسم می شه یا نه؟! چقدر طولش دادین-
  

  .سارا ظرف شیرینی رو برداشت و بین همه پخش کرد.  کردم و لبخند زدمسکوت
  

  : گفتی احمدیآقا
  
  م؟ی بزاری رو کی عقد و عروسخیان شاهللا تار-
  

 بشه تا، تابستون که ی عقد جارغهی صگهیهفته د کی نیبه نظر من اگه موافق باش: بابا
  !سر بچه ها یکم خلوت تر شه

  
 هزاران یول.  بشم خوش حال بودمنای قرار بود همسر سنکهیاز ا.  موافق بودنهمه

در طول .  پرهام رو به روم نشسته بودنای سی کاش اآلن جایبار آرزو کردم که ا
 من نای رفتم سی که به دانشگاه مییروزها.  هفته وقت سر خاراندن هم نداشتمکی

 و دی واسه خرمی رفتی باهم مبعد اومد دنبالم و ی رسوند و خودش هم میرو م
 به ی خوش حال بود که بآلخره من راضیلی وسط شبنم خنیا. ی عروسیکارها
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 ادهیسارا پ.  بردشگاهی من و سارا رو به آرانایصبح روز جمعه س.  شدمنایازدواج با س
  : بهش زد و گفتی دستم رو گرفت و آروم بوسه انایس. شد و رفت

  
  .ی عروس خونه ام شدنکهیممنون از ا-
  

چند لحظه نگاهم کرد .  شدم و براش دست تکون دادمادهی زدم و پی مسخره البخند
  :و بعد چشمک زد و گفت

  
  .ی خوش گل شده باشی خوام حسابی آم دنبالت میامروز که م-
  
-من حاال زشتم؟یعنی...! ا   
  
 با اون چشم هات ی داریآخ، اگه بدون. ی از همه خوشگل ترشهی تو همزمینه عز-

  ؟ی کردی نگاهم نمی اون طوری کنیجادوم م
  
  . نرفته تو جلدتطونیپس زودتر برو تا ش-
  
  !اگه بره که دیگه نمیزارم بری اون تو-
  
  . به آرایشگاه اشاره کردو
  
  ... می دزدیدمت می بردمت خونه ی خودم و -
  

  : و گفتمدمیخند
  
  . پسری اوونهیتو د-
  
 ی عروسی که تویاز همون روز.  تموونهی وقته که دیلی من خ؟یدیتازه فهم-
  .دمتید
  

  .یدی دی دلم گفتم کاش هرگز من رو نمی و تودمیخند
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  !؟ی خندی میبه چ-
  
  .گهیبرو د.  و سارا اون داخل منتظر منهمی زنی با هم حرف منجای ما انکهیبه ا-
  
  .شگاهی اومدم آرایوگر نه باهات م.  که مجبورمفیح-
  

  : کردم و گفتمی بلندخنده
  
  !وونهی دگهیبرو د-
  
 چشم ی از جاش کنده شد و از جلوی با سرعت سرسام آورنی و ماشدی هم خندنایس

خانم .  شلوغ بودبایسالن تقر. به داخل رفتم و به همه سالم کردم.  من محو شدیها
  : گفتیجوان

  
  .نی بشنجای اای بعروس خانم-
  
 با ی دستش نشسته بودم و اون هریحدود دوساعت بود که ز.  لبخند اطاعت کردمبا

دوست داشتم هر چه زودتر .  نشستن حوصله ام سر رفتکجایاز .  رفتیصورتم ور م
  : و گفتدی خنددی اخم هام رو دیوقت. کارش تموم بشه و من خالص بشم

  
   نازت رو بکشه؟دی داماد چقدر باارهچیب. عروس خانم اخم هاتو وا کن-
  

  : با خنده گفتسارا
  
  . نازش رو هم بکشهدی شه، زن گرفته بافهیوظ-
  
  ن؟یشما دوست عروس خانم ا-
  
  .نه، من خواهر دامادم-
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  : و روبه من گفتدی خندبلند
  
خواهر شوهر من که به خونم تشنه .  که خواهر شوهرت دوستت دارهیشانس آورد-

  .است
  

 عقب رفت و صورتم رو نگاه کرد یساعت دوازده بود که با لبخند کم. رفت م گخنده
 ینطوری بودم که ایانگار من تابلو نقاش.  کارش خنده ام گرفتنیاز ا. و لبخند زد

  : و گفتدیخند.  کردینگاهم م
  
  . عروس خوشگل رو بکشهنی ناز ادیحق با خواهر شوهرته، داماد با-
  

 بود که از پشت تا یری لباس شهی. دمیباس ام رو پوش لشگری شدم و با کمک آرابلند
 لباس رو یوقت.  شدی کمرم باز بود و جلوش با دوتا بند پشت سرم بسته منییپا

  : برام دست زد و گفتاری اختی سارا بدمیپوش
  
  !ی تو محشرکتای من ی خدایوا-
  
  .ی کنفی ازم تعرنقدری خواد ای خب، نمیلیخ-
  

  : کرد روبه من گفتیم شی که صورتم رو آرایدختر
  
  .ی کنی فرق مهی تو با بقی داشتم ولییبای زیمن تاحاال عروس ها.  گهیراست م-
  
  ! حاال این همه هندونه رو کجا بزارم؟-
  

 ی جلونای رفتم سرونی بی ساعت بعد وقتمین.  آد دنبالمی زنگ زد تا بنای به سسارا
  ..کردباهم روبوسی کردیم و سینا چند لحظه نگاهم . در بود

  
  :خدایی انتظار هر جمله ای رو داشتم جز این.  چند لحظه نگاهم کردسینا

  
  !تو چرا اینقدر زشت شدی؟-
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  .دهنم همونجور باز مونده بود.  کردم فکم رسید به زمیناحساس

  
  !چی؟-
  
  !خیلی زشت شدی-
  
  : اخم گفتمبا
  
  !مثل پیر مردهای خرفت شدی! خودتو دیدی؟-
  

  :دیدم با خنده افتاد دنبالم. سمت ماشین کنارش زدم و رفتم بعد
  
  !می خواستم یکم متفاوت باشیم! شوخی کردم بابا! یکتا!  یکتا-
  

  : و گفتدی بردار هم خندلمیف. دمیخند
  
 سمت ی خودت پرتش کنی خواینکنه م. آقا دوماد گل رو بده به عروس خانم-

  !دختر ها؟ هرچند امروز فقط جشن نامزدیه
  
لبخند زد دستم رو گرفت . گل رو ازش گرفتم. و به طرفم گرفت و گل ردی خندنایس

  : گفتمی سوار شدیوقت.  بردنیو منو با خودش به سمت ماش
  
  . بزنم و بهت بگم دوستت دارمادی بلند فری خوام با صدایم-
  

 بابا میدیبه خونه مون که رس.  تونستم حرف بزنمی دونم چرا نمینم. دمی هم خندباز
  :فت و گدیسرم رو بوس

  
  .قربون دختر خوش گلم برم-
  
  . گه دوغش ترشهی کس نمچیاما ه.  بابا جونیمرس-
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  . بودنکی نزدی هالی و فامانیفقط آشنا. می نداشتیادیمهمان ز. می هم داخل شدبا
  

 عقد سارا ظرف عسل رو جلومون گرفت و من و بعد سینا غهی شدن صی از جاربعد
سینا انگشتم رو می مکید و .  انداختیمانگشت آغشته به عسلمون رو توی دهن هم

  :آرمین از پشت سرمون گفت. انگار خیال ول کردن نداشت
  
  !خوب عسل بخور تا مزه ی شکری رو که خوردی عوض بشه! آره سینا جون-
  
از . گرسنه ام بود. می رفتنیی به پانایبا س.  آرمین چشم غره رفتم و دستمو کشیدمبه

 نایس. دمیآشپزخونه رفتم و واسه خودم غذا کشبه .  نخورده بودمی چچیصبح ه
 دهنم یقاشق پر رو جلو.  کردی چانه اش گذاشته بود و نگاهم مریدستش رو ز

  : و گفتمتم بشقاب گذاشی قاشق رو تونای سدنیبا د. بردم
  
  ؟ی کنی نگام مینطوری چرا اه؟یچ-
  
  .کنم صبر گهیمن طاقت ندارم تا چند ماه د. می کردی میکاش زودتر عروس-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  . هستیعجله نکن، وقت واسه کتک کار-
  

  : رو با پشت دستش نوازش داد و گفتصورتم
  
  . دستم بشکنه اگه بخوام تورو کتک بزنمیاله-
  

  : داخل شد و غرغر کنان گفتشبنم
  
  .نجانیهمه بخاطر شما ا. نیای بنیبابا پاش.  دوتا رو نگاه کننیا-
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 مهتاب که با بغض دنیبا د.  دستم رو گرفته بودنایس. میگشت برهی بقشی و پمی شدبلند
 رونی بنای دست سی انداختم و آروم دستم رو از تونییسرم رو پا.  کردینگاهمون م

  : نگاهم کرد و گفتنایس. دمیکش
  
   شده؟یزیچ-
  
  : کرد و گفتینی اخم دل نشنایس.  مهتاب اشاره کردمبه
  
من .  کنهیحتما درک م. هی ایآدم منطقآخه خانمم ، من که بهت گفتم مهتاب -
 که تو همه ی بفهمی خوایچرا نم.  کنمی که دوستش ندارم زندگی تونم با کسینم
  !؟ی می زندگی
  

سارا بلندمون کرد و به . می و کنارشون نشستمیبه سمت بچه ها رفت.  نزدمیحرف
 یم دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود و منو محکم به خودش نایس. وسط آورد

 لحظه ازم جدا کی نایس.  خسته شدم و سر جام نشستمدنی رقصیبعد از کل. فشرد
مهتاب از فرصت .  رفتنهمانها میی خوش آمد گوی با هم برامایبا اومدن ن.  شدینم

  :با لبخند گفت. استفاده کرد و به سمتم اومد
  
  . گمی مکیبهت تبر-
  

  . نگفتمیزی انداختم و چنیی رو پاسرم
  

  : گفتیو به آروم نشست کنارم
  
پس از من .  رو به زور مال خودم کنمنای تونستم سیمن که نم.  کنمیمن درکت م-

  .میما هنوز با هم دوست. خجالت نکش
  

من هم لبخند زدم و .  لبخند زددنمیبا د.  رو به روم بودنایس.  و بغلش کردمدمیخند
 ناید شد و روبه س و از کنارم بلندیمهتاب هم خند. مهتاب رو از خودم جدا کردم

  :گفت
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  . که جاتون رو گرفتمدیببخش.  دامادی آقادییبفرما-
  
  : کنارم نشست و گفتنایس
  
  . تکرار نشهگهیدفعه د.  بخشمتی بار منیا-
  

سینا هنوز .چند ساعت بعد خونه خلوت تر شده بود.  و ازمون دور شددی خندمهتاب
 یق ها رو از سرم باز م اتاقم سنجای توسایمن هم به کمک پر. سرش شلوغ بود

 کارمون تموم یوقت.  دادمیمن هم ساکت گوش م.  گفتی مدی از وحسایپر. کردم
  : گفتسایشد پر

  
 امشب ی فکر نکنم بتوندهی ژولی موهانی همه تافت و انیبا ا. ی حموم برهیبهتره -

  .یراحت بخواب
  

.  اومدمرونی ب دوش گرفتم وعیسر.  ها و حوله ام رو برداشتم و به حموم رفتملباس
  : داخل شد و گفتنای به در خورد و سی کردم که تقه ایموهام رو با حوله خشک م

  
  ؟ی خوریمگه تو شام نم. زمیعز-
  

 گذاشت و با ی منتظر جواب بشه حوله رو ازم گرفت و گوشه انکهی بدون ابعد
  : و گفتدی کارش تموم شد گونه ام رو بوسیوقت. سشوار موهام رو خشک کرد

  
  . گرسنم ِیلی که من خمی پاشو برحاال-
  
 نی و آرممای ننی بنایمن کنار بابا و س.  حاضر بودنزیهمه سر م. می رفتنیی هم به پابا

 ی کرد و نمی متی رو اذنای سنیآرم.  رفتیبابا مدام قربان صدقه ام م. نشست
.  شب که همه رفتن خسته و کوفته به اتاقم رفتمی هامهین. زاشت غذاش رو بخوره
 از خانواده عمو ریالبته بغ. می حرکت کنهر به سمت بوشیقرار بود فردا صبح همگ

  . شدمداری بنای سیصبح با صدا.  خوابم بردعی خسته بودم سریلیچون خ. محمد
  
  .لنگ ظهره. ی خانمگهیپاشو د-
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  : باز کردم و گفتمچشم

  
-پسر؟ی مگه تو خواب نداریاول صبح. ی اومدیتو ک   
  

  :داد و گفت رو فشار دماغم
  
 ساعت ه؟یدر ضمن خانمم، اول صبح چ. یتو خواب و خوراکم رو گرفت. رینه خ-
 مسعود خان خسته بود ی فقط چون دردونه میقرار بود ساعت نه حرکت کن. ازدههی

 فرستادن تا تو رو یواشکیمن رو هم .  بشهداریهمه منتظر خانم اند که از خواب ب
  . کنمداریب

  
 بلند شدم و دست و عیسر. به خاطر من همه رو معطل کرده بودبابا .  ام گرفتخنده

 چانه ری دستش رو زنای سدمی خواستم لباسم رو عوض کنم که دیم. صورتم رو شستم
  . کنهیاش گذاشته و نگاهم م

  
 خوام لباسم رو عوض ی مرونی برو ب؟ی کنی نگاه مینطوری که ایدی جن ده؟یچ-

  .کنم
  
  ن؟رویچرا من برم ب. خب عوض کن-
  
  :با اخم گفتم.  کنهی می دونستم داره شوخیم
  
  !نایس-
  

  : و گفتدی و بلند شد و به طرفم اومد و گونه ام رو بوسدیخند
  
 کمی خواستم ی مرون،ی رم بیچشم خانمم م.  گفتنت برمنای سنی من قربون ایاله-

  .سربه سرت بزارم
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 گذاشت و با ی منتظر جواب بشه حوله رو ازم گرفت و گوشه انکهی بدون ابعد
  : و گفتدی کارش تموم شد گونه ام رو بوسیوقت. سشوار موهام رو خشک کرد

  
  . گرسنم ِیلی که من خمیحاال پاشو بر-
  
 نی و آرممای ننی بنایمن کنار بابا و س.  حاضر بودنزیهمه سر م. می رفتنیی هم به پابا

 ی کرد و نمی متی رو اذنای سنیآرم.  رفتیبابا مدام قربان صدقه ام م. نشست
.  شب که همه رفتن خسته و کوفته به اتاقم رفتمی هامهین. زاشت غذاش رو بخوره
 از خانواده عمو ریالبته بغ. می حرکت کنهر به سمت بوشیقرار بود فردا صبح همگ

  . شدمداری بنای سیصبح با صدا.  خوابم بردعی خسته بودم سریلیچون خ. محمد
  
  .لنگ ظهره. ی خانمگهیپاشو د-
  

  : باز کردم و گفتمچشم
  
-پسر؟ی مگه تو خواب نداریاول صبح. ی اومدیتو ک   
  

  : رو فشار داد و گفتدماغم
  
 ساعت ه؟یدر ضمن خانمم، اول صبح چ. یتو خواب و خوراکم رو گرفت. رینه خ-
 مسعود خان خسته بود ی فقط چون دردونه میقرار بود ساعت نه حرکت کن. ازدههی

 فرستادن تا تو رو یواشکیمن رو هم .  بشهداری از خواب بهمه منتظر خانم اند که
  . کنمداریب

  
 بلند شدم و دست و عیسر. بابا به خاطر من همه رو معطل کرده بود.  ام گرفتخنده

 چانه ری دستش رو زنای سدمی خواستم لباسم رو عوض کنم که دیم. صورتم رو شستم
  . کنهیاش گذاشته و نگاهم م

  
 خوام لباسم رو عوض ی مرونی برو ب؟ی کنی نگاه مینطوری که ایدی جن ده؟یچ-

  .کنم
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  رون؟یچرا من برم ب. خب عوض کن-
  
  :با اخم گفتم.  کنهی می دونستم داره شوخیم
  
  !نایس-
  

  : و گفتدی و بلند شد و به طرفم اومد و گونه ام رو بوسدیخند
  
 کمی خواستم ی مرون،ی رم بیچشم خانمم م.  گفتنت برمنای سنی من قربون ایاله-

  .سربه سرت بزارم
  

دستم رو گرفت و با .  رفتمرونی لباسم رو عوض کردم و بعی و من هم سررونی برفت
  : من گفتندنی با دنیآرم. می رفتنییهم پا

  
  . فرما شدنفیبه به عروس خانم تشر-
  

  : با اخم گفتبابا،
  
  ؟ی خسته ایلیبابا جون خ.  دخترم بخوابهنی شماست که نزاشتریتقص-
  

  : و گفتمدمی اش رو بوسگونه
  
  .میفتیبهتره زودتر راه ب. نه قربونت برم-
  
  .می کنیما خودمون همه کارها رو م. تو صبحانه ات رو بخور بابا جون-
  

بعد از آماده .  کمک کردملی بردن وسای براهی خوردم و به بقی مختصرصبحانه
  : با خنده گفتنای خودم بشم که سنی خواستم سوار ماشیشدن م

  
   دن؟ی به ما نمی افتخار همراهزیخانم عز-
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هنوز دو .  شدمنشی رو بستم و به سمتش رفتم و سوار ماشنیدر ماش.  ام گرفتخنده
 ی همراهم بود و ما رو منی آرمشهیهم. ساعت نگذشته بود که حوصله ام سر رفت

 حوصله ی از بی که حاکدمی کشیقینفس عم.  کردی می آروم رانندگنایس. خندوند
  : گذاشت و گفتگاه دستی رو توی دی لبخند زد و سنایس.  ام بودیگ
  
  .چه زود برات خسته کننده شد. می ری که با هم مهی مسافرتنی اولنیا-
  
 دی باشهیهم.  و فقط به روبه رو نگاه کنمنمی جا ثابت بشهیمن عادت ندارم . نه-

  .سر نره بکنم که حوصله ام ی کارهی حد اقل ایجنب و جوش داشته باشم 
  

  : و گفتدی خندبلند
  
  ؟ینی من بشی جای خوایم. از بس شیطونی-
  

 گوشه پارک کرد و هی نایس.  فکر کردم و بعد سرم رو به نشانه مثبت تکون دادمیکم
.  نشستم اون هم پشت رل نشستنای سی من جادی دی وقتسایپر. من پشت رل نشستم

.  بدهنیی رو پاشهی که ش بهش اشاره کردمدمی بهش رسیوقت.  سرعت گرفتمیکم
  : گفتمدی بود رو به وحادیاما چون فاصله مون ز.  دادنیی رو پاشهیاون هم ش

  
   بگو حاضره؟سای به پردیوح-
  

  :بعد به من گفت.  رو گفتیزی چسای با تعجب به من نگاه کرد و روبه پردیوح
  
  .میدی گه بزاربه بزرگراه که رسیم-
  

 سرعتم رو دمیبه بزرگراه که رس.  تر کردمدای رو تکون دادم و سرعتم رو زسرم
 دمیبا کمال تعجب د.  شلوغ نبودادیخوشبختانه ز.  هم برسهسایکمتر کردم که پر

  : گفتنایس. سارا هم پشت رل نشسته
  
  ؟ی آی از پسش بر بی تونی که میمطمئن-
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. فقط گفت که کمربندم رو ببندم.  نکردی مخالفتگهی هم دنایس.  رو تکون دادمسرم
سارا پشت .  و سارا سبقت گرفتمسای از پریکمربندم رو بستم و با سرعت سرسام آور

همونطور ادامه .  کردم تا نتونه ازم جلو بزنهی حرکت مچیبه صورت مارپ. سرم بود
 دیچی هاش دو پسر جوون بودن پنی سرنشکه دی پرانی ماشهی دفعه کی دادم که یم

 که دمی ترمز کوبیپام رو محکم رو. رد کتی فرمان رو به سمت چپ هدانایس. جلوم
  .ستهی محکم از حرکت بانیباعث شد ماش

  
 ی پرت مرونی به بشهیوگرنه از ش. می هردومون کمر بند بسته بودمی آوردشانس

چشم هام رو .  به سرعت از ما دور شدفتادهی نی اتفاقدی دی وقتدیراننده پرا. میشد
 عوض نای شدم و جام رو با سادهیپ عیسر. دمی کشیبسته بودم و تند تند نفس م

حالم .  آب آوردوانی لهی شد و برام ادهی مناسب نگه داشت و پی جاهی نایس. کردم
 ی رو سرزنش منای شده بودن و سادهی هاشون پنی هم از ماشهیبق.  خراب بودیلیخ

  . کورس بزارمهیکردن که چرا به من اجازه داده با بق
  

 دادم که حالم خوبه با نانی بهش اطمیوقت. م شد حالیای به سمتم اومد و جوبابا
  :اخم گفت

  
  .ناستی سیهر چند مقصر اصل. ی کردی کار رو منی ادینبا-
  
  .ستی مقصر ننایس. نه بابا، خودم باعث شدم-
  

 دمی برام آورد رو سر کشنای که سی آبوانیل.  سرش رو تکون داد و ازم دور شدبابا
 اش تیاما واقع.  ندارمی که حالم خوبه و مشکل از همه بهشون گفتمیو با عذر خواه

 ی سرش می رونیآرم.  داشتنیفی بود که هنوز از ترس انگشتهام لرزش خفنیا
  : گفتی و مدیکوب

  
 یاله.  خدا ازت نگذرهیاله. ی بود ما رو هم به کشتن بدکی دختر، نزدی شلیذل-

  .ی مرگم بششی که پیاله. یجوون مرگ بش
  

 نشست و با نی هم داخل ماشنایس. ون رفتن و سوار شدن هاشنی به سمت ماشهمه
  : گفتیمهربون
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  حالت خوبه؟-
  

  :صورتم رو نوازش داد و با لبخند گفت.  رو تکون دادمسرم
  
  .دمی بخشی وقت خودم رو نمچی اومد هی سرت مییاگه بال-
  

 داده بودم و چشم هام رو هی تکی صندلیسرم رو به پشت.  رو روشن کردنی ماشبعد
  . چشم باز کردمنای خوابم برد که با نوازش دست سی کدمینفهم. تمبس
  
  . رمی ضعف می که من دارم از گرسنگمی بخوریزی چهی میبر. زمیپاشو عز-
  
  . گذاشتهچیمامان واسمون ساندو. ی خوردی میزی چهیخب -
  

  : گفتطنتی و با شدی به سرم کشیدست
  
   بدم؟ی رو چ جواب روحمیول. خب البته، جسمم که گرسنه است-
  
  : و گفتدمی شونه اش کوببه
  
-ِیههایشی پر رو می داری ،ه !  
  

  : و گفتدی خندمستانه
  
  . به جسمم جواب بدمدی که اآلن فقط بامی شو برادهی حاال پ-
  
 رستوران نیا.  پارک کرده بودی رستوران سنتهی ی جلونایس.  اطرافم نگاه کردمبه

 نایبا س. می خوردی غذا منجای راه انی بمیرفت یهروقت به بوشهر م. برام آشنا بود
 و می غذامون رو خوردی خنده و شوخیبا کل. می رفتهی و به سمت بقمی شدادهیپ

چون راه خیلی طوالنی .می هم نگه داشتگهید ی راه چند جانیب. میدوباره راه افتاد
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 ده ساعت حدودا. بود شب توی یه هتل استراخت کردیم و دوباره صبح راه افتادیم
  .میدیشب بود که به بوشهر رس

  
مامان که بعد از دو سال خانواده اش رو . می سر و صدا و تعارف داخل شدی کلبا
 رضا قرار بود فردا به یی و دانی رامییالبته دا.  شناختی بود و سر از پا نمدهید
ده  و خانوانایس.  با خانواده مامان آشنا بودننای از خانواده سریهمه بغ.انی بنجایا

  : دخترخاله ام در گوشم گفتبایفر.  کردمیاش رو به همه معرف
  
  !چقدر خوشگله.  چشم و روی بی کردیعجب شوهر-
  
   داوود کجاست؟یراست.  آدیتا چشات در ب-
  
  . شب و روز نشسته ور دل مامان و باباشی بابا، مثال شوهر منه، ولیچیه-
  

 خاله ام که نیا افسانه کوچکترب.  به آشپزخونه رفتی آوردن چای و برادی خندبعد
 یلی خنای سدمی که دمی کردی اون هم به بوشهر اومده بود صحبت مالتی تعطیبرا
 بی غریمعلوم بود جا. از حالتش خنده ام گرفت.  گوشه نشستههی و خشک یجد

 هم که سربه سر نیآرم.  کردی محبت کنارش نشسته بود و با تلفن صماین.  افتادهریگ
  :افسانه به پهلو م زد و گفت.  مشغول بودی جورهیهرکس . ذاشتیسارا م

  
  ؟ی خندی هر هر می ور دل من داریچرا اومد. نی شوهرت بششیبرو پ-
  
  : خنده گفتمبا
  
  .چشم خاله جون-
  
  :با اخم گفت.  آد خاله صداش کنمی دونستم بدش میم
  
  . رسمیبعدا به حسابت م.  نثارت کنمیی تونم دمپای که نمفیح-
  
  : زد و گفتینیریلبخند ش.  رفتم و کنارش نشستمنایسمت س به
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  ؟ی شد خانمم؟ چرا از خاله ات جدا شدیچ-
  
  !منظورت افسانه است؟-
  
  : تعجب گفتبا
  
  !ست؟یمگه خاله ات ن-
  
 ی من همون افسانه صداش میعنینه، .  من فراموش کرده بودمیول. چرا هست-

خاله صدام نکن اونجوری فکر می می گم . کنم، آخه فقط دوسال از من بزرگتره
  .کنم پیرم

  
  : ادامه دادمبعد

  
  .یخسته ا! ؟ی بخوابی بری خواینم-
  
  . بخوابمرمی خواستن بخوابن من هم می مهیهروقت بق. دارمینه فعال که ب-
  

  : و گفتمدمی کشی بلندازهی خممن
  
  . آدی خوابم میلی من که خیول-
  

  : گفتهیبه بق که در همه حال حواسش به من بود روبابا
  
  .تعارف نکنه.  آد بره بخوابهی خوابش میهرک-
  

 یلی خی خونه هی پدر بزرگ یخونه .  اتاق رفتهی موافقت کردن و هرکس به همه
 فرسوده شده یلیاما چون خ.  خونه رو از پدرش به ارث برده بودنیا. بزرگ بود

 یلی خرونیبداخل خونه با .  اش کرده بودیبود به همون شکل دوباره باز ساز
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 به اتاق افسانه برم که خواستم یم.  شده بوددهی افسانه چقهیطبق سل. متفاوت بود
  :مامان گفت

  
  .ی از ما خجالت بکشستی اون شوهرته، الزم ننا؟ی سشی پی ریتو چرا نم-
  

 خجالت نای بود که من از خود سنجایمشکل ا.  نزدمی انداختم و حرفنیی رو پاسرم
 با نایس. دمی خوابی اتاق نمهی ی وقت باهاش توچی نبودم هاگه مجبور. دمی کشیم
  : دستم رو گرفت و گفتطنتیش
  
  . سختهیلی خدنی خوابیی جون، تنهانیمی سیآخ گفت-
  
  : آرنج به شکمش زدم که بلند گفتبا
  
  .آخ، شکمم-
  

  :مامان بهم چشم غره رفت و گفت.  ام گرفتخنده
  
  .نی بخوابنیبهتره بر-
  

 ی در رو بست میوقت. منتظر رفتنش شدم. ه اتاقشون رفتن و بابا هم بخودش
  : دستم رو گرفتنایخواستم به سمت اتاق افسانه برم که س

  
-یه،؟ی کنی فرار می داری ه  
  
  : گشاد شده نگاهش کردم و با خشم گفتمی چشم هابا
  
  .نایس-
  
  جان دلم؟ -
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 تر از یعصبان. مدی کنه، اما من احمق نفهمی می لحنش مشخص بود که داره شوخاز
  :قبل گفتم

  
  . نکنیبا اعصاب من باز-
  
  ه؟یمگه اعصاب تو اسباب باز-
  
  نا؟یس-
  
  ؟ی خوای می قربونت برم، بگو چزم،ی عزهیچ-
  
 دست پاچه اشک هام نایس.  کردن کردمهی در نشستم و شروع به گری جلواری اختیب

  :رو پاک کرد و گفت
  
به جون .  بس کنگهی کنم دیخواهش م. ن نکهی وقت گرچیمگه بهت نگفتم ه! نه،نه-

.  نکنهی گرگهیحاال د. اصال ، اصال برو تو اتاق افسانه بخواب.  کردمی شوخزتیعز
  . کنمیخواهش م

  
شانس آوردم همه تو اتاق هاشون بودن وگر .  رو تو بغلش گرفت و نوازشم کردسرم

  : گفتنای آروم شدم سیوقت.  مردمینه از خجالت م
  
  . خانم خوشگلمریشب بخ. ی بخوابیتره بر بهگهیحاال د-
  

چراغ رو که .  گشتمی برق مدیبا دستم دنبال کل.  شدم و به اتاق افسانه رفتمبلند
افسانه هم . دمی خوابنی زمیخاموشش کردم و رو. روشن کردم افسانه اعتراض کرد

 با هم یوقت.  کردی کار رو منی همشهیهم. دی اومد و کنارم خوابنییاز تختش پا
. میدی خوابی صبح می هایکی نزدتا و میدی خوابی منی زمی هر دومون رومیبود

  .ساعت پنج بود که خوابمون گرفت
  

 رو فراموش شبشیکار د.  بودمنی سرسنگنایبا س.  شدمداری بعد ساعت دوازده بروز
 مین.  گرفتمی نملی رو تحونای گرم گرفته بودم و سبایبا افسانه و فر. نکرده بودم
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 پسر هی رضا ییدا.  اومدندنی رامیی رضا و داییگذشته بود که خانواده دا نیساعت
 پسر به اسم کی هم نی رامییدا.  کرده بودواج ازدبایبه اسم داوود داشت که با فر

 من ازش یول.  داشتی با نمکافهیق.  داشتیفربد داشت که صورت گرد و گندم
 آد باهاش ی ام بیبه خواستگار نازی یی زن دانکهیالبته قبل از ا.  اومدیخوشم نم

  :فربد به طرفم اومد و گفت.  کردی حاال اوضاع فرق می داشتم ولی خوبیرابطه 
  
  ؟ی کنی نامزدت رو به ما معرفی خوای خانم، نمکتای-
  
  : حرصش گفتماز
  
 هم که نامزد شونی ام فربد خان هستن و ایی پسرداشونی جان، انایس! چرا که نه؟-

  .ی اشکاننایر س بنده آقای دکتزیعز
  

.  کردی دست داد و به قول خودش ابراز خوش وقتنای لبش رو جمع کرد و با سفربد
  : دستم رو گرفت و گفتنایبعد از دور شدن فربد س

  
  .من بدون عشق تو میمیرم! ؟ی زاری که محلم نمیباهام قهر-
  

  : و گفتمدمی کشرونی رو از دستش بدستم
  
  .دت باشهاینو یا!  هیچ کس از عشق نمرده-
  
 اش ی با گوشنایس.  نشستم و مشغول غذا خوردن شدمسایکنار پر.  رفتمهی سمت بقبه

 اتاق ی ام رو تویخوشبختانه گوش.  دهی مجیحدس زدم که به من مس.  رفتیور م
نزدیک غروب قرار شد به . افسانه جا گذاشته بودم و مجبور نبودم جوابش رو بدم

دوست داشتم .  نکردمی حال مخالفتنی اانفر بودم ب کار متنیاز ا. می بری روادهیپ
.  مسخره ام کنهدمی ترسیم.  بهش بگمدمی رو بردارم اما خجالت کشبایدوچرخه فر

 دلم گفتم یبا حسرت نگاهش کردم و تو.  قبل از من دوچرخه اش رو برداشتبایفر
 که سوار بای فردنیداوود با د.  آوردمی من هم دوچرخه ام رو مکاشیکه ا

  : با خنده گفتبودوچرخه شده د
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  .اآلن ِ که پنچر بشه.  سوار دوچرخه شدهکلشی هنیبا ا. نگاش کن ترو خدا-
  

  : با اخم گفتبایفر
  
  .ی کنیپس تو چی کاره ای؟ تو برام درستش م-
  
 که کنارم نایس.  کردم و لب هام رو جمع کرده بودمی دوچرخه اش نگاه مبه
  : بود گفتستادهیا

  
-ی مظلوم باشینطوری آد ایاصال بهت نم ،ی ناز،یآخ.  
  
 نرفته بودم که از پشت دستم رو یچند قدم.  اخم نگاش کردم و ازش دور شدمبا

  :گرفت و آروم در گوشم گفت
  
پس توهم پرچم صلح رو .  آد با تو قهر باشمی من که دلم نموونهیآخه د. قهر نکن-

  . کنیباال ببر و با هام آشت
  

  . محلش ندادمبازم
  
  ؟ی کنی میه بهت دوچرخه بدم باهام آشتاگ-
  
  : گفتماری اختیب

  
  آره-
  

دستم رو از تو دستش درآوردم که خنده اش تموم .  سر کار بودمدمیفهم. دیخند
با .  دوچرخه نو برگشتهی با قهیبعد از چند دق.  رفتاطی ی حگهیشد و به سمت د
  : خنده گفتمبعد با.  به سمتش رفتم و سوار دوچرخه شدمیشوق بچه گانه ا

  
  ؟ی از کجا آوردنویا-
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 نی همیبرا. ی کردی دچرخه سوار مبای با فرشهیعمو مسعود گفته بود که تو هم-
  . دوچرخه بخرههی بگه برات بایازش خواستم به فر

  
 و سایپر.  و افسانه رسوندمبای خنده تشکر کردم و ازش دور شدم و خودم رو به فربا

 با نیآرم. می خواهی گفتن که ما هم دوچرخه منی و آرمدیسارا با اعتراض به وح
  :اخم گفت

  
حاال من براش . ی رو به جون من انداختتهی افرنی دختر که ای بشلی ذلیاله-

   آرم؟یدوچرخه از کجا ب
  

  : با اخم گفتسارا
  
  . اآلننیهم! چه می دونم کرایه کن. برام بِخَر-
  
وهر کنه عاقل می شه ولی من فکر می کردم ش! دختره ی پررو! همش تقصیر توئه-

  !هرروز پررو تر از قبل می شه
  
! من نمی دونستم سینا برام دوچرخه خریده! تو شوهر خوبی نیستی! به من چه؟-

منو فریبا یه کم دوچرخه سواری می کنیم، بعد تو و پریسا ! سارا جون گریه نکن
  !برین و برگردین

  
وقتی خسته شدیم برگشتیم .  زدیمحدود نیم ساعت رکاب.  فریبا از بقیه دور شدیمبا

. میازش تشکر کرد.  گرفته بودی برامون آب معدننایس. می گوشه نشستهیپیش بقیه و 
  :در حالی که پریسا غر می زد. پریسا و سارا به طرف دوچرخه ها رفت

  
  !چقدر لفتش دادین؟-
  

  .ختمی صورتم ری رو باز کردم و همه اش رو روی بطردر
  

 پارک یتو.  جا گذاشتمش که خشک بشههیبرش داشتم و .  شده بودسی خشالم
 دمیسرم رو بلند کردم که د.  کردمی نمی بود اما من توجهادی و رفت و آمد زمیبود
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 شدمو متوجه غیبت سینا هی ندادم و مشغول صحبت با بقیتیبهش اهم.  اخم کردهنایس
نارم نشست و وقتی برگشت ک. نشدمکه به خونه برگشته بود تا برام روسری بیاره 

 بود اما برام یهنوز از دستم عصبان. شالی رو که تو دستش بود رو سرم انداخت
 زده ها به یمثل قحط. می قدم زدن به خونه برگشتیبعد از کم.  نداشتیتیاهم

مادر بزرگ ما رو نگاه . می بود رو غارت کردخچالی ی توی و هرچمیآشپزخونه رفت
  .میدی چی بزرگنی هفت سیره بعد از شام سف. دید خنی کرد و میم
  

یه صفایی هم . دمی پوشنی شلوار جهی شرت و ی تهی آماده شدن به اتاق رفتم و برای
 قرآن خوند هی و طبق رسوم پدر بزرگ چند آمیهمه دورسفره نشست. به صورتم دادم

اما .  خواسته از خدا داشتمهیهر سال . چشم هام رو بسته بودم. میو ما هم دعا خوند
دوست داشتم پرهام رو از خدا طلب .  از خدا بخوامی چدی دو نستم بای نمامسال

  : آروم در گوشم گفتنایس. من حاال ازدواج کرده بودم.  ممکن بودریاما غ. کنم
  
  ؟ی کنی مییچه دعا-
  

  : گفتمدستپاچه
  
  . کنمیواسه تو دعا م-
  
  فته؟ی برام بیواسه من؟ مگه قرار اتفاق-
  

  . ام گرفتخنده
  
  . کنمی مون دعا میسه خوشبختنه، وا-
  
  . اون لحظه دروغ بگم از خودم بدم اومدی مجبور بودم تونکهی ااز
  
  ؟ی کردی مییتو چه دعا-
  
 یی آرزوچی هیحاال که کنارم.  کردمی به تو دعا مدنیدو سال بود واسه رس-

  . زارمی چشم هات می ام رو به پایتموم عشق و هست. ندارم
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  .ی خوندی ماتیه تو ادب کنم بهتر بود کیفکر م-
  
   چرا؟؟یجد-
  
  .ی گی شعر میآخه انگار دار-
  
  .ییاونم تو.  گمی نفر شعر مهیمن فقط واسه -
  

  : بلند شدنی اعتراض آرمیصدا
  
 گه ساکت ی سارا همش بهم منیاما ا.  زنهی داره زر می هنایس.  شهی نمینطوریا-

  . تونم ساکت باشمیآخه من که نم. باش
  

 نیآرم.  کردنی شد و همه با هم روبوسلیهمون لحظه سال تحو. دنی خندهمه
  :صورتش رو جلو آورد

  
  . بوسم کنایب-
  
  :دی خواستم ببوسمش که صورتش رو عقب کشیم
  
-رو که یتو هم اون.  زن دارمگهیمن د.  شهی نُچ، نم؟ی گولم بزنی خوایم...! ا 

  .کنارته ببوس
  
  .خجالت بکش.  زشتهنیآرم-
  
  :با اخم گفتم. دیخند ی غش غش منایس
  
   گه؟ی جک مه؟یچ-
  
  . زنهینه، حرف دلم رو م-
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  . های پر رو شدیلیخ. زهرمار-
  

  : و گفتدی خندمستانه
  
  .قربونت برم-
  
  . دارماجیفعال بهت احت. ی خواد قربونم برینم. زهرمار-
  

  .خدا نکنه قربونت بره. ینوکر مفت دار! گهیبعله د: نیآرم
  

  :گفتم رو درآوردم و صندلم
  
  . کوبم تو سرت های منوی انیآرم-
  
  ؟ی رو گرفتتهی افرنی بود؟ ای زن قحطنایآخه س-
  
  .ی کننی بهش توهنمی نبگهیدر ضمن د.  زن منهکتای. ی خودتتهیافر-
  

  : زبون درآوردم و گفتمبراش
  
  ؟یجوابتو گرفت-
  

  :بابا با خنده گفت.  شدممیپشت بابا قا.  کرددنبالم
  
  ؟ید زششی باز ننیآرم-
  
  ! زدم؟ششیاونوقت من ن!  مثل زهر مارهنیزبون ا-
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 نکهیموقع خواب بدون ا.  بودیشب به یاد ماندنی و خیلی خوب. دنی بلند خندهمه
چند روز بعد توی ماشین سینا نشسته . دمی افسانه خوابشی بگم پری شب بخنایبه س

  :سینا با خنده گفت. بودیم و به تهران برمی گشتیم
  
  !نظر تو چیه؟! ذشت خیلی خوش گ-
  
  ؟ی بودومدهی ننجایراستی، مگه تا حاال ا!  به منم خوش گذشت-
  
  . وقت واسه مسافرت رفتن وقت نداشتمچیچون ه. راستش نه-
  
  نه؟.  گرم بودگهی دی جاهیحتما سرت -
  
  . تو گرم بودشیسر من فقط پ. نه خانم خوشگلم-
  
  . گرم بودگهی دی جاهیسر من هم :  دلم گفتمتو
  

بهم گفت که بهرام ازش خواستگاری .  به تهران برگشتیم به شبنم زنگ زدمتیوق
 با پسر خاله دی گفت بایم.  نداده بودتیاما برخالف تصور من مادر شبنم رضا! کرده

 بود که بهرام نه درسش تموم شده و نه نیبهانه اش هم ا.  ازدواج کنهنیاش شرو
  . دارهیشغل مناسب

  
بعد از نهار که بزرگترها .  ما رو واسه نهار دعوت کرده بود روز جمعه پروانه جونهی

 اونقدر نای انایخونه س. میواسه خودشون مشغول بودن و من و سارا به طبقه دوم رفت
 که طبقه دوم بود نشسته ی هال بزرگیتو. بزرگ بود که من اونجا معذب بودم

نه کار داشت  چون تو کارخوماین. مید زی و حرف ممی شکوندی و تخمه ممیبود
 شی پی که تویی تخمه هانیآرم.  ما اومدنشی هم پنای و سنیآرم.  بودومدهین

  :سارا با اخم گفت. ختی ربشی جی سارا بود رو تویدست
  
  . آری برام تخمه بنیی حاال برو از پا؟ی کنی کار می چنی آرم-
  
  .ریگ بتایاصال از ب.  آرهی به نرگس خانم بگو برات ب؟ی مگه تخمه نخورده ا-
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  : برداشتم و به سمتش گرفتم و گفتمی دستشی پی رو از توچاقو

  
 نی با ای اسم رو تکرار کننی اگهی بار دهیاگه .  خورهی اسم حالم بهم منی از ا-

  .رونی بزمی ریچاقو روده هاتو م
  
  . دختره شونی االی خی جون ِ من بنا،یس.  هاشمی قمر بنای -
  
  : و گفتدی خندنایس
  
  ؟ی کنی متشی اذچرا!  حقته-
  

 نیا. می رفتنای هم به اتاق سنایمن و س.  زودتر به خونه شون رفتنی کمنی و آرمسارا
 داشت که به صورت ی بزرگیلیاتاق خ.  ذاشتمی اتاقش می بود که پا توی بارنیاول
 دست هی تخت و هی.  شدی هم داشت که روبه تراس باز می بزرگیپنجره .  بودرهیدا

.  اتاقش بودگهی کتابخونه بزرگ طرف دهی و وتری کامپزی مهیو  طرف اتاق هیمبل 
 عکس بزرگ از هی.  آرمی بود شاخ در بکیاز تعجب نزد. دمی تختش دراز کشیرو

از .  سقف نصب شده بودی تخت روی بزرگ بود درست باالیلی قاب خهی یمن که تو
 نایس. ته بودم چشمم رو بسهیلبم رو جمع کرده بودم و .  خودم خنده ام گرفتدنید

 فکر نی همیتو.  دادی کرد و نمی دونم سفارش چی رو میبا نرگس خانم صحبت م
  :با خنده گفتم.  داخل شدنایها بودم که س

  
  ؟ی ازم گرفتی عکس و کنی انای س-
  

  : شد و گفترهی نشست و به من خکنارم
  
  .یاون لحظه که آلبالو ترش رو خورد.  شمالی تو-
  
  ؟یحاال چرا اون باال نصبش کرد. یدی و تو هم بهم خند-
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 نی شم اولی مداری بی خوابم چشمم به تو باشه و وقتی می خوام وقتی چون م-
  .ی تو باشنمی بی رو که میکس

  
  .وونهی د-
  

 و دوتا وهی گذاشت و ظرف مزی می روی و روی چاینی خانم داخل شد و سنرگس
 برگشتم و نایرف سبه ط.  رفترونی گذاشت و بینی رو هم کنار سی دستشیپ

  : بودم دستم رو ستون سرم کردم و گفتمدهیهمونطور که دراز کش
  
 آد خونه تون اونقدر ی بر می بزرگنی از پس خونه به ای نرگس خانم چطورنی ا-

  . جا گم بشههی کنه هرلحظه ممکن یبزرگه که آدم فکر م
  

  : و گفتدی خندبلند
  
در ضمن نرگس .  آدیه بعد هم بر م بنی خب تا اآلن که از پسش بر اومده از ا-

 می هم که مهمون دارییالبته روزا.  آدی دو روز واسه نظافت میخانم فقط هفته ا
 ی توی با گلها و درختهاشهی هم که همروسیآقا س.  آدی کمک به مامان میواسه 

 داشتم دو دنگ سارا می آد و تصمیم خوشت نجای کردم از ایمن فکر م. باغ مشغوله
  . که شده ازش بخرمیمتی قرو به هر

  
  ؟ی کنرونی بنجای مادر و پدرت رو از ای خوای میعنی ه؟ی منظورت چ-
  

  : صورتم ولو بود رو مرتب کرد و گفتی ام رو که روختهی بهم ریموها
  
آخه .  به فرانسه برنشهی همی ما برای گرفتن بعد از عروسمیمامان و بابا تصم.  نه -

 بهش یلی ام که مادرم خییخصوصا دا.  کننی میگ ما اونجا زندی هالیاکثر فام
  .وابسته است

  
  : باال انداختم و گفتشانه
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اما از اآلن بهت بگم، من اگه .  خسروان دانندش،یصالح مملکت خو:  به قول بابام-
 هی شبشتری بنجایا. خصوصا اگه شب باشه.  شمی تنها بمونم از ترس قبض روح منجایا

  !نظرم آپارتمان بهترهبه !  تو قصه هاستیقصر ها
  
  .مهم اینه که با تو باشم. واسه من فرقی نمی کنه کجا زندگی کنم!  هرچی تو بگی-
  

 کرده بود و ی معرفمای از همکارهاش رو به نیکیمامان دختر .  خرداد بوداواخر
 یلی هم مه خماین...  خوش گل، فالنهیلی خانمه، خیلی خنی پرو": گفتیمدام م

 هاش برن قی خونه دل بکنه و با رفنی از ای مدتی گرفت برامیمکالفه شده بود تص
 دلتنگ یلیهر وقت خ.  رفتی مییا تنهشهیچون هم.  خودشیالبته به گفته . شمال

به بچه ": گفتی گرفت و میبهانه م. رهی تونست جلوش رو بگی هم نمیکس.  شدیم
 اوضاع نی همیتو.  شدی کس مزاحمش نمچی و تا دو روز ه". برمدیبا. ها قول دادم

مامان هم که به خاطر .  به اصفهان برهی کار ادارهی یو احوال قرار شد بابا برا
 ی ترم بود من هم نمانیچون موقع امتحانات پا.  ناچار بود همراهش برهبا بایماریب

 گرده ی از شمال بر ممای رو که نی دو روزنایقرار بود س. تونستم از تهران خارج بشم
  . من بمونهشیپ

  
.  روزی که مامان اینا می خواستن برن زود تر از همیشه از خواب بیدار شدمصبح

مامان با . هردوشون رو بوسیدم و بهشون اطمینان دادم که نگران چیزی نباشن
  : گفتنای رو به سینگران

  
  .جون تو و جون دختر من.  کنمی سفارش نمگهی جان، دنایس-
  
  : لبخند زد و گفتمتی با مالنایس
  
  . زارمیتنهاش نم.  جوننیمی راحت باشه سالتیخ-
  

  : و گفتدی خندبابا
  
  . بمونششی خب پی نگراننقدریخانم تو که ا-
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  : گفتی اخم کرد و به تندمامان
  
 هفته هی نکهی به حال ایوا. ی خوری هستم قرص هات رو به موقع نمشتی پیوقت-

  .تنهات بزارم
  

بابا بوق زد و . ختمیپشت سرشون آب ر. ن و با، بابا رفتدی دوباره صورتم رو بوسبعد
 نای سشنهادیبه پ.  چقدر دلتنگ شون هستمدمی رفتن تازه فهمیوقت. ازمون دور شد

 درس ی کمدی و چون من پس فردا امتحان داشتم و بامی شام به رستوران رفتیبرا
 ی دامن کوتاه نقره اهی تاپ با هی. به اتاقم رفتم. می زود برگشتیلی خوندم خیم
 کاناپه نشستم و مشغول هی یکتابم رو برداشتم و رو.  برگشتمنای سشی و پدمیوشپ

 بودن رو برداشت و ی دونم چی کاغذ که نمی سرهی هم نایس. خواندن شدم
 یکتاب رو رو.  که درس خوندم حوصله ام سر رفتیکم.  نوشتی مییزهایچ

  .ردم نگاه کنای چانه ام گذاشتم و به سری رو زم گذاشتم و دستیعسل
  

  : گفتیسرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و با مهربون.  نگاهم رو حس کردینیسنگ
  
  ؟ی هستی چهی شبی دونی مکتا،ی-
  
   ام؟ی چهیتو بگو شب. نه-
  

  : زد و گفتی مرموزلبخند
  
  !ی اشرافی گربه هاهیشب-
  

 بود کینزد.  داد و خورد به گلدون مامانیجاخال.  رو به طرفش پرت کردمکوسنی
 یباال.  کوسن رو برداشتنایس. دمی کشیقینفس عم.  گرفتشعی سرنای که سهفتیب

  :سرش برد
  
  .ی بشهی تنبدیبا-
  

  . رو لوس کردخودم
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   آد؟ی دلت منا،یس-
  

  : هاش رو غنچه کرد و چشم هاش رو بست و گفتلب
  
 هی دختر مغرور و از خودراضی رو تنبنی آد ای که دلم نمفینه، ح... بزار فکر کنم-

  . کردمی کار رو منیوگر نه حتما ا. کنم
  

 کرده بود و ی معرفمای از همکارهاش رو به نیکیمامان دختر .  خرداد بوداواخر
 یلی هم مه خماین...  خوش گل، فالنهیلی خانمه، خیلی خنی پرو": گفتیمدام م

 هاش برن قی خونه دل بکنه و با رفنی از ای مدتی گرفت برامیکالفه شده بود تصم
 دلتنگ یلیهر وقت خ.  رفتی مییا تنهشهیچون هم.  خودشیبته به گفته ال. شمال

به بچه ": گفتی گرفت و میبهانه م. رهی تونست جلوش رو بگی هم نمیکس.  شدیم
 اوضاع نی همیتو.  شدی کس مزاحمش نمچی و تا دو روز ه". برمدیبا. ها قول دادم

مامان هم که به خاطر . ره به اصفهان بی کار ادارهی یو احوال قرار شد بابا برا
 ی ترم بود من هم نمانیچون موقع امتحانات پا.  ناچار بود همراهش برهبا بایماریب

 گرده ی از شمال بر ممای رو که نی دو روزنایقرار بود س. تونستم از تهران خارج بشم
  . من بمونهشیپ

  
. دار شدم روزی که مامان اینا می خواستن برن زود تر از همیشه از خواب بیصبح

مامان با . هردوشون رو بوسیدم و بهشون اطمینان دادم که نگران چیزی نباشن
  : گفتنای رو به سینگران

  
  .جون تو و جون دختر من.  کنمی سفارش نمگهی جان، دنایس-
  
  : لبخند زد و گفتمتی با مالنایس
  
  . زارمیتنهاش نم.  جوننیمی راحت باشه سالتیخ-
  

  : و گفتدی خندبابا
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  . بمونششی خب پی نگراننقدریم تو که اخان-
  

  : گفتی اخم کرد و به تندمامان
  
 هفته هی نکهی به حال ایوا. ی خوری هستم قرص هات رو به موقع نمشتی پیوقت-

  .تنهات بزارم
  

بابا بوق زد و . ختمیپشت سرشون آب ر.  و با، بابا رفتندی دوباره صورتم رو بوسبعد
 نای سشنهادیبه پ.  چقدر دلتنگ شون هستمدمی فهم رفتن تازهیوقت. ازمون دور شد

 درس ی کمدی و چون من پس فردا امتحان داشتم و بامی شام به رستوران رفتیبرا
 ی دامن کوتاه نقره اهی تاپ با هی. به اتاقم رفتم. می زود برگشتیلی خوندم خیم

 مشغول  کاناپه نشستم وهی یکتابم رو برداشتم و رو.  برگشتمنای سشی و پدمیپوش
 بودن رو برداشت و ی دونم چی کاغذ که نمی سرهی هم نایس. خواندن شدم

 یکتاب رو رو.  که درس خوندم حوصله ام سر رفتیکم.  نوشتی مییزهایچ
  . نگاه کردمنای چانه ام گذاشتم و به سری رو زم گذاشتم و دستیعسل

  
  : گفتیربونسرش رو بلند کرد و نگاهم کرد و با مه.  نگاهم رو حس کردینیسنگ

  
  ؟ی هستی چهی شبی دونی مکتا،ی-
  
   ام؟ی چهیتو بگو شب. نه-
  

  : زد و گفتی مرموزلبخند
  
  !ی اشرافی گربه هاهیشب-
  

 بود کینزد.  داد و خورد به گلدون مامانیجاخال.  رو به طرفش پرت کردمکوسنی
 یباال.  کوسن رو برداشتنایس. دمی کشیقینفس عم.  گرفتشعی سرنای که سفتهیب

  :سرش برد
  
  .ی بشهی تنبدیبا-
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  . رو لوس کردخودم

  
   آد؟ی دلت منا،یس-
  

  : هاش رو غنچه کرد و چشم هاش رو بست و گفتلب
  
 هی دختر مغرور و از خودراضی رو تنبنی آد ای که دلم نمفینه، ح... بزار فکر کنم-

  . کردمی کار رو منیوگر نه حتما ا. کنم
  
 ی شد و با احساسرهی و به چشم هام خدیرم کش به سی کنارم نشست و دستزی خهی با

  : بود گفتای و رری زد و دور از تزوی چشم هاش موج میکه تو
  
   آد؟ی سرم می چنمی روز نتونم چشم هات رو ببهی اگه ی دونیم-
  
   گربه ات رو؟ی چشم هاای منو یچشم ها-
  

  : و گفتدی خندمستانه
  
  . گربه استی تو رو که مثل چشم هایچشم ها-
  
  : پشت کردم و گفتمشبه
  
  .من باهات قهرم-
  
  : شانه ام گذاشت و زمزمه کردی پشت بغلم کرد و سرش رو رواز
  

...  
  

   خواهمی چه می از زندگیدان
   تا سر تویپا...تو... تو باشممن
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   که هزار باره بودیزندگ
   توگریبار د...  توگری دبار

   استیای در من نهفته درآنچه
   توان نهفتنم باشدیک
   توفاننی سهمگنیتو ز با

   گفتنم باشدیارای کاش
   خواهمی از تو مزمی که لبربس

   صحراهاانی در مبروم
   به سنگ کوهستانمی بساسر
  اهای بکوبم به موج درتن
   آغاز دوست داشتن استیآر

  داستی راه ناپانی پاگرچه
  شمیندی دگر نانی به پامن
  باستی دوست داشتن زنی همکه
  
  
  : خنده گفتمبا
  
   من به فروغ عالقه دارم؟ی دونیز کجا متو ا-
  

  : رو به طرف خودش برگردوند و گفتمن
  
  .شبنم بهم گفت-
  
  : گفتمدی تردبا
  
   بهت گفت؟ی چگهیشبنم د-
  

  : زد و گفتی مرموزلبخند
  
  . کرده بودی از تو خواستگاریحی بهم گفت که استاد ذبنمیا-
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 حسابش رو دیبا. بنم شنی اهی یمی گم عجب دختر دهن لق! غیرت!  خدایوا-

  .برسم
  

  : و گفتدیخند
  
 هر طور شده سر یحی بودم که استاد ذبدهیخودم چند بار د. ستیشبنم مقصر ن-

  . رو برام گفتزی اونم همه چدمی از شبنم پرسیوقت.  شهیراهت سبز م
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ؟یمنو تحت نظر داشت... تو...  تویعنی-
  
  :به خودش فشرد و گفت و منو بیشتر دی ام رو بوسیشانیپ

  
در ضمن .  لحظه هم ازش غافل بشههی تونه ینم.  مراقب عشقشهشهیآدم عاشق هم-

نمی خوام واست محدودیت بزارم اما از اینکه از ! خانمی با غیرت من شوخی نکن
  !اعتمادم سو استفاده بشه بی زارم

  
 هم پشت نایس.  بغلش در اومدم و به بهانه ی درست کردن قهوه به آشپزخونه رفتماز

 نایس. من هم از خدا خواسته همونجا نشستم.  نشوندی صندلیسرم اومد و من رو رو
.  دهانم سوختنی همیحواسم نبود قهوه داغ، برا. دو تا قهوه درست کرد و آورد

 خواستم برم یم.  شدنفی ها کثکیسرام افتاد و شکست و نی زمیقهوه از دستم رو
دستم به . نی کرد و افتادم زمری گزی میپام به لبه  کنم که زیکف آشپزخونه رو تم

این همه حواس پرتی و بی . از خودم بدم اومد.  فنجون خورد و خون اومدیتکه 
 ی گفت چه زن دست و پا چلُفتی با خودش منایحتما س! مالحظه گی پشت سر هم

 نیمن رو از زم! تا میاد یه کاری رو درست کنه اون یکی رو خراب می کنه. دارم
  :بلند کرد و گفت

  
  ؟ی کنیچرا حواست رو جمع نم. آخه قربونت برم-
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 اش کرده می قازی مری اومد اما زیدستم خون م.  کردزی خودش آشپزخونه رو تمبعد
 اخم هام کنارم دنی با دنایاما س. دمی کشی خجالت منایاز س. نهی نبنایبودم تا س

  :نشست و گفت
  
  . دهی رو لو مزیچشم هات همه چ. یکن رو پنهون یزی از من چستیالزم ن-
  
زخمم رو بست و بوسه ای به نوک .  جاش بلند شد و بعد از چند دقیقه برگشتاز

  :با خنده گفتم. انگشتم زد
  
  نا؟یس-
  
  جانم؟-
  

توی چشم های خوش .  که یادم رفت چی می خواستم بگم"جانم؟" گفت طوری
  : کنم گفتمتشی اذنکهی ایو براسرمو پایین انداختم ! رنگش پر بود از عشق و شهوت

  
  . کنهیپام درد م-
  

  :با مهربونی گفت.  کرد و با لبخند بهم نگاه کردبلندم
  
  .ی کن راه بریسع-
  
  :اما به دروغ گفتم.  تونستم راه برمی راحت میلیخ
  
  . کنهی درد میلیپام خ-
  
  . دکترمیبهتره بر-
  
  .ستادهی دکتر که روبه روم اهی-
  
  . از پات عکس گرفتدی با. شکسته باشهدیشا-
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دنبالم .  و در رو قفل کردمدمیبه طرف اتاقم دو.  کردم دنی خنده شروع به دوبا

  :اومد و پشت در ایستاد و گفت
  
  .اری بهش فشار نادیز!  ممکنه پات شکسته باشه؟ی کنی چی کار مکتای-
  

به . م و آروم در رو باز کردستادمی پتو برداشتم و پشت در اهی و دمی خندآروم
من .  شدم به طرف تخت رفتمی پشت تخت قانکهی االی داخل شد به خنکهیمحض ا

 شکمش ی تخت هولش دادم و روی سرش پرت کردم و رویهم از پشت پتو رو رو
  .دمی پرنیینشستم و باال و پا

  
  !برو اسب من-
  
 صورتش یپتو رو از رو. دمیبلند خند.  خودم خنده ام گرفته بودی کارهااز

  :و گفتبرداشت 
  
   مرده خنده داره؟؟ی خندیچرا م-
  
  ! های مرده ها شده بودهی شبینطوری ای ، جدیجد-
  

  .دمی و خنددمی پرنیی شکمش باال و پای دوباره روبعد
  
  . بچه بسازمیعنی. رمیبچه بگ. رمیمن قرار زن بگ. رمی بمستیمن که قرار ن-
  

  : و گفتدیخند.  چپ نگاش کردمچپ
  
  .دمی بود؟ ترسی چه کارنیدر ضمن، ا. ی شیم چقدر خوشگل ینطوریا-
  

  : و شانه باال انداختم و گفتمدمی بلند خندبلند
  
  .ییخب تو ترسو-
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دو .  شدی جورهی دلم یتو.  تخت خوابوند و اومد رومی حرکت من رو روهی با

! دامنم رفته بود باال.  کردیدستش رو دو طرف بدنم گذاشته بود و با لبخند نگاهم م
لب خند مرموزی زد . لب پایینمو گزیدم. لبه ی دامنمو گرفت.  سرخ شدماز خجالت

  :و گقت
  
  !حاال کاری می کنم که تو هم بترسی! من ترسو ام؟-
  

هرچند منظورش رو خوب می .  کنهی کار می چنمی خواستم ببیم.  نزدمیحرف
  :ناچار گفتم. انگار اون هم منتظر عکس العمل من بود. دونستم

  
  . خوام بخوابمی بزار برم، منا؟ی سی کنی کار میچ-
  

  : زد و گفتلبخند
  
  .گهی دمی خوابی با هم میی جا دوتانیهم.  آدیاتفاقا من هم خوابم م-
  

تنم داغ . دی و سرش رو آورد جلو و گونه ام رو بوسدیخند.  هام رو گرد کردمچشم
  :نفس عمیقی کشید و گفت. زیر گردنمو بویید و بوسید. شد

  
  !چرا خودتو ازم دریغ می کنی؟! در خوشبوییتو چق!  یکتا-
  

طوری که دردم .  محکم و وحشی شروع به خوردن و مکیدن لب هام کردبعد
  .با تمام قدرتم به عقب هولش دادم. گرفت

  
 سرش گذاشت و یاز روم بلند شد و دستش رو رو.  کردریی دفعه حالت صورتش تغهی

  :ونش دادماز ترس بلند شدم و تک.  تخت ولو شدیکنارم رو
  
   شد؟ی چنا؟ی سنا،یس-
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 بود کیاز ترس نزد. دی کشی مقیفقط پشت سر هم نفس عم.  زدی حرف نماصال
محکم .  کردن کردمهی شروع به گراری اختیب. فتمیسکته کنم و من هم کنارش ب

  :تکونش دادم
  
  نا؟یس.  ترو خدا پا شونایس-
  

 خنده ی ی برم که صدارونی خواستم از در بیم. ارمی شدم تا برم براش آب ببلند
دستش رو ستون سرش کرده . با تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم. دمیبلندش رو شن

از !  تا حاال سر کار بودمدمیفهم. دی خندی کرد و بلند بلند میبود و من رو نگاه م
 که داشتم شروع به مشت زدن به ینرژ به سمتش هجوم بردم و با تمام اتیعصبان

  : خسته شدم گفتمیوقت. دی خندیهم فقط ماون . شکمش کردم
  
  .دمی ترس؟ی بود که کردی چه کارنیا-
  

  : و شانه باال انداخت و گفتدی بلند خندبلند
  
  .ییخب تو ترسو-
  
  : اخم گفتمبا
  
  ؟ی آری منو در می ادب، ادایب-
  

 ی خواستم دوباره بهش مشت بزنم که مچ دست هام رو گرفت و من رو توی مبعد
  : و گفتدیسرم رو بوس.  رو احساس کردمی مطبوعیگرما. آغوشش گرفت

  
  .دوستت دارم-
  
  .ی منو ترسوندیلی خیول-
  
  .ی چقدر دوستم دارنمی خواستم ببیم. رمی من بمیاله-
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  ؟یدیحاال فهم-
  
  : و گفتدی ام رو بوسیشانیپ

  
  .اما دوست دارم از دهن خودت بشنوم. آره-
  

  : راحت گفتمیلی کرده بودم که خ به دروغ تظاهر به دوست داشتن اشاونقدر
  
  . دوست دارمیلیمنم خ-
  

 دلم ی که مجبور بودم بهش دروغ بگم تویی دونست که اون لحظه های خدا ماما
  . گذشتی میچ
  

 نشست و شروع به نواختن انوی جلوی پی صندلی رو از خودش جدا کرد و رومن
 کارش یوقت. بودم انگشت هاش شده ی زد که محو تماشایاونقدر ماهرانه م. کرد

  :تموم شد من هم کنارش نشستم و گفتم
  
  .ی زنی قشنگ میلیخ-
  
  .نه بهتر از تو خانم قشنگه-
  
تو هم دوست . ی زنی بهتر از من میلی تو خیول.  عالقه دارمانوی به پیلیمن خ-

  ؟یدار
  
  .یچون تو دوست دار. آره-
  

  :گفت طنتی و شی با مهربوننایس. دمی کشی اازهی زدم و خملبخند
  
   کجا بخوابم؟دیمن امشب با-
  
   کجا بخوابم؟دیمن امشب با-
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  : و گفتمدمیخند

  
  .مایتو اتاق ن-
  

  : گفتمیبا لحن تند.  کرداخم
  
  ؟ی بخوابی خوای کجا مه؟یچ-
  

  : زد و گفتیزی آمطنتی شخنده
  
  . تخت تویرو.  اتاقنی ایتو-
  
  !چرا اینجا؟-
  
  !تم که خیلی خوشبوییگف. چون می خوام تا صبح بوی تورو حس کنم-
  
با .  به یادآوردن چند دقیقه ی پیش دوباره تنم داغ شد و لپ هام گل انداختاز

  :لحن مسخره ای گفت
  
اونوقت من ! الهی قربون زن خجالتی م برم که تا یه چیزی میشه یریع سرخ میشه-

آخه خودش نمی دونه که چقدر خواستنی تر می ! دوست دارم بیشتر بو بکشمش
  !شه

  
از خودم دورش کردم و با !  دوباره بهم نزدیک شد و زیر گردنمو بوسیدعدب

  : گفتمتیعصبان
  
  . خوابمی ممای بخواب من تو اتاق ننجای خب، تو ایلیخ-
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
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  !ستی نی چاره انکهیمثل ا!  باشه-
  

  :که گفت.  گفتم و ازش جدا شدمری و شب بخدمیخند
  
  !یمن عاشق نشدتو که مثل . آره بخند-
  
  : بلند گفتمی صدابا
  
  .شهی عاشق پی آقاریشب بخ-
  
  !ایشاهللا خواب منو ببینى-
  
  ! بال به دور-
  
 ی صبحانه آماده کنم و البته کمنکهی ایصبح برا.  خوابم بردعیسر.  رفتممای اتاق نبه

دست و صورتم رو شستم و اول به مامان زنگ .  شدمداریهم درس بخونم زودتر ب
 خرس بزرگ هی عروسکم رو که نایس. بحانه رو آماده کردم و به اتاقم رفتمص. زدم

  :چشم هاشو باز کرد و گفت.  ام گرفتهخند.  بوددهیبود بغل کرده بود و خواب
  
  ؟ی خندی مینطوری که ایدی دی چه؟یچ-
  
  .یمثل دختر بچه ها شد-
  
  : و گفتدیاون هم خند.  به عروسکم اشاره کردمو
  
  . دادیم تو رو یآخه بو-
  

  : گفتمی زدم و با مسخره گلبخند
  
-؟ی کنی عروسکم و بغل می منو بغل کنی تونینم. چارهی بیکوچولو ! یآخ  
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  : و بلند شد و دنبالم کرددیخند
  
  . رسمیمن نمی تونم بغلت کنم؟ اآلن حسابت رو م-
  

  : گفتمدمی دوی که به سمت پله ها مهمونطور
  
  ؟ی کنی کار میمثال چ-
  
 یم.  رفتنیی دست هاش بلندم کرد و به سمت پای رو گرفت و رو پشت مناز

  :خودم رو لوس کردم.  ممکن بودری غیخواستم از دستش فرار کنم ول
  
  ؟ی کنکاری چی خوایم! یینای سنا،یس-
  

  : کرد و گفتینیری شاخم
  
  .ی مجازات بشدیبا. مجازات-
  

  : رو برگردوندم گفتمسرم
  
  .من باهات قهرم-
  
  .ی مجازات بشدیبا. نکن ناز ی خودیب-
  
  : نشوند و گفتی صندلی سمت آشپزخونه رفت و منو روبه
  
  ...آهان. خب، بزار فکر کنم-
  
هرچند اینجا درختی ! ترو خدا باز هوس سیب نکنی.  بدهفی تخفکمی سخته؟ یلیخ-

  !نیست
  
  !تو رو! اما سیب نه. چرا اتفاقا هوس کردم-
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  !کوفت-
  
  ! راضی می شدمخیله خب چون تویی با یه بوس-
  
  .گهی دزی چهی.  شهینم! نُچ-
  
  .حاال شد دوتا بوس.  شهی تر منیمجازات سنگ. یهر چقدر مقاومت کن-
  
  . جلواریصورتت رو ب.  خبلهیخ-
  

داد زد و .  نکردم و گونه اش رو گاز گرفتمی رو جلو آورد و منم نامردصورتش
  :گفت

  
  . مجبورم ببخشمتنکهی خب، مثل ایلیخ.  لجبازیا-
  

بعد از خوردن صبحانه .  و مشغول خوردن صبحانه شددی خودش صورتم رو بوسبعد
  : گفتیآماده شد و با معذرت خواه

  
  . زنگ بزنی داشتیکار. مارستانی برم بدی جان، من باکتای-
  

من هم به سراغ کتاب هام رفتم و شروع به خوندن .  کرد و رفتی خداحافظبعد
 خواستم واسه خودم غذا یم.  نهار افتادمدای ظهر بود که تازه کینزد. کردم

. برام غذا آورده بود.  بودکیپ. سفارش بدم که زنگ اف اف به صدا در اومد
 نایبه س.  در رو بستماتشکر کردم و بعد از گرفتن غذ.  سفارش دادهنای سدمیفهم

ازش تشکر کردم و بعد از .  رو برداشتیبعد از چند تا بوق خوردن گوش. زنگ زدم
غذام رو با اشتها خوردم و دوباره به درس . می کردیصحبت کردن خداحافظ یکم

  .خوندن مشغول شدم
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دیر وقت بود وچون من صبح . می رفترونی شام بی برگشت و بازهم برانای سشب
اما چون دیر خوابیده بودم . دمیامتحان داشتم بالفصله به اتاق نیما رفتم و خواب

  .صبح نتونستم زود بیدار شم
  
  !سر جلسه نمی رسی ها! تا جان پاشویک-
  

هنوز یک . نفس راحتی کشیدم.  از خواب بیدار شدم و به ساعت نگاه کردمسریع
بلند شدم و بدون اینکه متوجه حضور سینا تو اتاق باشم لباس . ساعت وقت داشتم
وقتی به خودم اومدم که دیدم بله آقا خوب بنده رو تماشا . هامو عوض کردم

  !کردن
  

به روی خودم نیاوردم و ! ولی خب کاری بود که شده بود. الت کشیدم خجازش
  :اونم دنبالم اومد و از پشت بغلم کرد و گفت. خیلی عادی از اتاق اومدم بیرون

  
  !هیچ مانکنی به خوش اندامی تو نیست-
  
  !تو ازم تعریف نکنی کی ازم تعریف کنه؟!هیچ کس نمی گه دوغش ترشه-
  

خوشبختانه سینا میزو . از کردم و به سمت آشپزخونه رفتم هاشو از دور کمرم بدست
سینا اول منو . بعد از خوردن صبحانه با سینا از خونه اومدیم بیرون. چیده بود

 کرد و یبعد ازم خداحافظ.  آد دنبالمیرسوند و گفت که موقع برگشتن خودش م
 دانشگاه اطی حیبا شبنم تو.  دادمی امتحان رو هم به خوبنیخوشبختانه آخر. رفت

بهش زنگ زدم و گفتم که بیاد .  زنگ بزنمنای به سدی اومد باادمی که می زدیقدم م
  .دنبالم

  
  : کردم به شبنم گفتمی که خداحافظنای ساز
  
  . رهیحوصله ام سر م.  گردهی برمری دنایس. شمی پای امروز بیشبنم اگه وقت کرد-
  
 ادیهرام گیر داده چرا ز ندارم؟ در ضمن بیاصال مگه من خودم خونه و زندگ-

آخه . ی کنی فکر منی و به شروی دوستم ندارگهی گه تو دیم. رمی گی نملشیتحو
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 اومد دو سال ی خوشم منی من اگه از شرووونه،ی خل دی بهش بگه پسره ستی نیکی
  . کردمی باهاش ازدواج مشیپ

  
   نه؟ای ی آیم.  غر نزننقدریا.  خبیلیخ-
  
  . زنمیزنگ مبهت .  شهی می چنمی ببدیبا-
  
  .پس فعال خداحافظ. باشه-
  
  .خداحافظ-
  

 ستادهی انی ماشی جلونای دست به سنایس.  از محوطه رفتمرونی جدا شدم و به بازش
  . جا خورددنمیانگار با د. به سمتش رفتم. چقدر زود اومده بود. بود

  
  ه؟ی دختر خوشگل کنی کردم ای من داشتم فکر م؟یی توکتای. اه-
  
  ؟ی کردی نگاش مینطوری ادی اگه من نبودم تو بایعنی ؟ی چیعنی-
  
  . شدی دلم باز مکمی داره؟ یخب چه اشکال-
  

 و نیریبا لحن ش. ابونیروم رو برگردوندم به سمت خ. اونهم سوار شد.  شدمسوار
  : گفتیملتمسانه ا

  
 ی به بعد چشم هام رو منیاز ا.  آد با تو قهر کنمیآخه دختر خوب، من که دلم نم-
. نی چون ممکنه بخورم زمی آی همراهم بدیاما تو با.  رمی راه مابونیدم تو خبن
  .ی راهو نشونم بدیری دستمو بگدیبا
  

  :با همون لحن گفت. اما خودم رو کنترل کردم.  ام گرفتخنده
  
  ؟یچطوره؟ موافق-
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  . کوریمثل آدم ها. خب خودت عصا بردار-
  
  .فقط تو باهام قهر نکن. چشم-
  

  :اهش کردم و نگبرگشتم
  
  . کنیاول معذرت خواه-
  
  .یبسوزه پدر عاشق.  هامی کردیریعجب گ!  خدایا.  خوامیمعذرت م. چشم-
  

  . ام گرفتخنده
  
-م؟یحاال کجا بر.  بخندشهیهم.  من به فداتیا  
  
  !راستی تو چرا اینقدر زود اومدی؟. هرجا دلت خواست. نمی دونم-
  
  !یادت می ره بهم زنگ زنیمی دونستم . چون جلوی در منتظرت بودم-
  
  زیر آفتاب سیاه نشدی؟. الهی بمیرم-
  

  :شبنم بود.  ام زنگ خوردی لحظه گوشهمون
  
  الو، شبنم؟-
  
  .سالم-
  
  ؟ی شد؟ به بهرام گفتیچ. سالم-
  
  . اومدهرازیمادرم از ش. متاسفم-
  
  .در ضمن سالم برسون. ستی نی چاره انکهیمثل ا. خب-
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  .کرد دنی بلند شروع به خندبلند

  
  ؟ی خندیچرا م! مرگ-
  
  . اونجامی آی ممیمامان کجا بود؟ با بهرام دار!  بابایچیه-
  
  .خداحافظ! کوفت-
  
  !یبا-
  

  : گفتمنایبعد رو به س! وونهی دیدختره :  لب گفتمری رو قطع کردم و زیگوش
  
  مارستان؟ی بی بردی مگه تو نبایراست-
  
  .رم حاضیبنده در خدمت گزار.  ندارمیکار خاص. نه-
  
 می آن تا با هم بریآخه شبنم و بهرام م.  خونه تا من لباس هامو عوض کنممیبر-
  .رونیب

  
  . رو عوض کرد و به سمت خونه رفترشیمس

  
من .  کردنی با هم خوش و بش منایبهرام و س. دنی رسیدیم شبنم و بهرام هم رستا

 به می که رفتنییبه پا.  با شبنم به اتاقم رفتم و لباس هام رو عوض کردمعیهم سر
 و شبنم هم پشت سر نایمن پشت سر س. می شدنای سنی بهرام همه سوار ماششنهادیپ

 ی برمیبهرام هم ه.  دادی رو قلقلک مرامبا گوشه شالش گوش به. بهرام نشسته بود
 به نهی هم از تو آنایس. از کارهاش خنده ام گرفته بود.  کردیگشت و پشت رو نگاه م

. می شدادهی نگه داشت و پی رستوران سنتهی یجلو. دی خندی م کرد ویپشت نگاه م
  : و گفتدی کشیقیشبنم نفس عم

  
  . همه جون کندننی مکان بعد از انیاول! شیآخ-
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  . شدهلی کنه فارغ التحصی ندونه فکر میهرک-
  
  . خوادیدرس خوندن عرضه م. زمیعز-
  
  .البته! بله-
  
بعد از سفارش غذا شبنم در گوشم . می نشستقی آالچهی ی و تومی خنده داخل شدبا

  :گفت
  
  . دارمشی من جکتای-
  
  : خنده گفتمبا
  
  .میپاشو بر-
  

  د؟ی کنیشما چرا پچ پچ م: بهرام
  
  :من هم رو به بهرام گفتم. دی خندیواشکی بود دهی که حرف شبنم رو شننایس
  
  .می برمی خوایم-
  

  .می آیکجا؟ ما هم م: بهرام
  
  . رفت بهرام جونییها تندی جاها رو بایبعض: نایس
  

  : گفتی و شبنم با لحن تنددی خندبهرام
  
 من برم و دی رفت بحث کنیی تنهادی کجا ها بانکهی ای درباره گهی دکمیتا شما -

  .برگردم
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با خنده و .  سفارش ها رو آورده بودنمی برگشتیوقت. می رفتیی شبنم به دستشوبا
 به خونه می ها گشت زدابونیخ تو ی کمنکهیبعد از ا. می غذامون رو خوردیشوخ

 کردن و ی و خداحافظومدنی شبنم و بهرام داخل نمیهرچقدر اصرار کرد. میبرگشت
 ی هم تماشای و کمی خوردن چاازبعد . می داخل خونه شدنایمن هم با س. برگشتن

 داری رعد وبرق بی شب بود که با صدای هامهین. می اتاق رفتهی هرکدوم به ونیزیتلو
 و به اتاق دمی پرنییبا وحشت از تخت پا.  کار کنمی دونستم چی نماز ترس. شدم

. آباژور رو روشن کردم. دمی دی رو نمزی چچی بود هکیچون اتاق تار. خودم رفتم
ناچار . آروم در رو بستم که دوباره صدای رعد و برق تنمو لرزوند.  بوداب خونایس

 نور قرمز ریز. من رو نگاه کرد باز کرد و مهیچشم هاش رو ن. دمی دراز کشنایکنار س
 بغلم کرد و من رو به ی حرفچیبدون ه.  بودیرنگ آباژور چقدر دوست داشتن

  : خواب آلود گفتیبا صدا.  نکردمی اعتراضچیمن هم ه. خودش چسبوند
  
   قربونت برم؟یدیترس-
  

 به شتری و من رو بدی نزد و سرم رو بوسی حرفگهیاون هم د.  رو ندادمجوابش
  . آغوش گرمش خوابم بردی توعیمن هم سر. دخودش فشر

  
لباس هام رو عوض کردم و .  شدمداری بنای و سمای نی خنده ی روز بعد با صداصبح
  : گفتممایبا لبخند رو به ن.  رفتمنییبه پا

  
  شمال خوش گذشت؟-
  

 وقت چی دونستم هیم. دی اش رو نوشی رو تکون داد و چند جرعه از چاسرش
 نشستم و مشغول نایکنار س. شمال رفتنش ازش سؤال کنمدوست نداره در مورد 

  : و روبه من گفتدی رو نوششی چانایس. خوردن صبحانه شدم
  
 شتریده روز ب. دی خرمی آم دنبالت تا با هم بری زودتر مکمی جان، من امروز کتای-

  .می کارهارو انجام بددی جون و مسعود بانیمیتا اومدن س.  نموندهیبه عروس
  

  : انداختم و گفتم باالشانه
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  ؟ی آیساعت چند م.  ندارمیباشه من حرف-
  
  : ساعتش نگاه کرد و گفتبه
  
  .می چهارو نایحدود چهار -
  

 ی زنه تا برای منی به آرمی هم گفت سرماین.  رو به نشانه موافقت تکون دادمسرم
  . عقب مونده با هم به کارخونه برنیانجام کارها

  
بعدش بلند شدم و به .  رمان سرگرم کردمهی خوندن  خودم رو بامی ساعت سه و نتا

 مالیمی هم شیآرا.  رو انتخاب کردمی مانتو مشکهی لباس هام نیاز ب. اتاقم رفتم
.  زنگ اف اف اومدیصدا. ساعت چهار و ربع بود.  انداختمیبه ساعت نگاه. کردم

 لبخند زد و دنمیبا د.  رفتمرونی و باشتم رو بردفمیدر رو باز کردم و ک.  بودنایس
  .دی کشیسوت

  
  : و گفتمدمیخند

  
  .میبهتره بر-
  

  : رو برام باز کرد و گفتدر
  
  ! خانمدییبفرما-
  

 که سفارش داده بودم ی لباسلی تحویاول برا.  هم حرکت کردنای شدم و سسوار
 بزرگ بود که از باال سه تا دنباله یلی خونی پاپهی لباس دکلته بودکه پشتش هی. میرفت

.  متر داشتکی دنباله حدود هی بود و دامنش فی هر دنباله اش سه ردنییداشت و پا
 خسته شده یلیچون خ. می به چند جا رفتنای کت و شلوار سدی خریبعد از اون برا

 میبه خونه که برگشت. می بسپرگهی روز دهی رو به نای لباس سدی قرار شد که خرمیبود
  : و گفتدیو بوسسارا گونه ام ر.  و سارا هم اونجا بودننیآرم

  
  .نمی لباس ات رو ببمیبر-
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 تایترو خدا ب. دمی لباس خردهی ورپرنی ایخسته شدم از بس برا!  خدایا: نیآرم

  .ی واسم لباس عروس بخردی گه بایاون وقت م. بهش نشون نده
  
  .ی براش بخردیاگه خواست، با. چشمت کور، دندت نرم-
  
به .  کنمی منی سر چهارراه تامیی با گدامن که معاش ام رو. الزم نکرده! اوه! اوه-

 هر روز دیاون وقت با. من بدبخت به شام شبم محتاجم. ومدهی غلط ها ننیما از ا
  واسه زنم لباس عروس بخرم؟ اصال مگه خودت لباس عروس نداری؟

  
  : باال انداختم و گفتمشانه

  
ید واسش هر چندتا که خواست با. نهی شی لرزش هم می خوره پای خربزه میهرک-

  .بخری
  
  .گنج قارون که پیدا نکردم. خربزه خوردم-
  

  : در آورد و گفتی مشت سکه و صد تومانهی بشی جی دست کرد و از توبعد
  
  . آرمی رو با جون کندن به دست منای من ای کنیتو که باور نم. نیبب! ایب-
  

  : و گفتمدمی سرش کوبی رو روفمیک. دنی خندی داشتن مهمه
  
  ! گدا کشتی؟؟یجا آورد رو از کنایا-
  
 سکه جلو هی زدم که ی داشتم قدم منیهمچ. ناستیبه جون تو سر چهار راه پر از ا-

پسر جون برو دنبال ! ی وا،ی گفت وارزنی پهیخم شدم برش داشتم که . دمیپام د
بهش .  ترهپیاز ما خوشت. سرو وضع اش رو نگاه.  کارها عاقبت ندارهنیا. کار بگرد

 کار هیبرو دنبال .  و گفت برو جووندادرو خوردم؟ سرش رو تکون گفتم مگه مال ت
 ی هرچی دخترم و عقد کنی آیبهم گفت اگه ب.  نگاش کردمکمی. شرافت مندانه
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 تو دی رو کوبفشیاونم ک.  با زنم صحبت کنمدیمنم بهش گفتم با.  دمی بهت میبخوا
  ... پسره نشستههی دمی رفتم جلو تر دکمی.  عرضه ات کنمیسرم و گفت خاک برسر ب

  
. لباسم رو بهش نشون دادم. می حرف هاش رو گوش نکردم و با سارا به اتاقم رفتهیبق

  . خوشش اومده بودیلی ام خقهیسارا از سل
  

 بود و دهی دو دانگ سارا رو خرنایس. می ها رو هم انجام داددی خری هی بعد بقروز
 که ی وقتقای دقیعنیبح،  هم قرار بود ساعت چهار صی احمدیپروانه جون و آقا

توی این چند روز باقی مونده هم .  شه به فرانسه برنی ما تموم میجشن عروس
 کرده بود به آپارنمان سینا تهیهجهیزیه ام رو که مامان با سلیقه ی خاص خودش 

  .بردیم و طبق سلیقه ی من چیدیم
  

تاه که صورت با  زن چاق و قد کوهی.  رفتمشگاهی به آرانای روز عروسی همراه سصبح
 دو بود که بایساعت تقر.  دست به کار شدی داشت بهم سالم کرد و بدون معطلینمک

موهام رو . ستادمی ای قدنهی آی و جلودمیکارش تموم شد و با کمکش لباسم رو پوش
.  تاج هم کنار موهام زده بودهی.  بودگذاشته باز بای ساده و زیلیفر کرده بود و خ

  :با خنده رو به من گفت.  اومدی موهام می رنگ مشک که داشتم بهیشیآرا
  
  .یاری پدر داماد رو در بدیامشب با-
  
  !واسه نامزدی که حسابی زد تو ذوقم-
  

 نگاهم کرد و بعد رهی خرهی چند لحظه خنایس. رفتمرونی خندیدن و من به بهمه
 نرم یا بود بهم داد و دستم رو گرفت و بوسه دیدسته گلم رو که سه شاخه گل رز سف

 دنباله لباسم رو جمع نایدر رو برام باز کرد و من هم سوار شدم و س. به دستم زد
با اخم .  کردی کنه شروع به رانندگگاهم ننکهیکرد و خودش هم سوار شد و بدون ا

  :گفتم
  
  ؟ی کنی زشت شدم که نگاهم نمنقدریا-
  

  : خمارش نگاهم کرد و گفتی و با چشم هابرگشت
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  . نگاهت کنم ترسمیفقط م. نه-
  
   از من؟؟ی ترسی میاز چ-
  
. نمی ببی ترسم که برگردم و نگاهت کنم و جات رو خالی منیاز ا! نه قربونت برم-

  . بشمداریدوست ندارم ب. نمی بی کنم دارم خواب میآخه احساس م
  

  : و گفتمدمیخند
  
، اما ببخش ها.  از تو بترسمدی که من بانجاستیفقط مسئله ا. یستی خواب نناینه س-

  !در ضمن حرف هات خیلی اغراق آمیزه.ی شدوونهیتو انگار د
  

  : فشرد و گفتدستمو
  
  !آخه چطوری بهت بگم دوستت دارم؟-
  

  : درآوردمزبونمو
  
  !و البته لب ها و تار های صوتی ت. با کمک این-
  

 و بهرام دی و وحنیآرم. دیگه حرفی نزدم و از پنجره به بیرون خیره شدم!خندید
داخل که . میبه خونه مون رفت.  کرده بودنکسرهی بودن و بوق رو پشت سرمون

 فاصله نجای تا اندهی از خونه آنکهیبا ا.  اول به اتاقم رفتم و خوب نگاهش کردممیشد
 ی خونه ی جدید مهی به دی جدیزندگ هی شروع ی نبود اما من داشتم برایادیز

 رو مایبابا و مامان و ن. ه داربی دونستم چقدر فراز و نشی که نمی زندگهی. رفتم
  : رو بغل کرد و آروم گفتنای سماین.  چشم هام جمع شده بودیاشک تو. دمیبوس

  
 ی کاردینبا. ی ازش مراقبت کندیمثل تخم چشم هات با.  ندارمشتری خواهر بهی-
  . بشهی قشنگش بارونی چشم هایکن
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  : لبخند زد و گفتنایس
  
 دم نزارم آب تو یبهت قول م.  شهی من می زندگی به بعد همه نیخواهر تو از ا-

  .دلش تکون بخوره
  

 ی و دستم رو تودیبابا منو بوس.  ام شدت گرفتهی بابا رو بغل کردم هق هق گریوقت
 خواد به ی رو بهش دادن و نمی با ارزشزی هم انگار که چنایس.  گذاشتنایدست س

. میبه باغ رفت. داد ی از دستش بده دستم رو محکم گرفته بود و فشار میقی طرچیه
 ی نشسته بودم و به مهمونها نگاه منای سرکنا.  به پا بودیادی زاهویداخل باغ ه

  : گفتمنایبا اخم رو به س. دمی رو دیحیبا کمال تعجب استاد ذب. کردم
  
   اونو دعوت کرده؟یک-
  

با . اخم کردم و ازش رو برگردوندم.  حرصم رو در آوردشتری کرد که بی بلندخنده
  :اس گفتالتم

  
  ؟ی باهام قهر کنزی شب عزنی ای آد توی آخه دلت م،یلعنت-
  

چقدر دوستش داشتم، اما . نگاه معصومانه اش دلمو لرزوند.  و نگاهش کردمبرگشتم
  ! رو بدونمنای ام باعث شد بعدها ارزش سی زندگی اشتباه توهی

  
تاد نگاه پر اس. میهر دوتامون بلند شد.  به سمتمون اومدیحی لحظه استاد ذبهمون
  : گفتنای به من انداخت و روبه سیحسرت

  
  ! بودیانتخاب برازنده ا-
  
  :افسانه به سمتمون اومد و گفت.  رفتو
  
  . شونهیمثال عروس!  وسطنیای بن؟ی شما چرا مثل مادر مرده ها هست-
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 دستش رو دور نایس.  هورای همه بلند شدی صدامیتا رفت.  رفتیم وسطمی شدبلند
 داغ نای سیلب هام با نوازش لب ها. چراغ ها خاموش شد. رده و بودکمرم حلقه ک

  : به خودش گرفت و گفتیحالت با مزه ا. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. شد
  
  ! دهیلب هات مزه رژ م-
  

  . ام گرفتخنده
  
  !ی حرف رو عوض کنیخوب بلد-
  

  : باال انداخت و گفتشانه
  
  .گهی دمینیما ا-
  

 به نای بدرقه مادر و پدر سی برادیبا. می شدنای سنیار ماش سه بود که سوساعت
  : رو بهم داد و گفتدی چادر سفهی نایسوار که شدم س. می رفتیفرودگاه م

  
  . دنی مریتو فرودگاه بهت گ!  بنداز رو سرتنویا-
  
  ! بدهری ملت فقط بلده گنیا.  گهیآره راست م-
  

. می سرمون رو به عقب برگردوند و هم زمانمی چند لحظه بهم نگاه کردنای و سمن
  :با خنده گفتم.  بوددهی بادکنک ها دراز کشونی پشت سرمون منیآرم

  
  ؟ی کنی کار می تو اونجا چوونهید-
  
  . بخوابمنجای اومده بودم اا؛یثان.  که تو رو گرفتناستی سنی اوونهیاوال؛ د-
  
  ؟ی سارا رو تنها گذاشته؟یمگه جا قحط: نایس
  
  . نشدهریحاال زود باش برو تا د.  آد فرودگاهی ممای با ندهیاون ورپر-
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 وحشتناک ی صداهی هو هی می که رفتیلومتریچند ک.  راه افتادنای و سمیدی خندبلند

  : بلند گفتمی نگاه کردم و با صدانیبرگشتم و به آرم. دیاز ترس رنگم پر. اومد
  
  ؟ی کنی مکاریچ! وونهید-
  
  ! داد المذهبییعجب صدا.  بود باد کنک اصلنی به جون خودت اتایب-
  

 ی و نگام مدی خندی منایس. دمی سرش کوبی رو در آوردم و پاشنه اش رو روصندلم
  : گفتمتیبا عصبان. کرد

  
  ؟ی خندی مینطوری گه که ای واست جک میک-
  
  . هاتمی بازوونهی دنیآخه عاشق هم.  خندمی تو میمن به کارها -
  

  !ی اوونهی گه تو دی هم منایس! ؟یدید: نیآرم
  
  : خشم وگفتمبا
  
  .ستمی نوونهیمن د. خفه شو-
  
  : با تعجب نگاهم کردنایس
  
  !ی تو که باز قهر کرد،یلعنت-
  

  : و گفتدی فرمون کوبی روبعد
  
  !لعنت به من-
  
 ی من هم فقط باعث می دونستم به خاطر رفتن مادرش ناراحته و قهر کردن هایم

  !وونهی به من بگه داما حق نداشت.  خرد بشهشتریشه اعصابش ب
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  . کنم قهر نکنیحاال خواهش م.  منموونهیبابا د.  خوامی خب، معذرت میلیخ-
  

 مارمولک رو نیا. ی باهاش قهر کندیامشب شب زفاف، نبا!  گهیراست م: نیآرم
 اآلن به خاطر مادرش نیا.  خرش که از پل گذشت کار تمومهن،ی نبی طورنیا

  ؟یدیم خر...  کانای سیراست. شب ناراحته به خاطر امنی که، استیناراحت ن
  
 چپ چپ نهی از تو آنایس.  بودای حی بیلی خنیآرم.  انداختمنیی خجالت سرم و پااز

  :نگاهش کرد و گفت
  
  ؟ی کنی می چه غلطنجایاصال تو ا-
  
 نیاسیانگار واسه خر .  دادمحی بابا من که دوساعت برات توض؟یدیهنوز نفهم! اه-

  .خوندم
  
 ی وقت آدم نمچی هنیواقعا آرم.  حرف زدزی رکی نیبه فرودگاه آرم دنی رستا

 چشم ها به ی شدم همه ادهی که پنیاز ماش.  سارا هم نتونست درستش کنهیحت. شد
 بودن، دهیالبته چرا، عروس د.  بودندهیانگار تاحاال عروس ند. دیسمت من چرخ

 کی. می به داخل رفتنایسهمراه ! ن آی بودن عروس با داماد به فرودگاه بدهیاما ند
  :پروانه جون بغلم کرد و گفت.  به پرواز نمونده بودشتریربع ب

  
  .خوب ازش مراقبت کن! پسرمو سپردم دست تو-
  

 دستش رو دور نایس.  هورای همه بلند شدی صدامیتا رفت.  رفتیم وسطمی شدبلند
 داغ نای سیلب هام با نوازش لب ها. چراغ ها خاموش شد. کمرم حلقه کرده و بود

  : به خودش گرفت و گفتیحالت با مزه ا. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. شد
  
  ! دهیلب هات مزه رژ م-
  

  . ام گرفتخنده
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  !ی حرف رو عوض کنیخوب بلد-
  

  : باال انداخت و گفتشانه
  
  .گهی دمینیما ا-
  

 به نای بدرقه مادر و پدر سی برادیبا. می شدنای سنی سه بود که سوار ماشساعت
  : رو بهم داد و گفتدی چادر سفهی نایسوار که شدم س. می رفتیفرودگاه م

  
  . دنی مریتو فرودگاه بهت گ!  بنداز رو سرتنویا-
  
  ! بدهری ملت فقط بلده گنیا.  گهیآره راست م-
  

. می و هم زمان سرمون رو به عقب برگردوندمی چند لحظه بهم نگاه کردنای و سمن
  :با خنده گفتم.  بوددهیادکنک ها دراز کش بونی پشت سرمون منیآرم

  
  ؟ی کنی کار می تو اونجا چوونهید-
  
  . بخوابمنجای اومده بودم اا؛یثان.  که تو رو گرفتناستی سنی اوونهیاوال؛ د-
  
  ؟ی سارا رو تنها گذاشته؟یمگه جا قحط: نایس
  
  . نشدهریحاال زود باش برو تا د.  آد فرودگاهی ممای با ندهیاون ورپر-
  
 وحشتناک ی صداهی هو هی می که رفتیلومتریچند ک.  راه افتادنای و سمیدی خندلندب

  : بلند گفتمی نگاه کردم و با صدانیبرگشتم و به آرم. دیاز ترس رنگم پر. اومد
  
  ؟ی کنی مکاریچ! وونهید-
  
  ! داد المذهبییعجب صدا.  باد کنک اصل بودنی به جون خودت اتایب-
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 ی و نگام مدی خندی منایس. دمی سرش کوبیشنه اش رو رو رو در آوردم و پاصندلم
  : گفتمتیبا عصبان. کرد

  
  ؟ی خندی مینطوری گه که ای واست جک میک-
  
  . هاتمی بازوونهی دنیآخه عاشق هم.  خندمی تو میمن به کارها -
  

  !ی اوونهی گه تو دی هم منایس! ؟یدید: نیآرم
  
  : خشم وگفتمبا
  
  .ستمی نوونهیمن د. خفه شو-
  
  : با تعجب نگاهم کردنایس
  
  !ی تو که باز قهر کرد،یلعنت-
  

  : و گفتدی فرمون کوبی روبعد
  
  !لعنت به من-
  
 ی من هم فقط باعث می دونستم به خاطر رفتن مادرش ناراحته و قهر کردن هایم

  !وونهیاما حق نداشت به من بگه د.  خرد بشهشتریشه اعصابش ب
  
  . کنم قهر نکنیحاال خواهش م.  منموونهیبابا د.  خوامی خب، معذرت میلیخ-
  

 مارمولک رو نیا. ی باهاش قهر کندیامشب شب زفاف، نبا!  گهیراست م: نیآرم
 اآلن به خاطر مادرش نیا.  خرش که از پل گذشت کار تمومهن،ی نبی طورنیا

  ؟یدیم خر...  کانای سیراست.  به خاطر امشب ناراحتهنی که، استیناراحت ن
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 چپ چپ نهی از تو آنایس.  بودای حی بیلی خنیآرم.  انداختمنیی و پا خجالت سرماز
  :نگاهش کرد و گفت

  
  ؟ی کنی می چه غلطنجایاصال تو ا-
  
 نیاسیانگار واسه خر .  دادمحی بابا من که دوساعت برات توض؟یدیهنوز نفهم! اه-

  .خوندم
  
 ی آدم نم وقتچی هنیواقعا آرم.  حرف زدزی رکی نی به فرودگاه آرمدنی رستا

 چشم ها به ی شدم همه ادهی که پنیاز ماش.  سارا هم نتونست درستش کنهیحت. شد
 بودن، دهیالبته چرا، عروس د.  بودندهیانگار تاحاال عروس ند. دیسمت من چرخ

 کی. می به داخل رفتنایهمراه س! ن آی بودن عروس با داماد به فرودگاه بدهیاما ند
  :پروانه جون بغلم کرد و گفت. د به پرواز نمونده بوشتریربع ب

  
  .خوب ازش مراقبت کن!  پسرمو سپردم دست تو-
  

  : گفتنیپروانه جون رو به آرم.  گرفته بودیلی خنای کرد و سی مهی گرسارا
  
 اما ،ی هستی شوخیلیدرست آدم خ.  دوست دارمنای من تو رو مثل سنیآرم-

  ! باشی کنم درمورد سارا جدیخواهش م
  

  .حواسم هست. احت مادر بزرگ رالتیخ: نیآرم
  

پروانه جون با بغض لبخند زد و سارا رو .  و سارا نگاه کردننی با تعجب به آرمهمه
  : و گفتدیبوس

  
  . خوب ازش مراقبت کن؟یچرا زودتر بهم نگفت-
  

با اعالم شماره پرواز از همه . دشی انداخت و مادر دوباره بوسنیی سرش رو پاسارا
اما . اشک تو چشمهاش جمع شده بود.  نگاه کردمنایبه س.  کردن و رفتنیخداحافظ
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نگاهم کرد و بهم . دستش رو گرفتم و آروم فشردم.  دادیاجازه خروج بهشون نم
  .لبخند زد

  
  !مارمولک. گول لبخند هاش رو نخور: نیآرم

  
 گفتم و کی و به خاطر مادر شدنش بهش تبردمی چشم غره رفتم و سارا رو بوسبهش

  : گفتمنیبعد روبه آرم
  
  . تر و خشکت کنهی خوای رو میکی تو رو چه به بابا شدن؟ تو هنوز وونه،یآخه د-
  
  .هم من و هم اون پدر سوخته رو.  کشهیسارا جور هردومون رو م. آره-
  

  : تکون دادم و گفتمسر
  
  .ی کنی بچه دارنی اآلن شروع به تمرنیبرو بابا، به نظر من بهتره از هم-
  
 ما بشه که نی خواد سوار ماشی هم منی که دیدم آرممی بشنی سوار ماشمی خواستیم

  :سارا از پشت گرفتش و گفت
  
   کار کنم؟ی چنی خدا من از دست ایا. خجالت بکش! نیبسه آرم-
  
  . گفتم"بله" هی کردم و سر سفره ی غلطهی کنم؟ کاریمن از دست تو چ-
  

  : شدن سارا گفتی که از ما دور مهمونطور
  
  .ه رو گفتم باشه من بلادتی-
  
همه پشت سرمون بودن و بوق . می و به سمت خونه حرکت کردمی خنده سوار شدبا
  . سره کرده بودکی هم که بوق رو نایس.  زدنیم
  
  ! ، زشته، مردم خوابننایبوق نزن س-
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  : و گفتدیخند

  
  ! چوندنهیاآلن وقت پ-
  

 چیه.  کردمبرگشتم و به پشت سرم نگاه.  رو عوض کردرشی مسی دو راههی سر بعد
  : با خنده گفتنایس. کس نبود

  
  م؟یحاال کجا بر-
  
   خونه؟می بری خواستیمگه نم-
  
  : پشت دست صورتم رو نوازش داد و گفتبا
  
  م؟یاآلن کجا بر. می ریخونه که م-
  
  .می آب زرشک بخرمیبر-
  

  : رو عوض کرد و گفترشیمس
  
 یشک م شون آب زری عروس ها شب اول عروسی که همه هی ی چه سرنیا-

  خوان؟
  
  ؟ی واسه عروست داشتدنیمگه تو قبال هم تجربه آب زرشک خر-
  

  : و گفتدی خندبلند
  
 ی عروس ها از داماد آب زرشک می ها همه لمی رمانها و فیاما تو. زمینه عز-

  .ارهی بری موقع شب آب زرشک گنی از کجا اچارهی گن که داماد بیاما نم. خوان
  
  . تا بهت آدرس بدمچی بپنجای ا خب ازنه؟یپس مشکلت ا! آهان-
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 خونه که یجلو. دمی خندی میواشکی دادم ی که راهو بهش نشون مهمونطور

  : گفتممیدیرس
  
  . جاستنیهم-
  
  : تعجب نگاهم کرد و گفتبا
  
  .ستی نی که مغازه انجایا-
  
  : شدم و گفتمادهی خنده پبا
  
  !یسرکار بود! زرشک-
  
 لباس عروسم رو باال گرفته بودم و با کفش دامن.  کوچه دنبالم کردی شد و توادهیپ

  . تق و توق راه انداخته بودمابونی خیهای پاشنه بلندم تو
  
  ؟ی اندازی منو دست مگهیحاال د-
  
  : خنده گفتمونیم
  
  .رونی آن بیاآلن همه م ! نایزشته س-
  
  : حرکت بلندم کرد و گفتهی با
  
  . دارمیطونی چه عروس شننیبزار بب-
  

  .به سمت دروازه رفت. شش جا کردم رو تو آغوخودم
  
  ... خرت که از پل گذشت،ی عجله دارینطوریاآلن ا.  گفتی راست منیپس آرم-
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  ... خرت که از پل گذشت،ی عجله دارینطوریاآلن ا.  گفتی راست منیپس آرم-
  
 نکهی ایاصال برا. یزی واسه من عزشهیتو هم! نه خانم خوشگلم، نه عروسک نازم-

  . خوابمی تو نمشیبشه من امشب پحرفم بهت ثابت 
  
  : وحشت گفتمبا
  
  !نه، نه-
  

  : زد و گفتی نگاهم کرد و بعد لبخند مرموزمتعجب
  
  چرا؟-
  

  : کردم و گفتمی اش مخفنهی سی رو توسرم
  
  . ترسمیآخه م-
  

  : و گفتدی خندبلند
  
   من کنارت باشم؟ی خوای مای ی ترسیم-
  
  : و گفتمدمی اش کوبنهی مشت رو سبا
  
  .ی بدیلیخ-
  
 از پنجره ی کنرونمیاز در ب. زمی نکن عزتی به من مشت نزن و خودتو اذنقدریا-
  . آم تویم
  

چندتا گل .  رز پرپر شده بودی تخت دونفره بود که روش پر از گلهاهی اتاق داخل
 اتاق رو پر کرده اسی گل رز و گل یبو.  توالت بودزی می گلدون روی هم تواسی

  . رفترونیت خوابوند و خودش از اتاق ب تخی من رو رونایس. بود
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. چندتا از سنجاق ها رو به زور از سرم کندم. ستادمی توالت ازی می شدم و جلوبلند
 گره رو که باز نیآخر.  گذاشتمزی می رو که گوشه سرم بود رو هم کندم و رویتاج

 نوایدوتا ل.  هم داخل شدنایهم زمان س. ختی شونه هام ری بلندم رویکردم موها
تا نصفش که خوردم .  ها رو برداشتموانی از لیکیبا خنده . آب زرشک آورده بود

.  گذاشتمزی می رو رووانیل. آخه خیلی ترش بود.  اش رو بخورمهی نتونستم بقگهید
  : و گفتدی ام خندافهی قدنی با دنایس
  
  ؟ی شمال خوشگل شدیمثل اون روز تو-
  
   خوشگل؟ی گیتو به اون عکس مسخره م-
  

  : کرد و گفتمبغل
  
  .ی خوشگلیواسه من تو هرجور که باش-
  
   اگه صورتم زشت باشه؟یحت-
  

  : لحظه نگاهم کرد و گفتچند
  
  !ی پرسی سخت میسوالها-
  
  ؟ی دیچرا جواب نم-
  
 خواست یم.  اولش گذاشتی رو سرجای خالوانی آب زرشک منو خورد و لهیبق

  :ش انداخت و گفت ای به گوشینگاه.  اش زنگ خوردیجوابمو بده که گوش
  
  ! ِنیآرم-
  
  ! گهی می چنمی ببکریبزار رو اسپ-
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  : و جواب دادکری رو گذاشت رو اسپیگوش
  
  !دییالو، بفرما-
  
  .ای واسه ام عشوه نیپس الک. می من بفرمایتو که نزاشت-
  
  ! کجا می خواستی بیای؟؟ی گی می چنیآرم-
  
  ...من و تو.  تختیرو. همونجا-
  
  . شنوهیاره صداتو م دکتای. نیزشته آرم-
  
  . شنوهی داره صداتو مکتای. نیزشته آرم-
  
 هی.  کنه شوهرش هم جنس بازهی فکر مکتایحاال . می لو رفتوونهیخب زودتر بگو د-

 مارمولک، از همه مهمتر وونه،ی به صفات خوبت اضافه شد؛ پر رو، دگهیصفت د
  !همجنس باز

  
  . ترو خدا بس کننیآرم-
  
  . کنفیحاال تعر!  خوبلهیخ-
  
   رو؟یچ-
  
  ن؟ی کردی مکاری چنی داشتنکهیا-
  
  .یری بگادی ی بچه داریتو بهتره بر!  ادبیب-
  
  .ی بکنی غلطچی زارم تو هیمن نم. یاما کور خوند.  جونییچشم دا-
  
  : لب گفتری رو قطع کرد و زی گوشتی با عصباننایس
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  . کشهیخجالت نم!  بی حیایپسره -
  

.  بودنیآرم.  مو برداشتمیگوش.  بلند شدفمی تو ک من ازی گوشی لحظه صداهمون
  : گفتنایس
  
  !می ترسم چیز بدی بهت بگه! جوابشو نده-
  

.  تلفن رو کندشی فنایس.  زنگ تلفن خونه بلند شدی رو که قطع کردم صدایگوش
 نایبا کمک س. خنده ام گرفته بود.  من رو هم خاموش کردی خودش و گوشیگوش

 نایس. دمی تخت دراز کشی تنم کردم و رویلباس شب مشک هی. لباسم رو در آوردم
هردومون به سقف که عکس من روش . دیهم المپ رو خاموش کرد و کنارم دراز کش

  . می شدرهیبود خ
  
 دی باال کشکمی که هم زمان خودش رو "؟ی کنی فکر می به چ" خواستم بهش بگمیم

  . و حرف تو دهنم مونددی لبم رو آروم بوسیو رو
  

می تونم جایی . ین چند وقت احساس کرده بودم می تونم دوستش داشته باشم اتوی
واسه ی همین حرفی نزدم و با کمال میل همراهی ش . واسش توی قلب پیدا کنم

  .کردم
  

بهش پشت کردم و .  شمداریدوست نداشتم ب.  چشم باز کردمنای با نوازش سصبح
 داری بالی خدی دیوقت. وازش داد هم بغلم کرد و موهام رو ننایس. چشم هام رو بستم
 بودم دهی دونم چقدر خوابینم.  خوابم بردعیمن هم سر.  رفتنییشدن ندارم به پا

  :که دوباره صدام کرد
  
  . جون دو بار زنگ زدنیمیس.  خونه تونمی بردیبا.  شوداری بزمیعز-
  
  : و گفتمدمی کشی اازهی خمیلی می ببا
  
  ؟ی شدداری بیتو ک-
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  .می تا بری و آماده شی حموم برهیتو هم بهتره .  شدمداریکه ب وقته یلیمن خ-
  

همشون رو .  برام اومدجیسه تا، شش تا مس. جی مسهی.  ام رو روشن کردمیگوش
. حوله و لباسم رو برداشتم و به حموم رفتم. همه اش مزخرف بود.  داده بودنیآرم
 و به می آماده شدنایبا س. ساعت دوازده بود.  اومدمرونی دوش گرفتم و بعیسر

انگار . خنده ام گرفته بود.  کردرانم بوسه بادنمیمامان با د. میطرف خونه مون رفت
با .  بهم دادطی دوتا بلنای سمیبعد از نهار که به خونه برگشت. دهیچند سال که منو ند

  :تعجب بهش نگاه کردم
  
  ه؟ی چنایا-
  
  .به آلمان!  هامون، واسه ماه عسلطیبل-
  
 رو دی تونستم مهشی منکهیاز ا. دمی بغلش کردم و گونه اش رو بوسی خوش حالاز
 رو لهامونی واسه فردا بود به اتاقمون رفتم تا وساطیچون بل.  رو پام بند نبودمنمیبب

 چمدان هامون گذاشته ی رو مرتب کرده بود و تولمونی همه وسانایاما س. جمع کنم
چند بار بوق خورد تا جواب . گرفتم رو دی مهشه تلفن رو برداشتم و شماریگوش. بود
اما از تن صداش مشخص بود . دمی اش رو نفهمی گفت که معنیزی چیبه آلمان. داد

  .که خواب بوده
  
  !کتایمنم، . دیسالم مهش-
  
  : گفتی خوش حالبا
  
   افتاده؟یچه خبر؟ اتفاق. سالم-
  
 می عسل دار واسه ماهیعنی.  اونجامی آی ممی دارنایمن و س.  آرهیعنی. زمینه عز-
  . آلمانمی آیم
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 رو ی گوشنکهیبعد از ا.  تونست حرف بزنهی اون قدر ذوق کرده بود که نمدیمهش
.  آوردیحرصم رو در م.  و به عکسم چشم دوختمدمی تخت دراز کشیقطع کردم رو

.  داخل شدنای افکار خودم بودم که سیتو.  گذاشت از اونجا برش دارمی نمنایاما س
  :برگشتم به طرفش و گفتم. رد کیاون هم به عکسم نگاه م. دیکنارم دراز کش

  
  نا؟یس-
  
   شده فدات شم؟یجانم؟ چ-
  
  : اش رو لمس کردم و گفتمیشانی انگشتم پبا
  
  ؟یمنو چقدر دوست دار-
  
  : طرفم برگشت و موهام رو مرتب کرد و گفتبه
  
نت  ات شدم؟ آخه قربووونهی که چقدر دی دونی هنوز نم؟یدی هنوز نفهمیعنی-

  .ی مندی عشق و امیتو همه .  رو ندارمی از تو کسریبرم من که بغ
  

  : بود گفتادی فرهی که شبی بلندی با صدابعد
  
  !دوست دارم-
  
  ؟ی اونو چقدر دوست دارنم،یبگو بب.  نزنغی خب، حاال جیلیخ-
  
  : اطرافش نگاه کرد و با تعجب گفتبه
  
   رو؟یک-
  
  . گمیعکسمو م-
  

  : و گفتدیروم گونه ام رو بوس کرد و آینی دل نشخنده
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 ی که باشی شه؟ من تو رو هرطوری متیبه عکس خودت هم حسود! طونی شیا-

  .دوست دارم
  
 که اون هم لبخند ی خمارش نگاهم کرد و در حالیبا چشم ها. دمی ته دل خنداز
  : زد گفتیم
  
 ،یآخه تو عشقم. رمی گی تو جون میبا خنده ها!  بخندشهیهم.  من فدات شمیاله-

  ! دوست دارم،ی همه دارو ندارم،ی نفسم،ی جونم،یعمرم
  
کنارش .  کردی مزی خانم پله ها رو تمدهیفر.  رفتمرونی تخت بلند شدم و بی رواز
  : متوجه ام شد دستپاچه گفتیوقت.  پله ها نشستمیرو
  
  . شهی مفی لباس هاتون کثد؟ی نشستنجایخانم شما چرا ا-
  

  : کردم و گفتماخم
  
شاید خونه مون شمال شهر باشه و ! احساس بدی بهم دست میده. د خانمبه من نگی-

 فرض " خانم" وقت خودم رو چیاما ه.  باشهدهی مدل خرنی آخرنیبابام واسم ماش
 که تو خانواده ام بود باعث شد که من به خاطر یتیمی صمد،ی دونی میعنی. نکردم

 خودش یرانی الی اصیا زنهیمادر من هم مثل همه . پولم به خودم مغرور نباشم
.  کنهی اما مامانم سخت کار ممی نداری مالاجی ما احتنکهیبا ا.  کنهیغذا رو آماده م

  . بلکه بخاطر مملکتشره،ی گی که مینه بخاطر پول
  

  : زد و گفتی محزونلبخند
  
 و ی پولی وقت طعم بچیاما ه. دی مملکت تون کار کنشرفتی شما بخاطر پدیشا-

  .دی پول کار کنی فقط واسه دیکه مجبور بش دیدی رو نکشیگرسنگ
  

  : کارش رو ادامه داد و در همون حال گفتبعد
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ممکنه سر .  کردمزیپله ها رو تازه تم. دیدرهر صورت مواظب خودتون باش-
  .دیبخور

  
 دادم حی خواستم تنها برم اما ترجیم.  برمرونی باغ به بدنی دی گرفتم برامیتصم

 بعد هیچند دق.  کار رو بکنهنی خواستم ابای از فرنی همیبرا.  رو هم صدا کنمنایس
  : اومد و کنارم نشست و گفتنیی به پانایس
  
   شده؟یزیچ-
  
  ؟ی آیباهام م. نمی خوام باغ رو ببیم. نه-
  

  : کرد و گفتبلندم
  
  .چرا که نه؟ از خدامه که باتو باشم-
  
 ی بود از درخت ها بزرگ بود که پریلی باغ خهی الیپشت و. می رفترونی هم به ببا
  ... و پرتغال و انار وبیس
  
  : دادم و گفتمهی تکبی درخت سهی به
  
   کنه؟ی میاری همه رو آبنی ای چطورروسیآقا س.  هستنجای چقدر درخت انایس-
  

  : و گفتستادی اکنارم
  
  . آدی به بعد هم بر منیاز ا. خب تاحاال که از پسش بر اومده-
  

 نایحدود ساعت دوازده بود که س. مینه برگشت باغ به خوی گردش توی از کمبعد
 ی تماشا مونیزی مبل نشسته بودم و تلویاما من رو.  خواب به اتاقش رفتیبرا

 دونستم یچون م.  بلند شدم و به اتاقمون رفتمنی همیبرا.  خسته شدمیکم. کردم
ت به  پشنایس.  رو روشن کرده بودتاقنور آباژور ا.  خوابه آروم در رو باز کردمنایس

  .تا در رو بستم بلند شد و نشست.  بوددهیمن دراز کش
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  ؟یداریتو ب-
  
  . دقت نگاهم کردبا
  
  ؟ی کنی نگاهم مینطوری چرا اه؟یچ-
  

  : هاش رو باز کرد و گفتدست
  
  . بغل باباایب-
  
دست هاش رو دور بدنم حلقه کرد و .  پاهاش نشستمی لبخند به سمتش رفتم و روبا

  .اشت شونه ام گذیسرش رو رو
  

  : کردم و گفتماخم
  
  .میفردا صبح پرواز دار.  بخوابریحاال زودتر بگ-
  
  . هستگهی دزی چهی به وقتش، اآلن هم وقت یهرکار.  عجله نکننقدریا-
  
  : و گفتمدمیلباس خوابم رو پوش.  بغلش در اومدم و چراغ ها رو روشن کردماز
  
  ه؟یوقت چ-
  

 زد نگاهم ی چشم هاش موج می که تویزای باال انداخت و با عشق و عالقه و نشانه
  .دمیچراغ رو خاموش کردم و کنارش دراز کش. کرد

  
 ی رو به خونه منی خودش ماشروسیآقا س. می روز بعد به فرودگاه مهرآباد رفتصبح
 و چند می دادلی به چمدانها رو تحونای و همراه سدمی رو بوسمایمامان و بابا و ن. برد
  .مید شمای بعد سوار هواپقهیدق
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 دونستم ینم.  بهم دست دادی فرودگاه آلمان نشست احساس بدی تومای هواپیوقت
  : ساک رو برداشت و گفتنای افکار بودم که سنی همیتو.  نهای خوش حال باشم دیبا
  
  .می بردیبا. زمیپاشو عز-
  

 ی بودم که انگار مدهی بهش چسبیطور.  رفتمرونی به بنای شدم و همراه سبلند
  :لبخند زد و آروم درگوشم گفت. رنی رو ازم بگانیخواستن س

  
  .زمی عزی بهم بچسبینطوری اشهیکاش هم-
  

  : کردم و گفتماخم
  
  .زمی عزی مزه ای بیلیخ-
  

 رو ول کردم و نای و پدرش دست سدی مهشدنیبا د.  نگفتیزی چگهی و ددی خندبلند
ذشتم و  که در رفت و آمد بودن گی کساننیبه زحمت از ب. دمیبه سمتشون دو

. دمیی رو بودیمهش. دی چکی صورتم می محابا رویاشک ب.  رو بغل کردمدیمهش
محکم بغلش کرده . مش بوددهی شد که ندی میدو سال. بغض گلوم رو گرفته بود
 من و از خودش جدا کرد دیمهش.  لحظه ازش جدا بشمهی یبودم و حاضر نبودم برا

  :با لبخند گفت.  شدقیو به صورتم دق
  
  .ات تنگ شده بوددلم بر-
  

اون هم با لبخند . با سر به پدرش سالم کردم.  کلمه حرف بزنمکی ی حتنتونستم
 ی منایمن و س.  من جوابش رو دادی بجانایس. دیجوابم رو داد و از مامان و بابا پرس

  : گفتدی که پدر مهشمی به هتل برمیخواست
  
 نی ایتو.  برمی سفر کارهی به دیراستش من طبق معمول با. میبهتره به خونه ما بر-

  . آدی در بیی هم از تنهادیچند روز بهتره مهش
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 ی برادی از من قبول کرد و با پدر مهشتی هم به تبعنایس.  قبول کردملی با کمال ممن
 کی هم دیمهش.  کردمی می رو بررسنای ادی مهشیخونه .  رفتننیرنت کردن ماش

  . زاشتی تنهام نمقهیدق
  
   گذره؟ی بهت خوش میلی خ حتمانجای ادیمهش-
  

.  بوددهی رو ندی وقت رنگ خوشچی دختر هنی اا،یخدا.  تو چشم هاش نشستغم
  : زد و گفتیلبخند محزون

  
.  تنهامشهیهم. ستی وقت خونه نچیبابا که ه! هی ی معنی نبودنم بایزنده بودن -

 ی دونیم.  کنمیفقط وقتم رو با درس خوندن پر م.  هم زبون هم ندارمهی یحت
. انگار دوباره زنده شدم.  خوش حالمیینجای انکهی تونم بگم چقدر از ای نمکتا،ی

اون از مادرم که فقط نه .  نبودههیبق هی ی به زندگهی وقت شبچی من هیهرچند زندگ
 هم از نیا.  گرفتی داشت شکل متمی که شخصیدرست زمان. سالم بود ترکم کرد

  . نهای دارم یبراش ارزش وقت نتونستم بفهمم اصال من چیپدرم که ه
  

  : کردم و گفتمبغلش
  
 یلی که خییهمونجا.  به کشور خودتی گردیتو دوباره بر م. زمیغصه نخور عز-

  . ها هستن که تو رو دوست دارنیلیخ. ها منتظرتن
  
  : آشپزخونه رفت و گفتبه
  
  ؟ی خوری می چیدنینو ش-
  
  . لطفایچا-
  

  : من نشستشی و پختی ری چادوتا
  
  ست؟ ازدواج نکرده؟ کجاماین-
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  . بودنییسرش پا.  نگاهش کردمی چشمریز
  
  ؟ی دونیخودت نم-
  

  .می خوریمن و اون به درد هم نم.  کنهی می داره اشتباه بزرگماین:  کردنگاهم
  
  .ی دونم که تو هم دوستش داری من مد؟یچرا مهش-
  
ن ترحم اون به م... اما اون نه. شتری از جونم هم بیحت. من دوستش دارم. آره-

  .دمی که ده سالم بود فهمی از وقتنویا. داره
  
اونقدر که بخاطرت تا حاال ازدواج .  ترو دوست دارهمای ند؟ی مهشی گی میچ-

  .یاون منتظر که تو برگرد. نکرده
  

 رفت که یبه طرف هال م.  به چهره اش بزنهیالی خی کرد ماسک بی شد و سعبلند
  :گفتم

  
 تو ی چد،ی به من بگو مهش؟ی فرار کنتیز واقع ای خوایچرا م. دیصبر کن مهش-

  .یدلته؟ بهم بگو، بزار سبک بش
  

  . و با خشم نگاهم کردبرگشت
  
 رو به اون نی از انجای اومدم ای من از وقتکتا؟ی ی دونی می من چیتو از زندگ-

  .ی دونی نمزی چچی من هیتو از زندگ. رو شدم
  

  .ختی ری هاش پشت سرهم رو گونه اش ماشک
  
  . کنم بهم بگویازت خواهش م. دی مهشهیل تو چمشک-
  

پشت سرش . دیبه طرف اتاق دو.  شدیانگار داشت خفه م. دی کشقی بار نفس عمچند
.  کار کنمی چدی دونستم بایاز ترس نم. با اشاره بهم گفت کشو رو باز کنم. رفتم
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.  آرمی بود شاخ در بکیاز تعجب نزد.  بودی اسپرهیتوش . کشو رو باز کردم
  . آسم داشتدیمهش

  
. دوسه تا تو دهنش زد تا تونست راحت تر نفس بکشه.  رو بهش دادمی اسپرعیسر

.  کتاب بادش زدمهی اش دادم و با هی تکواری لباسش رو باز کردم و به دیدکمه ها
  . کردمی مهیمن هم پا به پاش گر.  کردهی که بهتر شد دوباره شروع به گریکم
  
  د؟ی سرت اومده مهشییچه بال-
  

  : هاش رو پاک کرد و گفتاشک
  
  . شمی می طورنی اوقات ایگاه. ستی نیزیچ-
  
  ؟ی شدینطوری ایاز ک-
  

  : گفتمادی با فربایتقر.  انداختنیی رو پاسرش
  
  آخه چه مرگته؟. دیبگو مهش-
  

  : کرد و گفتنگاهم
  
 ی موقعیحت.  امینطوری وقته که ایلیمن خ.  گمی باشه بهت م؟ی بدونی خوایم-

  . بودمرانیکه ا
  
  .ی بشینطوری بودم ادهی من تاحاال ند؟یگی میچ-
  
 ی و می کردی می کنجکاوکمیاگه . ی نداشتیدر واقع اصال توجه. یدیآره ند-
 بهم کمیاگه .  اومدمی نمرونی ورزش از کالس بی وقت زنگ هاچی چرا من هیدید

 زودتر به  خواستم خودم روی بود می که به هربهونه ایی ، اون روزایتوجه داشت
 بدونه ی خواستم کسیچون نم. نم استفاده کی لعنتنیاتاقم برسونم تا به تونم از ا

  ...من چه مرگمه
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.  بودی چقدر سطحدی من نسبت به مهشی دوستایخدا.  کردی مهی گریهمونطور

  .رهی و گوشه گی منزوشهی همدی چرا مهشدمی فهمیحاال م
  
من .  که نسبت به من حس ترحم دارهنی همیبرا. دی فهمی لعنتماین. دیاما اون فهم-
 درکم ی تونی حاال مکتا؟ی ی فهمیم.  کنملی تحمی خوام به زور خودمو به کسینم
  ؟یکن
  

 کاناپه نشست و یبلند شد و رو.  آشفته اش رو مرتب کردمی کردم و موهابغلش
  :گفت

  
  . مسئله بدونهنی در مورد ایزی چنایدوست ندارم س-
  
  . دادماننی نگاهم بهش اطمبا
  

به .  داخل شدنایس. در رو باز کردم و به آشپزخونه رفتم.  زنگ اف اف اومدیصدا
  :اون هم کنارم نشست و گفت. روش لبخند زدم و سالم کردم

  
  ؟ی استراحت کنکمی ی خوایتو نم.  ماهتیسالم به رو-
  
  . باشمدی خوام با مهشیاآلن فقط م.  استراحت کردمی به اندازه کافمایتو هواپ-
  

  درسته؟.  امی اضافنجای من ایعنی:  کرد و گفتاخم
  
  :دماغم رو فشار داد و گفت. دمی خنداری اختیب

  
  .رونی رم بی خب، من میلیخ-
  
  ؟ی ریکجا م-
  
  . شهی مدای واسه من پیی جاهی آسمون خدا بآلخره ریز-
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  ؟ی ری لوس نشو، کجا منایس-
  

  .  رفتمدی مهششیهم پمن .  رفترونی جوابمو بده بنکهی و بدون ادیخند
  
 ی که هستی طورنی ترو هممای نست؟ی نی موجهلی دلنی ای کنی فکر نمدیمهش-

  .دوست داره
  
  : به اشک نشسته نگاهم کرد و گفتی چشم هابا
  
  .ستی ننی مسئله فقط اکتا،ینه -
  

  : ادامه داددی نگاه کنجکاوم رو دیوقت.  نگاهش کردمساکت
  
  .ستمیمن باکره ن... من-
  

.  آرمی بی بود شاخ دکینزد!  خدایوا.  اومدیام داشت از حدقه در م هچشم
!  منزیدوست عز.  پاک مندیمهش. دمی و شندمی بد و ناگوار دیزهایامروز چقدر چ

  : زد و گفتیپوزخند.  کلمه حرف هم نزدمکی سرش اومده بود؟ ییچه بال
  
هاش کنار اما من هنوز با! زهی چنی تری عادنجای مسئله انی ا؟یتعجب کرد-
  !آخ.  خوردمیاگه گول اون کثافت رو نم. ومدمین

  
 ی همه بدبختنی اایخدا.  اومده بودزمی عزدی سر مهشییچه بال.  نگاهش کردمفقط

   کس؟ی و ببی دختر غرهیواسه 
  
 شهی اش خونم رو تو شهی کری گرده و با خنده های چشمم می راست، راست جلو-
اما من فقط . ی خوش بگذرونکمی نجای ایمدمثال تو او. اصال ولش کن...  کنهیم

  .یباعث شدم شوکه بش
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 ی مشهی اش خونم رو تو شهی کری گرده و با خنده های چشمم می راست جلوراست،
اما من فقط باعث . ی خوش بگذرونکمی نجای ایمثال تو اومد. اصال ولش کن... کنه

  .یشدم شوکه بش
  
 ی مسهی مقازمی عزرانی آلمان رو با ای هاابانیخ. می رفترونی بدی مهششنهادی پبه

 ی همه زرق و برق عوض نمنی شهرش رو هم با انیی پای کوچه هایحت. کردم
 سو استفاده از هم به هم ی توجه بودن و فقط برایچقدر مردم نسبت به هم ب. کردم

 شام یواسه . می به خونه برگشتا هابونی خی گشتن تویبعد از کل.  شدنی مکینزد
  . دوست داشتیلی هم خنای که سیقرمه سبز. می درست کردیرانیمال ا کای غذاهی

  
دوست داشتم شب رو .  ما رو تنها گذاشتدی مهشدنی صحبت و خندی از شام و کلبعد

  : بخوابم برای همین گفتمدی مهششیپ
  
  .من دیگه می رم بخوابم. شب بخیر-
  

  : یه کم نگام کرد و بعد گفتسینا
  
  !بابا ما اومدیم ماه عسل ها! دم اینجاعجب غلطی کردم تو رو آور-
  

  : با شیطونی گفتبعد
  
  !من که هنوز از تو سیر نشدم که می خوای تنهام بزاری-
  

  : رو پرت کردم طرفش که تو هوا گرفتشکوسن
  
  !مگه قراره ازم سیر بشی؟-
  

  : و گفتخندید
  
  !من هرچی با تو هم آغوش بشم تشنه تر می شم! نه عشق من-
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  :که می خندید گفت همونجور بعد
  
  !پس فکر نکن به این راحتی از دستم خالص می شی-
  
  : حرص گفتمبا
  
  !سینا-
  
  !الهی قربون اون صورت عصبانیت برم من مادر فوالد زره-
  

  : بغلش و بهش مشت زدمپریدم
  
  !من مادر فوالد زره ام؟-
  

  : تو دستاش گرفت و گفتدستامو
  
  ...ای تو روحت مهشید که! ید بخواببرو پیش مهش! چرا می زنی؟! باشه بابا-
  
  : چشمهای گشاد شده گفتمبا
  
  !می شنوه ها! چی می گی سینا؟-
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  !پس من چی کار کنم؟-
  
  : چشم هاش خیره شدم و گفتمتو
  
  !سینا؟-
  
  : لبخند شیطونش گفتبا
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  !اونجوری نگام نکن می خوام بخورمت ها-
  

  : و گفتم از توی بغلش بلند شدمسریع
  
  !پس شب بخیر-
  
  : دلخوری گفتبا
  
  !باشه برو-
  

  : با صدای بلند طوری که مهشید بشنوه گفتبعد
  
  !کوفتت بشه مهشید-
  

  : هم سریع جواب دادمهشید
  
  !گوشت می شه به تنم می چسبه! کوفت که نمی شه هیچ! نگران نباش-
  
  : صدای بلند خندیدم وگفتمبا
  
  !مرسی مهشید-
  

با طرفش . ه سینا که با چشم های پرتمناش نگام می کرد خیره شدم برگشتم و ببعد
  :رفتم و گونه شو بوسیدم و گفتم

  
  !شب بخیر! خیلی ماهی-
  

  : لبمو بوسید و گفتروی
  
  !یکتا خیلی دوستت دارم-
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  !خر شدم! عر عر-
  
  : خنده گفتبا
  
  !حیف صدای به این قشنگی نیست که عر عر می کنی؟-
  

  : خنده داد زد بزنمش که با خواستم
  
  !مامان! این می خواد منو بخوره. مهشید کمکم کن-
  
دست از دنبال کردنش برداشتم و بعد به سمت اتاق .  کارهاش خنده م گرفته بوداز

 نیا.  بود و عروسکش رو وبغل کرده بوددهی شکمش خوابی رودیمهش.  رفتمدیمهش
در به طرفم برگشت و با باز و بسته شدن .  داده بودهی بهش هدمایعروسک رو ن

  :گفت
  
   شده؟ جات بده؟یزیچ-
  
  . تو بخوابمشی خوام پیم. نه-
  
  .نای سشی دختر؟ برو پیگی میچ-
  
  . تو بخوابمشی تونم پیخودش گفت م-
  

با .  شدمداریصبح روز بعد سرحال و قبراق ب.  و بغلش کردمدمی دراز کشکنارش
 اومد از چشم هاش رونی بیوقت.  حمام بودنایس. می کردی صبحانه آماده مدیمهش

 یهروقت سردرد م. ختیچند تا قرص تو حلقش ر. دهیمشخص بود که اصال نخواب
شهر . می رفترونی بحانهبعد از خوردن صب.  خوردیگرفت چندتا قرص رو با هم م

 دادن که تا به ی رو به من می اطالعاتدی و مهشنایس. می موزه رفتهیبه .  بودیقشنگ
  . بودمدهیحال تو عمرم هم نشن
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 به دیمهش . می سه نفره گرفتکی جشن کوچهی می برگردرانی به انکهی روز قبل از اکی
 دی مناسب روبه مهشتی موقعهی یتو. دی خرمتی عطر گرون قهی برام یادگاریعنوان 

  :گفتم
  
! هی ی آدم منطقمایمن مطمئنم ن.  کناری مسخره رو بزاری فکرهانی بهتره ادیمهش-

بهم . ی پدرت نداری به سرپرستیاجی احتگهیتو هم د. ست داره دویلیاون ترو خ
  .ی برگردرانی درست تموم شد به انکهیقول بده به محض ا

  
  : و گفتدی کشیقی عمنفس

  
  .ی بگمای به نیزی خوام چیاما نم.  کنمی فکر مشنهادتیبه پ-
  
  . کنمی بود اما قبول می که درخواست نابجا و نامعقوالنه انیبا ا-
  
  .لیخانم وک یمرس-
  
  . کنم خانم روان پزشکیخواهش م-
  
  : به سمتمون اومد و گفتنایس
  
  ن؟یهنوز هم حرف واسه گفتن دار. نی هم بودشیدو هفته پ-
  

  : از ته دل کردم و گفتمی اخنده
  
  ؟ی کنی میچرا حسود-
  

 دیاز مهش. میصبح زود به فرودگاه رفت. میدی و خوابمی به اتاقش رفتدی با مهشبعد
 دستش نایس.  تونستم حرف بزنمیبغض گلوم رو گرفته بود و نم.  کردمیظخداحاف

  :رو دور کمرم حلقه کرد و گفت
  
  .می نشده برریبهتره تا د-
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 به فرودگاه مهرآباد یوقت.  ازش جدا شدمنای و همراه سدمی رو بوسدی مهشدوباره

  : ام رو مرتب کرد و گفتی روسرنای سمیدیرس
  
   نه؟ی عالقه داریلی خامی تو به هواپنکهیمثل ا-
  
  چطور؟.  خسته کننده استیلینه اتفاقا خ-
  
  . از جات بلندت کنمدیآخه بزور با-
  

. می چمدانها به سمت سالن انتظار رفتلیبعد از تحو. می رفترونی شدم و باهم ببلند
سارا چهار ماه بود .  به استقبالمون اومده بودننی و سارا و آرممایمامان و بابا و ن

  : با خنده گفتمدنشیبا د. ردار بودکه با
  
  حال کوچولومون چطوره؟-
  

  : گفتنای سمیدیبه خونه که رس.  انداختنیی با شرم سرش رو پاسارا
  
  .می استراحت کنکمی میبهتره بر-
  
 ی چند ساعتیتو اگه دوست دار. رمی گی دوش مهیفقط . ستمیمن که خسته ن-

  .بخواب
  
 بود و دهی تخت دراز کشی رونایکه اومدم س رونیب.  حموم رفتم و دوش گرفتمبه

  . شدداریبا خنده بالش رو از بغلش درآوردم که ب. بالش من رو بغل کرده بود
  
   شده؟ی چهیچ-
  
  .ی کنی من منیگزی رو جایزی چهی خوام بگم تو چقدر راحت یفقط م! یچیه-
  
  : غلط اومد روم و گفتهی با
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 دیآخه عشق من، من چند بار با. رهیبگ تو رو ی تونه جای نمزی چچیه. نه خانمم-

  بهت بگم دوست دارم؟
  

  : رو بو کرد و گفتموهام
  
  .ی دی می خوبیچه بو.  هووم-
  
  : خنده ازش جدا شدم و گفتمبا
  
  . خوام سرسره سوار شمی پارک؟ ممی برکمی-
  

  : و گفتدیخند
  
  ؟یسرسره؟ بچه شد-
  
  م؟ی برنا،یس-
  

 ی طوسنی شلوار جهی با دی شرت سفیت هی.  شد و لباس هاش رو عوض کردبلند
  : رو برداشتچی سوئنایس.  بودمنهی آیمن هنوز جلو. دیپوش

  
  . آرمی برونی بنگی رو از پارکنی رم ماشیمن م-
  

 نایس.  رفتمنیی آماده شدم و به پاعیمن هم سر.  و رفتدی آروم گونه ام رو بوسبعد
 ادهی بزرگ بود پیلی خاطی حچون.  رو جلوم نگه داشت و در رو برام باز کردنیماش

منتظر . می زدی پارک قدم میتو. دی کشی طول مقهی پنج دقایرفتن حدود چهار 
  .بودم زودتر خلوت بشه تا سوار سرسره بشم

  
  . کردی بچه ها رو نگاه منایس. می نشستمکتی نهی یرو
  
  نا؟یس-
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  جانم؟-
  
  ه؟ی ی ات چه موقعی لحظه زندگنیبهتر-
  
  : نگاهم کرد و گفتکمی

  
  . و بچه مون دختر باشهمی که من و تو بچه دار بشیموقع-
  
-حاال چرا دختر؟! یناز! یآخ  
  
  . شهی تو مهی شبشتری بی کنم اون طوریچون احساس م-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  ه؟ی ی ات چه موقعی لحظه زندگنی بدترنمیحاال بگو بب-
  

  : و گرفت و گفتدستم
  
 ام هم ی زندگی لحظه نیبدتر.  دمیماما جوابتو ! هی سختیلیهرچند سوال خ-

 اما نتونم درست ارمی به دست بی با ارزش رو با هر بدبختزی چهی که هی یاون موقع
  . کنمیازش نگه دار

  
  :اخم کردم و گفتم.  منظورش منمدمیفهم

  
  .تا آخر عمرت وبال گردنتم. ناراحت نباش-
  

  : رو دور شانه ام اداخت و با خنده گفتدستش
  
  .ی می زندگیمر من، عشق من، تو همه جون من، ع-
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  . زدملبخند
  
   خانوم؟رُمیفالت بگ-
  

 بچه هی بود و دهیچی گلدار رو دور بدنش پدی چادر سفهی.  بودری زن فالگهی. برگشتم
  : گفتمنایبرگشتم و به س.  نگاهش کردمکمی. رو پشت سرش بسته بود

  
  رم؟یفال بگ-
  
  . ندارمیقاد اعتزای چنی من که به ایول.  دونمینم-
  

  : گفتمری زن فالگروبه
  
  . خوامی نمیمرس-
  

  : گفتمادی شدم و با فرمونیپش.  دور شدکمی ازمون
  
   خانم؟یآها-
  

  : و نگام کردبرگشت
  
  ؟یبا مو بود-
  
  .ای بقهی دقهی. آره-
  
  :دستمو دراز کردم و گفتم.  طرفم اومدبه
  
  .ریفالمو بگ. ایب-
  

بعد دوباره به .  سرش رو تکون دادقهید از چند دقبع.  زد و به دستم نگاه کردلبخند
  .کف دستم نگاه کرد
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  ؟ی شده؟ چرا ساکتیزی ، چهیچ-
  

  : شد و گفتبلند
  
  . گذشتُمرشیمو اّ خ.  خواد خانم جانینم-
  

اون هم شانه باال .  انداختمنای نگاه به سهی کرد که ی خودش رو جمع و جور مداشت
  .انداخت

  
  . دمی بهت پول می هرچقدر بخوا؟یدی تو دستم دیچ. صبر کن-
  
  .نه خانم جون-
  
-ِ؟یدی دیبگو چ. لوس نشو. ا  
  
  : صورتم نگاه کرد و گفتبه
  
  .ستُمیاما بگُم من مقصر ن. باشه-
  
  ؟یدی دیحاال بگو چ. نگران نباش. باشه-
  

  : روم نشست و گفتروبه
  
. ی دارادیدوست ز.  خوادی خاطرتو میلیشوهرت خ. نی کردی تازه با هم عروس-

  .ولش نکن.  شوهرتو داشته باشیهوا. زهی ری زهر خودشو م،یکیاما دشمن 
  

  : کرد و گفتنای روبه سبعد
  
  .زهی ریدشمنت زهرشو م! نزار از دستت بپره.  مراقبش باشیلیخ-
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  : روبه من گفتدوباره
  
  .شوهرت رو ول نکن.  نرهادتی-
  

  : بازم به دستم نگاه کردبعد
  
  !یخود دان. از مو گفتن بود. رت باشمراقب خودت و شوه-
  
بد جور .  بهش داد و اونم رفتی نداشت پول درشتی اعتقادزای چنی که به انایس

  : گفتنایس. پارک خلوت شده بود. رفتم تو فکر
  
  ؟ی سرسره سوار شی خواینم-
  
  . خون سرد بودیلیخ.  نگاهش کردمکمی

  
  . حوصله اش رو ندارمگهید. نه-
  
  . مشت مزخرف گفت و رفتهین زن فقط  اوکتا،یبس کن -
  

  : بلندم کرد و گفتبعد
  
  . خونهمی بهتره بریاگه حوصله ندار-
  

 دشمن ما یعنی. می نزدی کدوم حرفچی راه هیتو.  به دنبالش رفتمی حرفچی هبدون
   بود؟یک
  
  .نیی پاایب-
  
  . بهش نگاه کردمکمی.  کردی در رو بارام باز کرد و بود نگاهم منایس
  
  نا؟یس-
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  جانم؟-
  
  ...اگه-
  
  ؟یاگه چ-
  
  . ولش کنیچیه-
  
 یواسه .  کردم بخوابم اما نتونستمیسع.  شدم و به سرعت به اتاقمون رفتمادهیپ

 ی چشمریز. خودم رو به خواب زدم.  زود برگشتیلی هم خنایس.  نرفتمنییشام پا
ند  بعد از چنایس.  زدیچقدر قشنگ م.  زدنانویشروع کرد به پ.  کردمینگاهش م

. دیاومد کنارم دراز کش. بهش پشت کردم. ستادی ای قدنهی آی بلند شد و جلوقهیدق
  .موهام رو نوازش کرد

  
  .برگرد و نگام کن. یداری دونم بیعروسک قشنگم، م. زمیعز-
  
  .من رو به سمت خودش برگردوند.  نکردمی حرکتچیه
  

کالفه و . ز نکردمباز هم چشم هام رو با. دماغم رو فشرد.  هام رو بسته بودمچشم
  : گفتیعصب

  
  !یری زاشتم فال بگی مدیاصال نبا.  کردمی چت شده؟ عجب غلطکتا؟ی-
  

  . آرمیانگار دوست داشتم حرصش رو در ب.  نزدمی حرفچی هبازم
  
  . کشمیمن اون زنو م. چشماتو وا کن و نگاهم کن.  با توامکتای-
  
  : گفتی حال با مهربوننیدر ع. اخم کرده بود.  خنده چشم هام رو باز کردمبا
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 خواد تو رو ی میک.  دمی نمای تو رو به صدتا دنی تار موهیمن . آخه قربونت برم-
  . تونه ما رو از هم جدا کنهی جز مرگ نمزی چچی هره؟یاز من بگ

  
  : زدم و گفتملبخند

  
  . بخوابری بگایحاال ب. ی گیتو راست م-
  
  !ل شده حقوق قبوی گفت مهتاب تو رشته ی منی متیراست-
  
   بگم؟کی تا بهش تبری چرا زودتر بهم نگفت؟یجد-
  

  . گفتمکی مو برداشتم و بهش زنگ زدم و تبری گوشبعد
  
 رونی از خونه بنای که کالس داشتم با سیی من هم روزهادمی شروع شدن ترم جدبا
 اومد ی شد می کالس هام تموم می رفت و وقتی ممارسانی به بنایس.  اومدمیم

 ی نگاه مرونی به بشهیاز پشت ش.  بوددهی بارینیبرف سنگ.  بهمن بوداواخر. دنبالم
 رونی از خونه برم بیواشکی خواستم ی و مدمیپالتومو پوش.  خواب بودنایس. کردم
  : چشم هاشو باز کردنایکه س

  
  کجا؟-
  
  !؟یمگه تو خواب نبود-
  
  ! من تو خواب هم حواسم به توئه-
  
  ؟یای درست کنم می خوام برم آدم برفیم-
  

 یتو. میدی خونه مون دوکی به پارک نزدنیتا رسد. می رفترونی شد و باهم بآماده
 ی میچندتا بچه اونجا باز.  گلوله برف درست کردم و به سمتش پرت کردمهیپارک 
 با نایس!  شدننایاونا هم اومدن طرف منو شروع به برف پرتاب کردن سمت س. کردن

  :خنده گفت
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  .رمی گین همتونو ماآل! طونی شیوروجک ها-
  
  : که با برادرش اومده بود گفتنیری شی دختر بچه هی

  
   کنه؟ی که باهامون بازنیشما بچه ندار! خاله-
  

  : و گفتمدمی بوسصورتشو
  
 ی تو کوچولوی کاش اگه منم مادر شدم بچه م به خوشگلی ایول! نه خاله جون-
  زم؟ی عزهیاسمت چ!  باشهنیریش
  
  !هیهان-
  

 پسر بچه به سمتم هی دمینگاه که کردم د.  خورد به صورتمیبرفیه  گلولهی ناقافل
 شده بود رهی بهم خنایس.  دعواش کنم و بهش لبخند زدمومدیدلم ن. پرتش کرده بود

 ی توپ گنده هی.  راحت شدالشی بهش لبخند زدم خیوقت!  نهای شدم تی اذنهیتا بب
  : درست کرد و گفتیبرف

  
  ! مونی بدن آدم برفنیا-
  

  : تر درست کردم و روش گذاشتم و گفتمکی کوچی توپ برفهی منم
  
  ! سرشنمیا-
  

 هی قهی پارک بود و بعد از چند دقی خونه شون که روبه روی رفت تودی دوهیهان
 و میدوتا سنگ هم برداشت.  دماغشیمنم گذاشتمش جا.  آورد و بهم دادجیهو

 نایازم رو سرش که س خواستم کاله و شال گردنمو بندیم!  چشم هاشی جامیگذاشت
  :گفت

  
  !ی خوری شال گردنتو برندار سرما مکتای-
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  : گفتنشیری با لبخند شهیهان

  
  ! خالهمی داریشما چه اسم خوشگل-
  
  !اسم تو ام قشنگه. زمی عزیمرس-
  
 و بعد میچند تا عکس گرفت.  ازمون عکس گرفتنای و سمیستادی ای هم کنار ادم برفبا

  .میو برگشت می کردیاز بچه ها خداحافظ
  

  .می زدی حرف ممی با شبنم تو کالس داشتروزبعد
  
 نی با شرودی کفش که باهی کار کنم؟ مامانم پاشو کرده تو ی دونم چی نمگهی دکتای-

  .یازدواج کن
  

خوش بختانه اون روز بهرام .  دادمشیبغلش کردم و دلدار. هی گرری هو زد زهی بعد
 خواستم با مادر یم.  کردی مهی و گر نشستیکالس نداشت وگرنه اون هم کنارش م

 یلیآخه خ.  گفتم با مادرش صحبت کنهی جون مزی هم به عزدیشا. شبنم صحبت کنم
  . بودنیمیباهم صم

  
  . گم با مادرت صحبت کنهی جون مزیبه عز. شبنم ترو بخدا بس کن-
  

 ام زنگ ی اش بدم که گوشی دلدارگهی دکمی خواستم یم.  وار شددی امکمی انگار
  . بودنایس. ردخو

  
  نا؟یالو، س-
  

  : گفتعی سریلیخ.  کردی می داشت رانندگانگار
  
  .مارستانیسارا رو بردن ب.  ات رو بزنی کالس بعددیق. زمیسالم عز-
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  : زدم و گفتمی از شادیادیفر
  
  .اوردمی ننیاما من که ماش. باشه-
  
  .مارستانی برم بدیچون من با. ری بگی تاکسی تونیاگه م-
  
  .احافظباشه خد-
  
 اتاق عمل ی جلونی و آرمالیخاله ل.  رفتممارستانی کردم و به بی شبنم خداحافظاز

به . دی رسی هاش مضی نگران سارا بود اما به مریلی خنکهی هم با انایس. نشسته بودن
 ی اش بازی با گوشنیآرم.  خوندی دعا مالیخاله ل.  رفتمالی و خاله لنیسمت آرم

  . رو از دستش گرفتمی گوش.حرصم رو درآورد.  کردیم
  
  . بودنالی ف؟ی کنی کار می چوونه،ید! ااه-
  
 ی بازی نشستنجایزنت تو اتاق عمل اون وقت تو ا!  و زهرمارنالیف!  و کوفتنالیف-
  ! واقعا که؟ی کنیم
  
   کار کنم؟ من بجاش درد بکشم؟یخب من چ-
  
  : دفعه گفتهی

  
  !ی وایا-
  

  : گفتخاله
  
   چت شد؟گهیتو د-
  
  . آدیفکر کنم داره م!  مامان لگد زد پدر سگیچیه-
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

272

 هر یتو. نیخوش به حال آرم.  بودم اما خنده ام گرفتی عصبانیلی خنکهی ابا
 ی گوشنی دفعه آرمهی دمی خندیهمونطور که م.  بودالی خی خون سرد و بیطیشرا

  :اش رو از دستم گرفت
  
  !دهی المصب رو بده من ورپرنیا-
  

  . اش انداختی به گوشیه من نگاهبدون توجه ب.  کردماخم
  
  ؟ی کار کردینگاه کن چ!  دختری جوون مرگ بشیاله-
  

 لحظه آرم و قرار هیاما .  رفتمنای رو نداشتم به اتاق سنی حوصله بحث با آرمچون
  .دمی چرخی دور اتاق میه. نداشتم

  
 اما میما همه مون مثل تو نگران.  نکنتی خودتو اذنقدری جان، قربونت برم اکتای-

  .می دیمثل تو خودمونو عذاب نم
  
 ییاگه خدا. ستی هم نالشی خنی شعور عی بنیاما اون آرم.  دونمیشما رو نم-

  . مزخرفی دونم و اون پسره ی آد من می سر سارا بیینکرده بال
  

  : گفتمتیبا عصبان. دیخند
  
   جک گفتم؟هیچ-
  
  .ستی که مقصر ننی آرمیول. زمینه عز-
  
- ااکنهی می بازنالیواسه من ف.  برهی رو خواب منی آب ببره آرم روایدن! ا .  
  
 بود برداشتم زشی می رو که رویگلدون. دی خندی من می هم که فقط به حرفهانایس

  :و گفتم
  
  ! کوبم تو سرت های و منی ای بخندگهی بار دهی به جون بابا اگه نایس-
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  : باال برد و گفتمی هاش رو به نشانه تسلدست

  
  . زنمی حرف نمگهیاصال من د. دمغلط کر-
  
 پشت نکهیبه محض ا.  رفتمرونی گلدون رو سرجاش گذاشتم و از اتاق بتی عصبانبا

 بودم دواریام.  نگاه کردمنیبه آرم.  اومدرونی دکتر زنان از اتاق بدمیدر رس
 ی خبر از دو عالم رویاما ب. حداقل به خودش زحمت بده از حال سارا رو بپرسه

 فرق ی پاشنه کفشم بکوبم توبا خواستم یم.  کردی میه بود و باز نشستیصندل
  : خودش رو به دکتر رسوند و گفتالیخاله ل. سرش

  
  خانم دکتر حالشون چطوره؟-
  

  : زد و گفتلبخند
  
  اون خانم دخترتون هستن؟-
  
  !نه، عروسمه-
  
  . پسر خوشگل و نازهی. مادر و بچه هردو سالم اند.  گمی مکیتبر-
  
  : گفتتی که دکتر با عصباندمی کشی هورا بلنداری اختیب

  
  !مارستانی بنجایخانم محترم ا-
  
 رونی من از اتاقش بغی جی که تازه با صدانایس.  انداختمنیی خجالت سرم رو پااز

  :اومده بود رو به دکتر گفت
  
  ؟یعی اومده خانم رفشی پیمشکل-
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 یانگار نه انگار سن!  کشهی بلند هورا می خانم با صدانیا.  دکتری آقارینه خ-
  .ازش گذشته، درست مثل بچه هاست

  
  : کرد و با لبخند گفتی بهم نگاهنایس.  نگفتمزی چچی شرم هاز
  
  . همسر بنده هستنشونیا-
  

  : گفتی خشکش زد و با شرمندگیعی رفخانم
  
  .دی منو ببخشدوارمیام.  خوام دکتر، متوجه نبودمیمعذرت م-
  

  : جواب دادمنای سیبجا
  
  .اونقدر خوشحال بودم که نتونستم خودم رو کنترل کنم. دیبخشمنو ب-
  

 ی سوالنی به هوش اومد اولیوقت.  رفت و سارا رو به بخش منتقل کردنیعی رفخانم
  : بودنی ادیکه پرس

  
  بچه ام کجاست؟-
  
 سوالش درمورد نی اولی کار خداست که هر مادری توی دلم گفتم چچه حکمتیتو

  بچه اش ِ؟
  

  :را رو نوازش داد و گفت صورت ساخاله
  
  . دستگاه بمونهی توی چند ساعتدیفقط با. حالش خوبه-
  

  .زهی ری و بهم ممارستانی زنه بی مغی جهی.  هم دارهیپدرسوخته عجب زور: نیآرم
  
  . نزد طفلکغی اون بچه که اصال ج؟یباز تو چرت و پرت گفت-
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اصال دوست دارم .  زدغیدوست دارم بگم ج.  به تو دارهیاصال بچه من چه ربط-
   داره؟یبه تو چه ربط.  رو حرص بدمنای سینطوریا

  
  ...ینزار بگم داشت.  گم های بهت میزی چهی نیآرم-
  

  : دهنم رو گرفت و گفتیجلو
  
  .من غلط کردم. زمیقربونت برم عز-
  

  ن؟ی آرمی کردکاریباز چ: سارا
  
  .رفتممن . نیبابا اصال دست از سر من کچل بردار.  قربونت برمیچیه-
  

 رونی استراحت کنه بکمی سارا نکهی ایمن و خاله هم برا.  رفترونی از اتاق ببعد
 نای خوندم که سی اتاقمون درس میتو.  به خونه برگشتمنایمن زودتر از س. میرفت

  : کرد که گفتمی میاونقدر خنده و شوخ. هم اومد
  
  ؟ی بخاطر سارا خوشحالنقدری ایعنی ؟ی شنگولیلی خنایس-
  
 گهی بشه و خوش حال نشه؟ ان شاهللا بابا هم بشم اونوقت دیی شه آدم دایممگه -
  . شمی حال تر مخوشیلیخ
  
  . افتمیمن تا درسم تموم نشه به فکر بچه نم!  خام از سر به در کنالیخ! اه-
  
  ؟یاگه من بخوام چ-
  

  : باال انداختم و گفتمشانه
  
  . کنمیاما من که قرص مصرف م. یخود دان-
  
  .ی کنی مصرف نمگهی به بعد دنیاز ا:  گفتی جدیلیخ
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  : بلند شدم و گفتمتی عصبانبا
  
 آقا، من از اول ی فراموش کردنکهی مثل ا؟ی کنی مفی تکلنییبله،بله؟ واسه من تع-

 بچه داشته ی دوست داریلیاگه خ.  آدیهم بهت گفته بودم از بچه ها خوشم نم
من مثل زن . اری سرم هوو بیر اگرهم دوست دا،ی کنغهی زن صی بری تونی میباش
 کارو بکن، اون کارو نی و بگم انم کفی تکلنیی که بخوام واست تعستمی نگهی دیها

  !راه باز جاده دراز! نکن
  
  : گشاد شده نگاهم کرد و گفتی چشم هابا
  
من فقط گفتم بچه . زمی من که مجبورت نکردم عز؟ی گی می معلوم هست چچیه-
  خوبه؟. دیاصال ببخش. پس گرفتماآلن هم حرفم رو .  خوامیم
  

  : کرد و گفتینیری خنده شبعد
  
  . بنده حاضرمدیی دستور بفرمایاما هروقت که جنابعال-
  

 سر یخنده بلند.  داد و کتاب خورد به دریجاخال.  رو به سمتش پرت کردمکتابم
  . رفترونیداد و از اتاق ب

  
بهش گفتم که حال . دیپرسحال سارا رو . شبنم بود.  اومدلمی موباجی زنگ مسیصدا

  . خوش حال شدیلیاون هم ظاهرا خ. هردوشون خوبه
  

 ونی جون زنگ زدم و موضوع رو باهاش در مزی به شبنم قول داده بودم، به عزچون
  . کنمی امروز باهاش صحبت منی ناراحت شد و گفت همیلی جون خزیعز. گذاشتم

  
 دهی اتاق خوابیصبح که تو. می رفتنای برگشت با هم به خونه مامان انایشب که س-

  . صبح زود رفته بودنایس. بودم
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 می سیوقت. دمی کشی تلفن رو ممی بخوابم سشتری بکمی دوست داشتم صبح ها چون
  .تلفن رو وصل کردم بالفاصله تلفن زنگ خورد

  
   جون؟زی الو عز-
  
   فدات شم؟یخوب. سالم دخترکم-
  
  چه خبر؟. زی عزیمرس-
  
  :ت ساکت شد و بعد گفکمی

  
 کردم حتشی نصیهرچ. ستی زن انگار عقل تو کله اش ننی جان؟ اکتای بگم یچ-

 نیحد اقل ا.  با بردار زاده اش ازدواج کنهدی گه اال و بال شبنم بایم. قبول نکرد
  ! معتادهنی گن آقا شروی خودمون باشه، منیب. ستی نی هم آدم حسابنیشرو

  
 ی بچه اش رو بندازه تویت دو دست خواسیمادر شبنم م.  آوردمی شاخ در مداشتم

  :با تعجب گفتم. چاه
  
  ز؟ی دونه عزیمادرش م-
  
.  اندگهی نشون کرده هم دنی که شبنم و شرونهی بگم؟ بهونه اش هم ایواهللا چ-

  !انوسیانگار اآلن عهد دق
  
   جون؟زی شه عزی میحاال چ-
  
 یریم تاث دونی مدی کنم اما بعیمن باز هم باهاش صحبت م.  دونم دخترکمینم-

  .داشته باشه
  

 گهید.  داشتی رو برنمیگوش.  جون به شبنم زنگ زدمزی با عزی از خداحافظبعد
  .دیچی پی گوشی بغض آلود شبنم توی شدم که صدای ممونیداشتم پش
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  .الو-
  

  ؟ی دادیچرا جواب نم.  شبنمسالم
  
  ؟ی دادیچرا جواب نم. سالم شبنم-
  
  .هی گرری دفعه زد زهی

  
   شده شبنم؟یچ-
  
گفت اگه امسال جواب .  از دهنش در اومد بهم گفتیهرچ. مامانم زنگ زده بود-

  . زاره درسم رو ادامه بدمی ندم نمنیبله رو به شرو
  

 اش دادم و بعد ی کم دلدارهی.  تونستم بکنمی نمیکار.  به حالش سوختدلم
م  به ذهنی فکرچیاما ه. می کردی می فکر اساسهی دیبا.  کردمیباهاش خداحافظ

 توالت نشسته بودم و به زی میجلو.  برگشت متوجه حالم شدنایشب که س. دی رسینم
 ی و بغلم کرد و سرشو روستادیا پشتم ونایس.  شده بودمرهی خنهی آی خودم توریتصو

  :شونه ام گذاشت و گفت
  
  ! خانمم ناراحتهنمینب-
  
  : گفتمی کالفگبا
  
 نی و ای گه بری مطونهیواد؟ ش خی دو تا منی از جون ایآخه مادر شبنم چ! اَه-

  ! ها،ی مزاحمو بکشنیشرو
  
 پس قبلش ،ی رو بکشنی شروی خوای تو منیبب.  کارم هستتیپس زنم جنا! اُه،اُه-

 نعش مادر شبنم ی از رودی گفتن بامی و ندمی چون از قدی مادر شبنمو بکشیمجبور
 ی هیبفروشم تا د مو ی زندگی همه دی باچارهیاونقوت من ب! ی بکشنوی تا شرویرد ش

  . رو بدمیجنابعال
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 منو شتری سر داد که بی داد و قهقه ای رو به طرفش پرت کردم که جاخالیاسپر
  : گفتمتیبا عصبان. حرص داد

  
  !ی هرهر بخندیتو هم که فقط بلد-
  

  : گفتدی خندی که مهمونطور
  
 آدم دوست داره ؟ی شی می چه جوری شی می عصبانی وقتی دونیآخه نم-

  !تتبخور
  

  : و گفتدی چشم غره رفتم که صورتمو بوسبهش
  
  . ده اونا با هم ازدواج کننیآخه به ما چه که مادر شبنم اجازه نم! گهیقهر نکن د-
  

  : منو بلند کرد و به طرف تخت برد و گفتبعد
  
  .میدی که بهم رسزمی عزمیمهم منو تو ا-
  

 ی کرد عصبانیره م منو مسخنکهیاز ا. دی رو عوض کرد و کنارم دراز کشلباسش
  :با اخم بهش پشت کردم و گفتم. بودم

  
  .ی بشکی به من نزدی نشده حق نداری مادر شبنم راضیتا وقت-
  

  : و گفتدی چسببهم
  
 نشد اونوقت ی وقت راضچی اون هدی به من داره؟ شای مادر شبنم چه ربط؟یچ-

  .گهی دهی تنبهی!  سختهیلیخ!  بشم؟ نه، نههی تنبی طورنی ادیمن با
  
  :هولش دادم و گفتم.  من کرددنی شروع به بوسو
  
  . خوام بخوابمیحاال هم برو اونور م.  که گفتمنی هم-
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  . شده بود خنده ام گرفتمی تسلنکهی ااز
  

 شده نی خونه نش"ری ام"سارا بخاطر پسرش .  فرق داشتدهای عی با همه دی عامسال
 خانواده اش دنیمان هم از د خوب نبود و بخاطر اون ماادیبابا هم که حالش ز. بود

.  هاش به شمال برهقی داد به قول خودش با رفی محی که ترجماین. محروم شده بود
 هم دی و وحسایپر.  نرفته بودرازی شهشبنم هم چون با مادرش حرفش شده بود ب

  . بودندی و دار تدارک عروسریدرگ
  

 میدی که رسالیبه و. می برنای شمال سیالی به وی دونفرمی گرفتمی هم تصمنای و سمن
 گوشه ری زن و مرد پهی.  بودی بزرگیلی خیالیو.  کردمیاول خوب همه جا رو بررس

 رو به عهده ی نظافت و نگهبانی فهی داشتن و وظکی کوچی خونه هی از باغ یا
  .داشتند

  
از حموم که . حوله و لباسم رو برداشتم و به حموم رفتم.  بودی شمال بارونیهوا

  .ستادمی بود اای که روبه دری بزرگی پشت پنجره  اومدمرونیب
  
  نا؟یس-
  
  جانم؟-
  
   لب ساحل؟می برشهیم-
  
  : گفتی نگاهم کرد و بعد با لحن قاطعکمی

  
  . موهات رو خشک کنمنجای اایحاال ب. ی خوریهوا سرده سرما م.  شهینه نم-
  

  . و بهش پشت کردمدمی تخت دراز کشی کردم و رواخم
  
  . شهیخشک مخودش . الزم نکرده-
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  .ی خوریگفتم که هوا سرده سرما م.  با من لج نکنکتای-
  
  . بده بخورم که سرما نخورمیزی چ،یی داروی قرصهی. یخب تو که دکتر-
  

  .دی بلند خندبلند
  
  ؟ی خندی من می به حرف هاشهیاصال تو چرا هم! کوفت-
  

  : و بدنم رو نوازش داد و گفتدی دراز کشکنارم
  
 ی چقدر خواستنی کنی قهر می وقتی دونینم. ی لوسی هاآخه مثل دختر بچه-
  .یشیم
  
  رون؟ی برم بی زاریپس چرا نم! اه-
  

  : رو پشت گوشم انداخت و گفتسمی خیموها
  
  . هایری بگی از آب گل آلود ماهیخوب بلد-
  
   نه؟ای رونی بی بریمنو م. بحثو عوض نکن-
  
  . شرط دارههی-
  
  ؟یزود بگو، چه شرط-
  
  .می و زود برگردمی نمونرونی بادی ز کهنهیشرطش ا-
  
  : شدم و گفتمزونی گردنش آواز
  
  . کنمیلطفت رو فراموش نم. نای آقا سیمرس-
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  : ام رو با لب هاش نوازش داد و گفتگونه
  
  !آخ-
  
   شد؟یچ-
  
  ! بوس بده تا خوب بشههیحاال !  قلبم درد گرفتیچیه-
  
  ؟ی کنی متمی چقدر اذنیبب! نای سیی پر رویلیخ-
  
  !ی کنی منو خون به دل می بوس بدهی ی خوای من فدات شم، تو میلها-
  

  : و گفتدی کشیقی نفس عمبعد
  
  ! دهی عذابم می بوس چطورهی خودت شاهد باش واسه ایخدا-
  
  . خنده خواسته اش رو اجابت کردمبا
  
خودش هم .  کمد بهم دادی پالتو از توهی موهام رو با سشوار خشک کرد و بعد نایس

 بارون ری ساحل زیتو. می رفترونی چتر برداشت و با هم بهی و دیش رو پوشلباس ها
 ساحل سی خی شن های آرم و رویدوست داشتم کفش هام رو در ب. می زدیقدم م

 اری اختیب.  درد و غم رها شدمیچ لحظه احساس کردم از هرهی.  بدومایتا ته دن
 بارون خورده بدوم ی ها شنی زاره روی نمنای اومد سادمی یاما وقت. لبخند زدم
  .اخم کردم

  
 نی کار کنم تا ای خدا من چیا!  دلم؟ بازم که اخم هات تو همهزی شده عزی چ-

   واسم ناز نکنه؟نقدریزنم ا
  

  .دستش رو دور شانه ام حلقه کرد و من رو به خودش چسبوند.  رو ندادمجوابش
  
   شده؟ی باز چزم؟ی خانمم؟ عز-
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  . خوام بدومی م-
  
  :فت تعجب گبا
  
   نه؟یاری کفش هات رو هم در بی خوایحتما م...  سرد؟ی هوانی ای تو-
  
  . اوهوم-
  
  .ی بکنی کارنیمحاله بزارم همچ!  نه ، نه-
  
  . کنمیخواهش م! یینای س-
  
 ی دیقول م!... ی گوشام رو دراز کنی گرفتادیخوب :  نگاهم کرد و بعد گفتکمی

  ؟ی بدوقهیفقط چند دق
  
  ! باشه-
  

 و دمی دویم.  کردمدنی کفش هام رو در آوردم و شروع به دویعطل بدون مبعد
 یقطره ها.  در من به وجود اومده بودیانگار حس تازه ا. دمی خندیمستانه م

 هم کفش هاش نایس.  کردی خود می خورد من و از خودم بیبارون که به صورتم م
 زانو هام ی خسته شدم دست هام رو رویوقت. دی دویرو درآورده بود و با من م

چند بار نفس .  کردی نگاهم میبی بود و با طرز عجستادهی کنارم انایس. گذاشتم
  .دمی کشقیعم
  

 نایس.  کرددنیبدنم شروع به لرز.  کردمیدی شدی لحظه بعد احساس سرماچند
 آغوشش ی رو توی مطبوعی بود اما گرماسی لباس هاش خنکهیبا ا. بغلم کرد

 دوستت شتری که از خودش هم بی آغوش کسی تو خوب بود کهیلیخ. احساس کردم
 و با تموم یعاشقش که ی باشی که در آغوش کسنهی و خوب تر ازهمه ایداره راه بر

 نیو من از ا. ی از دستش بدیمتی قچی به هی خوای و نمیوجود دوستش دار
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 ی تونستم عاشقانه اونی وقت نمچیچون ه.  که در آروزش بودم دور بودمیخوشبخت
  .رمیوستش دارم در آغوش بگرو که د

  
  : قرص آوردهی برام نای سمیدی که رسالی وبه
  
  .ی سرما بخوردی شاکتا،ی بخور نوی ا-
  
  !نه؟! همون پیشگیری بهتر از درمان است!  آها-
  
 آب خوردم وانی لکی خورم قرص رو گرفتم و با ی دونستم حتما سرما می منکهی ابا

 یرو.  دوباره موهام رو خشک کردنایگرفتن سبعد از دوش . و باز هم به حموم رفتم
.  بودستادهی پشت پنجره انایس.  بند اومدن نداشتالیبارون انگار خ. دمیتخت پر

  ... شده رهیهمون طور بهش خ
  
 نفر هی.  زدمی مغیج.  خواست خودش رو غرق کنهیم. دی دوی مای به سمت درنایس

اون .  زدیرعد و برق م.  بخورم زاشت از جام تکونیمن رو از پشت گرفته بود و نم
. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. دی خندی بلند می که پشتم بود با صدایکس

 مردانه اش مشخص کلی زد هی رعد و برق میوقت. چهره اون شخص مشخص نبود
 و دی دوی منایس. دمی دی کردم کمتر می به صورتش نگاه مشتری بیهرچ.  شدیم

 تونستم ی زد و من فقط میرعد و برق م. دی خندیاس ممرد ناشن.  زدمی مغیمن ج
  . بزنمغیج
  

اشک از گوشه . دمی زدم و از خواب پرغیج. دی صورتم آب پاشی نفر روهی انگار
  . نفر بهم آب دادهی. نییچشمم اومد پا

  
  .دمی کشقی بار نفس عمچند

  
  .یدیکابوس د.  قربونت برمستی نیزیچ-
  
  . بغلم کننایس-
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.  خواست ازش جدا بشمیاونقدر مهربون بود که دلم نم. ازشم داد کرد و نوبغلم
 داری از خواب بنای سیصبح با صدا.  داد دوباره خوابم بردیهمونطور که نوازشم م

  .شدم
  
  . شو قرص هاتو بخورداریخانمم ب-
  

 کمی خوام ی منا،ی خوام سینم:  گفتمی گرفته ای و با صدادمی سرم کشی رو روپتو
  . بخوابمگهید
  

  : سرم برداشتی رو از روپتو
  
  .ی بخوردی قرص هاتو اآلن باکتا،ی نکن یلجباز-
  

 نایس.  بودمدهی تا صبح کابوس دشبید.  رو که برام آورده بود خوردمی قرصناچار
  :گفت

  
  . آدی صدات در نمنیبب. ی بارون برری زدیبهت گفتم نبا-
  

. می رفتنیی به پانایو با سبلند شدم و لباس هام رو عوض کردم .  بار سرفه کردمچند
  : نشستم که گفتی صندلیرو. سمانه خانم صبحانه رو آماده کرده بود

  
 ادی خواست بی ملی اومده بود؟ اسماعشی پیمشکل.  اومدغی جی صداشبیخانم د-
  . من نزاشتمنجایا

  
  : من جواب دادی بجانای حوصله حرف زدن نداشتم سچون

  
  .بود دهی کابوس دکتای.  نبودی مهمزیچ-
  

  . آوردی خانم برام چاسمانه
  
  . داغ واسه گلوتون خوبهی خانم ، چایحال ندار-
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  :گفتم.  نهار برام سوپ درست کرده بودیسمانه خانم واسه .  رو خوردممیچا
  
 ی بچه هاتون؟ ما خودمون مشی پنی ری نمدی سمانه خانم چرا شما واسه ع-

  .می آی از پس خودمون بر بمیتونست
  
  : نگاهم کرد و گفت متعجبنایس
  
  .  و نه منی کنی آشپزی نه تو بلدکتا؟ی ی گی میچ-
  

 رو ازم ی و کسلی بارون خورده سرما خوردگیهوا.  رفتماطی زدم و به حلبخند
 اش رو یکی و دی چبی دوتا سنایس.  باهاش به باغ رفتمنایبه اصرار س.  کردیدور م

  : با اعتراض گفتنای س. چمن ها نشستمی رو گاز زدم و روبیس. به من داد
  
  ! سردهنیزم. نی چمن ها نشیرو-
  

  : گفتممعترض
  
  ! خورهیحالم از کارهات بهم م. ی دی مری تو چقدر گنایس! اه-
  

 کردم ی وانمود می کردم و طوری می ام بازی طور که نشسته بودم با گوشهمون
  .دمی دی رو نمنایکه انگار س

  
  :دی به سرم کشی زانو نشست و دستیرو
  
 نی زمی گم روی آخه قربونت برم، من بخاطر خودت م؟ی ناراحتی تو از چکتای-
تا صبح هم که فقط . ی سرما خوردی چطوری حرفمو گوش نکردشبی دنیبب. نینش

   دم؟ی مری انصاف من بهت گیحاال ب. یدی دیکابوس م
  
 نجایدوست دارم ا.  شمی بدتر نمنی از اگهیخوب من که د.  با انصافی آقارینخ-
  .نمیشب
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 حالت ینطوری ای کنی تو چرا درک نمکتا،ی ی کنی می لجبازیلیخ:  گفتکالفه

   شه؟یبدتر م
  
 کارو نکن، اون کارو نیا. ی دی مری گیه. ی حوصله ام رو سربردنایولم کن س-

   کنم؟ی مکاری داره که من چیاصال به تو چه ربط. بکن
  

  . دنبال خودش کشوندتی رو گرفت و منو با عصباندستم
  
  . دستم درد گرفتوونه؟ی دی کنی کار میچ-
  

 اما ،ی کنی کنه خوب احساسش می دستت درد میوقت:  رو ول کرد و گفتدستم
  . ندارهیتی اهمچی کنه واست هی قلب من درد میوقت

  
  . کنه برو دکتریخب اگه قلبت درد م-
  
 به یزن ی خودت رو مای هی منظورم چی فهمیتو واقعا نم:  نگاهم کر و بعد گفتکمی

  اون راه؟
  
 اعصابم رو یفقط بلد.  رو ندارمیکی تو ی حوصله پند و اندرز هانا،یولم کن س-

  .یخرد کن
  

  . رفتمالی بهش بدم به طرف ویتی اهمنی که کوچکترنی بدون ابعد
  

 با نایس. دمی کشغی جاری اختیب.  باغی تودی پری بغلاطی نفر از حهی لحظه همون
 یاز رو.  کردمی نگاه مبهی با تعجب به شخص غر. من به طرفم اومدغی جیصدا

 برگشت به اشتباه یوقت. به ما پشت کرده بود!  طرف پسرهدی شد فهمیلباسش م
لباس پسرانه .  کرده بودجمع دختر بود که موهاش رو تو کالش هی.  بردمیخودم پ

 بلند بلوندی یموها. کالهش رو برداشت و موهاش رو رها کرد .  بوددهی پوشیا
 از کجا گهی دنیا.  شدمی موونهیکم کم داشتم د! واقعا که خوش گل بود. شتدا
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 بود سکته کی که نزددی پرواری دی از رونیهمچ! وونهی دیدختره !  شد؟داشیپ
  .کنم

  
انگار اون دختر .  نشدرمی دست گیزی چنای سیاز چهره .  نگاه کردمنای تعجب به سبا

  . شناختیرو م
  
  !سالم-
  
  !سالم-
  

همونطور با دهان باز .  فکر کردن رو به من ندادشترینگش فرصت ب قشیصدا
 و دهی پری به اون بلندواری دی از روی بود که چطوربیبرام عج.  کردمینگاهش م

  " بود؟ی دختر کنی ا": بود که نمی دونستمنی تر ابیعج
  
  : رو به من گفتنباریا.  سالمش رو پاسخ دادی به گرمنایس
  
  ! خوش وقتمدنتونیاز د-
  
  . بهت دستش رو که جلو آورده بود گرفتمبا
  
  !من ماهک هستم-
  

 نی گفت به فال قهوه و ای که سارا میهمون.  بودنشونیپس ماهک خانم ا! اوه
ولی الحق که اسمش !!!  عالقه دارهنایو از همه مهمتر به س! خرافه ها اعتقاد داره

 بلوندش آدمو جادو چشم های آبی و پوست سفیدش با اون موهای! برازنده ش بود
  .می کرد

  
  : گفتمی لبخند کجبا
  
  . آرمی شما رو به جا نمیول.  هستمکتایمن !  طورنیمنم هم-
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  : گفتنای اخم کرد و روبه سماهک
  
 نبودم رانی کرد که من ای عروسیچون درست زمان! ناستی سنی اریبنظر من تقص-

  .می شدی باهم آشنا منیوگرنه قبل از ا
  

 ی هم لبخندنایس.  مهمون کردی نگاه کرد و اونو به لبخندنای به سی با اشوه گربعد
  :زد و گفت

  
 قی ام رو به تعوی عروسیستی نرانی دونستم تو ایماهک جان، باور کن من اگه م-
 گهی حالم گرفته شد اما دیستی نرانی گفت که تو ای خانم شافعیوقت.  انداختمیم

  .میکارت ها رو پخش کرده بود
  
 ی سعیلیمنم خ! ی تا باهام صحبت کنی بهم گفت که زنگ زده بودمامان! آره-

  ! بزاری منو به حساب شوخی هاهیدر ضمن، گال. کردم برگردم اما کارهام جور نشد
  

 ی حق منای که نسبت به ماهک داشتم اما تو دلم به سی من، با تمام حسادتیخدا
 کجا؟ الحق که کار من کجا و اون! رهی چشمش رو بگییبای زنیدادم که دختر به ا

  !خدایا خیلی چاکریم.  رو دست ندارهیحق تعال
  
  .می باهم بخوری چاهی داخل و می بهتره برگهیخب د-
  
 منو شام نگه دی شم ها، بای نمی راضی چاهی من به نا،یتند نرو آقا س! اوه، اوه-

  .یدار
  
  : زد و گفتی بلندی قهقه نایس
  
  .می برایحاال ب! زمیحتما عز-
  

 قضاوت سارا درست نکهیمثل ا.  آوردی حرصم رو در مشتری بنای سیتانه  دوسلحن
 دونم چرا با من ازدواج کرد؟ یاما نم.  بود که به ماهک عالقه داشتنای سنینبود و ا
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اما من که !  خاننای سیکور خوند!  کارهاش منو حرص بدهنی خواست با ایحتما م
  . کردمی می حسودک تونم دروغ بگم، من به ماهیبه خودم نم

  
  ؟ی آی چرا نمزم،ی جان، با تو ام عزکتای-
  

  : رو نشون ندم گفتمتمی کردم عصبانی می که سعیدرحال
  
  . آمیاآلن م-
  
 خواستم هردوشون رو باهم خفه یم.  و ماهک چند قدم از من جلوتر بودندنایس

در . دی خندی به حرف هاش منطوری انای گفت که سی می دونم ماهک چینم. کنم
 و نایس.  بعد به داخل رفتمقهیچند دق. دمی کشی من بودم که عذاب منیال اهر ح

 نایماهک کنار س.  بودند و سمانه خانم براشون قهوه برده بودییرای پذیماهک تو
 در تیاز شدت عصبان. نمی من مجبور شدم روبه روشون بشنی همیبرا. نشسته بود

  . کنمی خالنای سیرو رو بودم تا حرصم یمنتظر بهونه ا. حال انفجار بودم
  

.  تکه گوشت برداشت و خوردکی نای از بشقاب سیی شام ماهک با کمال پرروزی مسر
  .دی خندی ماهک جونش می بگه اما اون هم پا به پایزی چنایانتظار داشتم حداقل س

  
 که ماهک خانم عزم رفتن کرد رفتار هاشون رو تحمل ی بود تا موقعی هر بدبختبه

 دختر پدر نی دونم اصال اینم. می بردالشونین ماهک رو تا دم در وموقع رفت. کردم
 نی بود؟ البته همچبهی زن و مرد غرهی ی موقع شب تو خونه نیو مادر نداشت که تا ا

. ماهک در رو باز کرد.  بودنیمی با هم صمیلی هم نبود، ظاهرا که خبهی غربه،یغر
  ؟ی کنی چرا خودتو خسته م باال، پسی برواری از دی دلم گفتم تو که بلدیتو
  

 داشت کفرم باال گهید.  بوس فرستاد و به من چشمک زدنای رو باز کرد و واسه سدر
  : گفتیبا لوند.  اومدیم
  
  !یبا!  مبارکدتونی عشیشاپی جون، پکتای جون، نایس-
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 واقعا دی امسال عنکهیمثل ا!  شهی هم میدیعجب ع:  دلم گفتمیتو.  در رو بستو
  ! شدیحصر به فرد م واسم مندیبا
  
  : دستم رو گرفت و گفتنایس
  
  .مینی بچنی هفت سدیبا. زمی عزمی برایب-
  

 ای ب": گهی هم میی خودشو؟ با چه روای آورده ریمنو خر گ! ای حی پر رو، بی پسره
  "!مینی بچنی هفت سدیبا! زمی عزمیبر
  
  ! خانمم ناراحتهنمی نب؟ی ساکتنقدری چرا اکتا؟ی هیچ-
  

  :دستم رو گرفت و گفت. کردم که حساب کار دستش اومد نگاهش یطور
  
  ؟یدیچرا دست کش نپوش! چقدر دستت سرده-
  
  . سرد بودیلی شد اما هوا خی بهار مهمون خونه ها مگهی تا چند ساعت دنکهی ابا
  
. دمی دوالی و به سمت ودمی کشرونی گرمش بی دست های خشم دستم رو از توبا
 دارم ی اوونهیعجب زن د": گفتی حتما تو دلش م. کردی با بهت نگاهم مچارهیب

  "!من
  
 یم. دمی نفر رو شنهی ی پایصدا.  اتاقمون رفتم و در رو از پشت قفل کردمبه

 قفله چند لحظه پشت در دی فهمیدستگیره در رو چرخوند و وقت. ناستیدونستم س
  : بلند گفتی و بعد با صداستادیا

  
  ؟یولی حداقل بگو چرا اینطوری می کن.  کنی لجبازیباشه، هرچقدر دوست دار-
  

 رو ونیزیتلو. دمی کوتاه پوشیلی شلوارک خهی تاپ با هی هام رو در آوردم و لباس
  :مشغول تماشا بودم که سمانه خانم اومد و گفت. روشن کردم
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  ن؟یی پانیای بدی خواهی سال، نملی تحوکیخانم جان نزد-
  
  ن؟یی پانیای بدی خواهی سال، نملی تحوکیخانم جان نزد-
  
  : گفتمی بلندیبا صدا.  فرستادتشنای دونستم سیم
  
  . کنمی ام رو پهن منی جا سفره هفت سنیمن هم. نیشما بر. نه -
  

 نبود تا باهاش زی چچی اتاق هیچون تو.  گمی دونست دروغ می خانم هم مسمانه
ال  سلی ربع به تحوکیهنوز .  رفتنیی حال به پانیبا ا.  پهن کنمنیسفره هفت س

 ی تنها منای ره و سی خودشون می دونستم سمانه خانم به خونه یم. مونده بود
پشت .  اومدنای سی پای بعد صداهچند لحظ. در رو باز کردم و سرجام برگشتم. مونه

بآلخره در زد و .  نهای آد داخل ی گرفت بی ممیانگار داشت تصم. در واستاده بود
  .م دوختم چشونیزی توجه بهش به تلویب. داخل شد

  
  کتا؟ی-
  

  . ندادمجواب
  
   جونم؟کتای-
  

 ی دادم اما همه ی تفاوت نشون می که خودم رو بنیبا ا.  هم جوابش رو ندادمباز
  :با اخم گفتم.  دستهاش بلند کردی حرکت من رو روهیبا . حواسم بهش بود

  
  .بزارم زمین-
  

  :بلند تر گفتم.  ندادیجواب
  
  .نی گفتم منو بزار زمنایس-
  

  :هاش رفت تو هم و گفت اخم
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  .ی منو ببوسدیبا-
  

  و اگه نبوسم؟:  باال انداختمابرو
  
 اتاق بود رفت و پنجره رو باز کرد و سرم رو به ی که توی بزرگی سمت پنجره به

  .دمی کشی بلندغی ارتفاع جدنیبا د.  از پنجره بردرونیسمت ب
  
  ؟ی شدوونهی دنایس-
  

  :با حرص گفتم. دیخند
  
  .ولم کن! کوفت-
  
- ااون وقت من چیکار کنم؟ تنهایی غصه .  مونهی نمی ازت باقیچیولت کنم که ه! ا

  !می خورم
  

  : و ترس در حال انفجار بودم گفتمتی که از شدت عصبانیدرحال
  
  . گفتم ولم کننا؟یس! بهتره کوفت بخوری!  غصه واست زیادیه-
  

 از رونیاال تا کمرم بح.  بردرونی به سمت بشتری بکمی باال انداخت و من رو شانه
 بود؟ با ترس و لرز نگاهش کردم و با ی اوونهی چه دگهی دنی اایخدا. پنجره بودم
  :فریاد گفتم

  
  !یی به تمام معناوونهی دهیتو ! نایس-
  

 ینی دل نشیبا خنده .  سال نو رو اعالم کرددنی رسونیتلوز.  سر دادی بلندخنده
  :که اون لحظه برام عذاب آور بود گفت

  
  . شدیی ها عجب سال نومیولی خودمون.  خانمم، سال نوت مبارکزم،یزع-
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  : اخم گفتمبا
  
  .یدی از چشم خودت دیدی دی هرچی نزارنی اآلن منو زمنی اگه همنایس-
  

  : هاش رو جمع کردلب
  
  ؟ی منو ببوسدی رفته باادتی-
  

شت و  گذانی زمی دستپاچه من رو رونایس. هی گرری زدم زاری اختی و بدی ترکبغضم
قبل ! نمی تونست گریه م رو تحمل کنه. نقطه ضعفش رو می دونستم. پنجره رو بست

. دمی سرم کشی و پتو رو رودمی بتونه بغلم کنه به طرف تخت رفتم و دراز کشنکهیاز ا
 سرم یپتو رو از رو. دی تخت خوابی رونارماومد و ک.  بودمی از دستش عصبانیلیخ

تنش داغ داغ .  شانه ام زدی روی و بوسه ادی کش بغلشیبرداشت و با دستش منو تو
  : گوشم گفتریزیر گردنمو بوسید و لباشو به گوشم چسبوند و ز. بود

  
  . اشک هاتو ندارمدنی که من طاقت دفی اما ح؟ی شدی چقدر خواستنی دونی م-
  
  : گفتمتی زور دستش رو از دور کمرم باز کردم و با عصبانبه
  
  . شعوریب! مهاز کارات معلو! برو گم شو-
  

 مثل دمی که اومدم درونیب.  رفتم و به صورتم آب زدمیی بلند شدم و به دستشوبعد
 نگرفتم لشیتحو.  کنهی که عروسکش رو ازش گرفتن با تمنا بهم نگاه می لوسیبچه 

 یخودم رو ب. دمی لبم کشی برداشتم و روی رژ صورتهی.  توالت نشستمزی میو جلو
 خواستم از حرصش یم.  بودیشش حواسم پی همه اما.  دادمیتفاوت نشون م
 هم برداشتم و ی شال مشکهی برداشتم و ی مانتو طوسهی کمد یاز تو. برگردم تهران

ساکم رو برداشتم . دی پرسی نمی سوالچیاما ه.  کردی با تعجب نگاهم منایس. دمیپوش
  :دی محکم پرسیلی که خرونی خواستم از در برم بیو م

  
  کجا ان شاهللا؟-
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  :دی دوباره پرسنایس. برگشتم و فقط نگاهش کردم!  خدا بازم شروع شدی وا
  
  ؟ی ری کجا مدمیپرس-
  
  ؟ی ری کجا مدمیپرس-
  

  : با همون لحن گفتممنم
  
  .خونه ی بابام-
  
بلند .  کردی ام موونهی کارهاش دنیداشت با ا.  کنمتشی تونم اذی خواستم تا میم

 ی جدیلیاز کنم که مچ دستم رو گرفت و خ خواستم در رو بیم. ستادیشد و جلوم ا
  :و محکم گفت

  
  .ی و بریفتی سر خود راه بی که بخواستی دست خودت نارتیهنوز اخت-
  
  : بکشم که گفترونی خواستم دستم رو از دستش بیم.  خشم نگاهش کردمبا
  
  . سر جاتنیبرو بش-
  
 گوشه هیو ساکم ر.  بودمشدهی ندی عصباننقدری وقت اچیه.  دستم رو رها کردو

 که قهیچند دق.  رفترونی از اتاق بنایس.  تخت نشستمیپرت کردم و با بغض لبه 
 مبل نشسته ی رودمی رفتم که درونیآهسته بلند شدم و به ب. ومدی ندمی ددیطول کش

 استفاده ی شه از اون لعنتی مین عصبایلی خی دونستم وقتیم.  کشهی مگاریو س
ساعت دو . آروم به اتاق برگشتم.  بودمدهی رو ندشدنی کشگاریاما تاحاال س.  کنهیم
.  خواستم بخوابم که تلفن زنگ خوردیم. المپ رو خاموش کردم.  شب بودمهین

  : جواب دادمعیسر
  
  کتا؟ی الو -
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  . که متوجه بغضم نشهدمی کشیقینفس عم.  بودمامان
  
  ! مبارکدتیع! سالم مامان جون-
  
   کجاست؟نایس.  تو هم مبارکدیع-
  
  . گم بهتوون زنگ بزنهیم.  دستش بندهنایس... انیس-
  
  .سالم برسون. زمینه عز-
  

 نیبا ا!  بابا اومد که با اعتراض به مامان گفت که اجازه حرف زدن بهش بدهیصدا
  . بودمشون دلم براشون تنگ شده بوددهیکه فقط دو روز بود ند

  
 ی پایصدا. دمی تخت دراز کشی رو قطع کردم و روی حرف زدن گوشی از کمبعد

 حس رو نی کردم اون هم همیاحساس م. چقدر ازش بدم اومده بود.  اومدنایس
 چراغ رو روشن کنه آروم کنارم نکهیدر رو باز کرد و بدون ا. نسبت به من داره

  :بغلم کرد و در گوشم گفت. دیدراز کش
  
  ؟یداریب-
  

اخم کرده . د صداش بود که قادر به پنهون کردنش نبوی تویبغض.  رو ندادمجوابش
 نکرد و ی متوجه شد مقاومتیوقت.  داشتم خودم رو ازش جدا کنمیبودم و سع

با خودم فکر کردم . من هم بهش پشت کردم.  کمرم برداشتیدستش رو از رو
 ینطوریا.  برگردمران به تهدی خوابی گرفتم وقتمیتصم!  بودییبایعجب سال نو ز

  .ک جونش تنها باشه تونست با ماهی دونست و هم میهم قدر منو م
  

.  رفتمنیی مطمئن شدم خوابه آروم از جام بلند شدم و به پای وقتمی سه و نساعت
  . رفتمرونیساکم رو برداشتم و به ب

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

297

 نی راه به ایتو.  کردمی می خلوت و خاموش بود با سرعت رانندگابونهای خچون
 نای که با سدنی فهمی من مدنی بگم؟ حتما با دی چنای کردم که به مامان ایفکر م

  . خوب نبودادیچون حالش ز.  نگران بابا بودمشتریب. دعوام شده
  
 شده داری ورزش از خواب بی برانایحتما س. ساعت هفت بود.  ساعت نگاه کردمبه

 دونستم یم.  فکر کردن رو به من ندادشتری ام فرصت بی زنگ گوشیصدا. بود
  . انداختمیر کنای صندلی ام رو خاموش کردم و رویگوش. ناستیس
  
 خودمو گرفتم و به طرف خونه شبنم می بآلخره تصمدمی ساعت بعد به تهران رسمین

  : با تعجب گفتدی منو پشت اف اف شنی صدایوقت. رفتم
  
  ؟یی توکتای-
  
  ؟ی درو باز کنی خواینم. بله منم.  سالمکیعل-
  

. جم رفتم رو قفل کردم و با آسانسور به طبقه پننیماش.  رو زد و در باز شددکمه
  : من گفتدنیشبنم در رو باز کرد و با د

  
  ؟ی کنی می چه غلطنجای ای تو اول صبحنمیاول بگو بب-
  
  . رفتادمی شبنم غمهام دنی دبا
  
  .اول سالم کن!  ادبیب-
  
 کار؟ مگه تو ی چنجای ای اومدی اول صبحنمیحاال بگو بب!  السالمکمی که علرمیگ-
  ن؟ی شمال نبودنایس
  
  . آم توی کنار میاگه بر. ستادمی تو وایعال جلو که فینی بیم-
  

.  زنگ تلفن شبنم بلند شدیصدا.  کنار رفت و من هم داخل آپارتمانش شدمشبنم
  :شبنم به طرف تلفن رفت و گفت
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  ! ستنایس-
  
   زنه؟یاز کجا زنگ م-
  
  ن؟ی بگم؟ باهم قهریچ! لشهیموبا-
  

با اشاره بهش فهموندم که .  رو برداشتی منتظر جواب من بشه گوشنکهی بدون ابعد
  . از من ندارهیبهش بگه خبر

  
 خواد ی معرفت نمی بنی کجاست؟ اکتای.  تو هم مبارکدی جون، عنایممنون س-
 ؟ی بودادمیبازم تو، که به .  بگه؟ من که از همه جا طرد شدمکی به من تبردویع

  ! هم دارهی دخترنیمادر من که اصال فراموش کرده همچ
  

 قهیبعد از چند دق.  دادی نمنای حرف زدن به سیشبنم اصال اجازه .  ام گرفتخنده
  : رو به طرفم پرت کرد و گفتی مبل کناری رو گذاشت کوسن رویکه گوش

  
  . روز سالم رو با دروغ شروع کنمنی بخاطر تو مجبور شدم اول؟ی خندیم-
  
   گفت؟ی می چنمیحاال بگو بب!  خب بابا، جوش نزنیلیخ-
  
  ن؟ی چرا با هم دعوا کردنمیو ببتو اول بگ! نه-
  
  :کنارش نشستم و گفتم.  اخم هام رفت توهمروزی دی آورادی با
  
 یالی وهی دوست به اسم ماهک داشت؟ همون که همساهی نای بهت گفتم سادتهی-

 دی خندی و باهاش مدی چسبی منای به سیطور!  ماشی اومده بود پروزید! شمالشونه
  .که انگار اصال من وجود ندارم

  
  خب؟-
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  . بشه برگشتم تهرانداری از خواب بنکهی دعوا کردم و قبل از انایخب منم با س-
  
 اون ،ی بهش حق بددیخب با!  رهی جونش واسه تو منایس! ی اوونهیدختر تو د-

  .واقعا برات متاسفم.  ترو بشناسه با ماهک دوست بودنکهیقبل از ا
  
   گفت؟ی می شازده چنمیبگو بب! ی خواد به حال من افسوس بخوریتو نم-
  

  : و گفتدی خندشبنم
  
 ندارم گفت ی باور کرد من از تو خبریوقت!  بگهیزی چچارهیمن که نزاشتم اون ب-
  !دهی کسالت داشت خوابکمی کتای

  
به آشپزخونه .  کردم خوش حال بودمی مهی رو تنبنای سینطوری انکهیاز ا.  زدمقهقه
انگار از زندان . اشتها همه اش رو خوردمبا .  درست کردیشبنم صبحانه مفصل. رفتم

 ادی زی خوش حالنی دونستم ایاما نم.  خوش حال بودمیلیخ. آزاد شده بودم
  . آرهیدووم نم

  
  : مشغول آماده کردن نهار بود و ظرف ساالد رو جلوم گذاشت و گفتشبنم

  
  .ساالد درست کن. نی نشکاریب-
  
   شبنم، بهرام کجاست؟یراست-
  
  . بشهداشی پدی باگهیاآلن د-
  
  .پس من مزاحم شدم! اه-
  
  : گفتی شوخبه
  
  .ی پالسنجای و هنوز ای دونیخوبه خودت م-
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  : رو به سمتش گرفتم و گفتمچاقو
  
  ؟یبا من بود. دمیبله بله؟ نفهم-
  

منم .  و در رو باز کرددیشبنم دو.  زنگ اف اف اومدی بود که صدامی و نکی ساعت
بهرام داخل شد و آروم سالم کرد و .  بهرام رفتمزشوایلباسم رو مرتب کردم و به پ

  :با خنده گفتم.  گفتکی رو تبردیع
  
 ده و سال بعد با هم ی متی هم رضاقهی عتنیان شاهللا مادر ا!  بهرام جونیمرس-

...  
  

انتظار .  تموم رها کردممهی بود نستادهی که پشت بهرام انای سدنی رو با دحرفم
 ی خواستم برگردم که دستم رو گرفت و بیم. انی سدنی رو داشتم جز دیزیهرچ

 که بهم زد اونقدر محکم بود که سرم به طرف یلیس.  خوابوند تو گوشمیکیمقدمه 
 ام به یشونی افتادم و پنیچپ برگردونده شد و نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و به زم

  :فت گنای رو به ستیبهرام با عصبان.  اومدی ام می شونی خورد و خون از پزیم
  
  !دیوونه شدی؟! ؟ی کنی کار می چنایس-
  

 صورتم ی کاغذی دستمالهیشبنم با .  اومدیاز گوشه لبم هم خون م.  بلندم کردشبنم
 خواستم با دستهام یم.  کردی فقط به من نگاه می همونطور عصبنایس. رو پاک کرد
  ! شعوریاحمق ب. خفه اش کنم

  
 رو که از ی کردم خونی مهیور که گر همونطنهی آی و جلودمی سمت اتاق شبنم دوبه

 ی و مدمی لباس هام رو پوشعیسر.  اومد پاک کردم و روش رو بستمیسرم م
  : که شبنم صدام کردرونیخواستم برم ب

  
  !حداقل بمون من برسونمت.  رهیاز سرت داره خون م!  صبر کنکتا،ی یریکجا م-
  
  !ل بمون من برسونمتحداق.  رهیاز سرت داره خون م!  صبر کنکتا،ی یریکجا م-
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شبنم خودش .  توجه به حرف هاش به طرف آسانسور رفتم و دکمه رو فشار دادمیب
  :رو بهم رسوند و گفت

  
  .اون نگرانت بود! ی حق بدنای به سدی تو باکتا،یصبر کن -
  
.  نگاه کردمنهی آیسوار شدم و به صورتم تو. دیآسانسور رس... 5...4...3...2...1

 گرفتم و آدرس ی تاکسابونی خیتو. هی گرری زدم زاری اختیب. دلبم ورم کرده بو
  : گفتیی بود با پررویراننده که پسر جوون. رو بهش دادم

  
   کرده؟تتی اذی ک؟ی کنی مهی شده خوشگله؟ چرا گری چ-
  
  . جا نگه دارنیهم!  خفه شو آشغال-
  
  : نگاهم کرد و گفتنهی آیتو
  
  ؟ی خب حاال، چرا داغ کردیلیخ-
  

  :شم غره رفتم و گفتم چبهش
  
  . گم نگه داریبهت م-
  

  : کار دستش اومد و همونجا نگه داشت و روبه من گفتحساب
  
  ! هایضرر کرد-
  

از .  اصال حوصله جواب دادن نداشتمیعنی.  و جوابش رو ندادمدمی رو محکم کوبدر
 که!  نهای دونستم زنگ بزنم ی نمدمیپشت در که رس.  گرفتمگهی دی تاکسهیهمونجا 

مامان .  توجه بهش دکمه اف اف رو فشار دادمیب. دمی رو شنلمی زنگ موبایصدا
 اومد و به نییمامان از پله ها پا. مداخل شدم و درو پشت سرم بست. درو باز کرد

  ! افتادهی دونست اتفاقی مچارهیب. دیسمتم دو
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  :دیمامان با تعجب پرس. هی گرری زدم زاری اختی و بغلش کردم و بدمی رسبهش
  
  کتا؟ی شده یچ-
  

 رو پرت کردم طرف باغ که ی شدم و گوشیعصبان. می زنگ گوشی صدادوباره
  .صداش قطع شد

  
   چت شده؟؟ی کنی مینطوریچرا ا-
  
 شد به اتاقم رفتم و ی که به طبقه دوم متصل میی مامان رد شدم و از پله های جلواز

 از دستم نایم نبود که سبرام مه.  به حال خودم زار زدمیی تنهایدرو قفل کردم و تو
  . زدیلی بهرام و شبنم به من سی ناراحت بودم که چرا جلونیناراحت باشه، فقط از ا

  
  : در زد و گفتمامان

  
  ! بگو آخهیزی چهی.  شم دختری موونهیبخدا دارم د-
  
  : گفتمهی گرونیم
  
  .نگران نباش! من حالم خوبه مامان-
  
  زده؟ ی بهت حرفنایس! از حال و روزت معلومه-
  
  .زده سرمو شکونده.  زدی دلم گفتم کاش حرف میتو
  
  : بابا اومدی صدانباریا

  
  ! درو باز کن بابازمی عزکتا،ی-
  

 زخم سرم بغلم کرد دنیبابا با د.  در کنار رفتمی شدم و درو باز کردم و از جلوبلند
  :و گفت



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

303

  
  .م برش دارنی بال رو به سرت آورده تا از رو زمنی ای کی بگهیفقط کاف-
  

  : نکردم و گفتمینامرد
  
  !نایس-
  
  !نای س-
  

  : که گفتدمیصداش رو شن.  رفتنیی سریع منو ول کرد و به پابابا
  
  .نمی ببی دخترمو بارونی چشم هادیبهش گفته بودم نبا-
  

  : و گفتدی دنبالش دومامان
  
  !مسعود.  موضوع از چه قراره بعد برونیاول بب! صبر کن مسعود-
  
  ؟یدی سر دخترتو ندن؟یمیبشه س ی خوای می چگهید-
  
 نی ای تالفدیاما من با. رهی گی بره حکم طالقمو منای دونستم بابا اگه سراغ سیم
 کنه بعد مثل یبا ماهک جونش عشق م! شعوریاحمق، ب.  دادمی رو پس میلیس
  . زنهی موونیح
  

  : مامان موفق شده بود بابا رو آروم کنه چون به من گفتنکهی امثل
  
  ! افتادهی چه اتفاقنمی بگو ببنیی پاای بکتای-
  
.  زدی نمیبابا ساکت بود و حرف.  رو واسشون گفتمهی قضازی تا پری رفتم و سنیی پابه

  :مامان با اخم روبه من گفت
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 ی پاشدی بگیزی چنای به سنکهیآخه تو بدون ا! ی که توهم مقصری قبول کندیبا-
 تویتازه گوش!  اونم نگرانت شده حال و روز؟ آخه دخترنی تهران؟ اونم با ایاومد

  !یهم که خاموش کرده بود
  

  :مامان ادامه داد.  نزدمی و حرفنیی انداختم پاسرمو
  
مگه ! خب دوستش بوده باهاش گرم گرفته! ی نبودیدر ضمن، تو که آدم حساس-

  .ی کنی و ازش عذر خواهی اآلن زنگ بزننیخطا کرده؟ بهتره هم
  

  : بلند شدم وگفتمیعصبان
  
 گذرونه اون وقت من ی کنم؟ اون با ماهک جونش خوش می من عذر خواه؟یچ-

   کنم؟یازش عذرخواه
  

  : رو تو هوا تکون دادم و ادامه دادمدستم
  
  . خوامیمن طالق م! محاله! نه، نه-
  

  : و گفتدی گونه اش کوبیمامان رو.  با تعجب بهم نگاه کردندهردو
  
 سال نشده طالق کیدختره  گن؟ی می مردم چ؟ی ما رو ببری آبروی خوایم-

  . بودی عصباننقدری چون ترو دوست داشت انایس! گرفت
  
 نی اش از بیلی محبت هاش با اون سیهمه ! دوست داشتنش بخوره تو سرش-

  . تونم شرّمو کم کنمی ام میادیدرضمن، اگه من واستون ز. رفت
  
  : گفتیبابا با ناراحت.  به طرف در رفتمو
  
  .زنمیم حرف نای من خودم با س-
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 نایاون شب بابا با س.  بابا رو نداشتم برگشتم و به اتاقم رفتمی طاقت ناراحتچون
 ی کنجکاوادیالبته منم ز.  راجع به صحبت هاش به من نگفتیزیصحبت کرد اما چ

  .نکردم
  

 نییپا.  بودمداری صبح بی هایکیتا نزد.  شدمداری بعد ساعت دوازده از خواب بروز
  : سالمم رو جواب داد و گفتدنمیبا د. پزخونه مشول بودکه رفتم مامان تو آش

  
  !ششی برو پی تونی سارا زنگ زد گفت اگه م-
  

  : گفتیبا دلسوز.  آورد و روبه روم نشستی چابرام
  
   کنه؟ی درد میلیسرت خ. رمی بمیاله-
  
  :با اخم گفتم.  دوباره حالم گرفته شدروزی دی آورادی با
  
  ؟ی شه تمومش کنیمامان م-
  
  : گرفت و گفتدهی اما حرفمو نشنمانما
  
  . بهش زنگ زدشبیبابات د-
  
  . بهش زنگ زدشبیبابات د-
  
  : حرفش اومدم و گفتمونیم
  
  ...مامان-
  
   کشه؟ی از دست تو می چنایطفلک س!  گه مامان، مامانی میه! اه-
  
  نا؟یطفلک س-
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  : زدم و ادامه دادمیپوزخند
  
  . کنهیام م اش همه رو خیآقا با زبون باز! بله-
  

  : گذاشتم و گفتمزی می روفنجانو
  
  ؟ی نداریکار!  ساراشی پرمیمن دارم م-
  

 بابا رو که خودش نی ماشچی ندادم و آماده شدم و سوئریمنم بهش گ.  ندادجوابمو
 جعبه هی راه نیب.  راه افتادمنایواسم گذاشته بود برداشتم و به سمت خونه سارا ا

 رو برداشت و با ی گوشنیآرم. دمی خرریاسه ام اسباب بازی هم وهی و ینیریش
  : گفتی زنونه ایصدا

  
  بله؟-
  
  . حال ندارمنیباز کن آرم-
  
  شما؟-
  
  ! گمی باز کن منیآرم-
  
  . کنمی درو باز نملیبرو بابا، من واسه عزرائ-
  

  . درونی باز کن انیآرم:  ام گرفتخنده
  
  : گفتی بلندی صدابا
  
  . کنهی مدمیهد داره تلی عزرائایسارا، سارا ب-
  

  : آروم گفتبعد
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 هست ها، ادی زی آدم اضافنجای ای رو ببری کسی خوایاگه م! دهی ورپرنی بب-
  ...سارا

  
  . برمای ی کنی باز منیآرم-
  
  !نُچ-
  
  . خب پس خداحافظیلیخ-
  
خودم برگشتم و .  نگفتیچیانتظار داشتم بگه برگرد اما ه.  رفتمنی سمت ماشبه

  :گفتم
  
  ! شکونمش هایگم درو باز کن وگرنه م ی بهت منیآرم-
  
  !نُچ-
  
  چرا؟-
  
  . دارملیدل-
  
  ه؟ی چلتیدل-
  
  !نُچ-
  
  .گهی درو باز کن دی الهی شلیذل! نُچ و بال! نُچ و زهر مار-
  
  .ی دختر آبرومونو بردیریحناق بگ-
  
  . بابا شده واسه منی ناسالمت؟یمگه تو آبرو هم دار-
  
  .واسه تو چرا؟ واسه پسرم-
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   نه؟ای ی کنیحاال باز م. پسرم! اوهو-
  
  !نُچ-
  

 دنیاما با د.  و داخل شدمدمی درو به هم کوبتیبا عصبان.  لحظه در باز شدهمون
 ی نمیعنی داشت؟ ی بشر چرا دست از سرم بر نمنی اایخدا.  وا رفتمنای سنیماش

   ماهک جونش؟شی ره پیچرا نم. نمی رو ببختشی خوام ریدونست نم
  

 رونی اومد بنیکه آرم!  نهای دونستم برم داخل ینم.  بودمتادهسی پشت در اهمونجا
  :و گفت

  
 یایچرا نم! ی کشتی خودتو می داشتشی پقهیتو که تا دو دق! گهی تو دای بدهیور پر-

  !تو؟
  
  : گفتی جدیلی خنیآرم.  اشاره کردمنای سنی ماشبه
  
  !گهی بود دنی کنم واسه همی گفتم درو باز نمی میمن ه-
  

  !نُچ: ه گفت دوباربعد
  

  :سارا هم به استقبالم اومد و گفت.  کردی چرا درو باز نمنی آرمدمی فهمتازه
  
  کتا؟ی تو ی آیچرا نم-
  
  . شدممونی پشگهی که دنمی و ببریاومده بودم ام!  سارا جونیمرس-
  
  . تو لوس نشوای ب؟ی چیعنی! اه-
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 همه از مشکل نکهی ااز.  نبودنای از سیاثر.  اونقدر اصرار کرد که داخل شدمسارا
 دنیسارا با د.  تو بغلم گرفتم و نازش کردمرویام.  آگاه بودن ناراحت بودمنایمنو س

  :اسباب بازی ازم تشکر کرد و گفت
  
  ؟یچرا خودتو تو زحمت انداخت-
  
  . بودری امیدیع.  نبودیزحمت-
  

  ؟ی من چیدیپس ع: نیآرم
  
  !پر رو.  لنگه کفشههی تو یدیع-
  
  .رونی کنم بی از خونم پرتت می حاال ندنی مو همیدیع اگه تایبخدا ب-
  
  م؟ی و ما خبر نداشتی جرات ها هم داشتنیاز ا! نه بابا-
  
  :با خنده گفتم. رهی گی اخم کرده و خودشو برام مدمید
  
   خرس گنده؟ی خوای میحاال چ-
  
   خرس گنده؟ی خوای میحاال چ-
  
  : گفتیطونی شبا
  
  !بوس-
  
  : اخم گفتمبا
  
  ؟ی ندادادیز به شوهرت ادب سارا هنو-
  

  : با خنده گفتسارا
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 باهات راحت دیپس با.  با من ازدواج کنه با تو دوست بودهنکهی قبل از انیآرم-

  .باشه
  

 انداختن کهی دونستم سارا قصد تیم. اوردمی خودم نی اما برودمی رو فهممنظورش
  . وساطت کنهنای منو سنی خواد بینداره و م

  
  ...اد با تو صحبت خویسارا مامان م-
  

 منو دنیانگار اونم انتظار د.  اومدی منیی بود که از پله ها پانای سنی غمگیصدا
 خوش یلیحتما تو دلش خ.  کردی مات و مبهوت نگاهم مینداشت، چون همونطور

  .دی دی سر شکسته و لب ورم کرده مو منکهیحال بود از ا
  

  : دوشم انداختم و گفتمی روفموی شدم و کبلند
  
  ؟ی نداریبا من کار.  رمیسارا جون من دارم م-
  
  . باهات کار دارمنی بشری بگکتا؟ی یریکجا م-
  

  : شده بود انداختم و گفتمرهی که هنوز به من خنای به سینگاه
  
  . بهتره برمگهینه د-
  

 اطی کردم و به طرف حی دادمش و ازشون خداحافظنی و به آرمدمی بوسروی امبعد
  : کردخکوبی منو منای سیاز کنم که صدا خواستم درو بیم. رفتم

  
  کتا؟ی-
  
  : نکنم و برم که خودش رو به من رسوند و گفتی خواستم بهش توجهیم
  
  .صبر کن کارت دارم-
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  : کردم و گفتماخم

  
  . ندارمی من با شما کاریول-
  
  : از ابروهاشو باال داد و گفتیکی

  
  ؟"شما" ی گی تا حاال به من میاز ک-
  
  !ی بال رو سرم آوردنی ایه جنابعال کیاز همون روز-
  
  : شد و گفتکی بهم نزدکمی.  به سرم اشاره کردمو
  
 کار کنم، هان؟ نصفه ی چیانتظار داشت.  آخه من قربون اون سر شکسته ات برم-

. ی ات و هم که خاموش کردیگوش.  تهرانی گردی و برمابونای تو خیشب افتاد
   من نگران نشم؟یاونوقت انتظار دار

  
 دمیبه خونه که رس. ومدیاون هم دنبالم ن.  رفتمرونی نکردم و به بی توجهبهش
 کم هی بود تا نجای امایکاش حد اقل ن.  کردمی به اتاقم رفتم و بغضمو خالمیمستق

  . کردیآرومم م
  

البته من همراهشون .  رفتن باهم بودنیمامان و بابا هرجا م.  گذشتی سه روزدو
 بود نیپنجم فرورد.  ها رو نداشتمدی و بازددی دنی ایآخه اصال حوصله .  رفتمینم

  . خوش حال بودمدمی دی رو مسای پرنکهیاز ا. که مامان خاله نسترن رو دعوت کرد
  
موهام رو . دمی انتخاب کردم و پوشی آبراهنی پهیبآلخره .  اتاقم بودمی صبح تواز

 زد یم بهم زنگ م چند روز مدانی ای تونایس. ختمی و دور شونه هام ردمیسشوار کش
.  رفتم و به مامان کمک کردمنییبه پا.  دادمی داد اما من جوابش رو نمی مامیو پ

 ینم!  که پرهام هم همراهشونهدمی کمال تعجب داب.  اومدننای اسای ساعت بعد پرمین
  :با لکنت گفتم. قفل کرده بودم.  کار کنمی چدیدونستم با
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  !ام...سل...س-
  

  : و گفتدی گونه ام رو بوسخاله
  
  . مبارکدتیع. زمیسالم عز-
  
  !مبارک...  شما همدیع...ممنون-
  
!  کردهرمونیغافل گ! دهی رسشبی تازه د؟ی پرهام تعجب کرددنی تو هم از دهیچ-

  !نجاستیتا شش ماه ا
  
 ی با پرهام دست میوقت.  دست دادمدی کردم و با عمو پرهام و وحی روبوسسای پربا

 دیشا. اوردمی خودم نیاما برو.  به انگشتام وارد کرددادم احساس کردم فشار کمی
  !اشتباه من بود

  
 کرد و ی به من نگاه می چشمریاون هم ز.  شدمی مرهی نهار مدام بهش خموقع

  . زدیلبخند م
  

تو دلم .  حاال ازدواج کرده بودمگهیاما نه، من د!  دوستش دارمیلی کردم خاحساس
  ؟ی دلت خوشه شوهر کردکتا،یسرت کنم خاک بر : به خودم پوزخند زدم و گفتم

  
 بهم نشون ی راههی خدا ی حاال که کار از کار گذشته؟ ا؟ی تو چرا حاال اومدآخه
  . امکان نداشتنیاما ا. دوست داشتم برم و بغلش کنم و ببوسمش! بده

  
مامان و خاله باهم صحبت .  به باغ رفتنی هوا خوری براسای و پردی از نهار وحبعد

 و روشن ونیتلوز.  کردندیبابا و پرهام و عمو شهروز هم باهم صحبت م کردن و یم
  . کاناپه لم دادمیکردم و رو

  
  م؟ی کم باهم قدم بزنهی منو تو هم یلیما-
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. دمی کشیقیآه عم.  بود نگاه کردمدهی سوال رو ازم پرسنی و به پرهام که ابرگشتم
  : با لبخند گفتم؟ی بگ بخواد و بهش نهیزی چهی شه عشق آدم ازت ی مگه مایخدا

  
  . رفتیچرا که نه؟ داشت حوصله ام سر م-
  

 تاب ی رودی و وحسایپر. می و به باغ رفتمی دستمو گرفت و با هم بلند شدپرهام
 یم.  برامون دست تکون دادسایپر.  شنفتنی گفتن و گل مینشسته بودند و گل م

  :خواستم برم طرفشون که پرهام گفت
  
  . که اون دوتاهم راحت باشناطی طرف ح اونمیبنظرم بهتره بر-
  

 گل هیبه طرف باغچه رفت و .  کردمشی به نشانه موافقت تکون دادم و همراهسرمو
  : و به دستم داددیرز چ

  
  . به تو بدهکارمی عذرخواههیدر ضمن من !  مال تونیا-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ؟یبابت چ-
  

  : و گفتبرگشت
  
  .ی باشدهی منو بخشدوارمیام. دحالم اصال خوب نبو. اون شب تو شمال-
  

من تو رو :  دلم گفتمی و تودمیی با لبخند گل رو بوه؟ی افتاد منظورش چادمی تازه
  . شدمی کم از دستت عصبانهیفقط . دمیهمون لحظه بخش

  
  ! تو اتاقش پر از رز قرمزشهیهم!  عاشق گل رزتایآز-
  
ر عمه اش بهم گفته  در مورد دختیی هازی چهی سایپر.  نگاهش کردمی کنجکاوبا

حساس .  شدی ام نمی شد به ماهک حسودی ام می حسودتایاونقدر که به آز. بود
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.  داشتمتی احساس مالکنای بود که نسبت به سنیبودن من نسبت به ماهک بخاطر ا
 وقت چی هگهیهرچند من د. ود بی سرسختبی حتما برام رقتایآز! آه... تایاما آز

 وقت چی چقدر دوستت دارم هی پرهام اگه بدونیوا.  تونستم به پرهام برسمینم
  . بشمرونی وینطوری که ای زدی نمتای از آزی حرفشمیپ

  
  : و گفتمدمی کشیقی عمآه
  
  !ی و بهش عالقه مندی کنی مفی ازش تعرینطوری خوشبخته که تو ایلی ختایآز-
  
  : نگاهم کرد و گفترکانهیز
  
  .رم به اون ندای عالقه اچیاما من ه! نظر لطفته-
  

 دوستش ی گی بعد می کنی میاول ته دل آدمو خال.  کارت کنه پرهامی بگم چخدا
  ندارم؟

  
  ؟ی کنیچرا به حرف خاله نسترن گوش نم-
  
  . کنه ازدواج کنمی مرد صبح مهی که هرشب رو با ی تونم با دختریمن نم-
  

  ! از تعجب باز مونده بوددهنم
  

  :د خمارش بهم نگاه کری نشست و با چشمهاکنارم
  
  کتا؟ی-
  

  :تو چشم هام خیره شد و گفت.  کردمنگاهش
  
  !سینا رو دوست داری؟-
  
  چرا این سوالو می پرسی؟-
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  . پایین بود و به سنگ ریزه های توی حیاط نگاه می کردمسرم

  
  !می خوام تو چشم هام نگاه کنی و جوابمو بدی! چون برام مهمه-
  

 "! آره، دوستش دارم"استم بگممی خو.  بلند کردم و تو چشم هاش خیره شدمسرمو
  :با تحکم گفت. چشم هاش بهم اجازه نمی داد دروغ بگم. اما پشیمون شدم

  
فقط می خوام بدونم چرا ! می دونم تو هیچ عالقه ای بهش نداری! جوابمو بده-

  !باهاش ازدواج کردی؟
  

  :سرمو برگردوندم و گفتم.  تو چشم هام جمع شداشک
  
  !وستش دارم منو نمی خوادچون می دونستم اونی که د-
  
  !این دلیل نمی شه که با یه نفر دیگه ازدواج کنی-
  
وقتی اونی رو که می خوای نداری و یه نفر پیدا می شه که دم از ! چرا می شه-

اما بعد ... اما!... به امید اینکه عاشقش بشی باهاش ازدواج می کنی! عشق می زنه
پابه پا !  هنوز متعلق به یه نفر دیگه استقلبت! می فهمی که چه اشتباه بزرگی کردی

!  یه مدت خیلی کوتاه، اما باهاش بودمایدش. باهاش زندگی کردم . سینا خندیدم
  !عشق اولم!می گم هنوز عاشق یه نفر دیگه ام! نمی گم دوستش ندارم

  
دو .  عمیقی کشیدم و قبل از اینکه اشک هامو ببینه بلند شدم و به خونه رفتمنفس

.  خودم زدمچارهی نشستم و واسه دل بانوی خاله اینا رفتن و منم پشت پساعت بعد
 ی منایاز اون طرف دلم واسه س!  خواستیدلم پرهامو م!  دونستم چه مرگمهینم

  . بهم وابسته استیلی دونستم خیم. سوخت
  

 کمتر به پرهام فکر کنم جواب نکهی ایبرا!  بودنایس.  ام بلند شدی زنگ گوشیصدا
  .دادم
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  کتا؟یلو ا-
  
  .سالم-
  

 نی انایبآلخره س. میهردومون ساکت بود. دی کشیقی مکث کرد و بعد نفس عمیکم
  : شکست و گفتنویسکوت سنگ

  
  .نمتی ببدیبا-
  
  م؟ی بکشندفعهیکه ا-
  

  : گفتی از مکث کوتاهبعد
  
  . آم اونجایدارم م-
  
  !خداحافظ-
  
  !خداحافظ-
  

 و زی سرمو گذاشتم رو ماری اختیب.  توالت نشستمزی می رو قطع کردم و جلویگوش
  : مامان منو به خودم آوردی کردم که صداهی دونم چقدر گرینم. هی گرریزدم ز

  
  ! اومدهنای سنیی پاای بکتای-
  

 رژ به کمی عیسر. چشم هام سرخ سرخ شده بود.  شدم و اشک هامو پاک کردمبلند
  . پنکک به صورتم زدمکمیلبم و 

  
 هی مبل ی منتظر تعارف من بشه رونکهیل شد و بدون ا به در زد و داخی تقه انایس

  :با اخم گفتم.  شدرهی خواری که گوشه اتاقم بود نشست و به در و دینفره ا
  
  . زودتر بگو؟ی کارم داریچ-
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  .می جمع کن برلتویوسا-
  
   کجا؟ی شه بگیحاال م! آهان-
  
  !خونه ات-
  
  .نجاستی من ایخونه -
  
  . بفهمنویا! یلعنت!  منهی تو خونه یخونه -
  
 برام یلی با اون سی که به من داشتی عشقیهمه !  خوام بفهممینم!  خوامینم-

  ؟ی فهمیم. پوچ شد
  
  !زود وسایلتو جمع کن.  یکتا با اعصاب من بازی نکن-
  
  !خوام...یم...ن-
  

از خودم . بلند شدمو کنارش نشستم.  دست هاش گرفتنی تخت نشست و سرشو بلبه
 ی گناهچی من پاک پاک بود و هینایس.  کردمی متشی اذنقدری ادینبا. بدم اومد

اما نه . میهر دومون عاشق بود. مثل خودم.  بودادیتنها گناهش عشق ز. نداشت
  ! روگهی دیکی خواست و من یاون منو م! گهیعاشق همد

  
 تر کردم و کیخودم رو بهش نزد.  نگاهم کردسشی خی بلند کرد و با چشم هاسرشو
  :گفتم

  
  م؟ی گردی م بریک-
  
  : و گفتدی جهی چشم هاش برق خوش حالیتو
  
  . دلمزی عزیهر وقت که تو بگ-
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  : بعد سرم رو تو آغوشش گرفت و گفتو
  
 تنهام گهیقول بده، قول بده که د!  وقت تنهام نزارچی هگهی دکتا،ی.  دوستت دارم-
! ه ام تو زنددیمن فقط به ام! یآخه تو عشقم. ی مونی مشمی پشهی و همی زارینم

. ی و رفتی قشنگت کشتی بدون اول منو با دست های و بری روز تنهام بزارهیاگه 
  . کنمی نمی وقت زندگچی بدون تو زنده بمونم، اما هدیشا
  

  : و گفتدی بوسسرمو
  
 تو زم،یآخه عز.  شکستی کاش اون لحظه دستم میا.  من قربونت برمیاله-

  م؟ شی می چه حالیستی کنارم ننمی ببی وقتینگفت
  
 تو زم،یآخه عز.  شکستی کاش اون لحظه دستم میا.  من قربونت برمیاله-

   شم؟ی می چه حالیستی کنارم ننمی ببی وقتینگفت
  
  !یخب تو هم حرص منو در آورد-
  
   کار کردم؟یمن؟ مگه من چ-
  

  : و گفتمنیی انداختم پاسرمو
  
  . آدیمن از ماهک خوشم نم-
  
  :باال برد و با تعجب نگاهم کرد انگشتش چانه ام رو گرفت و سرمو با
  
  ؟ی تو بخاطر ماهک ناراحتیعنی-
  

  !"آره" یعنی تکون دادم که سرمو
  

  : کرد و گفتبغلم
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 حساس نقدری کردم تو ای من فکرشو هم نم؟ی دلم آخه چرا به من نگفتزیعز-

  . ندارهی منظورچیباور کن ماهک هم ه. یباش
  

معلوم .  لبخند زددنمیمامان با د.  رفتمنییپا به نای و با سدمی شدم و لباسامو پوشبلند
 و منو دی بوسمویشونیبابا هم پ. هی ام راضی گردم سر زندگی دارم بر منکهیبود از ا

 مای ننهی به سنهی سمی اومدرونیاز در که ب. می کردی از هردوشون خداحافظنایس
  : گفتمیبا خوشحال. خوردم

  
  ! مبارکدتیع! یسالم داداش-
  
  ن؟ی مگه شما شمال نبودن؟ی کنی کار می چنجای شما ا: تعجب گفتبا
  

  : گفتمدمشوی کردمو بوسبغلش
  
  .می اما زود برگشتم،ی قربونت برم بودیاله-
  
  : گفتنای و روبه سدی هم منو بوسماین

  
  ن؟ی دونی ما رو قابل نمن؟یری منی دارومدهیحاال چرا ن-
  
  !یتراحت کن، حتما خسته اتو برو اس. می شی مزاحم نمگهی ده؟ی چه حرفنیا: نایس
  
  : گرفت و گفتی ژست نظامماین

  
  . دکتریچشم آقا-
  
 روشن کرد و نوی پخش ماشنای سوار شدم سیوقت. می کردی خنده از هم خداحافظبا

به .  دادمو چشم هامو بستمهی تکی صندلیسرمو به پشت.  گذاشتیمیآهنگ مال
  . کردمی چند روز فکر منیاتفاقات ا
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 چرا کمکم ایخدا.  لبخند زدماری اختی تهرانه بی که پرهام اآلن تو اومدادمی یوقت
 فکر هم ی حتگهی مرد دهی به دی هستم و نبانای که فراموشش کنم؟ من زن سی کنینم

  .امی برونی کمکم کن بتونم از فکر پرهام بایآه، خدا. بکنم
  
  . صورتم چشم هام رو باز کردمی رونای نوازش دست سبا
  
  ؟یخسته ا-
  
  . خسته امیلیخ! هآر-
  

 پرهام رو دوست دی که چرا بانیاز ا.  روزگار خسته شدمی من از بازدی نفهمنای ساما
احساس .  داشتمیاحساس بد.  برم و به اون پناه ببرمنایداشته باشم اما تو آغوش س

  . کنمی مانتی خنای کردم دارم به سیم
  
  :با لبخند گفت.  خوشحال بودیلی اما خنایس
  
 ی وقته که تو خونه مون مهمونیلیخ.  بدمبی بزرگ ترتی مهمونهی خوام یم-

  .برگزار نشده
  
  به چه مناسبت؟-
  
  . دونم؟ فکر کن به مناسبت برگشتنت به خونهیچه م... به مناسبت.... به مناسبت-
  
  . بودمومدهیاما من فقط پنج روز بود که به خونه ن:  خنده گفتمبا
  
  !سه من مثل پنج سال بود؟ که همون پنج روز وایدیاما نفهم-
  
  م؟ی باشسای پری واسه عروسدی به فکر خرستیبهتر ن-
  
  !دهی و وحسای پریپس فردا عروس. کامال فراموش کرده بودم! اُوه-
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  : رو عوض کرد و گفترشیمس
  
  چطوره؟. می باشدی حاال به فکر خرنیپس بهتره از هم-
  
 عوض کرد و بعد از روی مسعی سرنایس.  تکون دادن سرم موافقتم رو اعالم کردمبا

  .می شدادهی رو پارک کرد و پنی ماشقهیچند دق
  
اما من هنوز نتونسته . میدی خری دست کت و شلوار طوسهی نای من واسه سی قهی سلبه

.  تک باشمسای پری خواست واسه عروسیدلم م.  کنمدایبودم لباس دلخواهم رو پ
 هنوز هم یمن حت! اه.  حضور داشت پرهام اونجانکهی بخاطر ادیشا!  دونم چراینم

 چشمم می شدی مغازه رد مهی نیتری وی از جلویوقت. پرهامو فراموش نکرده بودم
  :با لبخند گفتم.  زانو ام بود افتادی تا باالبای دکلته که تقری طوسراهنی پهیبه 
  
  به نظرت اون چه طوره؟-
  
  به نظرت اون چه طوره؟-
  
  :ده بود گفت که خوب متوجه انتخاب من نشنایس
  
  . تو تنت قشنگهیلی اس؟ به نظر من خهیمنظورت اون لباس آب-
  

  : و گفتمدمیخند
  
  . استی منظورم اون لباس طوسنا،ینه س-
  

  . بازهیلیاون که خ:  گرد شد و گفتنای سی هاچشم
  

  ! خوشگلهیلیآره خ:  زدم و گفتمدنی به نشنخودمو
  

  ! چقدر کوتاههنیبب! ی اونو بپوش زارمینه من نم:  چندبار تکون داد و گفتسرشو
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 نینکنه ا! ی نداشتی وقت با پوشش من مشکلچیه! ی نبودی جورنی تو که انایس-
   ها؟،ی کردیچند روزه پاک قاط

  
  : و تحکم گفتتی عصبانبا
  
 خوشت اومده من یلیاگه از اون لباس خ. سر حرف منم حرف نزن.  که گفتمنیهم-

  .ی واسه خودم بپوشدیفقط با خرم، اما ی ندارم واسه ات میحرف
  

  : گفتمدمی لرزی به وضوح متی که از شدت عصبانی حالدر
  
 آقا رفتار کنم؟ نه جونم، من لی مطابق مدی من بایعنی شم؟ یمتوجه منظورت نم-

  . پوشمیهر طور دلم بخواد لباس م
  

  : و گفتمدمی کشرونی گرمش بی دستهای دستمو از توبعد
  
  . دنبالمیای بین تویهروقت نظرت عوض شد م-
  
 ی بسته ادنیبا د.  بعد اومدقهی هم چند دقنایس.  رفتم و سوار شدمنی به طرف ماشو

  : مندانه زدمو گفتمروزی پیکه دستش بود لبخند
  
  ! بوس بده به مامانهی!  حرف گوش کنی پسر بچه هی یحاال شد! نی آفر-
  

 سرمو به یبا دلخور. نداختی هم نی نگاهمی به من نی حتنای برخالف انتظارم ساما
 در نگه داشت ی جلویوقت.  شدمابانهای خیسمت پنجره برگردوندم و مشغول تماشا

 هم نایس.  کاناپه نشستمی شدم و به داخل رفتم و روادهی نگاهش کنم پنکهیبدون ا
 هیماهواره داشت .  عوض کرد و اومداسشو توجه به من به باال رفت و لبیاومد و ب

 کنترل رو از دمی داد که دی هم باز بود رو نشون میلیاتفاقا خ که ی خانوادگلمیف
 قهوه واسه هیبا اخم بلند شدم به آشپزخونه رفتمو . دستم گرفت و کانالو عوض کرد

انگار امسال قسمت نبود . خودم درست کردم و همونجا نشستمو مشغول خوردن شدم
  .می روز خوش داشته باشهیما با هم 
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به هال .  بود و من متوجه گذشت زمان نشده بودمازدهیساعت .  ساعت نگاه کردمبه

 دنیبا د.  پتو روش انداختمهی.  کاناپه خوابش بردهی همونجا رونای سدمیبرگشتمو د
 کاش من دوست ی چقدر دوستش دارم و ادمی معصومش تو خواب تازه فهمی افهیق

  . دادمی محیداشتن رو به عشق ترج
  
 حرکت منو به طرف خودش کشوند و ناغافل هیشم که با  خواستم از کنارش بلند یم

  :با اخم گفتم.  به لبم زدیبوسه ا
  
  ؟ی بودداریتو ب-
  

  . خود کردینه، خواب بودم، عطر تنت منو از خودم ب:  رو مرتب کرد و گفتموهاش
  

.  و دست هاشو دور بدنم حلقه کرددی شدم برم که بازم منو به طرف خودش کشبلند
چون از دستش . دی و گونه مو بوسدییگردنمو بو.  تسلط کامل داشت رومگهیحاال د
 که دمی درو بستم صداشو شنیوقت.  بودم از بغلش در اومدم و به اتاق رفتمیعصبان
  :گفت

  
  .باز خراب کردم! لعنت به من-
  

. نییدست و صورتمو شستمو رفتم پا.  تو خونه نبودنای شدم سداری که از خواب بصبح
 کاناپه نشستم و مشغول ی صبحانه مفصل کتابمو برداشتمو روهیبعد از خوردن 

 نای سیشماره . هنوز چند صفحه تموم نشده بود که تلفن زنگ خورد. خوندن شدم
  . رو برداشتمیبا اکراه گوش. بود

  
  .سالم-
  
  . ببرمت خونه تونامی آماده شو تا بعی خونه، سرامی مریمن امروز د. زمیسالم عز-
  
  . ببرمت خونه تونامی آماده شو تا بعی خونه، سرامی مرین امروز دم. زمیسالم عز-
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  . تونم برمی خودم هم میای بستیالزم ن-
  
  . راحت بشهالمیبزار خ. امیحاضر شو دارم م.  نکنی لجبازکتای-
  
  . شهی دکتر جوش نزن پوستت خراب می خب آقایلیخ-
  

  : لحظه مکث کرد و بعد گفتچند
  
  .افظخداح. کتایدوستت دارم -
  
  .خداحافظ-
  

درو .  اومد دنبالمنای ساعت بعد سکی.  رو گذاشتمو رفتم تو اتاق و آماده شدمیگوش
 لب ریز.  لبخند زد و سالم کرددنمیبا د. نیی برداشتم و رفتم پافمویباز کردم و ک

 که ی شکستن سکوتی برایلی کدوممون تماچی راه هنیب. جوابشو دادمو سوار شدم
 شم دستمو گرفت و منو ادهی خواستم پی می در وقتیجلو. می بود نداشتنمونیب

  :نشوند و گفت
  
  ؟ی کنی مینطوری گفتم که ای آخه مگه من چیلعنت-
  

  : و گفتدیدستمو بوس.  کردمو جوابشو ندادماخم
  
  ! کنیباهام آشت-
  
  : لب گفتمریز
  
  .خداحافظ-
  
  :دی با تعجب پرسدی منو دیمامان وقت.  شدمادهی پو
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   نه؟ای یاومد نای با س-
  
  : خنده گفتمبا
  
 یحاال م.  خونه منو رسوند و رفتادی مری گفت امشب دنایس! آره مامان جون-

   تو؟امی بیزار
  
   باال؟ومدی ننایچرا س. بفرما-
  
  .عجله داشت.  دونمیچه م-
  

.  چشممی نفر دستشو گذاشت روهی هو هی شدمو مانتوم رو از تنم در آورد که داخل
  :با خنده گفتم

  
  ؟ی داداشیخوب-
  
  : هوا چرخوند و گفتی منو روماین

  
  !اول سالم بعدا کالم-
  
  ؟یخوب. سالم-
  
 تو هم باهامون نمای سمی امروز قرار بود با مهتاب بریخوب شد اومد. یمرس. سالم-
  ؟ی آیم
  
  .نیشما راحت باش! ینه داداش-
  

  : داشت مهتاب رو عروس خودش کنه گفتالی روزها خنی که امامان
  
 هم کتای ستی بد ندی برم خردیمن با. نیشما دوتا با هم بر!  گهی راست متاکی-

  .ادیباهام ب
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  : گفتی جدیلی اخم کرد و خماین

  
! ی کنی بگم اشتباه مدی دم بای من تن به ازدواج با مهتاب میمامان اگه فکر کرد-

 من اگه نما؟ی ره سی بهتر از منم داره چرا با اونا نمیدر ضمن، مهتاب خواستگار ها
  !نیهم.  خواستم دلشو بشکونمی که نمنهیدعوت مهتابو قبول کردم فقط بخاطر ا

  
  : با اخم گفتمامان

  
  ؟یری سرو سامون بگدی تو بآلخره نبا؟ی چیعنی-
  
 ی که دوستش دارم ازدواج میمن فقط با کس.  کنم ادامه ندهیمامان خواهش م-

  .کنم
  

  :ت خبر لبخند زد و گفی هم از همه جا بمامان
  
   هست؟یحاال طرف ک! مای نگهیخب زودتر بگو د-
  
  : گفتی با ناراحتماین

  
  . گم مامانیهر وقت وقتش شد خودم بهت م-
  

 و از هر می به اتاقش رفتمای غر غر زنان به سمت آشپزخونه رفت و منم با نمامان
  : گفتمای هو نهی. می حرف زدیدر
  
  ؟ی نداردی از مهشی خبرکتا،ی-
  
  . وقته که بهم زنگ نزدهیلیخ! راستش نه-
  
  : گفتی با ناراحتماین
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  .به منم زنگ نزده-
  
  ؟ی زنیخب چرا خودت بهش زنگ نم-
  
  . آد با من حرف بزنهی کنم خوشش نمیآخه احساس م-
  
  !ی ترسه تو قبولش نکنی اونم تو رو دوست داره اما مماین:  دلم گفتمیتو
  

بعد از چند بار بوق خوردن . م گرفتدوی رو برداشتمو شماره مهشی شدمو گوشبلند
  :بآلخره جواب داد

  
  .الو-
  
  .دیسالم مهش-
  
  ؟ی خوبکتایسالم :  گفتی خوش حالبا
  
  . مبارکدتیع.  شمای هایاز احوال پرس-
  

  : لحظه سکوت کرد و بعد گفتچند
  
   بردم؟ادی رو از ی شمسی سال های کنیباور م-
  

 دوست داره صداتو یست که خل نفر ههی نجایا. زمی نداره عزبیع:  گفتمدمویخند
  .بشنوه

  
  .رونی دادم و از اتاق اومدم بمای رو به نی گوشبعد

  
  : با لبخند گفتدی منو دیوقت.  بوددهی نهارو چزی ممامان

  
   کجاست؟ماین.  خواستم صداتون کنمی اآلن منیهم-
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  . کنهیداره با تلفن صحبت م! باالست-
  

 زنگ اف اف ی رو بپرسه که صدایزی خواست ازم چیم.  مرموز نگاهم کردمامان
بابا درو .  شدممی پشت در قاهی و درو واسه بابا باز کردمو مثل همشدمیدو. بلند شد

  : و گفتدی و منو بوسدیبابا خند. باز کردو منم بالفاصله خودمو انداختم تو بغلش
  
  ؟یی بابای کنی کار می چنجایا-
  

  : من جواب دادی بجامای و ندمشی بوسمنم
  
  .ده خودشو واسه بابا جونش لوس کنهاوم-
  

  : گفتدنمی با دمامان
  
 عادت نی اگهی بودم حاال ددواری ام؟ی مالحظه ای بنقدریچرا تو ا. نیی پاای بکتای-

  .یهاتو کنار گذاشته باش
  

  . ندارمی مشکلچیمن ه.  نکنتشیخانم اذ:  من جواب دادی بجابابا
  

  : غر غر کنان گفتمامان
  
  . خورهیتا دارو م هزاریروز! مشخصه-
  

  : رفت ادامه دادی که به طرف آشپزخونه میدرحال
  
  .نی نهار بخورنیایب-
  
بعد از نهار منو مامان واسه . دمی به طرف آشپزخونه دودموی پرنیی بغل بابا پااز

 گرفت به خونه یی و موقع برگشت مامان لباسش رو از خشک شومی رفترونی بدیخر
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 تو تنش یلی دوخته بود که خی زرشکی حلقه انیت آسراهنی پهیمامان . میبرگشت
  : با اخم گفتدی لباس منو دیوقت. قشنگ بود

  
   کوتاه و بازه؟یلی لباس خنی ای کنی فکر نمکتای-
  
  : گفتمی بد خلقبا
  
  ! از لباس من نداره هایمامان جون لباس خودت هم دست کم-
  
  ؟ی زارم تو چیدرسته اما من روش شال م-
  
  . ندارهیم موردبه نظر من لباس-
  

 که دمی بعد صداش رو شنقهیچند دق.  رفترونی نگفت و از اتاقم بیزی چگهی دمامان
 لبخند دنمی با دنایس.  رفتمنیی و به پادمی مانتو مو پوشعیسر.  کردی تعارف منایبه س

  : گفتمی عادیلی نفهمن خیزی چنای مامان انکهی ایبرا. زد و سالم کرد
  
  خل؟ دایای یچرا نم. سالم-
  
  ؟یحاضر.  کم استراحت کنمهی خوام یم. خسته ام-
  
  .میآره بر-
  
 وی مامیدیبه خونه که رس.  شدمنی سوار ماشنای کردمو همراه سی از همه خداحافظو

پاهامو جمع کرده بودم و !  دادیآب سرد بود اما حال م!  و رفتم تو استخردمیپوش
 هم نایس.  کردمید نگاه م شی مجادی که با حرکت دست من ایکی کوچیبه موج ها

 نایس.  و چشم هامو بستمگذاشتم پاهام یسرمو رو. ستادیاومد و پشت سرم ا
همونطور با لباس اومد داخل آب و پشت من نشست و خودشو بهم چسبوند و دستاشو 

  : و گفتدیسرمو بوس. دور بدنم حلقه کرد
  
  . ات خوب شدهی تازه سرما خوردگ-
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 هو بلندم کرد و منو با خودش برد به شهر عشقش که هی.  شدمرهی و بهش خبرگشتم

  . نبودمی داشتم اما راضی بزرگیلیمن توش سهم خ
  

  : زد و گفتی سوتدی منو دیوقت.  دنبالمشگاهی اومد آرانای بعد ساعت شش سروز
  
  .میبهتره که نر! ی خوشگل شدیلیخ-
  
  ؟یچ-
  
  . دونم بتونم خودمو کنترل کنمی مدیآخه من بع-
  
  : با لبخند گفتنایس. دمی خنداری اختیب

  
  . باهام قهر نکنگهید.  اون خنده هات بشمی من فدایاله-
  

  . نگفتمیزی کنم لبخند زدم و چتشی اذادی خواستم زی نمچون
  

خاله .  ببرهنگی رو به پارکنی ماشنای شدم تا سادهی پنای باغ من زودتر از سیجلو
 لباسم رو عوض نکهی بعد از ا. کردی با هامون احوال پرسیینسترن با خوش رو

 خودش ی برویزی من اخم هاش رفت تو هم اما چدنی هم اومد و با دنایکردم س
دستمو .  بده تا باز باهاش قهر کنمری بهم گادی خواست زی دلش نمنکهیمثل ا. اوردین

 لبخند ی عروسدی لباس سفی توسای پردنیبا د. میگرفت و باهم به سمت مهمونها رفت
.  خوش و بش کرددی هم با وحنایس.  کردمیرفش رفتمو باهاش رو بوسزدم و به ط

  :خاله نسترن به طرفم اومد و گفت
  
  . پرهام کارت دارهکتای-
  

 نای به دروغ رو به سششی ذاره برم پی رو پرهام حساسه و نمنای دونستم سی مچون
اشاره  که خاله نسترن ی کارم داره و بعد ازشون دور شدم و به طرفمایگفتم که ن

 بودند ته باغ خلوت بود ومدهی از مهمونها نیادیچون هنوز تعداد ز. کرده بود رفتم
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 گشتم که صداش منو ی هام دنبالش مچشمبا .  کردی اونجا رفت و آمد نمیو کس
  : کردخکوبیدرجام م

  
  !سالم خانم خوشگله-
  
  : لبخند گفتمبا
  
  حالت چطوره؟! سالم پرهام-
  
  : طرفم اومد و گفتبه
  
  . بهتر شدمدمیال که تو رو دحا-
  
  : گفتمیبعد با کنجکاو.  فشردمی لبخند زدمو دستش رو به گرماری اختیب

  
  شمون؟ی پیومدی دنبالم؟ چرا خودت نیچرا خاله رو فرستاد-
  

  : موهاش برد و گفتی الدستشو
  
  ... بفهمهی خواستم کسیچون نم-
  
   افتاده؟یاتفاق-
  

  : مسخ شده گفتی آدم ها چون مثلدی انگار حرف منو نشنپرهام
  
  .ی قشنگ تر از قبل شدیلی لباس خنیتو ا-
  

 شهی دونم چرا همی شدم اما نمی می مواقع عصباننجوری ایتو. نیی انداختم پاسرمو
  ! آوردمیدر برابر پرهام کم م

  
  ! شدرهی تر شد و با انگشتش سرمو باال گرفت و تو چشم هام خکی بهم نزدکمی پرهام
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 آورد که مثل برق گرفته ها به عقب هولش دادم و کی نزدنمدی بوسی براسرشو

 به طرفم دنمی با دنایس. دمیبه وسط باغ رس.  بگم ازش دور شدمیزی چنکهیبدون ا
  :اومد و گفت

  
   کارت داشت؟ی چماین-
  
  ! کنهری مجرم رو دستگهی خواست یانگار م.  چشم هاش نگاه کردمتو
  
  : لکنت گفتمبا
  
 بهش دی کشیآخه خودش خجالت م. ششیت مهتابو ببرم پ خواسیازم م... یچیه-

  .زنگ بزنه
  

  . دادملشی رو تحوی معنی دروغ مسخره و بنی ای دونم چطوری هم نمخودم
  
  : سرشو تکون داد و گفتنایس
  
  !نطوریکه ا-
  
 از دستش فرار کنم چشم هام به هر نکهی ایاما برا.  نشدرمی دستگیزی نگاهش چاز

  : گفتمنای مهتاب رو به سدنیبا د.  کنمدای آشنا پهی دی تا شادی چرخیطرف م
  
  . رو واسش ببرممایبهتره برم سفارش ن-
  

  : گفتدنمیمهتاب با د.  بشم ازش دور شدمنای منتظر جواب سنکهی بدون ابعد
  
  !ی دختر تو معرکه شدیوا-
  
  : کردم و به دروغ گفتمی مهتاب رو بوسبا
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...  کشهیگفت خجالت م. یاری بروش نیزیاما چ! ششی پمی گفت برمایمهتاب ن-
  ... کهیمتوجه هست

  
  : حرفمو قطع کرد و گفتمهتاب

  
  . بگمکی تبرسای تا من به پرمیاما اول بر. حواسم هست-
  
 و بهاره نی و متمایبعد همراه مهتاب به طرف ن. می رفتدی و وحسای پرشی هم پبا

. اوردی خودش نی برویزی مهتاب اخم هاش تو هم رفت اما چدنی با دماین. میرفت
  : گوشش گفتمریآروم ز

  
  ! نباشعی ضانقدریا-
  

 دست بهاره رو گرفتم و باهم به کیبا شروع شدن موز.  به مهتاب چشمک زدمبعد
  : با اعتراض دست بهاره رو گرفت و روبه من گفتنیمت. می رفتدونیم
  
  ! مال خودمهنیا. زمی عزی جان اشتباه گرفتکتای-
  

برگشتم و به .  رو دور کمرم حس کردمنای سی و من دست هادی مستانه خندبهاره
چند . چراغ ها خاموش شد. لبخند زد و دستمو گرفت.  عاشقش نگاه کردمیچشم ها

  : تو چشم هام نگاه کرد و گفتنایس.  عادت کردیکیلحظه بعد چشم هام به تار
  
 ی نمآخه تو که.  کار کنمی دونستم باهات چی نبود میآخ اگه دور و برم کس-

  .ی چقدر ناز شدیدون
  
  : گفتمی شوخبه
  
  . اعتماد کردشهیبه تو نم.  برممای بهتره من امشب با ندم،یترس! یییییواااا-
  

با .  و محکم به لبهام زدقی عمیبوسه ا.  لبهام حس کردمی گرمشو روی هالب
  :اعتراض گفتم
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  !دنمونیهمه د!  ادبیب-
  
  ! دوست دارم ببوسمتی خانممدن،ید که دنی دا؛یثان! اوال؛ چراغ ها خاموشه-
  

 و مهتاب رو مای نمی گشتی برممی داشتیوقت.  تموم شد و چراغ ها روشن شدکیموز
 و دی دویی دفعه بهاره به سمت دستشوهی.  گردنی که دست همو گرفتن و بر مدمید
  : خواست بره که گفتمی منایس.  و مهتاب هم پشت سرشنیمت
  
  !بهم گفته که باردارهبهاره . یبهتره مزاحمشون نش-
  
  : لبخند زد و گفتنایس
  
  .چشم خانم دکتر-
  

  : لب گفتری اخم کرد و زمای دادم که نمای نلی تحوی معنا دارلبخند
  
  ! بودیاجبار-
  
  : گفتمای با خنده رو به ننایس
  
  د؟ی سفارشت به دستت رسمایخب آقا ن-
  
. دمی بزنه لبمو گزیامربوط حرف ننکهی نگاه کرد و من از ترس انای با تعجب به سماین

  : گفتمایاز شانس بد ن
  
  ؟یچه سفارش-
  
 سرشو ماین.  زد اشاره کردی حرف منیبه مهتاب که با مت!  هم ول کن نبودنای سنیا

  :تکون داد و گفت
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 ی دونی دختر مردمو سرکار بزارم؟ تو که مادی خوشم میلی من خی کنیتو فکر م-
  . ندارمیمن به مهتاب عالقه ا

  
اما .  به من نگاه کردی با حالت گنگنایس.  آخر مثل پتک رو سرم خوردیجمله  نیا

  . نگفتیزیچ
  

 بشه، چون همون لحظه ی سر من خالدی امشب باهیاری بد بیانگار هرچ! ایخدا
  : رو به من گفتنای به سی نگاهمیپرهام به طرفمون اومد و بدون ن

  
  ؟ی دی جان افتخار مکتای-
  
از .  طرف از خدام بود که با پرهام برقصمهیاز . افتاده بودم ری گی بد مخمصه ایتو

 ی دونستم چه جوابی نمگهی وحشت داشتم و از طرف دنای از عکس العمل سیطرف
   به پرهام بدم؟؟؟دیبا
  
 چشم ی شده بود و خشم توواریرنگش مثل گچ د.  نگاه کردمنای به سی درماندگبا

  : اومد گفتمی ته چاه در م که انگار ازییبا صدا. دی کشیهاش شعله م
  
  گه؟ی وقت دهی واسه ی شه بزاریپرهام جان م-
  

  : اما از رو نرفت و گفتپرهام
  
  ؟ی چرا منو قابل نمی دونی شه توهم بگیم-
  
نا چار قبول کردم و دست پرهام رو که به طرفم دراز شده .  خدا ول کن نبودیوا

با . رو دور کمرم حلقه کردپرهام دستش .  شدی پخش میمی مالکیموز. بود گرفتم 
 کردن اما فقط منتظر بودم آهنگ تموم شه و از شر پرهام ی تو دلم قند آب منکهیا

  . کردی خودشو کنترل می دونم چطورینم.  راحت شمنای سیو نگاه ها
  

 رفتن خودم رو ی غذا خوردن به سالن می که همه براقهی هر حال بعد از چند دقدر
  : با احترام گفتیلیپرهام هم خ.  دادملشی تحوی لبخنداز پرهام جدا کردمو بزور
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  ! جانکتایباعث افتخار من بود -
  
.  شده بودرهیساکت بود و به روبه رو خ.  رسوندمنای خودمو به سی هزار بدبختبا
.  مهربون باشمیلی کردم خیسع.  فرو کش کنهتشی کردم که عصبانی می کاردیبا

 من دستش رو پس ی با حس کردن دست ها. زده بودخیانگار . دستش رو گرفتم
  : نگاهم کنه گفتنکهی و بدون ادیکش

  
  !می بردیآماده شو با-
  
  !می بردیآماده شو با-
  
  : التماس گفتمبا
  
  ... شهی ناراحت مسایبخدا پر. می کنم بزار بعد از شام بری خواهش منایس-
  

  :تو چشم هاش نگاه کردمو گفتم.  نزدیحرف
  
  .د از شامبع...  کنمیخواهش م-
  
بعد از شام با . اما زهر مار هردومون شد. می که بود شام رو خوردی هر بدبختبا

. می رفتدی و وحسای و بعد به سمت پرمی کردیخاله نسترن و عمو شهروز خداحافظ
  : گفتی با ناراحتدمی مانتو پوشدی دی وقتسایپر
  
  ؟ی ری می داری زودنیبه هم-
  

 دست دادم و اومدم دی با پریسا با وحیوبوس کردم و بعد از ری عذر خواهازش
.  رفتنگی اومد و به طرف پارکرونیمثل برج زهرمار ب.  شدمنای و منتظر سرونیب

 نکهیبدون ا. سوار شدم. جلوی پام نگه داشت.  در باغ منتظرش بودمیمن هم جلو
  : گفتشم دورگه از خیبا صدا.  کردی مینگاهم کنه رانندگ
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   کارت داشت؟یپرهام چ-
  

 برگردوندم و شهیدوباره سرمو رو به ش.  بودیحواسش به رانندگ.  کردمنگاهش
  :دی کشادیدوباره فر. جوابشو ندادم

  
  ؟یکر! با تو ام-
  

اصال توان حرف زدن . دی مانتوم چکی قهی ی از گوشه چشمم سر خورد و رواشک
  : زد که تمام بدنم به لرزه افتادیادی دفعه چنان فرنیا. نداشتم

  
  !؟یمرد-
  

  : صورتمو پر کرداشک
  
  ! بابامشی منو ببر پنایس-
  
 ی متمیچرا اذ! ی دلم خوش بود که آدم شدن؟ی بری نمفی تشرنمایچشم، س! هه-
  !ی مرگ کنی صد بار آرزوی کنم روزی می کنم، کاری آدمت مکتای ؟یکن
  
  ! ام کنادهیپ-
  

  : گفتمادیبا فر.  نبودالشی خنی عاما
  
  ؟ی فهمیم!  خورهیالم ازت بهم مح!  آشغالینگه دار عوض-
  

 خون دهنم نکهیبدون ا.  توی دهنم کوبوند که مزه ی شور خون دهنمو پر کردچنان
 هی به خونه من گردنیتا رس.  آتش زدیگاریس. ختمی ری کنم آروم اشک مزیرو تم

  .دی کشی مگاری سنای کردم و سیم
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با .  پارک کردنگی پارکی تونویماش.  درو باز کردموتی در ترمز کرد و با ریجلو
اومد تو و درو پشت سرش محکم . ترس و لرز و از ماشین پیاده شدم و داخل شدم

  :تو چشم هام نگاه کرد و گفت. بست
  
  ؟ی بودی کشی باهات کار داره؟ پمای نی چرا دروغ گفتکتا،ی-
  

 به موهاش زد ی اشک هام چنگدنی با دنایس. ختی ری صورتم می محابا روی باشک
  :و گفت

  
   بگم؟ هان؟ی من به تو چیآخه لعنت-
  

  . کردم آرومش کنمیسع
  
  ... من واست توضیح می دمنایس-
  
  : مو گرفت و گفتقهی

  
  ...یکتا بخدا!  چرا بهم دروغ گفتی؟-
  
  . خواستم ناراحتت کنمیبخدا من نم!  ببخشنایس-
  
  ؟یچرا بهم دروغ گفت. جواب منو بده-
  

  .هی گرری و زدم زدی دوباره ترکبغضم
  
  !  به منم حق بده ، من نمیدونم تو رو چی تعصب دارینایس-
  

 دست هاش گرفت و ونیسرشو م.  مبل پرت کردی به موهاش زد و خودشو رویچنگ
  :گفت
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من که .  زارمی مهی واست کم گذاشتم؟ من که از جونم برات مایآخه مگه من چ-
 کنم که من ِ یحال بهت ی چطور،یآخه لعنت...  تویول.  کنمی میبخاطر تو هرکار

  ابله دوستت دارم؟
  

  : که بود لب هامو تکون دادمو گفتمیهر طور.  کردمی مهی فقط گرمن
  
.  با ما بزرگ شده بودیآخه پرهام از بچگ! سینا بین منو پرهام هیچ چیز نیست-

اون بار ها بهم گفته که منو مثل پریسا .  که به من عالقه داشته باشههی یعیخب طب
  .دوست داره

  
  . آروم تر شدکمی انگار

  
 ی بچگهی یخب اون همباز.  که من پرهامو دوست داشته باشمی قبول کندی بانای س-

  ! عذابم ندهنقدریترو خدا ا! هامه
  
   پرهام کارت داره؟یخب چرا بهم نگفت-
  
  !ششی برم پی تو نزاردمی ترسیخب م-
  
   بد تر بود؟ی طورنی ایبا خودت فکر نکرد-
  

 یخودمو تو.  نشون ندادی عکس العملچیه. تم و دستشو گرفتم روبه روش نشسبعد
  : آروم دستشو گذاشت پشتمو گفتنایس. هی گرریبغلش رها کردمو زدم ز

  
  . نکنهی گرگهیپس د.  اشک هاتو ندارمدنیگفته بودم طاقت د. کتای نکن هیگر-
  

 یطونی ش و سرمو بلند کرد و بادیموهامو بوس.  کردمی مهی من بلندتر از قبل گراما
  :گفت

  
 تو ی بارم که شده خودتو بندازهی همه دعوا باعث شد تو واسه نی اکتا،ی ی دونیم-

  .بغلم
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 دموی شکمش کوبیبا مشت تو.  زد خنده ام گرفتی مثل بچه ها حرف منکهی ااز

  :گفتم
  
  .نای سیی پر رویلیخ-
  

  : و گفتدی و گونه مو بوسدی خندبلند
  
  .دوستت دارم.  دلمزی عزیعشقم-
  

چشم هامو .  کردی موهاش رو مرتب منهی آی جلونای شدم سداری که از خواب بصبح
 چقدر ی دونیخودت م.  بشمنای کن من عاشق سی کارایخدا: بستم و با خودم گفتم
  !پرهام عشق منه.  تونم به پرهام فکر نکنمیدوستش دارم، اما نم

  
 ازهیواست پاشه که خم و می خدی امو بوسیشونی و پدی رو تا چانه ام باال کشپتو
  :وقتی دید بیدارم گفت. دمیکش

  
  ؟یداریب-
  
  . کردمیداشتم فکر م! آره-
  
  : گفتی حالت بامزه ابا
  
  .ی به من فکر کندی فقط بای دونیخودت که م-
  

  : کنم گفتمتشی اذکمی نکهی اواسه
  
  .یخب تو هم تو فکرم بود-
  

  : شیرینی کرد و گفتاخم
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درضمن دفعه ی بعد فقط من باید تو فکرت . رونی بمی دنبالت برامیواسه نهار م-
  !باشم نه کس دیگه

  
در .  رفتمنیی رفت تخت رو مرتب کردم و به پانای سی خنده سر تکون دادم و وقتبا
 زنگ اف اف ی کنم که صدادای واسه خوردن پیزی چهی رو باز کردم بلکه خچالی

 درو باز هی بپرسم کنکهی ابدون.  جا گذاشتهیزی چنایبا خودم گفتم حتما س. اومد
 بلند یبا صدا. چند لحظه بعد در اتاق بازو بسته شد. کردم و به آشپزخونه برگشتم

  :گفتم
  
  ؟ی جا گذاشتزیی چنایس-
  
  !قلبمو! آره-
  
  . پرهام کیکی رو که داشتم می خوردم تو گلوم پریدی صدادنی شنبا
  
به آشپزخونه . وم پرید پرهام کیکی رو که داشتم می خوردم تو گلی صدادنی شنبا

  : آب بهم داد و گفتوانی لهی عیاومد و سر
  
  ؟ی ترسی از من منقدریا-
  

 به یروبه روم نشست و با نگاه.  بودمجیاما هنوز گ.  تکون دادم"نه" به نشانه سرمو
  : گفتواریدر و د

  
   بهم زده؟یعجب دم و دستگاه-
  
  !؟ آدرس اینجا رو کی بهت داد؟ی کنی کار می چنجایتو ا-
  
  : چشم هام نگاه کرد و گفتتو
  
  .اومدم ترو با خودم ببرم-
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  : گفتممتعجب
  
  !کجا؟-
  
  !سیانگل-
  
  !!!؟؟؟یچ-
  

  : مقدمه گفتی گرفت و بدستمو
  
اما به . ی ازدواج کنوونهی با اون دی دونم تو مجبور شدیم.  من دوستت دارمکتای-

  .ی ازدواج کن و با منی از اون جدا بشدیتو با.  ندارهیرادی اچینظرم ه
  

 نبود یکی خواست؟ آخه ی می پرهام از من چایخدا.  از تعجب باز مونده بوددهنم
  ! شده؟ری دیلی خگهی حاال که د؟ی بگه تو چرا اآلن اومدوونهی دنیکه به ا

  
  : به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرمو

  
  ؟ی گی می داری چی دونی مچیپرهام تو حالت خوبه؟ ه-
  
  : گفتی کالفگبا
  
 فیاما ح.  من دوستت دارمکتای.  گمی می دونم دارم چیمن خوب م! آره، آره-

من بخاطر تو از اون .  از دست داده بودمتگهی که دیدرست موقع. دمی فهمریکه د
 ی دونیم.  گردمیو مطمئن باش بدون تو بر نم. ارمی اومدم تا به دستت بایسر دن

 فقط ازت کتا،یمن بهت وابسته ام ! ونری بره بنایاآلن درست سه ساعته که منتظرم س
 باور کن من دوستت کتا،ی.  خرد بشمنی از اشتری کنم بهم نه نگو تا بیخواهش م

  . از جونمشتریب. دارم
  
  : که انگار متعلق به من نبود گفتمیی صدابا
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.  شدهری دیلی خگهیاما حاال د... اما . نه، من عاشقتم...  گم من دوستت ندارمینم-
به قول .  دوستش دارمیلی اما خستم،ی ننایدرسته که من عاشق س. ج کردممن ازدوا

 کنم دست از یپرهام ازت خواهش م. هیخودش عشق ِ خودش واسه هردومون کاف
  . حاال برونیسرم بردار و هم

  
 ی من بلند شد و باالی به حرف های توجهنیاما اون بدون کوچکتر! هی گرری زدم زو

  . و سرمو بلند کرددیست کش موهام دیرو. ستادیسرم ا
  

  :تو چشم هام نگاه کرد و گفت.  و سرمو بلند کرددی موهام دست کشیرو
  
 خالصم یچارگی بنی بگو و از اکتا،یبگو ! یایبگو که باهام م! ی بگو که دوستم دار-

  .کن
  

  : تکون دادم و گفتمسرمو
  
  . منصرف بشمممینه پرهام خواهش می کنم نزار از تصم-
  

آروم لب هاشو .  کردکیدو طرف صورتم گرفت و صورتش رو بهم نزد رو دستهاش
 به عقب هولش دادم و ردشونی گی که برق مییمثل کسا.  لب هام گذاشتیرو

  :گفتم
  
  .این عشق رسوایی میاره! دست از سرم بردار-
  

مثال بهش .  و به طرف اتاق خواب رفتمرونیاز آشپزخونه اومدم ب.  تر شدکی نزدبهم
روتختی رو مرتب می کردم و لبمو . پشت سرم بود و نگاهم می کرد. تمتوجهی نداش

روی تخت هولم داد و اومد . هیچ حرکتی نکردم. از پشت بغلم کرد. می گزیدم
  : و هولش دادممدمیه دفعه به خودم او. زیر گردنمو بوسید. روم

  
  .اگه همین اآلن نری بیرون جیغ می زنم-
  

  . بیخیال شد که بدون هیچ حرفی تنهام گذاشت دونم اثر حرفم بود یا خودشنمی
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 گهی دنایس! سینا، پرهام! به همه چیز.  دو ساعتی همونجا نشستم و فکر کردمیکی

 به خودم نهی آیتو.  آماده شدمعی کردمو سرشی آراکمی.  شدی مداشی پدیاآلن با
  . که داخل شده بود به خودم اومدمنای سیبا صدا. نگاه کردم

  
  مم؟ خانیآماده ا-
  

  :سعی کردم آروم باشم.  دلم هرچی فحش بود به خودم دادمتوی
  
  .اول سالم، بعدا کالم-
  
  : مهربونی گفتبا
  
  ؟یآماده ا.  دلمزیسالم عز-
  

  : برداشتم و گفتمفمویک.  به صورتش نگاه نکنمادی کردم زی میسع
  
  .میبر! آره-
  

 نای که با سیتمام مدتدر . می رفتنمای و بعد به سمی شهر زدی توی از نهار گشتبعد
به خونه که .  کار کنمی چدی دونستم بایواقعا نم.  کردمیبودم به پرهام فکر م

 هیبه اتاق رفتمو مانتوم رو درآوردم و .  مبل پرت کردی خودشو رونای سمیبرگشت
 برگشتم نیی پایوقت. دمی روش داشت پوشینیی تزی تاپ که دکمه هاهیشلوارک با 

  : روبه من گفتنایبه آشپزخونه رفتم س.  کردیم تماشا ونی تلوزنایس
  
  کتا؟ی ی بهمون بدی خوای می واسه شام چ-
  
  : گفتمی شوخبه
  
  ؟یدوست دار! زهر مار-
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  : خاروند و گفتسرشو
  
  "!کوستیهرچه از دوست رسد ن": گفتنمی و ندمیاز قد-
  
  "!کوستیهرچه از دوست رسد ن": گفتنمی و ندمیاز قد-
  
  : خنده گفتمبا
  
  . ها رو پوست کنینی زمبی سنی اای بی و منو مسخره کنینی بشنکهی ایابج-
  

  : شد و گفتبلند
  
  .امر امر شماست. چشم خانم-
  
 ها رو گذاشتم کیاست.  درست کنمکی بسته گوشت در آوردم تا استهی زری فری تواز

 پوست شده رو بهم داد و منم اونا رو سرخ ی هاینی زمبی سنایس. تا خوب سرخ بشه
  : از پشت بغلم کرد و گفتنای بلند شدم تا برشون دارم سیوقت. دمکر
  
  ! های پا کدبانو شدهیواسه خودت -
  

  : باال انداختم و گفتمشانه
  
  !گهی عادت کنه دیزی به هرچدیآدم با-
  

  : رو شونه ام گذاشت و گفتسرشو
  
   ؟ی مادر خوب بشهی دی بامیپس اگه بچه دار هم شد-
  

  : کردم و گفتماخم
  
  !ظور؟من-
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  : میز نشوند و گفتی کرد و منو روبلندم

  
  !یه مامان خوشگل و لوس! ی که وقتش شده که تو هم مامان بشنهیمنظورم ا-
  

  : از دستش فرار کنم گفتمنکهی ایبرا.  آروم لبشو گذاشت رو لبامبعد
  
  ! غذام سوختنایس-
  
دست هاشو دور  و دیبعد گونه مو بوس.  بدنم می کشیدی توجه به حرفم لبهاشو رویب

شعله رو خاموش کردم و با . بزور هولش دادمو به طرف اجاق رفتم. بدنم قفل کرد
  : گفتمنای رو به ستیعصبان

  
  . ندارمی من بهت گفته بودم تا درسم تموم نشه حال و حوصله بچه دارنایس-
  
غذا رو جلوش گذاشتم و چون حالم خوب نبود به .  پرتمناش نگاهم کردی چشم هابا

. اما هیچی از درس نفهمیدم.  رفتم و کتابم رو برداشتم و مشغول مطالعه شدماتاق
اما . دی تخت دراز کشی بعد اومد و روقهی هم چند دقنایس. همش تو فکر صبح بودم

  : طاقتش تموم شد و گفتخرهبآل.  شدی دنده به اون دنده منی از ایه
  
  !ادیمن خوابم م! ساعت دوازده هه-
  
  ؟ی موندی مداریاعت دو ب تا سشهیتو که هم-
  
  ! خوام بخوابمیخب اآلن م-
  

  : و گفتماوردمی خودم نی بروی ولدمی فهممنظورشو
  
   جلوتو گرفته؟یخب بخواب، ک-
  

  : چراغو خاموش کردم و گفتمبعد
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  !شب بخیر!  من می رم بیرون تو بخواب-
  
  : بلند شد و اومد و دستاشو دور گردنم انداخت و گفتیطونی شبا
  
  !تو! نی کی جلومو گرفته که نمی تونم بخوابم؟می دو-
  

  : باال انداختم و برگشتم نگاهش کردمو گفتمابرو
  
  !من که کاری به کارت ندارم! واسه چی من؟! من؟-
  
  ...خودت اینو بهتر می دونی! آخه تو عشقمی! وجود توئه که نمی زاره بخوابم-
  
  ...سینا خواهش می کنم-
  

 لبام گذاشت و منو از جام بلند کرد و به یلباشو رو جمله مو تموم کنم و نزاشت
  ...طرف تخت برد

  
مثل همیشه که آویزون هم .  گذشت و پرهام تقریبا هر روز به من زنگ می زدمدتی

اما این بار پروانه جون و . بودیم شهریور اون سال هم همه مون با هم رفتیم شمال
یور ماه بود و همه توی باغ بعد از ظهر گرم شهر. آقای احمدی همراهمون نبودن

البته زیاد ! چقدر زود اون سه روز گذشت. روز بعد قرار بود برگردیم تهران. بودیم
هم زود نبود چون با حرف ها و گوشه و کنایه های پرهام و تعصب سینا دیگه قاطی 

  .کرده بودم
  

پ رو بعد از نهار تو! البته ظاهرا.  جای دنج نشسته بودیم و خوش می گذروندیمیه
  :برداشتمو گفتم

  
  ! موافقن؟بالی با والایک-
  
  : و گفتدی توپ رو از دستم قاپنایس
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  !؟ی شی من مفی حری کنیفکر م-
  

  : گفتمارمی ازش کم ننکهی ایبرا
  
  . دمی که شکستت مینی بی حاال منا،یبله آقا س-
  

  : گفتمهی رو به بقبعد
  
  ! با منه؟یک-
  

 ی ناراحت شد اما برونایاحساس کردم س.  شد منمی بود که عضو تی نفرنی اولپرهام
 با ی و بازستادی خودش ای شدن هرکس جامیبآلخره بعد از تقس. اوردیخودش ن

  . شروع شدنیسوت آرم
  
  . رو شروع کردی ما بازمیت

  
 به هوا پرت کرد یتوپ رو کم.  شدنای زدن سسی که نوبت سرومی جلو بودکی به دو

پرهام که پشت ! م هر آن ممکن توپ منفجر بشه زد که احساس کردیو چنان ضربه ا
 و ومدی کوتاه ننایاما س.  رو دادسشی ساعد محکم جواب سروهی بود با ستادهیمن ا
 پاسور که من بودم اومد اما من ف توپ به طرنباریا.  محکم زدسی سروهیاونم 

  .نتونستم جوابشو بدم
  

 نقدری دونستم چرا اینم. ردم من بودم که قهر کنباری شد و اروزی پنای سمی تبآلخره
 برام گرون تموم شده یلی خنای با سیباز.  اما دست خودم نبودارمی درمیبچه باز

کنار مامان نشستم و زانوم !  باخته بودنایدرست مثل اون دفعه که پرهام از س. بود
  :مامان با خنده گفت. رو بغل کردم

  
  !رد و باخت داره بیدر ضمن باز! ی دادشنهادی خودت پ؟یبازم بچه شد-
  
  : اخم گفتمبا
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  . جر زنی کردنایس.  رو قبول ندارمی بازنی من ارینخ-
  
 کنارم نشست و انگشتشو نایس!  دوستش داشتمیلیخ.  از دست سارا گرفتمروی امو

  : و گفتدی ابروهام کشیرو
  
  ! باز که اینا گره خوردن-
  
  : گفتنایه س زد روبی گاز مبوی که سی درحالنیآرم.  ازم گرفتروی امو
  
 من ی بدبخت و فلک زده ی با بچه ی ای چه دشمننای دونم ای خدا آخه من نمیا-

نیبابا خسته نشد!  ده به اینی ده به اون، اون پاس می پاس منی ایدارن؟ ه 
  ن؟ی کردی بازبالی والنقدریا

  
  : با خنده گفتسارا

  
  ! شده؟زیعز حاال واست ی پرسی بچه نمنی از ای بارم حالهی یتو که سال-
  

  : روبه من اضافه کردبعد
  
  ؟یاری بچه نمهی تو چرا خودت کتا،ی-
  
  : لبخند گفتمبا
  
 بازم گهی ترم نمونده، اگه اآلن حامله بشم سال دانی به پایزیچ. تو فکرش هستم-
  . تونم چند واحد پاس کنمیم
  
. ا رو زدم حرفهنی تونست قبول کنه که من ایانگار نم.  کردی ناباورانه نگاهم منایس

  :مامان با لبخند روبه من گفت
  
  . دارمی من خودم واست نگه ماری تو بچه ب؟یبآلخره سر عقل اومد-
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چشم هاش سرخ شده بود و با خشم .  که بلند کردم چشمم افتاد تو چشم پرهامسرمو

از ترسم رومو برگردوندم و ظرف !  خواست منو بکشهی کرد، انگار میبه من نگاه م
  : گرفتم و گفتمسایرو از پرآلبالو ترش 

  
   نامرد؟ی کنی میتک خور-
  
  : آب خورد و گفتوانی لهی سایپر
  
   از اآلن شروع شده؟ارتیو-
  
 نایس. دمی چسبنای و به سنییسرمو انداختم پا.  خندهری حرفش همه زدن زنی ابا

  .دیدستشو دور کمرم انداخت و سرمو بوس
  

 ینفس راحت.  بعد بلند شد و رفت دست هاشو تو هم مشت کرد و چند لحظهپرهام
 حقه ی نیا.  زدنی قدم ممایمهتاب و ن. ختمی ری و واسه خودم و بابا چادمیکش

!  سوختمایدلم به حال ن.  عمل انجام شده قرار داده بودی رو توماین! مامان بود
 دستمو گرفت نایس.  ازدواج کنهتاب با مهای بسوزه دی مهشی دونست به پایطفلک نم

  :و گفت
  
  م؟ی کم قدم بزنهی میبر-
  

  . تکون دادم و بلند شدمسرمو
  

. دستشو دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند.  تکون دادم و بلند شدمسرمو
کفش هامو در .  کس از اونجا معلوم نبودچی هگهی دمیدی به رودخونه رسیوقت

  :با تعجب گفت. آوردم و شلوارمو تا زانو زدم باال
  
  ! تو رودخونهیبر ی خواینگو که م-
  
  ؟یاگه رفتم چ-
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آب اونقدر سرد بود که تمام تنم !  منتظر جوابش بشم رفتم تو آبنکهی بدون او

تا اومدم قدم از قدم بردارم پام سر خورد و . اوردمی خودم نی برویزیاما چ. دیلرز
  : گفتتی بلندم کرد و با عصباننایس.  شده بودسیتمام لباسام خ! افتادم تو آب

  
  ؟ی چیو ثابت کنی خوای کارات منی ا با-
  

  : دستش درآوردم و گفتمی از تودستمو
  
  !ی بود که سرم داد بزننی بهتر از ایلی خی کردیبلندم نم-
  

  : هامو گرفت و تکون داد و گفتشونه
  
  ...ی کنی باهام لجبازگهی بار دهی بخدا اگه کتای-
  
  : گفتمادی فربا
  
 ای ؟ی زنی کنم کتکم می اگه باهات لجباز!گهی بگو د؟ی دیچرا حرفتو ادامه نم-

  !ی دلت بخواد طالقم بددمی شا؟ی کنی مو کم میبیپول تو ج
  

  : لب گفتری هوا مشتش کرد و زی آبدار بهم بزنه که تویلی سهی رفت باال تا دستش
  
  !ال اله اال اهللا-
  
  : گفتمادی فربا
  
  !گهی بزن دد!  بازم بزن،یتو که قبال زد!  بزن؟یچرا معطل! گهیبزن د-
  

  : موهاش فرو برد و گفتی الدستشو
  
  ! هان؟،ی کنی لج بازیپس دوست دار-
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با خودم گفتم .  بمونمایمونده بودم برگردم .  منتظر جوابم بشه رفتنکهی بدون او

. پس بهتره که بمونم. ی کنه اومدم منت کشی شه و فکر میاگه دنبالش برم پر رو م
 گرفتم خودمو به تخته سنگ میبرگشتمو تصم. نبالم فرسته دی رو ممایحتما خودش ن

با چند قدم بلند خودمو بهش رسوندم . سونم وسط رودخونه بود بربای که تقریبزرگ
 ری زدم زاری اختیب.  بود روش نشستمو زانو هامو تو بغلم گرفتمیو با هر جون کندن

دلم ! ج کنه پر بود چرا صبر نکردم تا پرهام برگرده و با من ازدوانکهیدلم از ا! هیگر
 چرا نکهیدلم از ا!  ازدواج کردم پر بودنای چرا حرف مامانو گوش دادمو با سنکهیاز ا

دلم !  بترسم قلبش ناراحت بشه، پربودنکهی تونستم مثل قبال بپرم بغل بابا بدون اینم
 نای سنقدری انکهیدلم از ا!  دوستم گذاشته بود و رفته بود پر بودنی چرا بهترنکهیاز ا

 ی اما جلونمی پرهام بشی روبه رودی بانکهیدلم از ا!  زد پر بودیسرم داد م
  ...!از همه جا! دلم از همه جا پر بود!  پر بودرمیبگاحساسمو 

  
 دوست داشتم بپرم بغلش اما رومو نکهیبا ا. دمی که بلند کردم پرهامو دسرمو

خودشو بهم رسوند و پرهام با چند قدم ! نهیدوست نداشتم اشک هامو بب. برگردوندم
  :سرمو تو بغلش گرفت و گفت. کنارم نشست

  
 بار هیاون .  رو بکشمنای که من سی کنی می کاری تو دار؟ی دی چرا عذابم مکتا،ی-

  ! شمی موونهی خدا دارم دیوا... حاال هم! عشقمو ازم گرفته
  
  : بغض گفتمبا
  
 رها رو یلیو خ دونم تیدر ضمن من م!  شوهر منهنایس.  کنمیپرهام خواهش م-

 واسم زوی همه چنایس.  اونو از تو گرفته باشهنای شه که سی نملی اما دل،یدوست داشت
  ! کردهفیتعر

  
  : گفتی کالفگبا
  
  .اون بهت دروغ گفته-
  

  .  آروم سرشو جلو آوردبعد
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  ... کنم ی پرهام خواهش م-
  
هنمو قورت  آب دیبه سخت.  تموم موندمهی دهنم باز موند و حرفم ننای سدنی دبا

  ...دادم
  
 آب دهنمو قورت یبه سخت.  تموم موندمهی دهنم باز موند و حرفم ننای سدنی دبا

 قرمز شده بود و یه لحظه به نای سیچشم ها. اشک تو چشم هام جمع شده بود. دادم
  ! دونستم آرامش قبل از طوفانیم.  کرد و یه لحظه به پرهامیمن نگاه م

  
.  که پام بازم سر خورد و افتادمنای خواستم برم سمت سی کنار پرهام بلند شدمو ماز

 بد نقدری خدا چرا من ایا.  نشون ندادی عکس العملنی کوچکترنای سنباریاما ا
.  با خشم به سمت ما هجوم آوردنای بازومو گرفت و بلندم کرد که سریبختم؟ پرهام ز

 پرت کرد و ی اهگیاما اون منو به سمت د. نم بلکه بتونم آرومش کدمیبه طرفش دو
  : گفتادیبا فر.  پرهامو گرفتقهی

  
  .کثافتا!  کشمیهردوتونو م-
  

 ی پرهام داشت دست و پا مچارهیب.  داد و گلوشو فشردهی درخت تکهی رو به پرهام
  :دمی کشادیبا وحشت فر!  بود خفه شهکیزد و نزد

  
  !یخفه اش کرد!  با تواموونهید... ! نایس!  ولش کننایس-
  
 که دور ی کردم اونو از پرهام جدا کنم اما مثل ماری و سعدمی دونای به سمت سو

 که یبا هر جون کندن.  کردی بود و ولش نمدهی به پرهام چسبچهی پیطعمه اش م
به حال خودش ولش .  کردیپرهام پشت سر هم سرفه م. بود از پرهام جداش کردم

 دفعه برگشت و هی.  ندادن نشوی احساسچیه.  رو گرفتمنای سیکردم و دست ها
.  دست هاشو دور گردن من حلقه کردنباریا. دی نگاهم کرد که تمام تنم لرزیطور

 چیهمونطور دست هاشو دور گردنم گرفته بود اما ه.  نشون ندادمی مقاومتچیه
اشک تو چشم .  کردمیلرزش دست هاشو احساس م.  کردی به گلوم وارد نمیفشار
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 دست هاشو نایس.  اما نشدزه،ی که نررمیگ جلوشو بدم کری سعیلیخ. هام جمع شد
  : لب گفتریبرداشت و ز

  
  !ی لعنت-
  

 بغلم شهی نه مثل همنایاما س.  کردمهی بلند گری بغلش انداختمو با صدای توخودمو
 یزی چنکهیفقط سرمو بلند کرد و خودش هم بلند شد و بدون ا. کرد نه نوازشم داد

 نگفت و از یزی بهش انداخت و چیتفاوت ی نگاه بدی پرهام رسی جلویوقت. بگه رفت
  .کنارش رد شد

  
پرهام اومد طرفم و سرمو . هی گرری بلند زدم زی رو زانو هام گذاشتم و با صداسرمو

  : گفتمادیبا فر. بلند کرد
  
  ! خورهیبرو گم شو، حالم ازت بهم م!  آشغال،ی عوض؟ی خوای از جونم میچ-
  

. دستشو گرفتم. دمی دونایادمو به طرف سهولش د.  نکرد و بغلم کردی بهم توجهاما
 پشت دستش دنمیمامان با د. می برگشتنای مامان اشی پیوقت!  زده بودخیدستهاش 

  : و گفتدیکوب
  
  کتا؟یچت شده -
  
  : گفتمی ای معنی لبخند ببا
  
  . کردمهیزانوم درد گرفت گر.  افتادم تو آبستی نیزیچ-
  

  : نسترن گفتخاله
  
  ! شکسته باشهدیخب شا-
  
  . نبودیزی نگاهش کرد، چنایس. نه خاله جون، نگران نباش-
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  :روبه مامان گفتم.  حرفمو قبول کردنهمه
  
 میریم ویال و وسایالمون رو برمی داریم و برمی ستی حالم خوب نادیمامان من ز-

   نداره؟یرادیا. گردیم تهران
  

  : گفتی با مهربونبابا
  
  .ما هم فردا برمی گردیم!نفقط مواظب باشی! برین به سالمت. نه عزیزم-
  

  : اضافه کردنای روبه سبعد
  
  ! حواست به دخترم باشه هانایس-
  
 لباسمو عوض کردم و سایبا کمک پر.  نگفتیزی زد و چی معنی بی لبخندنایس

 نوی بعد برگشت و ماشقهی چند دقنایس.  نشستمنی ماشی رو برداشتم و رفتم تولمیوسا
  :رس و لرز گفتم با تمی که دور شدیکم. روشن کرد

  
  ...نایس-
  

  : گفتادی با فرنای کلمه رو گفتم سهی نی که انی هماما
  
  . افته گردنمی مفتیاون وقت خون کث. خفه شو، چون ممکن بزنم بکشمت-
  
جلوی در ویال نگه داشت و .  دادمو چشم هامو بستمهی تکی صندلی بغض به پشتبا

ساک رو پشت ماشین گذاشت . شتخودش پیاده شد و رفت تو بعد از چند دقیقه برگ
  .و دوباره اومد و سوار شد

  
. منم از ترسم خژحرفی نمی زدم.  رسیدن به تهران سینا یکسره سیگار می کشیدتا

  . باال رفتمنای شدم و زودتر از سادهی پمیدی رسیوقت
  

  . باال و جلومو گرفتاومد
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  !سینا به من گوش بده... سینا-
  

  .ن روی میزو پرت کرد و شکوند سیلی محکم بهم زد و گلدویه
  
  ...سینا... سینا... گوش کن سینا-
  

  :برگشت و نگاهم کرد.  گرفتمدستشو
  
  !گولم زده بودی نه؟! زود باش! زود باش جواب بده یکتا! هنوز دوستش داری؟-
  

  :با فریاد گفت.  تونستم حرفی بزنمنمی
  
  !جواب بده لعنتی-
  
  :با فریاد گفت! ى و شکوندش یه صندلی رو پرت کرد طرف آینه ى قدو
  
   چرا جواب نمیدى؟-
  

  :دستمو گرفت و گفت.  گرفتمگوشمو
  
تو که اینقدر وسواس داشتی حاال اینقدر کثافت رو با خودت آوردى ! خیلی عجیبه-

  !مزاحم خلوت تون شدم نه؟! تو این خونه
  
  !این حرفو نزن سینا-
  
گیرم که زنم بهم خیانت می پس چى بگم؟ چى کار باید بکنم؟ جشن بگیرم؟ جشن ب-

  کنه؟
  

  . مبل نشست و سرشو بین دستهاش گرفتروی
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  !معذرت می خوام! سینا منو ببخش-
  
  چرا اینکارو کردى؟-
  

  :دستاشو روی گونه هام گذاشت و با گریه گفت.  جلوی صورتم گرفتصورتشو
  
حتی بیشتر از ... چرا اینکارو با من کردی یکتا؟ من که خیلی دوستت داشتم-

  ...اینا برات کافی نبود؟... بیشتر از زندگیم... خودم
  
  .اینجوری نیست سینا-
  
  : فریاد گفتبا
  
  !بگو لعنتی! پس چه جوریه ؟-
  

  :گفتم.  شد و بهم پشت کرد بلند
  
  .من مقصر نبودم-
  

  : زد و گفتپوزخندی
  
  !کامال مشخص بود-
  
  !کامال مشخص بود-
  

  .شک از چشم هاش می اومدا.  هم حرفی رو که زدم قبول نداشتمخودم
  
واسه یه بارم که ! بگو! هان؟!دیگه باید چی کار می کردم تا بفهمی دوستت دارم؟-

  !من باید چی کار کنم؟! شده خودتو بزار جای من
  

  !  برگشت و با چشم های خیسش نگام کرد و از خونه رفت بیروندوباره
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تما می خواست همون ح. اون شب سینا خونه نیومد.  خواست خودمو بکشمی مدلم

  .یه شب رو بمونم و فردا که مامان اینا برگشتن شرم رو کم کنم
  

 دونستم زنگ رو فشار بدم ی شدم نمادهی در خونه مامان اینا پی جلوی بعد وقتروز
 ی شد؟ بابا بهم چی می چه حالرمی خوام طالق بگی من مدی شنی نه؟ مامان اگه مای
خانواده من ! اما نه.  زد تو صورتمی چک مهیا  کرد؟ حتمی کار می چمای گفت؟ نیم

 ادامه بدم نای تونم با سی نمگهی من دشنون بیمطمئنا وقت.  هستنی ای منطقیآدما
  . به کارم نداشتنیکار

  
  ه؟ی ک-
  

مامان درو باز کرد .  دکمه اف اف رو زدمی کدمیخودم هم نفهم.  مامان بودیصدا
  : گفت با تعجبدنمیمامان با د. و من داخل شدم

  
   کجاست؟نایس.  سالم-
  
  : اخم گفتمبا
  
  . تو جهنم-
  

  : با تشر گفتمامان
  
   بازم با هم دعوا کردین؟-
  
  .نیالبته اگه راهم بد. من اومدم که بمونم.  کنهی دعوا ها فرق مهی دعوا با بقنی ا-
  

  : خشکش زد و گفتمامان
  
هر وقت با . رت شوهی جمع کن بند و بساط ات رو برو خونه کتا؟ی ی گی می چ-
  . چشمیقدمت رو.  بموننجای ای تا هر وقت خواستی اومدنایس
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  : اومد و گفترونی صدامون بدنی با شنبابا

  
   داخل بابا جون؟ی آی چرا نمکتای چه خبر شده؟ -
  
  .اگه مامان بزاره! یی باباامی م-
  

  : به طرف بابا رفتم و بغلش کردم و گفتمبعد
  
 دم ی خونه؟ قول منی دوباره برگردم به ای زاریم. م بموننجای اومدم ا،یی بابا-
  . نکنمتتونیاذ
  

  : و گفتاوردی خودش نی برویزی از حرفام جا خورد اما چنکهی با ابابا،
  
  . تومی برایب. زمی بمون عزی تا هر وقت که بخوا-
  

  : رو گرفتممای که شدم اول سراغ نداخل
  
   کجاست؟مای پس ن-
  

  : گفتتی با عصبانمامان
  
  ؟ی کنی کار می چنجای وقت شب انیاول تو بگو ا -
  

  : مبل لم دادم و گفتمیرو
  
 نایازدواج منو س. من دوستش ندارم.  تونم تحملش کنمیمن نم.  دعوام شدنای با س-

  .از اولم اشتباه بود
  

  : گرد شده گفتی با چشم هامامان
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  .ی ها برداریاز مسخره بنی و دست از انای به سی اآلن زنگ بزننی بهتره همکتای -
  

  : باال انداختم و گفتمشانه
  
.  دمی رم دادخواست طالق میفردا هم م.  گردمی به اون خونه برنمگهی من د-
  ! حرف اول و آخرمهنیا

  
  : کرد خشمش رو کنترل کنه گفتی می که سعی در حالبابا

  
   سر زده؟نای از سی آخه چرا؟ چه اشتباه-
  
ما به درد هم . می با هم تفاهم ندارنای من و ساما.  بگمی دونم چی بابا جون، نم-
  .می خورینم
  

  ؟ی راحتنیبه هم: مامان
  

اصال .  بودبیواسه خودم هم عج.  رو برداشتم و کانال رو عوض کردمونی تلوزکنترل
  :با خنده گفتم. ناراحت نبودم

  
  ! راحت ترنمی از ا-
  

  : بلند شد و گفتمامان
  
  .یاری بهونه مهیز هر رو! ی شورش رو درآوردگهی تو د-
  

  : شدم و به طرف اتاقم رفتم و درهمون حال گفتمبلند
  
 واسه یی جاهی آسمون خدا ریبآلخره ز.  بمونم راحت بگونجای ای اگه دوست ندار-

  . شهی مدایمن پ
  

  : جواب منو بده روبه بابا گفتنکهی ای بجامامان
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 خدا من یا. حد نداره که ی دخترو پر رو کردنی انقدریا!  تو مسعودری همش تقص-

   ان؟ینطوری دم که بچه هام ایدارم تاوان کدوم گناهو م
  

صبح روز بعد اول به دادگاه .  غرق شدمالمی خیای دنی و تودمی تخت دراز کشیرو
.  و به پرهام زنگ زدمدمی خری گوشهیبعد واسه خودم .  طالق دادمیرفتم و تقاضا

صداش خواب . و خط کشیده بودمباورم نمی شد که اینقدر راحت دور زندگی م
  .آلود بود

  
  .دیی بله بفرما-
  
   الو، پرهام؟-
  

  : چون با تعجب گفتدی خواب از سرش پرانگار
  
  ؟یی توکتای -
  
  .یاگه وقت دار. نمتی خوام ببیم!  آره-
  
  نمت؟ی ببیک.  البته که وقت دارم-
  
  . اآلننی هم-
  
   اآلن؟-
  
  ؟یای بی تونی نم-
  
  .آدرس بده. مایاآلن م!  چرا چرا-
  

 ها بود یکی که همون نزدی رو قطع کردم و به پارکی رو بهش دادمو گوشآدرس
  .رفتم
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 ها بود یکی که همون نزدی رو قطع کردم و به پارکی رو بهش دادمو گوشآدرس

اون لحظه فکر .  ساعت بعد پرهام اومد و باهام دست داد و کنارم نشستمین. رفتم
 ای خواستم پرهام رو با دنینم. ازه عاشقش نبودم اندنی وقت به اچیمی کردم ه

حاضر . دمی دی رو نمیچ کیعشق پرهام کورم کرده بود و جز اون ه. عوض کنم
  : رو شکست و گفتنمونیبآلخره پرهام سکوت ب. ستمی همه بایبودم بخاطرش جلو

  
  م؟ی قدم بزنکمی ی اهیپا-
  
  ! امهی پای که تو دوست داشته باشیمن با هرچ:  دلم گفتمیتو
  

  : دستش گرفت و گفتیدستمو تو.  بلند شدم و باهاش هم قدم شدمبعد
  
  .یبگو که تو هم دوستم دار. کتایدوستت دارم -
  
  : لبخند گفتمبا
  
  . کنمی میبخاطرت هرکار.  من عاشقتمیاگه تو دوستم دار-
  

  : هاش گرد شد و ناباورانه گفتچشم
  
  ؟ی چنایپس س-
  
  .ت طالق دادمامروز رفتم دادگاه و درخواس-
  
  : بلند گفتی صدابا
  
  ؟ی گی میجد-
  
پس حتما با طالقم . دیروز بعد از اون اتفاق خودش از خونه بیرونم کرد. آره-

  !موافقت می کنه
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  : و گفتدی بوسدستمو

  
  .می که زودتر برگردمیبهتره سریعتر کار ها رو انجام بد-
  
  رهام؟پ...  بمونمنجای تونم ای نمگهید. آره باهات موافقم-
  
  جانم؟-
  
  : رو خوند و گفتی چشم هام نگرانتو
  
  . دوستت دارمی کنی که فکر می از اونشتریمن ب.  نباشیچینگران ه-
  

 شاپ ی کافهیبا هم به .  و آرزو کردم حرف هاش دروغ نباشهدمی کشیقی عمنفس
 اونقدر خوش دمیبه خونه که رس. می قهوه از هم جدا شدهی و بعد از خوردن میرفت

 مطمئن نبودم اما نای از جانب سنکهیبا ا.  بودم که انگار از قفس آزاد شدمحال
 و دمشیبغلش کردم و بوس.  بودنیمامان هنوز باهام سرسنگ.  بودمدواری امیلیخ

  :گفتم
  
   من تو اون خونه زجر بکشم؟یتو دوست دار. باهام قهر نکن. مامان جونم-
  

  : نگاهم کرد و بعد گفتکمی مامان
  
  ...اما!  نهالبته که-
  
 مشکل دی دونم، شاینم. می باهم بسازمی تونی نمنایمن و س.  اما و اگر ندارهگهید-

.  تونم نفس بکشمیاآلن دوساله که نم.  خوام عذاب بکشمی نمگهیاما د. از منه
هرچند هنوز طالق نگرفتم اما .  انگار آزاد شدمرونیامروز که از دادگاه اومدم ب

  ... کنهیاون درکم نم.  ندارمت رو دوسناین سم... من.  خوش حالمیلیخ
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

364

 ی تو رو دوست داره اگر هم گاهنای گم، سیاما من هنوزم م. گهی خب بسه دلهیخ-
  . روت حساسهیلی که خنهی شه بخاطر ای میعصبان

  
  : گفتمی پرت کردم و با لج بازفمویک
  
. خسته شدم. میما هر روز باهم دعوا دار.  رو تحمل کنمنای تونم سی نمگهی من د-
  . بسمهگهید. دمیبر
  

مامان سرشو !  نمی دونم چرا اونطوری در مورد سینا بی انصافی می کردمخودمم
  :تکون داد و به اتاقش رفت و گفت

  
  ؟یایتو نم.  رم خونه ی نسترنیمن دارم م-
  
  : خدا خواسته گفتماز
  
  . امیچرا م-
  

. میاله نسترن راه افتاد آب خوردم و همراه مامان به سمت خونه خوانی لهی بعد
.  منو مامان جا خورددنیحدس زدم با د.  پرهام اف اف رو برداشتمیدی رسیوقت

. لبخند زدم و بهش سالم کردم.  اومدرونیدرو باز کرد و خودش زودتر از همه ب
مامان و .  داخلمی همه رفتی پرسوال اومد و بعد از سالم و احرونیخاله نسترن هم ب

  .میمنو پرهام هم به اتاق پرهام رفت.  صحبت شدنخاله نسترن مشغول
  

  : تخت نشستم و گفتمی لبه
  
   آن؟ی نمنجای ادی و وحسایپر-
  
  : اخم کنارم نشست و گفتبا
  
 خوام یاگه بفهمه من م.  فضولهیلی خسای پرنیا.  کار؟ مزاحممون بشنی چانیب-

  !ارهیبا تو ازدواج کنم شاخ درم
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  .چرا؟ از خداش هم باشه-
  
  .نمی بغل من ببایحاال ب.  که از خداشهیچپس -
  

  : چشم غره رفتم و گفتمبهش
  
  . امنایمن هنوز زن س! پر رو-
  

  : چشم غره رفتم و گفتمبهش
  
  . امنایمن هنوز زن س! پر رو-
  

 ی رودی سرش و با اون دستش منو کشری دستشو انداخت زهی و دی تخت دراز کشیرو
  :م گذاشت و گفت کمری و دستشو رودیخودش و موهامو بوس

  
  کتا؟ی-
  
  هوم؟-
  
  . ولش کنیچیه-
  

  : بلند کردم و گفتمسرمو
  
  . بگو؟ی بگی خواستی میچ-
  
حالم . دمی دویی رفتم و به سمت دستشورونی پرهام اومد حرفشو بزنه من از اتاق بتا

حالم اصال خوب .  کردمی معده ام بود رو خالی تویهرچ.  خوردیداشت بهم م
  :دیه خودشو بهم رسوند و به در کوبپرهام با عجل. نبود

  
  . با توامکتای... کتای شده؟ ی چنمی درو باز کن ببکتای-
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  : گفتمدهی پری و باز کردم و با رنگ و رودر
  
  . شمی مینطوریچند وقته ا. ستی نیزیچ-
  

  : نشست و گفتواری زده کنار دبهت
  
  ؟ینکنه حامله باش. یوا-
  
  : گفتمعیاما سر.  حرفش منم شوکه شدمنی ابا
  
  .نای مامان اشی پمی برایحاال ب. ستی ننطوریمطمئنم که ا! نه-
  
 نکنه من واقعا حامله ام؟ اگه ایخدا. فکرم مشغول شده بود. می رفتنیی هم پابا
  . دهی هرگز طالقم نمنای باشه سینطوریا

  
 سرم ی روای گرفتم انگار دنشموی جواب آزمایوقت.  رفتمشگاهی بعد به آزماروز

 نقدری اش ای خبر بارداردنی بودم که از شنی مادرنی من اولدیشا. دخراب ش
اگه سینا می فهمید من باردارم محال بود که با درخواست طالقم ! ناراحت شده بود

  !موافقت کنه
  
  . و اول به پرهام زنگ زدمرونی اومدم بشگاهی جون کندن از آزمابا
  
  کتا؟یالو -
  

  : بلند تر گفتی پرهام با صدا. بگمدی بای دونستم چینم.  شدمساکت
  
   شد؟ی ترو خدا بگو چکتای-
  
  !مثبت-
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 زنگ یصدا.  شدمنیسوار ماش.  اعصابمو داغون کردی گوشی بوق ممتد تویصدا
  :بدون مقدمه گفت. پرهام بود.  ام اومدیگوش

  
  .ادی بای به دندیاون بچه نبا-
  
  : بلند گفتمی صدابا
  
  !من نمی تونم! چی میگی پرهام؟-
  
  !اون همه چیزو خراب می کنه! ید به حرفم گوش کنیبا-
  
 ری گوشه نگه داشتمو سرمو گذاشتم رو فرمون و زدم زهی.  رو قطع کردی گوشو

 بعد که آروم شدم به شبنم زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم و قهیچند دق. هیگر
گفتم که مى خوام بچه رو سقط کنم و ازش خواستم آدرس اون آشنایى رو که 

  : شد و گفتنیاما همونطور که انتظار داشتم شبنم عصبا!  بهم بدهداشت
  
تو هم بهتره فکرشو از سرت بیرون کنى !  من هیچ وقت همچین غلطی نمى کنم-

  !چون اگه واقعا بخوای همچین کاری بکنى من مجبور میشم همه چیرو به سینا بگم
  
  ! من هرکارى دلم بخواد مى کنم و به هیچ کس هم مربوط نیست-
  

 پارک کردم و نویماش.  با عصبانیت گوشى رو قطع کردم و به طرف خونه رفتمبعد
اما با . درو محکم پشت سرم بستم و به هال رفتم. مثل برج زهرمار بودم. داخل شدم

  . بوددهی به دستش رسهیحتما احضار! بآلخره اومد! آه.  خشکم زدنای سدنید
  

  ؟ینشوی پرنقدری شده؟ چرا ایزی چکتای: مامان
  
  : گفتمی لبخند کجبا
  
  . خراب شدیلی حالم خدمی رو دشونیاما حاال که ا!  حالم خوب بوددیشا-
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 به نای توجه به سیب.  صالح دونست که ما رو تنها بزارهدی که هوا رو پس دمامان
 مبل پرت یشالم رو رو.  پشت سرم داخل شد و درو بستنایس. سمت اتاقم رفتم

 داد هی به در تکنایس.  شدمی ام مشغول بازی گوشمیو با گ تخت نشستم یکردم و لبه 
  :و گفت

  
  !رفتی آزمایشگاه؟-
  

  !شبنم چقدر سریع اطالعات رو انتقال داده بود.  نگاهش کردمفقط
  
  !اون بچه مال کیه؟. ارمتی هان؟ به حرف می حرف بزنی خواینم-
  

می . ابطه نداشتممن اونطور که سینا فکر می کرد با پرهام ر... من که !  زدخشکم
 مانتومو گرفت و قهیبه طرفم اومد و ... دونستم که بهش خیانت کردم اما نه اینکه

  :بلندم کرد و گفت
  
هرچند تو کثیف تر از اونی هستی که بخوای بچه ی منو به ! باید آزمایش بدی-

  !دنیا بیاری
  

  : به جوش اومدخونم
  
  !امیدوارم بفهمى! حالم ازت بهم می خوره-
  
  :زخندى گفت پوبا
  
بآلخره یه جا با هم تفاهم داشتیم چون حال منم ازت بهم مى ! چه جالب!  هه-

  !خوره
  

جای انگشتهام روی صورتش .  بلند کردم و با تمام قدرتم بهش سیلی زدمدستمو
از شدت خشم . اوردمی خودم نی برویخودم از این کارم جا خوردم ول. مونده بود

یه دفعه شروع .  شونه ام بود حس کردمی که رو از لرزش دستشنویا. دی لرزیم
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  : فریاد زدم. درست عین دیوونه ها. کرد به خندیدن
  
  
  !روانی! تو دیوونه ای-
  

  : عربده ای زد که صداش هنوز توی گوشمهچنان
  
یکتا من هر دختری رو می خواستم به دست می ... خفه شو...  خفه شو یکتا-

  ! پرهام کمتره؟مگه من چیم از! هر دختری رو. آوردم
  

با بغض ادامه . نمیتونستم گریه کردنشو ببینم.  با دست مهار کرد که من نبینماشکشو
  :داد

  
 دیتو حاال، حاال ها با.  کنمی کارو نمنی دستام بکشمت، اما انیحقته که اآلن با هم-

  !حاال هم راه بیافت باید بریم. دمی کشی من چی بفهمدیبا. یزجر بکش
  

  :چند لحظه نگام کرد و آروم گفت. م و چیزى نگفتم عمیقی کشیدنفس
  
  !یه سوالی تو ذهنمه که این چند وقته بدجوری داره عذابم مى ده-
  

  :بهم پشت کرد و گفت.  نگاهش کردمکنجکاو
  
  پرهام چى داشت که من نداشتم؟-
  

برگشت تو صورتم نگاه کرد و با لحن بی تفاوتی، طوری .  نداشتم بهش بدمجوابى
  : جواب سوالشو مى دونه و جواب من براش اهمیتی نداره گفتکه انگار

  
  من زشتم؟ عاشقت نبودم؟ بد اخالق بودم؟ پول ندارم؟-
  

  : دفعه داد زدیه
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  !د بگو دیگه لعنتى-
  

نه ناراحت بودم و نه . هیچ احساس خاصی نداشتم.  شدم و از اتاق بیرون رفتمبلند
  باید حامله مى شدم؟آخه چرا اآلن ! ناراحت بودم! نه! خوش حال

  
  
  

به اتاقم رفتم و پشت پنجره ایستادم و .  لحظه بعد اونم از خونه خارج شدچند
.  خواست درو باز کنه برگشت و به پنجره نگاه کردی میوقت. رفتنش رو تماشا کردم

  .دوست داشتم از کنار پنجره به رم اونور اما پاهام قدرت حرکت نداشت
  

 نی تو دلش منو نفردیشا.  سری تکون داد و رفتنایس. می لحظه به هم نگاه کردچند
 کرد شاید هم دیگه براش هیچ اهمیتی ی خوش بختی هم برام آرزودیشا.  کردیم

  !نداشتم که اصال بخواد در موردم حتی فکر کنه
  

. دمی از رفتارش فهمنویا.  خوش حال بودیلیخ.  داخل شدمای به در خورد و نی اتقه
بآلخره به حرف اومد و . نداشتم منتظر موندم تا خودش بگهچون حوصله حرف زدن 

  :گفت
  
  . زنگ زده بوددیمهش-
  
   گفت؟ی میخب چ-
  

  : شمرده گفتشمرده
  
  . گردهی بر مگهی ماه دشیگفت هرطور شده تا ش-
  
  : رو بغل کردم و گفتمماین. دمی رفت و از جام پرادمی خبر غم هام نی ادنی شنبا
  
  !یم کردواى نیما واقعا خوش حال-
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  : و گفتدی هم منو بوسماین
  
 ی چند ماه کنی اایخدا. رمی گی اونقدر خوش حالم که دارم پر مکتا،ی ی دونینم-

   شه؟یتموم م
  
-یههمه رو تو دلت گرفته های جاومدهی ندی مهشنیا! ی،ه !  
  

  : و گفتدی سرمو بوسبازم
  
  . خودشو دارهی بویهرگل-
  
 یاحساس کردم حالم داره بهتره م. ا شد و رفت حرف زدن با من پی بعد از کلماین

همه اش هم .  پشت سر هم اومده بودامیچندتا پ.  درآوردمبمی ام رو از جیگوش. شه
  . از طرف پرهام بود

  
  . خوندم که زنگ زدی هاشو مامی پداشتم

  
  الو؟-
  
   شد؟ی حالت خوبه؟ چکتا؟ی-
  
  . خراب کردروی همه چنایس. خوبم-
  
  : مکث گفتی کمبا
  
  . کنهی کار هارو خراب میهمه !  طور بودهنی همشهیهم-
  
  . شهی می چمینی ببمی صبر کندیدر هر حال با-
  
 از دهنم در ی خواستم زنگ بزنم به شبنم هرچیم.  با پرهام حرف زدمگهی دکمی

 خواست دست از سرم ی انگار خودش نمیول.  شدممونیاومد بهش بگم اما بعد پش
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 برنگشتم ی بودم و حتدهی تخت دراز کشیرو. و داخل شد به در زد یتقه ا. برداره
  : تخت نشست و گفتیلبه . نگاهش کنم

  
 یاما باور کن من ب. ی دونم از دستم ناراحتیم.  نداشتمیاما چاره ا. کتایببخش -

  .رمیتقص
  

 هی.  زبونش بند اومده بودچارهیشبنم ب.  و یه دفعه خوابوندم توى گوششبرگشتم
 دونم ینم! جاى انگشتهام رو صورتش باقى مونده بود.  بودطرف صورتش سرخ شده

.  کنمی صورت شبنم خالی خواستم حرصم رو رویانگار م.  کردمی کارنیچرا همچ
 هو بغض هی.  از دست همه خسته بودم،یاز دست زندگ.  شدمی موونهیداشتم د

  کردی اش گذاشت و سعنهیشبنم سرمو رو س. هی گرریسرکوب شدم شکست و زدم ز
  :زار زدم.  خوردهی ایلی رفته بود چه سادشی چارهیب. آرومم کنه

  
 عذاب بکشم؟ گناهم عشقه؟ مگه ینطوری ادی کردم که بایشبنم؟ آخه من چه گناه-

 کنه؟ لعنت به تو ی منو درک نمیچکیمن گناه کردم که عاشق شدم؟ آخه چرا ه
  ؟ی خوای می شد؟ از جون من چداتی از کجا پهوی! نایس
  

 خواست بره یم. شبنم هل کرده بود. ختمی ری به هم مزوی زدم و همه چی مداد
 سرو دنیمامان با شن.  رو هزار تکه کردمنهیآ.  بودختهیهمه جا بهم ر. دنبال مامان

 کتابها نشستم یرو.  داخلادیشبنم بهش اشاره کرد که ن.  درو باز کردمهیصدا سراس
  :و زانو هامو بغل کردم

  
 رو نایمن س.  انصاف داشته باشکمی کار کنم؟ ی چدی من با!شبنم؟ تو بهم بگو-

  ه؟یگناهم چ. بخدا دوست ندارم. دوست ندارم
  
  پس چرا باهاش ازدواج کردى؟-
  
  : فریاد گفتمبا
  
فکر مى کردم دوستش دارم اما بعدا فهمیدم که اینطور ! نمى فهمیدم!  خر بودم-

  !نیست
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  :بلند شد و گفت. ارهی دربینو از نگران که تنهام بزاره و بره مامادی بهتر دشبنم

  
  .ای رو تموم کن و پاشو بای بچه بازنیتو هم ا. نیمی خاله سشی رم پیمن دارم م-
  
.  بود نگاه کردمختهی رنی زمی که روی شکسته انهی آیبه تکه ها.  رفترونی بو

ارو  هنهیدوست داشتم انقدر آ!  از خودم بود؟ یکی، دوتا، ده تا، صدتاریچندتا تصو
 زده به یحساب. کتایخاک بر سرت !...  ازم نشون ندهیری تصوچیبشکونم که ه

 رو ی بچه لعنتنیا. دهی آخر نرسبه که ای شده؟ دنیمگه چ. ی شدوونهیپاک د. سرت
اگه پرهام واقعا . ی کنی زندگنای مجبورت نکرده با سیکس.  و خالصیاری مایبه دن

  . هم صبر کنهگهی تونه چند ماه دیدوستت داشته باشه م
  
 که تازه نای مامان اشی کردم و خواستم بلند شم برم پدواری افکار خودمو امنی ابا

تا . من عقلمو از دست دادم!  خدایوا.  بودختهیچقدر بهم ر. چشمم به اتاقم افتاد
 بود و با کله خوردم به لبه نی زمی کتاب که روهی کرد به ریاومدم قدم بردارم پام گ

  ... شد؟ی چدمینفهم گهی و دزی می
  

 بود با خشم دهی پوشیدی مرد که لباس سفهی.  بار چشمامو باز و بسته کردمچند
  !سینا. رونینگاهم کرد و از اتاق رفت ب

  
 خودم غوطه ور بودم یای دنیتو.  بودممارستانی تخت بیرو.  اطرافم نگاه کردمبه

 کمیاومدم . هی گرری زد زدنمیمامان با د.  اومدن داخلمهیکه مامان و بابا سراس
به دستم سرم وصل .  سرمو دستم احساس کردمی رو تویدیتکون بخورم که درد شد

  : و گفتکردمامان بغلم .  شده بودیچیبود و سرم باند پ
  
  . خدا رو شکر که بچه زنده است-
  
 بچه سفت نیا.  دونم چرا، نه بخاطر خودم ونه بخاطر بچه خدا رو شکر نکردمینم

 مو یاومده بود تا زندگ.  خواست من از دستش خالص شمی بود و نمهدی چسبایبه دن
  : و گفتدی به سرم کشیبابا دست نوازش.  که هست خراب تر کنهینیاز ا

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

374

  ؟ی کردنکارویدخترم چرا با خودت ا-
  
  . کردریپام گ. حواسم نبود!  بابادیببخش-
  
 هم به صورتم ی نگاهمی نیحت.  داخل شد و سرمم رو برداشتی با تک سرفه انایس

مامان .  من عسل هم قورتش دادهی شد با ی اخم کرده بود که نمیطور. ننداخت
  :دستمو گرفت و گفت

  
  .غذاتو بخور-
  

  : رو که جلوم بود کنار زدمو گفتمیسوپ
  
  . ندارملیم-
  

  .ی دو نفر غذا بخوری بجادیمگه دست خودته؟ تو با: مامان
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
 ی بچه رو نمنی من ا؟یاری نادمی رو ی لعنتی وجود اون بچه نقدری شه ایمامان م-

  .خوام
  
  : گفتیبابا با مهربون.  رفترونی بهم چشم غره رفت و از اتاق بنایس
  
  . رو دوشتهی بزرگتی تو اآلن مسئولی قبول کندیدخترم با-
  

  ! چند قاشق از اون سوپ مزخرف رو خوردمناچار
  

 بچه هم برام دردسر نیحاال ا. قب افتاده بودم روز بود که از درس و دانشگاه عچند
 دی وضع به وجود اومده بعنی رفتم دادگاه که با ای مدیپس فردا هم که با. شده بود

 بچه نی اومدن اای تا به دندی بود که بانی مشکلم انیو بزرگتر.  دونستم بتونم برمیم
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ن بود؟ خدا بگم آخه اآلن وقت حامله شد!  به تولعنت! اه.  کردمی صبر می لعنتی
   کارت کنه شبنم؟یچ
  

  : و گفتدیمامان صورتمو بوس.  مالقات تموم شده بودوقت
  
 فرصت نیتو اول.  شرکت عقب افتادهی از کارای سرهی. زمی رم عزیمن دارم م-

  .خداحافظ.  زنمیبهت سر م
  
از .  هم که زودتر از همه رفته بودماین. دمی گفتم و بابا رو بوسی لب خداحافظریز
  . زود اومد تو اتاق و درو بستیلیاما خ.  بمونه وحشت داشتمشمی پنای شب سنکهیا

  
 ی معنیلبخند ب.  اش گذاشتیشونی پی و ساعدش رو رودی دراز کشی تخت بغلیرو

  :زد و گفت
  
  کتا؟ی-
  

. سرمو به طرفش برگردوندم.  سرد اسمم رو صدا کرد که خودمم موندم توشاونقدر
  :و گفت گذرا بهم انداخت ینگاه

  
.  اش واست بمونهیمونی نکن که بعد پشیکار. نهی بببی نکن که بچه مون آسیکار-
   گم؟ی می چی فهمیم
  

چقدر سرخورده و . دلم به حالش سوخت.  نداشتم بهش بدمیجواب.  کردمسکوت
 سربه سرم گهی ساکت بود و دیلیخ.  شناختمی نبود که من میینایاون س!  بودنیغمگ

  . رفتی ازش نمنی ام جز اینتظارالبته ا.  ذاشتینم
  

 ونیسرشو م.  تخت نشستی و بلند شد و رودی کشیقی نفس عمدی سکوت منو دیوقت
  :دستاش گرفت و گفت

  
  ؟ی دوسش داریلیخ-
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  :نمی خواستم دیگه بهش دروغ بگم.  لبام رو تکون دادمی سختبه
  
  . از توشتریب-
  
خاک بر سرم ! اما پشیمون شدانگار می خواست یه چیزی بگه .  چشم هام زل زد تو

و . سریع پا شد و رفت... حتما چون حامله م گردنمو نشکوند. من هنوز زنش بودم
  . کردمهیمن در سکوت اتاق بغضمو شکستم و گر

  
هرچند .  کردمی استراحت مکمی دیبا. فردا دادگاه داشتم.  بعد به خونه برگشتمروز

 ی مدیاما با. هیستم حکمش چ دونیحکم دادگاه از همون موقع مشخص بود و م
  .رفتم

  
 بشم که پرهام دستم رو گرفت ادهیخواستم پ.  روز بعد با پرهام به دادگاه رفتمصبح

  :و گفت
  
 بده و تی رضانای سدوارمی هم صبر کنم اما امگهی چند ماه ددی دونم بایهرچند م-
  .چونهی مارو نپنی از اشتریب

  
 پرهام که منو دنی و با ددی هم رسانیهمون موقع س.  شدمادهی زدم و پیلبخند

.  فرمون گذاشتی بشه محکم بست و سرشو روادهیرسونده درو که باز کرده بود تا پ
 شد ی از کنارش رد می نکرد و وقتیپرهام هم نامرد.  بودرفتهیانگار شکستش رو پذ

 بای تقری با سرعت سرسام آورو روشن کرد نوی ماشعی سرنایس. واسش بوق زد
.  کردمدنی شروع به دوعیسر.  شدادهی پرهام رو گرفت و پی جلوتر جلو مترستیدو
چندتا چک به .  داده بودهی تکنی پرهام رو گرفته بود و اونو به ماشی قهی نایس

 ی چشمای رو به عقب هول بده اما خون جلونای کرد سی میپرهام سع. صورتش زد
ن دوتا رو از هم دور  داشتن اویمردم جمع شده بودن و سع. بود رو گرفته نایس

  : گفتمنایخودمو بهشون رسوندم و نفس زنان روبه س. کنن
  
  .دست از سرش بردار! یولش کن عوض-
  
  : داد زدمتیبا عصبان. دی شنی منو نمی کرد و انگار حرف های اما مقاومت منایس
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  مگه بهت نگفتم دست از سرش بردار؟!  شعوریب! احمق-
  
 شد و رهیپرهام و ولش کرد و به من خ. نایوش س خوابوندم تو گیکی مقدمه ی بو

 یاز تو.  شدنیمردم کم کم متفرق م.  شدنشیبدون هیچ حرفی رفت و سوار ماش
.  رو که گوشه ى لب پرهام بود رو پاک کردمی دستمال درآوردم و خونهی فمیک

  .پرهام رفت و من هم به سمت دادگاه برگشتم
  

 رو هشت ماه بعد ی دادگاه بعدخی تاری طور که حدس زده بودم قاضهمون
 دونستم ی نمی که حتی لعنتی اومدن اون بچه ای ماه بعد از بدنکی یعنی. گذاشت
  . هم نداشتیتی پسر و برام اهمایدختره 

  
دو روز بود که سر کالسام . حالم اصال خوب نبود. ماتم گرفته بودم.  خونه برگشتمبه
یک سال به تموم کردن .  خوندمی اکتابم رو برداشتم و چند صفحه.  کردمی مبتیغ

با حسابی که کرده بودم این بچه ی لعنتی اردیبهشت سال بعد . درسم مونده بود
البته می دونستم اون یک .  انداختی مقب کارام عی اومد و منو از همه ی مایبدن

شبنمو . روز بعد به کالس رفتم. ماه رو هم یه کاری بکنم و از درسام عقب نمونم
اما .  شبنم خانم بودینی بچه فقط خبرچنی زنده بودن الیچون دل. رفتم نگلیتحو

کنجکاو بودم بدونم چه . دی دی منو نمی خوش حال بود و ناراحتیلیشبنم انگار خ
  . رو نداشتدنشی اما غرورم اجازه پرسرهخب
  

  : خودش به حرف اومد و گفتبآلخره
  
  . دادتیمامانم بآلخره رضا.  چقدر خوش حالمی دونی نمکتای

  
  .اوردمی خودم هم نی خوش حال شدم اما برویلی خبر خنی ادنی از شنهرچند

  
  : دستمو گرفت و گفتشبنم

  
  .امی من نتونستم با وجدانم کنار بیول. ی دونم از دستم ناراحتی مکتا،ی-
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  : گفتمنیواسه هم.  کنمتشی اذنی از اشتری بومدی ندلم
  
 بچه به نی شه که ای کردم بد نمیر م اونقدرا هم که فک،ی دونیم.  ندارهیبیع-
 ایبه محض به دن.  دارمی خودم نگه اش نمشی روزم پهی یمطمئنم من حت. ادی بایدن

 من که به شی هم دوست نداره بچه اش پنایمطمئنن س. رمی گیاومدنش طالقمو م
  .خون اش تشنه ام بمونه

  
 ی و برگردیبش مونی پشدوارمی خوش حالم اما امیدی منو بخشنکهیهرچند از ا-

  . اتیسر خونه و زندگ
  
   شد؟یحاال بگو چطور شد که مادرت راض! الی خیب-
  

همه به .  رو واسم بگه که استاد اومد توهی داد و تا اومد قضهی تکی به صندلشبنم
  . درس رو شروع کردی کوتاهی و استاد بعد از احوال پرسمیاحترامش بلند شد

  
 ی هم توگهیمنو شبنم و چند نفر د.  رفتنرونیب از کالس اکثر بچه ها از کالس بعد

  .میکالس موند
  

 لمی تحوی ناراحت بود اما کلیلیمامانم خ. رازی سر رفتم شهی شیدو روز پ: شبنم
 دختر هی رو با نی گفت شرودمی رو پرسهیقض) خواهرش ( نیری از شیوقت. گرفت

 هیه خود شبنم راض شده و گفته اگهی قضالی خی بگهیمامان هم د.  گرفتنی پارتیتو
  .یبهرام رو بفرسته خواستگار

  
  . گفتمکی و بهش تبردمشی بغل کردم و بوسشبنمو

  
 حال خودمو واسه نی و دار امتحانات میان ترم بودم و درعری ماه بود و درگدی

 نکهی پنج ماه بودم و حاال شکمم با ایتو.  کردمی شبنم هم آماده میجشن عروس
صورتم پف .  که من حامله امدی شد فهمی دقت می کم بزرگ نشده بود اما باادیز

 کردم تا ی درس خوندن پر مبااکثر وقتم رو .  زشت شده بودمیلیکرده بود و خ
  . پشت سر بزارمتیامتحاناتم رو با موفق
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 ی شدم به سونوگرافی بچه رو بدونن اما من حاضر نمتی دوست داشتن جنسهمه
 خواستم بدونم اون بچه پسره یاما نم. شتم ندانکارمی واسه ایلیخودم هم دل. برم

  . هم نداشت که بدونمیتیدرواقع واسم اهم.  دخترای
  

 رو گرفته ممی کنه و منو برگردونه اما من تصمیونی چند بار خواست پا درمسارا
  . کرده بودمدایمن تازه پرهامو پ.  عوض کنمایحاضر نبودم پرهام رو با ادن. بودم

  
 بابا یحت. همه با سارا موافق بودن.  گشتی با قهر برمشمی اومد پی هر وقت مسارا

 خوندم که ی روز ها درس می هیاون روز هم مثل بق.  آوردی خودش نمیاما برو
  : گفتمدادی حرمت ها رو شکستم و با داد و بگهی دندفعهیا. سارا اومد

  
 بدم نایمن از س. ی لعنتی گردم به اون خونه ی برنمگهیمن د.  بفهمنوی سارا ا-
 برو و خواهش نجایحاال هم از ا.  خورهیحالم ازش بهم م. ی کن بفهمیسع. ادیم
  . بر نگردگهی کنم دیم
  
  : کرد و گفتیونیمامان پا در م.  با دست به در اشاره کردمو
  
  ... کردنی همچکتای دونم چرا ینم. سارا جون ترو خدا ناراحت نشو! ی وای ا-
  

 سارا ی خداحافظیصدا. مان به آشپزخونه رفتم مای من بدون توجه به حرف هااما
  : بلند گفتی وارد آشپزخونه شد و با صداتی با عصبانماین. دمیرو شن

  
 ی هم حدییبخدا پر رو. ی شورشو درآوردگهی د؟ی کشیواقعا تو خجالت نم-

  . رفتهادتیتو ادبت . داره
  

  : گفتمای ن رو بهی جدیلی حال خنیبا ا.  بودی از دستم عصباننباری هم ابابا
  
  .یبهتره به اعصابت مسلط باش.  خودتو کنترل کنماین-
  
  : و گفتدی کوبزی می دستشو محکم روماین
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 ی شعور نمی بیدختره ! ی دخترو پر رو کردنی انقدری توئه که اریبابا همش تقص-
  ... بزنمش کهنیهمچ.  گهی داره میفهمه چ

  
.  بودمدهی ندی عصباننقدری رو امایتاحاال ن.  زدن من جلو آوردیلی سی دستشو براو

  : بلند گفتیبابا، با صدا. نه از ترس بلکه از تعجب. زبونم بند اومده بود
  
  !برو تو اتاقت. مای نگهی بسه د-
  
بابا حالش خوب .  از آشپزخونه رفت و به اتاق خودش رفت و درو محکم بستماین

 ی وقتادمهی که یی تا جا. گرفتی وقت بابا باهام دعوا نمچی دونم چرا هینم. نبود
 برخورد متی با مالشهی کرد اما با من همی اش مهی کرد بابا تنبی می کار اشتباهماین
  . کردیم
  
 رو از خودم مای نومدیاما دلم ن.  به اتاقم رفتممای هر حال بلند شدم و منم مثل نبه

نداد  جوابمو یوقت.  در اتاقش و چند ضربه به در زدمیرفتم جلو. نمی ببدهیرنج
کتابشو بستم و خودمو تو .  خوندیداشت کتاب م. خودم درو باز کردم و داخل شدم

  : گفتمی حوصله گیبا ب.  هنوز اخم کرده بودیول.  نوازشم کردماین. بغلش انداختم
  
  ؟یآشت. ماین-
  
  . بد بودیلیرفتارت خ. رینخ-
  

  : شدم و گفتمبلند
  
  .ستمی نمونیمن از کارم پش. ی که قهریقهر. به جهنم-
  
فردا . رازی شمی رفتی مدی شبنم بود و بایپس فردا عروس.  رفتمرونی از اتاق بو

  . کردمی جمع ملموی وسادیبا. میپرواز داشت
  

 جون زیعز. می شدادهی پنای جون ازی خونه عزیجلو. می رفترازی بعد همه به شروز
  : و گفتدیصورتمو بوس
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  ومده؟ی ننایپس شوهرت کو دخترکم؟ س-
  
 کی آپارتمان کوچهی زی عزیخونه .  رد شدم و داخل خونه شدمزی از کنار عز اخمبا

 خونه هم نی زن تنهام همری پهی من ": گفتی دوست داشت و منطوریخودش ا. بود
 خودشون شی جون رو ببرن پزی کرده بودن عزی سعیلی بابا و عمه خ"!هیادیواسم ز
 کنه ی بچه هاش زندگشی پادیه ب رفت و معتقد بود که اگی بار نمری جون ززیاما عز
  ! مزاحمشونهیبه نوع

  
  : بلند گفتی جون با صدازیعز
  
مگه چشه که !  آقا،ی شوهر دار؟ی کار کنی چی خوایدختر تو م! خاک بر سرم-
 ی آبت؟ صد هزار اهللا اکبر که شوهرت خوشگلای نونت کمه ؟یری طالق بگی خوایم

   دختر؟ی خوای می چگهیآخه تو د!  دارهنیداره، پول داره، خونه داره ، ماش
  
  : مبل بلند شدم وگفتمی رواز
  
   کنه؟ی درکم نمیچکیآخه چرا ه.  جونزی خوام عزی میآزاد-
  
  .ی و تو مقصرناستیچون حق با س: ماین

  
  : چشم غره رفتم و گفتمبهش

  
  .ستی من به تو مربوط نیزندگ-
  

ث باال نگیره رفتم تو برای اینکه بح!  منقبض شد و سعی کرد خودشو کنترل کنهفکش
 دنبالم ادیقرار شد خودش ب.  اومدمرازییه اتاق و به شبنم زنگ زدم و گفتم که به ش

  . خونه شونمیتا بر
  
 کردم و همراه هم به خونه شون یباهاش روبوس.  در بودی ساعت بعد شبنم جلومین

ده  باعث شی دونم چینم.  بودی مهربونیلیمادرش برخالف تصور من زن خ. میرفت
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. می به اتاق شبنم رفتیبه هر حال بعد از سالم و احوال پرس. بود که به شبنم زور بگه
  :با خنده گفتم.  داشتادیعروسک ز.  بودیاتاق قشنگ

  
  ه؟ی عروسکا چنیا. تهیتو فردا عروس! دختره گنده-
  

  : کرد و گفتاخم
  
  ! با عروسکام، نهیول.  کنی شوخی خوای میبا هرچ-
  
  .هووم-
  
  :تو هوا گرفتش و گفت.  پرت کردم طرفش عروسکهی

  
  ؟ی کشیخجالت نم. ادی مایپس فردا بچه ات دن! زن گنده! وونهید-
  
 دادم و از کوره ی اومد کنترل اعصابمو از دست می اسم بچه می دونم چرا وقتینم

  . رفتمیدر م
  

  :شبنم کنارم نشست و گفت.  برگردوندمرومو
  
  !لوس! ی خواد قهر کنینم!  خبلهیخ-
  
  . کنمی می آشتی کنی اصرار میلیباشه حاال که خ-
  

به .  اومدنی و بابا بعدا مماین. می رفتی جون به عروسزی بعد با مامان و عزروز
. بهرام که تو آسمونا بود. میدی شبنم خودش بلندم کرد و با هم رقصدنیمحض رس

  :فتبهرام دست شبنمو گرفت و گ.  تالش کرده بودنیلی خدنی به هم رسیواسه 
  
  .امشب شبنم فقط مال منه-
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 یکیتا نزد.  هم اومدنمای ساعت بعد بابا و نمین.  و به سمت مامان برگشتمدمیخند
 رخت خواب ی خسته و کوفته خودمو تومی برگشتیوقت. میدی و رقصمی صبح زدیها

  . چشم هامو بستم خوابم بردنکهیانداختم و به محض ا
  

اما واسه من که منتظر به دنیا . ود گذشت نو هم اومد و واسه بقیه خیلی زسال
  .اومدن این بچه ی لعنتی بودم هر روزش مثل یک سال بود

  
ترم .  هم نداشتمانوی وقت واسه پیحت.  تمام وقتم رو با درس پر کرده بودمبایتقر

 رو مانیدکتر وقت زا.  نه ماه بودمیاواسط اردیبهشت من تو.  هم تموم شدیتابستان
  . زده بودهگیواسه پنج روز د

  
از صبح . می زدی آشپزخونه حرف میاون روز با مامان تو!  اردیبهشت بودشونزدهم

 رو حرف دکتر حساب کرده یلیخ.  آوردمی خودم نمی برویزیدرد داشتم اما چ
مامان با . دمی دوییبه طرف دستشو.  شدسی دفعه احساس کردم لباسم خهی. بودم

  :وحشت دنبالم اومد
  
  ؟ی درد دارده؟یا رنگت پر چرکتا؟ی شده یچ-
  

 نی زنگ زد و لباس هامو پوشوند و منو سوار ماشمای بغلمو گرفت و به نری زمامان
 در یجلو. ادی لبم خون مدمیاحساس کردم انقدر که از درد لبمو گز. کرد

 دکتر زنان اومد قهی گذاشتن و بعد از چند دقلچری وی دوتا پرستار منو رومارستانیب
  ... شدی چدمی نفهمگهی دو کمرم احساس کردم ی رو تویسوزش.  سرمیباال

  
 یفی ضعیبا صدا. دهنم خشک شده بود.  سرم بودی که باز کردم مامان باالچشم
  :گفتم

  
  !آب-
  

  : سرم اومدی از باالی زنیصدا
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 ی هستی زننی پرسن، شما اولی از بچه شون مانی به هوش می زن ها وقتیهمه -
  ! پرسهیحال بچه اش نمکه بعد از به هوش اومدن از 

  
 ومده؟ی ننجای انایچرا س.  چرخوندمگهی طرف دهیسرمو به .  بهش ندادمیتیاهم

  ! بچه شهشی و پنهی منو ببختی خواد ریحتما نم
  

  : و گفتمدمیلبمو گز.  شکمم احساس کردمری رو زیدی شددرد
  
  !آخ-
  

 مایظه بعد بابا و نچند لح.  رفترونی و از اتاق بدی مو بوسیشونی پی با مهربونمامان
! نه بخاطر مادر شدنم. خودم هم خوشحال بودم.  گفتنکیداخل شدن و بهم تبر

 یمامان م.  شدمکی ام نزدی کردم به آزادیچون احساس م! بخاطر رها شدنم
  : برگردوندم و گفتمرمو رو که بغلش بود بهم بده که من سیخواست بچه ا

  
  ؟ سر جاشی رو بزاری لعنتنی اشهیمامان م-
  

  : با تشر گفتمامان
  
  ؟ینی بچه تو ببی خوای نم؟ی چیعنی-
  
  : بلند گفتمی صدابا
  
  ... دایمشکل. نمی خوام ببینم! نه، نه-
  

 داد و مایمامان بچه رو به ن.  که داشتم مانع از تموم کردن جمله ام شدیدی شددرد
ت و موهام رو مامان کنارم نشس.  رفتمایبابا هم به دنبال ن.  رفترونی از اتاق بماین

  :کنار زد و گفت
  
تو اآلن . ی کودکانه برداری های بازنیبهتره دست از ا. ی مادر شدگهی تو دکتا؟ی-
  . دارهازیاون به آغوش تو ن. ی بدری و بهش شی بچه تو بغل کندیبا
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  : هامو بستم و گفتمچشم

  
 نیول بد شون پیکی شه به ی مدای ده پری شی زنا نی از ایلی خمارستانی بنی ایتو-

  . بدهری هم شنای سیتا به بچه 
  

  . کنهی مامان با تعجب نگام مدمی هامو که باز کردم دچشم
  
   گن؟ی میآخه مردم چ-
  
  .ستیواسم مهم ن.  خوان بگن، بگنی میمردم هرچ-
  

 نی ایدو روز بعد به خونه برگشتم و تو.  رفترونی از اتاق بتی هم با عصبانمامان
  . بودمی وضع راضنی و من هم از اومدی ندنمیم به د هکباری ی حتنایدو روز س

  
 زودتر از مای ننکهیاما مثل ا.  رفتمنیی شدم و به پاداری روز بعد زودتر از همه بصبح

  :با لبخند گفت. من حاضر و آماده بود و ظاهرا صبحانه اش رو هم خورده بود
  
  ؟ی عجله داریلی خنکهیمثل ا! زی سحر خی آقاریصبح بخ-
  
  : گفت خندهبا
  
  ! شه های مری شن؟ دی نمداری چرا بنای شه عجله نداشته باشم؟ مامان ایمگه م-
  
  !هنوز سه ساعت مونده!  شهی نمرینترس د-
  
  . شدنداری خواستم برم آماده شم که مامان و بابا هم بی و مدمی صبحانه رو چزیم
  

احساس . د بود که وارد شی نفرنی آخردیمهش. میدی بود که رسازدهی حدودا ساعت
به طرفمون اومد و .  بهتر از من نداشتی هم حالماین. کردم پاهام به لرزه افتاده
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 مای دونم نینم. دی چکی صورتمون می محابا رویاشک ب.  بغلم انداختیخودشو تو
  .چطور تونسته بود خودشو کنترل کنه

  
 ی مهیر قرار بود و گی هم مثل من بسایپر. دشی رو بغل کرد و بوسدی هم مهشمامان

 شده رهی خدی به مهشماین.  با هاش دست داددی بود که مهشی نفرنی آخرماین. کرد
 رو ول کرد و از مون دی دفعه دست مهشهی. بود و اشک تو چشم هاش جمع شده بود

 می بوددیفقط منو مهش.  نداشتنمای به نی بودن و توجهیهمه مشغول کار. دور شد
  .رهیاشو بگ اشک هی نتونست جلومای نمیدیکه فهم

  
  : با تعجب گفتدی مهشمی شدنی سوار ماشیوقت

  
  دمش؟ی کجاست؟ ندنای سکتا،ی یراست-
  

 با مای انداخت و نمای پرسشگر به نی با تعجب نگاهدیمهش.  کردم و جوابشو ندادماخم
  : گفتیزیلحن تمسخر آم

  
  . ترکش کردکتای-
  

  :با لکنت گفت!  وا شدخشی انگار دیمهش
  
   چش بود؟نای؟ مگه سآخه چرا... یعنی-
  
  . شروع نکنگهی کنم تو دی خواهش مدیمهش-
  

  : غمزده اش رو به چهره ام دوخت و گفتنگاه
  
  ...پس! ی بچه دار شددمی شنسایاز پر-
  
  : تشر گفتمبا
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 شه ی چون اعصابم متشنج میاری بادمی نکن یسع.  کنمی خواهش مدیمهش-
  !ناستی سشی هم پیدرضمن اون لعنت

  
  ...کتایاما -
  
  !ادامه نده-
  

 خودم شی خودشون بره و اونو پینزاشتم به خونه .  نزدی حرفگهی هم ددیمهش
 همه دی داده بود و قرار بود به مناسبت برگشت مهشبی ترتی مهمونهیمامان . بردم

  : نگاه مهربانش رو به مامان دوخت و گفتدیمهش. رو دعوت کنه
  
  . کنمیفراموش نم لطفتون رو نی وقت اچیه! نیمیممنون خاله س-
  

  : با خنده گفتمامان
  
  !ی چهارسال لهجه گرفتنی ای تو تو،یراست!  خالههی چه حرفنیا-
  

  : و گفتدی خنددیمهش
  
  . امیرانی اهی شهی هم حرف بزنم همیمن با هر لهجه ا-
  

  :با خنده گفتم.  نگاهش کرد و ما رو تنها گزاشتنی تحسی دهی با دمامان
  
  چه خبر؟! خب زن داداش-
  

  : زد و گفتی محولبخند
  
  ... منی دونیتو که م! بهم نگو زن داداش-
  

  : به اون راه زدمو گفتمخودمو
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  . دوست دارهی تو رو هر طور که باشمایمطمئنم ن!  موردهی تو بینگران-
  
  : شد و گفترهی نامعلوم خی نقطه ابه
  
  . کنمی طور فکر نمنیاما من ا-
  

  : بحثو عوض کنم گفتمنکهی ایبرا
  
  ومد؟ی چرا پدرت نیاستر-
  

  : زد و گفتی تلخپوزخند
  
 خوام برگردم ی بهش گفتم میوقت. ستیاون؟ اون که بود و نبود من براش مهم ن-
 من و اون با ی دونی ندونه تو که میهر ک.  از خودش نشون ندادی عکس العملچیه

اه  هم به فرودگی واسه خداحافظی باورت نشه اما، حتدیشا. می ابهیهم چقدر غر
  .ومدین

  
 ی وقتدیمهش.  باشهالی خی حد بنی پدر تا اهی شه یمگه م.  تعجب دهنم باز مونداز
  : تعجب کردم گفتدید
  
بود و نبودش برام مهم .  احساس شدمیمنم مثل خودش ب. خودتو ناراحت نکن-
  .ستین

  
  : چشمک زدم و گفتمدیبه مهش.  در زد و داخل شدمای لحظه ننی همیتو
  
  . استراحت کنکمیتوهم . مان کمک کنممن برم به ما-
  
 به مامان کمک نکهی ایبجا.  کنه از اتاق خارج شدمی بتونه اعتراضنکهی قبل از او

 انویبا باز و بسته شدن در اتاقم منم پ.  نشستم و شروع به نواختن کردمانویکنم پشت پ
.  شدی سرخ شده از اتاقم خارج می بود که با چهره اماین. زدن رو متوقف کردم

 سرشو دی مهشدمی داخل شدم و دعیسر.  موضوع رو بهش گفتهدی مهشدمیفهم
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سرشو بلند کردم و بغلش کردم و .  کنهی مهی بالش و داره زار زار گریگذاشته رو
  :گفتم

  
   زد؟ی بهت حرف بدمای ند؟ی مهش-
  

  : گفتهی گرونیم!  بزنهی زاشت حرفی اش نمهی هق گرهق
  
  !ادی از من بدش مماین... امین! کتای بد بختم یلیمن خ-
  
  : گفتمی لبخند تصنعبا
  
  مگه دست خودشه؟!  غلط کردهماین-
  
  . نگاهم کرد و سرشو به حالت تاسف تکون دادکمی

  
 دایمگه از من بدبخت ترم پ! نه! شبنم از من بدبخت تر بود!  به حالش سوختدلم

طالقمو !  ندارمی مشکلگهیمن که د! اصال مگه من بدبختم؟!  شه؟یچرا نم!  شه؟یم
حاال اگه !  کنمی که دوستش دارم ازدواج می هم با کسگهی و چند وقت درمی گیم

 هی کنن و بعد ی باهام قهر موقشفوق ف! ؟یچیه! ؟ی نشدن چیبابا و مامان راض
اما مگه قرار نبود من !  سراغمانی آره و دوباره میمدت خودشون دلشون طاقت نم

من !  تونم؟یچرا نم!  تونم از خونوادم جدا بشمینممن که ! س؟یبا پرهام برم انگل
 می آی باهم میی شد دوتادای پی رم و هروقت فرصتیپس باهاش م! عاشق پرهامم

 ی تنها ممای و ندیآخه اونا بعد از ازدواج مهش! می زنی و به مامان و بابا سر منجایا
  !شن

  
 اومده بود دیزار امبا ه! دیطفلک مهش!  رفته بودادمیپاک ! مای و ندی مهشیراست

  ...اما حاال! رانیا
  
 یانگار تو!  شده بودرهی بود و به سقف خدهیرو تخت دراز کش.  نگاه بهش کردمهی
 ی چشمش می قطره اشک از گوشه هی بار هیهر چند لحظه !  بودگهی دیای دنهی
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 رونی نتونستم تحمل کنم و بلند شدم و از اتاق بگهید!  گرفتشیدلم آت! نییاومد پا
  .رفتم

  
 نی لم داده بود و صورتشو بی صندلی روماین.  رو زدم و داخل شدممای اتاق ندر

  :خودمو به اون راه زدمو گفتم!  کرده بودمیدستاش قا
  
  !ی داشته باشدی حرفا با مهشیلی کردم خیفکر م-
  
خودت ! خودتو نزن به اون راه! ی خر خودتنکهی ایعنی!  دار بهم کردی نگاه معنهی

  !ی دونی مزویهمه چ
  
!  همه راهو اومدهنیاون فقط به خاطر تو ا! ی کمک کندی به مهشدیتو با! ماین-

  ....خب! ی درکش کندیتو هم با! بگه دوستت داره!  بهت بگه عاشقتهنکهی ایبرا
  
  : حرفم اومد و گفتونیم
  
  ...دی که مهشی دونیتو م-
  
 ی پاری زدی حاال نبا!ی بودی ای تو که آدم منطق؟یاما تو چ.  دونمیآره،آره م-

 اشتباه از دمیشا!  اشتباه کردههیخب ! اون تو رو دوست داره! ی کنی خالدویمهش
! ی که دوستش داری کردی بهش ثابت مدیبا! ی داشتی نگه اش مدیتو با! تو بود
فقط !  کرد؟ی نگات می تو فرودگاه چطورادتهی!  نهای بود که بره دی تردیاون تو

 و فقط لبخند ی نگفتیچیاما تو ه! ا با جون و دل قبول کنه بمون تیمنتظر بود بگ
 که به ی اگه رفتیعنی!  ده؟ی می ای چه معننی ا"!داری ددی به ام": ی و گفتیزد

  !ی باز، خوش اومدیاگرم اومد! سالمت
  
  : لحن آروم تر ادامه دادمهی با
  
بخاطر ! طر توفقط بخا! اما حاال برگشته!  پناه بردبهی غرهی به ی پناهیاون از ب-
 و مثل همون موقع دوستش ی بهش پناه بددیتو هم با!  بهت بگه دوستت دارهنکهیا

  ! اما نه کمترشتر،یب! یداشته باش
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  : و گفتمدمی کشیقی عمنفس

  
 نی از اشتری و بششی اآلن برو پنی همیحاال اگه همون حسو نسبت بهش دار-

اگرم ! شی خوای وجود م و با تمومیبهش ثابت کن که دوستش دار! عذابش نده
 دونم اگه بمونه هم یچون م!  اآلننیهم!  بهش بگو که برگردهی دوستش ندارگهید

  !ی دی هم اونو عذاب مینی بیخودت عذاب م
  
پامو که از اتاقش گذاشتم .  تنهاش بزارمدمیبهتر د.  زدی نمی ساکت بود و حرفماین
از . دمو بهش رسوندمبا سرعت خو. دمی شندوی بلند مهشی نفس های صدارونیب

 یاز چشمهاش اشک م!  برسونهفشی خواست خودشو به کیتخت افتاده بود و انگار م
 هی!  دست و پامو گم کرده بودمو شده بودم جیگ. دی کشی مقی عمیاومد و نفس ها

 اش رو ی اسپرفشوی رفت سراغ کعی سردی مهشدنی اومد داخل و با دمایدفعه ن
  !درآورد

  
 دی مهشیچند لحظه بعد نفس ها!  بود از تنش درآوردمدهیوش رو که پی تنگلباس

 و محکم دی مهشماین!  م گرفته بودهیمنم گر.  کردی مهیآروم تر شد اما همونطور گر
 و دیمهش.  کردمهی هو بغضم شکست و منم شروع به گرهی! دیبغلش کرد و سرشو بوس

  : گفتمهی خنده و گرونیم.  با تعجب نگام کردنماین
  
  !ی داداشمو ازم گرفتومدهین!  توئهریمش تقص هه؟یچ-
  

بلند شدم و ! نیی و بعد سرشو انداخت پامای نگاه به نهی نگاه به من کرد و هی دیمهش
 هر دی رو دوست داره که مهشدی اونقدر مهشمای دونستم نیم. تنهاشون گذاشتم

  !ادی نممای هم داشته باشه به چشم نیمشکل
  

  :فت با عجله اومد باال و گمامان
  
   کجاست؟دی شده؟ مهشیچ-
  

  : و گفتمنیی زدم و دستمو دور شونه اش انداختم و با خودم بردمش پالبخند
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 نیماهم بهتره مزاحم ا!  زننی حرف مگهیدارن باهمد! عروست!  نه ماماندیمهش-

  !میدوتا مرغ عشق نش
  

قرار !  به هم محرم شدندی و مهشمای و نمی گرفتکی مراسم عقد کوچهی روز بعد سه
 هی نی همی خونه شون که توی و اون دوتا رو راهمیری جشن بزرگ بگهیبود ماه بعد 
  .می شد کنیماه آماده م

  
تا درو باز کردم و . رونی برم بی واسه هوا خورکمی خواستم ی قبل از دادگاه مروز

 نهیاز تو آ.  توجه بهش گاز دادم و رفتمیب. دمی رو دنای سنیدنده عقب گرفتم ماش
پشت .  نشدمادهی پنی پارک نگه داشتم اما از ماشیجلو.  پشت سرمهدمی کردم دنگاه

 بود و واسه منت ی عصبانیلیظاهرا خ. دی کوبشهی شد و به شادهیسرم نگه داشت و پ
 جوابمو بده با نکهیبدون ا.  شدم و سالم کردمادهیاز ترسم پ.  بودومدهی نیکش

  : گفتدیحالت تهد
  
فکر نکن اومدم منتت رو بکشم که .  گمی میدارم چ نیخوب گوشاتو وا کن بب-

 واسم روشن ی همه چگهید. ی هستیفی چه آدم پست و کثدمیچون فهم! نه! یبرگرد
همه ى دوستت دارم هات دروغ . حاال مى فهمم که همه ى حرفات دروغ بود. شد
 ی تو بهم گفت،ی دروغ گفتمتو به. من خر، ساده رو بگو که با حرفات خام شدم. بود

 دادگاه یاون روز جلو. اما من حرفتو باور کردم. ستی نیچی هی تو و اون عوضنیب
 کرده یکیبا هم دست به .  کشتمی تو رو مدی رو بزنم باوونی اون حنکهی ایبجا
  !؟یچرا الل شد!  هان؟ن؟ی رو بکشگناهی بی اون بچه نیبود

  
 ی تعجب نگاهمون م که کنارمون بودن بایمردم.  گفتی جمله ها رو منی اادی فربا

 با نایس.  رفتنی و مدنی کشی شدن راه شون رو مرهیکردن و بعد از چند لحظه خ
  : آروم تر ادامه دادکمی یهمون لحن ول

  
من سر حرفم . ی بموننجای ادی خوام بگم نبایم.  بهت بگمیزی چهی خوام یحاال م-

حاال هروقت که می ...اما اگه یه موقعی... اما.  شمیهستم فردا تو دادگاه حاضر م
خواد باشه، برگردی و ادای مادر های فداکارو دربیاری به والی علی زنده ت نمی 

  ؟یدیفهم. زارم
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  !"آره" یعنی تکون دادم که سرمو

  
  : نفرت نگاهم کرد و در ادامه ی حرف هاش گفتبا
  
 ی نگرد که برای وقت دنبال کسچیاما ه! ی کردانتیتو به احساس پاک من خ-

 مدت از اونم هی و بعد از ی باهاش بمونی تونی بمونه چون خودت نمشتی پشهیهم
! اینو بدون که اون همون بالیى رو سرت میاره که تو سر من آوردى. ی شی مریس

  !برمیگردىاما مطمئن باش که یه روز پشیمون ! نفرینت نمی کنم
  

ودم که  شده بودم اما خوش حال بری که تحقنیمنم با ا.  و رفتدی راهشو کشبعد
من تا سه ماه .  مشکل بودهی وسط فقط نی ایول. رمی گی مو می آزادیفردا برگه 

 ی می مامان و بابا رو راضدی سه ماه بانی ایحق ازدواج با پرهام رو نداشتم و تو
  ! دونمی خودمم نم؟یحاال چطور. کردم

  
اگه . شتم دایبی عجیدلشوره .  بودومدهی هنوز ننایس.  روز بعد به دادگاه رفتمصبح

 مدت اونقدر الغر شده بودم که خودم نی ایتو.  کردمی صبر مدی اومد بازم باینم
 همونطور که قول داده نای و سدیبآلخره انتظار به سر رس!  اومدی ام بدم مافهیاز ق

  . نگاهم کنه کنارم نشستنکهیبدون ا. بود اومد
  

 یبآلخره برگه آزاد. دمی نفهمیچی هی قاضی دلم نبود دو از پند و اندرز های تودل
 ی زننی من اولدیشا.  اومدمرونی از دادگاه بی خاصجانیبا شوق و ه. ام امضا شد

 اما آروم، آروم از پله ها نایس!  خوش حال بودهنقدریبودم که از طالق گرفتنش ا
اشک تو چشماش . ن شم که چشمم بهش افتادی خواستم سوار ماشیم.  اومدی منییپا

  . بهش زدم و گاز دادم و ازش دور شدمیخندپوز. جمع شده بود
  
 مبهم بهم یمامان درو باز کرد و با نگاه.  گرفتم و به خونه برگشتمینیری راه شنیب

 ای زوج دننی برگردم و بگم ما خوشبخت ترنای بود همراه سدواریانگار ام.  شدرهیخ
  !میهست

  
  : رو جلوش گرفتم و گفتمینیری و شدمی بوسصورتشو
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  ! جون، بآلخره آزاد شدم مامانایب-
  

تا حاال .  و به اتاقش رفت و درو محکم بستدی کوبزی می رو روینیری جعبه شمامان
 بود که من نیمهم ا! اما برام مهم نبود.  بودمدهی رو از مامان ندی رفتارنیهمچ

  ! راحت شدمنای از دست سگهید
  

لبخند زدم و . د مو برداشتم و تا خواستم به پرهام زنگ بزنم خودش زنگ زیگوش
  :جواب دادم

  
  .سالم-
  

  : رفتم گفتمی به اطراف انداختم و بلند شدم و همونطور که به طرف اتاقم مینگاه
  
  . تموم شدزیمژده بده که همه چ-
  

  ! داد ساکت باشهحی داشتم پرهام خوش حال بشه اما پرهام ترجانتظار
  
  ؟یقطع کرد. الو، پرهام-
  
  !گوشم باتوئه! نه-
  
  . تموم شدزی گم همه چی م؟یدیشن-
  
  .ی کردیکار درست.  گمی مکیتبر-
  

  : پشت سرم بستم و گفتمدرو
  
  !یستی رسه خوشحال نیبه نظر م-
  
  . باشمی فکر سور و سات عروسدیاز اآلن با.  خوشحالمیلینه، اتفاقا خ-
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  : از ته دل کردم و گفتمی اخنده

  
  از کجا معلوم که جواب من بله است؟-
  

  :گفت مکث کرد و یکم
  
  !خداحافظ-
  
 کس از طالق گرفتنم خوش حال نبود اما چی هنکهیبا ا! اوردمی رفتارش سر در ناز

  ! شدی خوش حال مدیپرهام با
  

 یای عاشقونه شون غرق بودن که اصال متوجه دنیای اونقدر تو دنمای و ندیمهش
  .اطرافشون نبودن

  
منو !  رفت دنبال کارهانی برد و خودش با آرمشگاهی به آرادوی مهشمای نی عروسروز

چون !  بوددی مهششنهادی پنیالبته ا. می کردی منیی و شبنم هم حجله رو تزسایپر
 مامان شگریقرار بود بعد از کارهامون آرا. می کننییدوست داشت ما حجله ش رو تز

  . کنهشی خونه و ما رو هم آراادیب
  

 و میکنار هم نشسته بود. می اومدن ما زودتر به باغ رفتی مرتری ددی و مهشمای نچون
 و مای ن"! مبارک باداری ی ا" که با شروع شدن آهنگ میدی خندی و ممی گفتیم

 رفتن و گاهی کردن و بعد به جای داخل شدن و اول با همه سالم و احوال پرسدیمهش
  :دمی پرهامو شنی صداهوی کردم که ی نگاه مهیمن نشسته بودم و به بق. نشستن

  
  !مایخوش بحال ن-
  

 فی هاشو بدم اما حی محلی خواست جواب بی دلم میلیخ.  و نگاهش کردمبرگشتم
  ! تونستم رومو ازش برگردونمی نمیکه اونقدر دوستش داشتم که حت

  
  : زدمو گفتملبخند
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  ! شمای عروسشاهللایا-
  

 اومد از یدلم نم. دی رقصی قشنگ میلیخ.  زد و دستمو گرفت و بلندم کردی اقهقه
 کی بلند موزی و هورا با صداغی جیاغ ها خاموش شده بود و صداچر. امیبغلش درب

.  چرخوندی داد و منو با خودش میپرهام کمرمو محکم فشار م!  شده بودیقاط
 قدم از قدم بردارم چشمم به تمتا خواس. چراغ ها که روشن شد از بغلش دراومدم

 نهمهی انیاآلن ببا خودم گفتم .  بود قبض روح بشمکیاز ترس نزد!  افتادنایچشم س
ولی سینا خیلی . اصال ما که طالق گرفتیم! نه بابا.  محکم بخورمیلی سهی دیآدم با

 نای امای بهم انداخت و به سمت نی تفاوتی نگاه بنایاما برخالف تصورم س! حساسه
  . کردی گفت و باهاشون احوال پرسکی و بهشون تبرترف
  

  : دستمو گرفت و گفتپرهام
  
  ده؟ی رنگت چرا پر؟ید واستانجایچرا ا-
  

  : زدمو گفتمی ای معنی بلبخند
  
  ؟یاری آب برام بوانی لهی شه یم!  کنهی درد مکمیسرم ! ستی نیزیچ-
  

! ارهی نشوند و خودش رفت تا برام آب بی صندلهی ی سرشو تکون داد و منو روپرهام
 دیه مهش دفعهی.  زدی حرف مدی و مهشمای روبه روم بود و هنوز داشت با نقای دقنایس

 دونم چرا بهش لبخند ینم.  به حالت تاسف تکون دادیبرگشت و نگام کرد و سر
 س گهی دی که حواسش جادی مهشدنی دبا بود دی که انگار مخاطبش مهشنایس. زدم

 شد و رهی به چشم هام خی من چند لحظه ادنیبا د.  دنبال کرددوی نگاه مهشریمس
  . روشو برگردوندعیبعد سر

  
 اون ادی دفعه هی.  که با من داشت براش زنده بشهی خواست خاطراتی دلش نمدیشا

 ترسم نتونمم خودمو یم!  ترسم به چشم هات نگاه کنمی م": که بهم گفتیلحظه ا
 باهم ازدواج ی افتادم که وقتی اون لحظه اادی "!کنترل کنم و بغلت کنمو ببوسمت
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 تونم تو چشمات نگاه ی م راحتالی خبا گهی حاال د": دستمو گرفت و بهم گفتمیکرد
  "!کنم

  
 پرهام یاما با صدا!  که باهاش داشتم تو ذهنم زنده شدی خاطراتی دفعه همه هی

 ازش گرفتم وانوی زدم و لیلبخند.  و محو شدندنی خاطرات پر کشنی ایانگار همه 
 نای گذاشتم برگشتم و دوباره به سزی می رووانوی لیوقت. دمیو همه ش رو سر کش

 ی بودن که با هم صحبت ممای و ندیمهشفقط !  نبودگهی دنایس! اما نه! نگاه کردم
  ! شد؟ی چنایپس س! کردن

  
!  گشتمی منایاما من همش دنبال س.  کنارم نشست و مشغول حرف زدن شدپرهام

 دفعه چشمم بهش افتاد که داشت با مامان و بابا هی! دنبال خاطرات محو شده
  ! خواست بره؟ی می زودنیبه ا!  کردی میخداحافظ

  
  اصال به من چه؟!  زدی رفت و به بچه اش سر می مدی باحتما

  
 گه؟ چرا به ی می چنیا!  خوردیلب هاش تکون م.  و به پرهام نگاه کردمبرگشتم

  حرفاش گوش نکردم؟
  
  ه؟ینظر تو چ-
  
  ؟یهان؟ درمورد چ-
  
  ؟ی درمورد چی گی زنم تازه می ساعته دارم حرف مکی حالت خوبه؟ من کتای-
  
  .حواسم نبود! ببخش-
  

 ی میباغ کم کم داشت خال.  رفتنی می خوردن غذا به سالن غذا خوری برامهمانها
 دستمو گرفت دیمهش.  که غذاشونو صرف کرده بودن رفتممای و ندیبه طرف مهش. شد
  : و گفتدی دور چرخهیو 
  
  ؟ی شام بخوری ریچرا نم-
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 تا با لنگه یحاال حاال ها وقت دار نترس، ؟ی تنها باشمای با نی خوای کلک؟ مهیچ-

  ! تو سرشیکفش بکوب
  
  !ی رو بدبخت کردنای سچارهیمگه من مثل تو ام؟ ب-
  
 نداره یتی انگار که ناراحت شدن من براش اهمدیمهش.  اخم رومو برگردوندمبا

  :گفت
  
 بمونه اما شتری ما بیدوست داشت واسه عروس!  ناراحت بودیلیخ! نای سچارهیب-

  .نشد
  

  : زنه گفتیانگار که داره با خودش حرف م بعد
  
  ...ی که تو سرش آوردیی بالنیبا ا!  بمونهدمیخب نبا-
  

 شد که من ی چیراست.  نداشتم زودازشون دور شدمدوی مهشی تحمل حرف هاچون
 دمی شا؟ی به خاطر لج بازادی به خاطر پرهام بود؟ یعنی پشت پا زدم؟ یبه همه چ

 کرد و ی وانمود منطوری من اشی پدمیشا! وست نداره ماهک و دنایس! نه نه! ماهک
 ی غرغر هاستی مجبور نگهی داقلال !  خوش حال باشهدمیبا!  خوش حالهیلیاآلن خ

!  دردسر شدهنهمهی عشق که باعث انی ام؟ لعنت به اینطوریچرا من ا! منو بشنوه
هام  خوام با پری شنون من می که می وقتهی دونم برخورد مامان و بابا چینم

 مایالبته ن! مایاز همه مهمتر ن!  گه اما مامان؟ی نمیزیازدواج کنم؟ بابا که مطمئنم چ
 مونه یپس م!  به کار من ندارهی کارگهی شه و دی از ازدواج سرش گرم مدکه بع

  ! گهی نمیزی نداشته باشه اونم چیمامان که اونم اگه بابا حرف
  
  ! واسه تو آوردمنوی اایب-
  
  . ردم پرهام نگاه کبه
  
   شاخ درآوردم؟ه؟یچ-
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! نای پرهام با سسهیمق! سهی مقایعنی! داری خرهی به چشم نباریا.  نگاهش کردمبازم

 و ی عسلی داشت و پرهام چشم های لختی مشکی و موهای مشکی چشم هانایس
 از هر لحاظ خوش نایس!  حالتشون داده بودیبی که به طرز عجی بلند گندمیموها

 ه به خاطرش دور همه یعشق! پرهام عشق من بود... بود اما تر و خوشگل تر پیت
 چی کردم هی ادعا مشهیاونم من که هم! عشق! چه مسخره! هه. دمی خط کشزویچ

  ! شمیوقت عاشق نم
  
  ؟ی کنی نگام مینطوریچرا ا-
  

  : و گفتدی بشقاش کوبیقاشقشو رو.  نزدمی حرفبازهم
  
   معلوم هست تو چت شده؟چیه-
  
  ! کردمیاشتم به عشق فکر مد! معلومه! آره-
  
  خب؟-
  
  ؟یخب چ-
  
  !؟یدی رسی اجهیخب به چه نت-
  
  : از ساالدم خوردم و گفتمکمی

  
  !هی مسخره ازیچ-
  
  : گفتی پوزخندبا
  
  ه؟ی مسخره ازی چی که بگی وقت فکر کردنهمهیا-
  
  !گهی گم دیخب حتما هست که م-
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  ؟ین بابات صحبت کن با مامای خوای می تو کیراست!... الی خیباشه بابا، ب-
  
  ؟یدرمورد چ-
  
  : م و گفتیشونی نگاهم کرد و بعد دستشو گذاشت رو پکمی

  
  !ی باشضی مردی حالت خوبه؟ شایتو مطمئن-
  
  . رو ندارمی مسخره بازیپرهام حوصله -
  
  ؟ی گم درمورد ازدواجمون با ماما و بابات صحبت کردیخب من م-
  
  . ترسمیستش مرا! نه! گهی بگو دنویخب از اول ا! آهان-
  
  چرا؟-
  
  !ادیآخه مامان از تو خوشش نم-
  

  : آب بهش دادمو گفتموانی لهی!  تو گلوشدی پرغذا
  
  ؟ی نداشتنوی انتظار اه؟یچ-
  
  اد؟ی از من بدش منیمیحاال چرا خاله س! راستش نه-
  
  : خنده گفتمبا
  
ته منو الب!  نظرو دارننی ها ایلیخ! یستی نی گه تو آدم رو براهیم!  دونمیچه م-

  !ریفاکتور بگ
  

  : بلند کرد و گفتبشقابشو
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  !دمی شندمی شنی مدی که بایهرچ!  بودیشام خوب! ممنون-
  
  ؟ی چیعنی-
  
 روزا نیچون من هم! ی بزارونیبه هر حال بهتره زودتر با خانوادت در م! یچیه-

  !ی فرستم خواستگاریخونواده مو م
  

  : و گفتمدمی شونه اش کوبیرو
  
  !من تا سه ماه حق ازدواج ندارم!  رفتهادتی نکهی ا محترم مثلیآقا-
  

  : و گفتدی کشیقی عمنفس
  
  ! رفته بودادمی! ی گیراست م-
  
  !تف به گور بابات!  پدر سگیا-
  

  . سگ دنبالش کرده بودهی نگاه کردم که نی و با تعجب به آرمبرگشتم
  
  !ریبدو اون پدر سگو بگ!  کنگامیمثل ماست اونجا وانستا ن! یهووو-
  
 اونقدر سربه سر نیآرم. دمی خندیدلمو گرفته بودم و م.  مردمی خنده داشتم ماز

  :با خنده گفتم! سگ نگهبان باغ گذاشته بود که افتاده بود دنبالش
  
  !ی شی وقت ادم نمچیه-
  
  ! گنی که همه منویا-
  

صورتش از بس که .  نفس نفس زنان اومد طرفموننی باغ سگشو گرفت و آرمنگهبان
  : گفتمدمی خندیهمونطور که م. ود سرخ شده بود بدهیدو
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 یچه پدر! ری امچارهیب!  رفتی وگرنه آبروت مستی ننجای ای کس یشانس آورد-

  !ی الگو باشدی و بایاصال انگار نه انگار که پدر شد! داره؟
  
 اگه سارا ی دونی مست؟ی بچه من نری امی گی تو میعنی! تای بادی تف به روت بیا-

   کنه؟ی به پا میمتایبفهمه چه ق
  
  :پرهام با تعجب گفت.  گرد شده فقط نگاهش کردمی چشم هابا
  
  ؟ی گی می وری تو؟ واسه خودت دری گی میچ-
  

  . زنگ خوردنی آرمیگوش
  
باشه امشب درخدمت !... آره!... نییشما سرور ما!... نه قربونت برم... الو جانم؟ -

  !... موش بشوهی!... و موش بشهی!...  جانیا! جانیا!... نه!... شمام
  
  .دی خندی میرکیریپرهام ز.  رو قطع کردیبعد گوش!  خندهری هو زد زهی

  
   بود؟ی کنی انیآرم-
  
!  اآلن افتاده دنبال خالفیشوهرتو ول کرد!  دختریریحناق بگ! نایدوست دختر س-
 دختره بهم زنگ نیا! ادی ازش خوشش نمیچکیه!  مثل ماست، شلِنای سنی استین

 چشم ناپاکو ی پسره نی ای بکن من حوصله ی کارهی نیگه ترو خدا آرم یزده م
 دل دخترا رو بشکونم ادی دلم نمهمنم ک! ادی نگهی که اون دنجای اایامشب ب. ندارم

  .قبول کردم
  
  ! خندهری زمی هو منو پرهام پق زدهی

  
  و عروس ومیختی رابونای تموم شد و همه به خمامی و ندی مهشی جشن عروسبآلخره

 خودم افتاده ی شب عروسادی. می و خودمون برگشتمیدومادو تا خونه شون رسوند
 هی و به گردی بغض کهنه که تو گلوم بود ترکهی هو هی و دمی تخت دراز کشیرو. بودم
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 ی نمی و از چیاز ک!  پر بودیلی خدلم کردم اما ی مهی دونم چرا گرینم. افتادم
 چرا من یراست! اون برام مهم نبود! نه! نمی خواست بچه مو ببی دلم مدیشا! دونم

 پسر؟ اصال اونو ای نخواستم بدونم بچه م دختره ی من حتستم؟ی نگهی دیمثل مادر ها
 ادیگه ت. من که داشتم به پرهام می رسیدم! دل من واسه چی گرفته بود؟. ولش کن

 من. مطمئن نبودم! نه! مطمئنی؟! آره دیگه! خوشبختی؟! خوشبختی راهی نمونده
  !خدایا چرا اینقدر دو دلم؟! واقعا پرهام رو دوست داشتم؟

  
  .سرمو بلند نکردم!  به در زد و داخل شدی تقه امامان

  
  ؟ی خوابکتای -
  
  !دهی مهشنکهیا!  هو سرمو برگردوندمهی

  
 انوقت شما می کجاست؟ ما شما رو رسوندمای ن؟یکنی کار می چنجایتو ا! وا-

  ن؟یبرگشت
  

  : نشست و گفتکنارم
  
  !نجای امیای خواستم بمایمن از ن-
  
  ؟ی اوونهیتو د-
  

  : و گفتدیخند
  
  ! برهیمن خوابم نم! نیی پامی برایحاال ب! شک نکن-
  

  : انداختم گفتمی مرونشی که از اتاق بی کردم و درحالبلندش
  
  ! بخونهیی برو به شوهرت بگو برات الال؟ی شی چرا مزاحم من مادیاگه خوابت نم-
  

  : و گفتدی در کوبیید رو بستم و مهشدرو
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  ! در باز کن؟ی کنی منی چرا همچکتای! اه-
  
  ! بودمدهیعروس مثل تو ند! برو بابا-
  

  :با خنده گفتم.  اومدمای قهقه نیصدا
  
  ؟ی کنی میطانی شی خنده ها؟ی داداشهیچ-
  
 ی بمونم و عشق بازداری تا صبح بدیمن امشب با!  کوچولوی بخواب آبجریتو بگ: ماین

  !کنم
  
  : خنده گفتمبا
  
  ! توهم اثر کردهی رونیاخالق آرم! مای نی شدای حیب-
  
  .کمال همنشینی در من اثر کرد-
  
  : خنده گفتمبا
  
  ! حرفای امشبت رو به پای مست بودنت می زارم شاه دوماد-
  

.  کردم بخوابمیمن هم لباسمو عوض کردم و سع.  دور شدندی و با مهشدیخند
هنوز .  نگاه کردمرونیاز پنجره به ب. دمی از خواب پر صبح بود که با وحشتکینزد

 شدم و رهی دونم چقدر به سقف خینم. دمیدوباره دراز کش. هوا روشن نشده بود
؟ اصال یادم نمونده ! چی بودستیرا. به خوابی که دیده بودم فکر کردم. فکر کردم 

  !بود
  

! ساعت نه بود.  رفتمنییدست و صورتمو شستمو به پا.  واسه صبحانه صدام کردمامان
  :با تعجب رو به مامان گفتم. بابا صبح زود به کارخونه رفته بود
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   شرکت؟یریمامان تو امروز نم-
  
  . ندارمیشرکت کار! نه-
  
  مامان؟-
  

  .سرشو بلند کرد و نگاهم کرد.  کردی جمع مزی می ظرف هارو از روداشت
  
  ... خواستم راجع بهیم-
  
  !؟یچ-
  

  : بگم گتی خوام چی رفت من مادشی انگار اصال بعد
  
 نباشه نه ی؟ هرچ!ینی بارم بچه تو ببهی ی حاضر نشدیحت!؟ی هستی تو چه مادر-

 خاص ی و ما رو مسخره ی ولش کردینجوری ت که ایاون از زندگ! ماه همرات بود
دو سال نشده دختره طالق ! گن؟ی میمردم چ... واقعا که!  از بچه تنمیو عام و ا

  !گرفت
  
  ... کنمی نمی من واسه مردم زندگ مامان-
  

اصال تو ! یختی تو بهم ری حرفا زندگنیبا هم! گهیآره د:  رت باالی داشت مصداش
  !هان؟! ؟ی جدا شدنایچرا از س

  
  !ریصبح بخ-
  
 دیشا.  شدمی ناراحت مدی بود که از اومدن مهشی بارنیاول!  محلیخروس ب! اه

 گاو سرشو انداخت نی بود که عنی ابخاطر! اما نه. چون حاال خواهر شوهرش بودم
  . و اومد وسط حرفمنییپا
  
  .می تو شهر بزنی گشتهی میری ممی دارمایبا ن!  ندارملیم! نه مادر-
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  ! واسه پاگشانی دعوتنای نسترن اینهار خونه ! نیای زود بیول! باشه قربونت برم-
  
  ن؟یایشما هم م-
  
   کجاست؟ماین! اگه مسعود اومد آره! ستیمعلوم ن-
  
  ! ماماننجامیمن ا: ماین

  
  . که دادم دراومددی منو کشی و موهانیی پله ها اومد پااز
  
  ؟ی کنی کار می چماین! اه-
  

 مو برداشت و ییچا.  کردمی کرد و منم قهر می متمی مثل اون موقع ها که اذدرست
  : و گفتدیسر کش

  
  !برو آماده شو-
  
  ؟یواسه چ-
  

  .می بگردکمی رونی بمی برنکهیواسه ا: دیمهش
  
  !خوش بگذره! نیخودتون بر. من حوصله ندارم-
  

  !نی بریشما خودتون دو نفر! زمی گه عزی راست مکتای: مامان
  

  . رمی نمیی منم جاادی نکتایتا : دیمهش
  
   بکشه؟نوی ناز ادی بایحاال ک!  هامی کردیریعجب گ!  بابایا: ماین
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شوهر کرده که !  بکشم شوهر نکرده که من نازشو؟ی کاره ای چنجایپس تو ا-
  !شوهرش مطابق مبلش رفتار کنه

  
  : نگام کرد و گفتکمی ماین

  
  ! من رفتار کنهلی مطابق مدیالبته اونم با-
  
  ه؟یمنظورت چ-
  
  ! از دستم ناراحتهنای هنوزم بخاطر سمای دونستم نیم
  
  !ی فهمیمنظورمو خودت خوب م-
  

  :مامان آروم گفت.  شدم و به هال رفتمبلند
  
  . نکنتشی اذنقدریا ماین-
  

  : بلند گفتی با صدادیمهش
  
من !  شد خودت تنها برونطوری حاال که ا؟یری زبون به دهن بگقهی شد چند دقینم-
  .امینم
  

  :مامان با خنده گفت!  اونم اومد و کنارم نشستبعد
  
  !ی ناز هردوشونو بکشدیحاال با-
  

رفت طرف در برگشت و  ی میوقت.  به اتاقش رفت و آماده شدمای بعد نقهی دقچند
  : انداخت و گفتدی نگاه به مهشهی

  
  !نای عمو شهروز ای خونه می دنبالت تا برامیم-
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

408

  : روشو برگردوند و گفتدیمهش
  
  !میریمنو دوستم باهم م! یومدی هم نیومدین-
  
 مایتا اومدن بابا و ن!  خندهری زمی زددیمنو مهش.  و رفتدی شد و دروکوبی عصبانماین

 می شستن ظرف ها کمک کردیبعد از نهار به مامان تو. میدی و خندمیباهم حرف زد
  !نای عمو شهروز ای خونه می تا برمیو بعد آماده شد

  
 ماین.  کردیبا همه مون احوال پرس. دی پرهام هم همزمان با ما رسمیدی رسیوقت

  :گفت
  
   پرهام؟یکجا بود-
  
  : خنده گفتبا
  
  . کنمدیرم براش خر منو فرستاده بود ب؟ی شناسیمامانو نم-
  

مامان و .  جلوتر از همه داخل شدندی و مهشماین.  همه رو به داخل دعوت کردبعد
 ورود مشغول حرف زدن با خاله نسترن و عمو شهروز یبابا هم از همون لحظه 

 افهیق. برگشتم نگاهش کردم.  خواستم برم تو که پرهام دستمو گرفتیمنم م. شدن
  : گرفت و گفتی مظلومی
  
  !رون-
  
  ! زشته؟ی چیعنی-
  

  : دنبال خودش کشوند و گفتمنو
  
 و ماین. ومدنی که هنوز ندی و وحسایپر!  شهی کس متوجه نبودن منو تو نمچیه-

 شهی و مثل همدنی دگرویمامان بابا هامونم که همد!  دارنادی حرف نگفته زدمیمهش
  ! کننی میبازالبته اآلن بابا و عمو مسعود دارن شطرنج ! باهم مشغول حرف زدنن
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  : که واسه خاله کرده بود انداختم و گفتمیی هادی نگاه به خرهی

  
  ؟ی چنایپس ا-
  
  : درو گفتی خنده گذاشتشون جلوبا
  
  !رنی دارن و می رو برمنای خودشون امیستی ما ندنی دیوقت-
  
  م؟یری کجا ممیحاال دار-
  
  !ایتو فقط ب-
  

  . کردیعت شروع به رانندگ برام باز کرد و خودش پشت رل نشست و با سردرو
  
  ! کننی بد می زده فکرابمونی فهمن ما غیاآلن م! پرهام ترو خدا برگرد-
  
  : گفتی حالت خاصبا
  
  ! فکراشون درست باشهدیشا-
  
  : کوره در رفتم و گفتماز
  
   پرهام؟یگی میچ-
  
  !ی شی چقدر ترسناک میشی می عصبانی وقتی دونی نمکتای یوا-
  
  : خنده گفتمبا
  
  !ی شی می خواستنیلی گفت خی منای س!جدا؟-
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  : گفتی رو به اون رو شد و با لحن محکمنی از اانگار
  
  !ی بزنی دوست ندارم درموردش حرفگهید-
  

  :با اخم گفت.  برگردوندمرومو
  
 ی نازتو مشهی همنای سدیشا!  رو برات روشن کنمیزی چهی خوام یم! کتای نیبب-

 خوام باهام ی ازت مندفعهیا. رو ندارم ای لوس بازنی ایاما من حوصله ! دیکش
  ! اما خواهشا هرلحظه باهام قهر نکنی کنیآشت

  
  . عوض کرد و به طرف خونه برگشترشوی مستیبا عصبان.  نزنمی دادم حرفحیترج

  
 از دستش ناراحت نکهیبا ا.  نشمی چشمش آفتابی جلوادی کردم زی روز سعاون

  .بودم اما با دل و جون دوستش داشتم
  
   پرهام؟؟یچ-
  
  مگه پرهام چشه؟! آره مامان پرهام-
  
 هست؟ اصال مگه قرار نبود با دختر عمه ش کارهی چسی معلوم نست؟یچش ن-

  ازدواج کنه؟
  
  ! وقتهیلیخ!  خوادیاون منو م! پرهام اونو دوستش نداره! نه مامان-
  

  : روبه روم نشست و تو چشمام زل زدمامان
  
  ! داشت؟ی خدا اون بچه چه گناهیوا! یشد جدا ناینگو که بخاطر پرهام از س-
  
  : گفتمیبا کالفگ.  رو نکرده بودمیکی نی داشتم جوابشو بدم؟ فکر ایچ
  
  .می با هم ازدواج کنمی خوای که ما منهی کنه؟ مهم ای میچه فرق-
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  : بشه گفتفمی تونه حری نمدی که دمامان

  
  . با پدرت صحبت کنمدیبا!  دونمینم-
  
 ی چشمش آفتابی جلوادی زدمیبهتر د. م و به اتاقم رفتم بلند شدی خوش حالبا

 بود دلمو به یامروز بآلخره با هر جون کندن!  دهی متی دونستم بابا رضایم. نشم
  . رو به مامان گفتمهی زدمو قضایدر
  

  :دمی شننیی بابا رو از پایصدا.  اتاقم موندمی بابا اومد توی وقتشب
  
  ؟نیی پایایبابا جان چرا نم! کتا؟ی-
  

  . باهات کار دارمایب! ولش کن! مسعود: مامان
  
 هم گهی دی قهیده دق. دمی شنی نمیزی زدن و من چیآروم حرف م!  ربع گذشتهی

  : مامان بلند شدی هو صداهی! گذشت
  
  کتا؟ی-
  
  بله؟-
  
  ! خواد باهات حرف بزنهی پدرت منیی پاایب-
  

.  کردی نگاه مزی میبه گل رو مبل نشسته بود و ظاهرا یبابا رو! نیی رفتم پابالفاصله
  : زد و گفتیلبخند مهربون. جلوش نشستم. دمی ترسی بود که از بابا می بارنیاول

  
  !هیپرهام پسر خوب!  واسم گفتزویمادرت همه چ-
  

  : هو گفتهیبابا . دمی کشیقی عمنفس
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  .اما من مخالفم-
  

  . بود که بابا باهام مخالف بودی بارنی اولدیشا.  شدمخشک
  
   چرا؟دمیون سر پرس تکبا
  
 نیاما ا.  کنمی تو عمل می باشه که دارم برخالف خواسته ی بارنی اولدیشا-

 تونه ی کنه، اما نمنتی بتونه تامی از نظر مالدیپرهام شا!  کنهی فرق مهیموضوع با بق
  !یپس بهتره عاقل باش.  مطمئنمنویمن ا! خوشبختت کنه

  
چمدون مو برداشتم و .  مامان بودریمش تقصه.  بلند شدم و به اتاقم رفتمتی عصبانبا
مامان با تعجب نگام .  اومدمنیی از پله ها پاهیبا گر. ختمی خرت و پرت توش رکمی

  :دی پرسیبابا با لحن محکم. کرد
  
  کجا؟-
  
  : بغض گفتمبا
  
 شه که ی مدای پیی جاهیبآلخره !  کنهی وجود من شما رو ناراحت منکهیمثل ا-

  ...!ی خلوتی کوچه ،یپارک. ونمو توش بگذر.شب.بتونم 
  

با .  صورتم حس کردمیفقط سوزشش رو رو.  زدیلی اومد و بهم سی بابا کدمینفهم
هوا سرد ! رهی کرد نتونست جلومو بگیمامان هرکار. حالت دو از خونه خارج شدم

 هدف راه ی بابونی خیتو.  اما برف ها هنوز آب نشده بودندی باریبرف نم! بود
 دنی شم راهشونو کشیدن سوار نمی دی برام بوق زدن و وقتنیا ماشچندت.  رفتمیم

لعنت ! اه! بازم جواب نداد! سه بار! دوبار. جواب نداد. به پرهام زنگ زدم. و رفتن
  ؟ییپس کجا! به تو

  
   برسونمت؟یخانم-
  

  .جواب ندادم.  زدیمامان زنگ م.  هامو تندتر کردمقدم
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  .در بست مخلصتمخودم !  ندارهبی ع؟ی دیچرا جواب نم-
  
  . افتادمهی و به گردی دفعه بغضم ترکهی

  
  ؟ی کنی مهیچرا گر! اه-
  
  !یگم شو عوض-
  
 ی خوشگلتو واسه اون بی چشماستی نفیح.  کردمداتی من تازه پزم؟یچرا عز-

  ؟ی کنی مسیمعرفت خ
  
  : گفتمادی فربا
  
  !خفه شو-
  
  : شد گفتی پسر که از اونجا رد مهی

  
  ؟خانم مزاحمتون شده-
  

  : گفتیکی به اون ادیپسره با فر.  تکون دادمسرمو
  
   شرف؟ی بیمگه خودت خواهر ، مادر ندار-
  
  !نامزدمه! به تو چه؟! برو بابا-
  

  : نگاه به من کرد که گفتمهی پسره
  
  ! گهیدروغ م-
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 ی هامهین. با وحشت به اطرافم نگاه کردم.  شدنری شو گرفت و باهم درگقهی پسره
 بعد قهیچند دق.  و اطالع دادم110زنگ زدم .  اطراف نبود اونیشب بود و کس

  : از مامور ها گفتیکی.  مزاحمو بردنیاومدن و اون پسره 
  
  .ی کالنترنیاری بفی تشردیخانم شما هم با-
  

  . شدمسی پلنی حرف سوار ماشبدون
  
  : روبه اون پسره که کمکم کرده بود گفتممیدی که رسی کالنتربه
  
  !نده مواقعا شرم! دیببخش-
  
  !نیشما خودتونو ناراحت نکن!  خانمهی چه حرفنیا-
  

 ساعت بعد مین.  از مامورها دادمیکی تشکر کردم و شماره تلفن خونه رو به ازش
پدرش رو به . دنی بود رساری اسمش مازدمی مزاحم که فهمیپدر و مادر اون پسره 

  :جناب سرگرد کرد و گفت
  
 منو همه ی آبرونیا.  کنمی هم خرج نمیر هزاهی پسر نیجناب سرگرد من واسه ا-

  !ال اله ال اهللا...  همونجادوارمیام!  بازداشتگاهنشیببر! جا برده
  

  : گفتاری مازمادر
  
   کرد؟ی شه کاری شریفی؟ جناب سرگرد نمی گی میچ-
  

  : سرگرد به من اشاره کرد و گفتجناب
  
  . بدنتی رضادی باشونیا-
  

  : گفتیزین غرور آم به طرفم اومد و با لحاری مازمادر
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  ن؟ی دی نمتی پس چرا رضان؟یخانم چرا نشست-
  
  : تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
  
  ! پسر شما مزاحم من شدهیول-
  

  : به سر و گردنش داد و گفتیقر
  
 یپس ب! ی موندی نمرونی وقت شب بنی که تا ایتو اگه دختر خونواده دارى بود-

  ! نندازگرانیخود گناه خودتو گردن د
  
  : گفتمتیصبان عبا
  
  !نیخانم احترام خودتونو نگه دار-
  
  : بلند گفتی صدابا
  
   هان؟ی کنی کار میمثال اگه نگه ندارم چ-
  

  !نیخانم مودب باش:  سرگردجناب
  
  دختر من کجاست؟! سالم جناب سرگرد-
  

جناب سرگرد .  شد برگردم و تو چشماش نگاه کنمیروم نم.  نگران مامان بودیصدا
 نی اولنی ادیشا.  به چشم هام نگاه کردمید و مامان برگشت و مستقبه من اشاره کر

بابا برخالف . پشت سرش بابا هم داخل شد.  بوددهی رسی بود که پاش به کالنتریبار
  .  کارها رو انجام دادعی سرفقط هم بهم نکرد و ی نگاهمی نیمامان حت

  
  !شاهرخ جعفری-
  

  !میزد جناب سرگرد بود که همون پسره رو صدا صدای
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اون پسره که !  کار ها حل شد منم رضایت دادم و از اون جا اومدم بیرونوقتی

 که می اصرار کردیازش تشکر کردم و هرچ. کمکم کرده بود هم همراهمون اومد
 میدیبه خونه که رس. می هرسه تامون ساکت بودنی ماشیتو.  قبول نکردمشیبرسون

  .دمی تخت دراز کشی به باال رفتم و روعیسر
  

ترم آخر بود و .  بشن به دانشگاه رفتمداری مامان و بابا بنکهی روز بعد قبل از اصبح
 سرد بود یلی بود اما هوا هنوز خدی عکی نزدنکهیبا ا.  تر شده بودننیدرس ها سنگ

به طرفش .  که برام دست تکون داددمیشبنمو از دور د. و برف ها آب نشده بودن
.  نداشتمی برف بازیحوصله .  طرفم پرت کردهب ی برفی گلوله هی هو هیرفتم که 

  : و گفتدی شونه م کوبیرو. دمیفقط بهش خند
  
   هات غرق شدن؟یچته؟ کشت-
  
  .خودمم غرق شدم!  که خوبهیکشت-
  
  : بلند گفتی هو با صداهی

  
  ! شهی داره غرق مدیکمک کن! کمک! کمک-
  

و با خنده ازمون دور  برگشتن و به ما نگاه کردن ی سال آخری تا از دانشجو هاچند
  :بهش چشم غره زدم و گفتم. شدن

  
  ! مزهیب-
  

 رو ونیتلوز.  خونه نبودیچکی برگشتم هیوقت.  زاشتی همش سربه سرم مسرکالس
درو .  زنگ اف اف اومدی کردم که صدای نگاه مالی سرهیروشن کردم و داشتم 
من .  نشستنهیم شویاومد تو و شال گردنشو باز کرد و جلو. واسه مامان باز کردم

 کرد و بعد بلند شد و به اتاق ه به من نگاکمیمامان .  کردمی نگاه مونیمثال تلوز
  .خودش رفت
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پرهام خسته .  کردنی اومدن سال نو مامان و بابا کم کم موضوع رو فراموش مبا
 ی گفت بخاطر من همه یم. می کرد که زودتر ازدواج کنیشده بود و همش اصرار م

  !دهکاراش عقب مون
  

 عکس دسته هی و می ها جمع شدی هم کالسی که به دانشگاه رفتم همه ی آخرروز
از همه . قرار شد بچه ها عکس رو بدن به شبنم و منم ازش بگیرم. می گرفتیجمع

 یقینفس عم.  کردم و با شبنم به طرف خونه شون حرکت کردمیشون خداحافظ
  : و گفتمدمیکش

  
  !بآلخره تموم شد شبنم-
  
  . آزمون ارشد ثبت نام کردمیمن برا! تازه شروع شده! خانم رینه خ-
  
  ؟ی پس چرا به من نگفت؟یجد-
  

  : باال انداخت و گفتشانه
  
  م؟ی بخوری بستنهی می بریموافق-
  

 مکتی نهی ی و رومی گرفتی دوتا بستنی فروشی بستنهی تکون دادم و باهم از سرمو
ار بود اون روز شبنم همه رو به قر. می و باهم مشغول صحبت شدمی نشستابونیکنار خ

من هم قرار بود برم و بهش . مناسبت تموم کردن درسش خونه شون دعوت کنه
. می و مشغول انجام کارها شدمی لباس هامونو عوض کردمیدی رسیوقت. کمک کنم

 مبل پرت کردم و ی آماده شد خودمو روزی کارها تموم شد و همه چی همه یوقت
  :گفتم

  
  ! کنمیجبران م! یدیش ازم کار کیلیخ-
  

به طرف شبنم گرفتش و .  دسته گل داخل شدهی لحظه در باز شد و بهرام با همون
  :گفت
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  !میبآلخره راحت شد!  گمی مکیتبر-
  

  ! راحت شدمم؟یراحت شد: شبنم
  
 ، درس می بریی جاهی می خواستیتا م! خسته شده بودم. منم راحت شدم! زمینه عز-

  ! وجود ندارهی درسگهی راحته که دالمی خگهیال دحا! شیآخ! درس دارم! دارم
  
  ! فوق لیسانسمو بگیرمدیمن با!  به دلت صابون نزنادیز-
  
  !حتما بعدش هم می خوای واسه دکتری بخونی! محاله من بزارم-
  
  ! به درسم ادامه بدمدیمن با-
  
  ه؟ی من چفیپس تکل-
  

 تک رهی گیت م دعواشون داره شددمی دیوقت.  کردمی و واج نگاهشون مهاج
 بهم نگاه کردن و بعد کمیشبنم و بهرام .  کردم و از کنارشون رد شدمیسرفه ا

  ! کرد راحت شدهیفکر م!  بهرامچارهیب.  طرف رفتنهیهرکدوم به 
  
! کارهاشون خنده دار بود.  رفتنهی اومدن مهمون ها هردوشون به استقبال بقبا

 قهی تونستن و هر چند دقیاما نم اعتنا باشن ی کردن نسبت بهم بی میهرکدوم سع
  . کردنی بار بهم نگاه مکی

  
  : شام مادر بهرام گفتزی مسر

  
  ؟ینی شیشبنم جان چرا کنار بهرام نم-
  

  : نازک کرد و کنار خواهر بهرام نشست و گفتی پشت چشمشبنم
  
  !نمی شیمن کنار بهنوش م! نه مادر جون -
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 باال انداخت و مشغول خوردن  بهرام چند لحظه نگاهشون کرد و بعد شانهمادر
  .غذاش شد

  
شبنم .  نشسته بودمایبهرام کنار ن.  تعارف کردینیری و شوهی از شام شبنم به همه مبعد
با .  گذاشتمای نی رو جلوینی سدی به بهرام رسی تعارف کرد و وقتی چامایبه ن

  : و گفتارهی نتونست طاقت بگهیمادر بهرام د. پوزخند کنار من نشست
  
  ! تون شدهیزی چهیدوتا شما -
  

  !ومدهی نشی پی مشکلچی مامان؟ هیزیچه چ: بهرام
  

  :مادر بهرام روبه من کرد و گفت.  پوزخند زدهی نگاه به بهرام کرد و هی شبنم
  
   چه شون شده؟نای جان تو بگو مادر، اکتای-
  

  :با تته، پته گفتم.  کردمهول
  
   بگم؟یچ-
  
   دارن؟ی با هم مشکلنایا-
  
  . تونم بگمیبا تکون سر بهم فهموند که م.  شبنم کردم نگاه بههی

  
  !هی خواد واسه ارشد آزمون بده اما بهرام ناراضی شبنم میراستش خانم محمود-
  
  ؟یآره بهرام؟ عقلتو از دست داد! وااااه-
  

 ی کرد و سعی اظهار نظر مهی یهرکس.  زدی نمی بود و حرفنیی سرش پابهرام
من بلند شدم و . همون لحظه صدای اف اف اومد.  کنهییداشت بهرامو راهنما

  :گوشی اف اف رو برداشتم
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  بله؟-
  

  . لحظه هیچ صدایی نیومد برای همین دوباره پرسیدمچند
  
  !سینام-
  

 اینکه چیزی بگم درو باز کردم و سریع خودمو به مامان رسوندم و در گوشش بدون
  :گفتم

  
  !هم بدهچیزی نپرس فقط سوئیچ رو ب! من دارم میرم مامان-
  

  :روبه بقیه کردم و گفتم.  با تعجب بهم نگاه کرد و سوئیچ رو بهم دادمامان
  
  !خدا حافظ همگی!دارم میرم خونه! ببخشید من یکم سرم درد می کنه-
  

تا درو باز کردم در آسانسور هم باز شد و .  کیفمو برداشتم و به طرف در رفتمسریع
یه لحظه چشم هامون تو ! کنم نشدهرچی سعی کردم نگاهش ن! سینا اومد بیرون

نمی دونم چرا . هیچ کدوم نمی خواستیم سکوت رو بشکونیم! چشم هم خیره شد
 و در زد و چند برگردوندبآلخره سینا سرشو . همونطوری بهش خیره شده بودم

لحظه بعد بهنوش درو باز کرد و بعد از سالم و علیک سینا داخل شد و بهنوش درو 
بعد از حدود پنج دقیقه به خودم اومدم و . ونجا واستاده بودماما من هنوز ا. بست

  .دکمه آسانسور رو زدم و داخل شدم
  

  . روز تنها تو خونه بودم که تلفن زنگ زداون
  
  د؟ییالو بفرما-
  
   خونه ست؟نیمیحالت خوبه خاله؟ س!  جانکتایسالم -
  
  ! شو هم جا گذاشتهی گوشن؟یکارش داشت! نه خاله جون-
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  .زمی زنگ به من بزنه عزهی پس اگه اومد بهش بگو ! خبیلیخ-
  
  !خداحافظ! چشم خاله جون-
  

شب که مامان اومد بهش !  ناراحتای دونستم خوش حالم ینم!  کار پرهامهدمیفهم
  !گفتم به خاله نسترن زنگ بزنه

  
  : گرفت گفتی رو منای خاله ای خونه ی که شماره یدرحال

  
   کار داره؟ینگفت چ-
  

  : اش گذاشت و گفتینی بیجلو  انگشتشوبعد
  
 خان خوبه؟ سالم برسون دی چه خبر خاله؟ وحزم؟ی عزیخوب!  جانسایسالم پر-

  ؟یخوب!  سالم نسترن جونست؟ینسترن خونه ن! زمیعز
  

  : ساکت شد و بعد از چند لحظه گفتمامان
  
  !خداحافظ! نیاری بفیتشر-
  

بلند .  خوندمیم کتاب ممن هم مثال داشت.  به من نگاه کردکمی رو گذاشتو یگوش
  . گفت و به طرف اتاق رفتی لب ال اله اال اهللا اریشد و ز

  
 که از دی مهشیحت.  زدی نمی کس با من حرفچیه!  بعد بابا زودتر اومد خونهشب

 بد جنس ی زن داداش هایادا.  خواست خفه ش کنمیدلم م!صبح خونه مون بود
  ! شعوریب!  آوردیرو واسه من در م

  
 اون یحت!  وا شدخمیزنگ اف اف که خورد .  دلم نبودی بودم و دل تو اتاقمیتو

 دونستم بابا یم.  استرس نداشتمنقدری م ای خواستگارادی خواست بی منایشب که س
  !ستی نی وصلت راضنیبه ا
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  ! و پرهامدی وحسا،یخاله نسترن، عمو شهروز، پر.  نگاه کردمرونی پنجره به باز
  

 به ی نگاهعیسر.  اومدی به نظرم دوست داشتنی طوس اون کت و شلواری توچقدر
 گوشم ری زسایپر.  کردمیبا همه احوال پرس.  رفتمنیی انداختم و به پانهیخودم تو آ

  :گفت
  
  ؟ی خبر مخ داداشمو زدیب. ارمیدمار از روزگارت در م-
  

 گهی و ددی لب هام ماسیخنده رو. مامان چپ چپ نگام کرد. میدی خندهردومون
  .تم نگفیزیچ
  

 هی به بقیطور.  به پرهام نگاه کردمی چشمری اومد زونی حرف بزرگترها به میوقت
هرچند لحظه ! ی منفای رهی نداره جواب مثبت بگی کرد که انگار براش فرقینگاه م

. حرصم گرفته بود.  دادی کرد و بعد اس ام اس می ش نگاه می بار هم به گوشهی
بابا اخم هاش تو هم بود .  خاله ساکت بودنمامان و.  همه رو نگاه کردمی چشمریز

 تونن از ی جوون ها اآلن خودشون م": کرد کهی مدیی عمو شهروز رو تایو حرف ها
  "... و فالن و فالنانیپس خودشون برب

  
 سالن نشسته بودن و ی گهی طرف دسای و پردیمهش. دمی نفهمیزی چمای نی افهی قاز

انگار بزور آورده ! هاش تو هم بود هم اخم دیوح.  زدنیآروم با هم حرف م
  ! دونمینم! حاال چرا! بودنش

  
  : بابا بود که گفتیصدا

  
جسارت . ستمی نی وصلت راضنیراستش من به ا! نیستی نبهیشهروز جان شما که غر-

 و کتای که نهیبلکه منظورم ا! هی ی که پرهام پسر نا خلفستی ننیمنظورم ا! نباشه
  ! هم ساخته نشدنی دونفر برانیا!  بشن تونن با هم خوشبختیپرهام نم

  
 به مامان نگاه نباریا.  نکردیبابا بهش توجه.  نسترن با تعجب به بابا نگاه کردخاله
 خواستم به ی بلند شدم و متیبا عصبان! نییمامان از خجالت سرشو انداخت پا. کرد

  :بابا با تحکم گفت.  نگاه ها برگشت طرف منی دفعه همه هیاتاقم برم که 



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

423

  
  !کتای نیبش-
  

  : بود گفتبی برام غریلی لحن که خهیبابا با.  انداختمنیی و سرمو پانشستم
  
 با ی تونیم! یری بگمی خودت تصمی تونیتو م!  گمی می چنیخوب گوش کن بب-

  ...اما!  آخر با خودتهمیتصم!  امر مخالفمنیاما من با ا! یپرهام ازدواج کن
  

آرزو کردم جمله شو تموم نکنه اما .  دوختم بلند کردم و چشم به دهن باباسرمو
انگار همه مخالف من بودن و منتظر بودن بابا جمله شو تموم کنه چون همه به بابا 

  !رهی م بگهی بابا بود که باعث شد گریصدا. چشم دوخته بودن
  
! شهی تموم مزی خانواده همه چنی تو و انی بگهی دیاما اگه با پرهام ازدواج کرد-
  روشن شد؟! ی داشتی برادری و حتی مادرای ی پدریش کن فرامودیبا
  

 بابا نی شد ایباورم نم! اشک تو چشم هام جمع شده بود.  نگاهش کردمباالتماس
 نبود من ی وقت راضچیبابا که ه!  زنهی حرف ها رو منی ای راحتنیباشه که به ا

  ! رحم شده بود؟ی بنقدری غصه بخورم حاال ایزی چنیواسه کوچک تر
  
 ی عوض نمای بابا جون من شما رو با دن": چرا اون لحظه نگفتم!  دونم چراینم

  : دونم چرا گفتمی نم"!کنم
  
  ! کنمی که تموم بشه من با پرهام ازدواج میمتیبه هر ق-
  

 نقدریچرا من ا!  خوردیحالم داشت از خودم بهم م.  و بابا سرخ شددی لب گزمامان
 یچند لحظه بعد صدا. ه طرف اتاقم رفتم زدم و بیاحمق بودم؟ لبخند احمقانه ا

 داریصبح که ب.  سال گذشتهیاون شب برام مثل . دمی رو شننای خاله ایخداحافظ
تا خود صبح .  خودم وحشت کردمی افهی قدنیاز د! شدم چشم هام پف کرده بود

 شب ادی.  م نگاهمو به خودش جلب کردی گوشی برهی ویصدا.  کرده بودمهیگر
  . رفتن پرهام بهم زنگ زدنای خاله انکهی ساعت بعد از اکی. گذشته افتادم
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  الو؟ پرهام؟-
  

  : مقدمه گفتبدون
  
  ؟یستیتا آخرش رو حرفت وام-
  

  : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
  
  !ستمی میتا آخرش پاش وا-
  

 برهی وگهید.  نگاه کردمیدوباره به گوش. دیچی گوشم پی توی بوق ممتد گوشیصدا
  : ش اومدبرهی وید دوباره صدا بعیچند لحظه !  زدینم
  
  الو؟ پرهام؟-
  
  الو؟ پرهام؟-
  
 تونستم حرف ی نمی گرفته بود که حتیگلوم طور.  خودم تعجب کردمی صدااز

  .بزنم
  
  ؟یی توکتای-
  
  !خودمم! آره-
  
  : سکوت رو شکست و گفتنیپرهام ا. می دفعه هردومون ساکت شدهی

  
خودم !  اونجاای بگهی ساعت دمی نیاگه واقعا دوستم دار!  رم محضریمن دارم م-

  .ارمیدوتا شاهد م
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 عیسر.  رو قطع کردیاونم چند لحظه ساکت موند و بعد گوش.  بهش ندادمیجواب
 هال ی مامان تونیی رفتم پایوقت. بلند شدم و آماده شدم و شناسنامه م رو برداشتم

  : خواستم از جلوش رد شم که گفتیم.  خوندینشسته بود و کتاب م
  
  ؟یریا مکج-
  

 یوقت.  خودمو به در رسوندمعی نزدم و سریاما حرف.  و نگاهش کردمبرگشتم
  : زد و به طرفم اومدی لبخنددنمیبا د.  محضر منتظرم بودی پرهام جلودمیرس

  
  !یایمطمئن بودم م-
  

 که پرهام ی بعد دوتا شاهدقهیچند دق. می دستمو گرفت و باهم از پله ها باال رفتبعد
 بار اول اسممو صدا زد ی عاقد برایوقت.  شناختمی کدومو نمچی ه. گفت اومدنیم
 رو یی امضا حلقه هایبعد از کل.  منتظر موندن رو نداشتمیحوصله .  رو گفتم" بله"

 یوقت. می رو به دست هم کرددهی گرون خریلی بود و معلوم بود خدهیکه پرهام خر
با هم . و چشمام جمع شد و اشک تدمی کشیپرهام حلقه رو به دستم کرد نفس راحت

  .می پرهام شدنیسوار ماش. می اومدرونیاز محضر ب
  
   عروس خانم؟میحاال کجا بر-
  
  ! مرگم فقط گوش به فرمان تو امی لحظه تا لحظه نیاز هم! یهرجا تو بگ-
  

  : زد و گفتی اتمندانهی رضالبخند
  
  مارستان؟ی بمیفکر کنم بهتره اول بر-
  
   چرا؟مارستان؟یب-
  
  ! آدیت در نمچون صدا-
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.  شد و برام آب آوردادهیپرهام پ.  سردادم که باعث سرفه م شدی بلندی خنده
 دونست من و یاگه م.  بابا افتادمادی دفعه هی.  آب خوردمکمیازش تشکر کردم و 

   شد؟ی می چه حالمیپرهام با هم ازدواج کرد
  
  ! دهی کجا بمونم؟ مطمئنم بابا تو خونه رام نمدیپرهام؟ من اآلن با-
  
  : نگام کرد و گفتکمی

  
 طول ی تو که دو سه روزیزای مونه پاسپورت و ویفقط م!  کارا جور شدهیهمه -
  !ی نگی به کسیزی چند روز چنی ای توی تونیم!  کشهیم
  
 دونه ما با هم ازدواج ی که نمیکس!  گهی داره درست مدمی فکر کردم دکمی

  : شم که گفتادهی خواستم پیم. پرهام منو رسوند خونه. میکرد
  
!  ندارهی رفتن برگشتنی که ای قبول کندیبا!  شهی کار ها تموم مگهیسه روز د-
  !ی متعلقاتت جدا بشی از همه دی سه روز بانی ایتو
  

  : لب گفتمری تکون دادم و زسرمو
  
  !خداحافظ-
  

 زنگ اف ی بعد صدای قهیچند دق!  کس خونه نبودچیه.  باز کردم و داخل شدمدرو
 یدرو براشون باز کردم و خودمو مشغول تماشا.  بودنمای و ندیمهش. اف اومد

  : بلند گفتی به محض ورود با صدادیمهش.  نشون دادمونیتلوز
  
  ن؟ییمامان جون کجا-
  
  !ستیخونه ن-
  

  : نشست و گفتکنارم
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  کجا رفته؟-
  
  ! گردهی دونم؟ هرجا رفته باشه زود برمیچه م-
  
  : داخل شد و گفتماین

  
  ست؟ی مامان خونه ن؟یا رفت کجدیمهش-
  

 شونه دی اشاره کرد و مهشدی به مهشماین!  کردم و بلند شدم که برم باالی سردسالم
 ببرم؟ چند دست ی چدیپشت در نشستم و فکر کردم من با خودم با. باال انداخت

 کردم؟ من فقط به قلبم ی کار درستیعنی! نیفقط هم! لباس، چندتا کتاب، مدارکم
 هی! چقدر فکر کردم! فکر، فکر! دی تپیبم هر لحظه به عشق پرهام مقل. گوش دادم

 ی قهیاز چند دق!  ساعت بود پشت در نشسته بودمکی قایدق! نگاه به ساعت کردم
!  شه که بلند شمی ساعت مکی ی کنمی خواستم ببی مدیشا!  چشمم به ساعت بودشیپ

 خنده ش با یه صداآخ! حتما اومده!  کار کنم؟ مامان اومده؟ی بلند شم چیول
 ی موقعهی انگار نه انگار دیاصال مهش! یچه عروس و مادر شوهر خوب! ادی مدیمهش

 یراست! من حوصله شو ندارم! نه!  زاره؟یچرا بهم محل نم!  م بودیمیمیدوست ص
  ! از شبنم هم ندارمی خبری حتشهی میچند روز!  شدم؟ری گوشه گنقدریچرا ا

  
. دی هو تنم لرزهی!  برمرانی از اشهی همی برادی باگهید افتاد چند روز ادمی دفعه هی

 تا آخرش دیپس با.  که خودم انتخاب کردمهی یراه!  از اآلن دل تنگ بشمدینبا! نه
 ودهی مدی مهشی دستشیبه مامان سالم کردم و از پ.  رفتمنییبلند شدم و به پا! برم

  : در اومدش داددیمهش. برداشتم و خوردم
  
  !فهی دستت کث؟ی کنی کار میچ-
  

 تو ذهنم شهی همی ش براافهی دوست داشتم قدیشا.  و فقط نگاهش کردمدمیخند
  .حک بشه

  
   شاخ درآوردم؟ه؟یچ-
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  : زدم و گفتملبخند
  
  . دوستت دارمدیمهش-
  
  ؟ی خوای میچ! خر شدم! عر عر -
  
  : و گفتمدمی شونه ش کوببه
  
  !ی احساسی بیلیخ!  مزهیب-
  
 شد دلت یتو که ادعات م!  زنهیاز احساس حرف م داره ی کنیبب! برو بابا-

  !هیسنگ
  
  !ستیحالم خوش ن!  سربه سرم نزاردیمهش-
  

 نی ادیشا.  رو به خاطر بسپرممای و ندی حرکات مهشی کردم همه ی روز سعاون
 کردم همون چند ی میدلم گرفته بود اما سع.  بودمششونی بود که پی آخریدفعه 

 افتاد ی مادمیهر وقت ! مخصوصا بابا.  خوش باشم رو که مونده با خونوادمیروز
  . گرفتی م مهی کنم گریاحافظ هام خدی دلبستگی با همه دی باگهیکه چند روز د

  
  ...اول.  تازه اولش بودنیو ا.  پرهام بهم زنگ زدبآلخره

  
از صبح که .  کار کنمی چدی دونستم باینم.  دنبالمادی شب بازدهی بود ساعت قرار

.  کنمهی خواستم گری مدمی دی نفرو مهیتا . نگ زده بود دلشوره داشتمپرهام بهم ز
  . کردمی زد و من فقط نگاهش میمامان حرف م. گنگ بودم

  
  کتا؟ی-
  
  ها؟؟-
  
  !ی کنی مگامی نی داری نشستی طورنی ساعته هممی نست؟یحالت خوب ن-
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  .نه مامان جون خوبم-
  

 پشت در شهیا اومد مثل همشب که باب. دمی گفت که نفهمیزی لب چری زمامان
 ی نتونستم جلوگهی و من ددی صورتمو بوسشهیبابا مثل هم.  بغلشدمیواستادم و پر

بابا با تعجب . زمی عزیاز بابا.  قرار بود ازش جدا بشمگهیدو ساعت د. رمیخودمو بگ
  :گفت

  
  ؟ی کنی مهی جان؟ بابا، چرا گرکتای-
  

 گفت خرس ی بغلت بهش مدی پریم ی وقتشهیهم!  تنگ شدهمایدلش واسه ن: مامان
  !گنده

  
 تنگ شده بدو مای دلت واسه ننقدریحاال که ا!  بودننجای اروزی که ددی مهشماوین: بابا

  !ششونی پمیحاضر شو تا بر
  

  :برگشتم و گفتم.  پرهام اتادمادی دفعه هی رفتم که آماده بشم اما عیسر
  
  !اد؟ی خودش بی شه زنگ بزنینم! ییبابا-
  
  .بهش زنگ بزن! ه شیچرا نم-
  
 م گهی چشمم به ساعت بود و چشم دهیهمش .  هم اومدنمای و ندی ساعت بعد مهشکی

  . همه شونو به ذهنم بسپرمری تا تصوهیبه بق
  

.  کرددنی بدنم شروع به لرزی دفعه همه هی.  زنگ اف اف بلند شدی صدابآلخره
  .اسه پرهام باز کرد درو ودیمهش.  شدمیانگار داشتم خفه م.  اومدینفسم باال نم

  
  د؟ی بود مهشیک: مامان

  
  ! پرهام بود مامان جون-
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به . همون لحظه پرهام در زد و داخل شد.  نگاه ها برگشتن سمت منی دفعه همه هی

  : گفتستادی بابا ای جلویهمه سالم کرد و وقت
  
 تاکیاما !  باشهنی از اشتری بدمیشا!  تو صورتمی چک بزنهی دونم حقمه که یعمو، م-

  !اومدم تا با خودم ببرمش!  منهیاآلن زن قانون
  

 بهم انداخت که از صد تا فحش یبرگشت و نگاه.  انگار که بهش برق وصل کردنبابا
 که به زور از گلوش یی مبل انداخت و با صدایخودشو رو.  برام بدتر بودیلیو س

  : اومد گفتی مرونیب
  
  !شهی همیبرا! دی برنجای اآلن از انیهم-
  
  : بلند گفتیبابا با صدا.  به سمت پرهام هجوم بردماین.  از پله ها باال رفتمهیر گبا
  
  !ماین-
  
 پله ها ی به پرهام انداخت و برگشت به من که باالیزی هم نگاه نفرت انگماین

 که از قبل آماده کرده بودم لموی و وسامی نگاهمو دزدعیسر. واستاده بودم نگاه کرد
.  اومدی از چشمام ملیاشک مثل س. ر به اتاقم نگاه کردم بانی آخریبرداشتم و برا

 کرد و به ی کرد و سرزنشم می مهیمامان گر.  کردی بهم نگاه می با ناباوردیمهش
زودتر از پرهام از .  نتونستم اون فضا رو تحمل کنمگهید.  گفتی مراهیپرهام بد و ب

سوار شدم و . باز کرد برام نویپرهام هم پشت سرم اومد و در ماش. خونه خارج شدم
  . کردی نمی اعتراضچیپرهام هم ه.  کردمهی به فرودگاه گردنیتا رس

  
 که منتظر بود تا یپرهام درو واسم باز کرد و دستمو گرفت و از مرد. میدی رسیوقت

 ی ور و اون ور منی رو برگردونه تشکر کرد و منو با خودش به انی و ماشمیما برس
  .کشوند

  
  ! آپارتمان تو لندنهی!  پرهاممی تو خونه دمی چشم باز کردم دتا
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تنها . دلم پر از غصه بود. پرهام از صبح رفته بود.  خونه تنها بودمی روز تواون
 یشب که پرهام اومد خودمو تو.  دوست هم نداشتمهی ی حتای همزبون هی. بودم

  :بغلش انداختم
  
  پرهام؟-
  

  : بی احساس گفتخیلی
  
  بله؟-
  
 یدارم م! دلم واسه مامان تنگ شده. دمی ماهه که بابا رو ندکی. رانی امیبرگرد-
  .رمیم
  

  : گفتی جدیلی بلند کرد و خسرمو
  
تازه یادت رفته مارو بیرون ! ی بمونشمی پدی بایمن بهت گفته بودم اگه دوستم دار-

  !کردن؟
  
  ! کرده؟بندی پانجای تو رو ای چ؟ی کنی دل نمنجایچرا ازا! پرهام-
  
  .ده که بهت بگمهنوز موقع ش نش-
  
  ؟ی چیعنی-
  

  : از خودش جدا کرد و گفتمنو
  
  !رونی بی بری تونی ره میاگه روزا تو خونه حوصله ت سر م-
  
  ؟ییتنها-
  
  ! کندای دوست پهیخب واسه خودت -
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  ! شهی نمدایدوست که واسه خودش پ-
  
  : گفتی کالفگبا
  
  !یخسته م کرد! ؟ی دی مریچقدر گ! اه-
  

  :تم روش نشستم و گفروبه
  
  !؟ی کاری دست و پا کنهی شه واسم ینم! نیبب-
  
  ؟یمثال چ-
  
  . نگاش کنمنمیخب من مدرکمو نگرفتم که بش!  دونم؟یچه م-
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  ! شهی می چنمیبب-
  

  :دستشو گرفتم و گفتم.  آوردم و کنارش نشستمی چابراش
  
  پرهام؟-
  

  . و نگام کردبرگشت
  
  !ستیحالم خوش ن! اعصابم خراب بود! ببخش-
  

 ی می عذرخواهی راحتنی به ای بود که از کسی بارنیاول.  تعجب کردمخودم
  .کردم
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.  وقتم پر شده بودگهیحاال د.  مشغول کار بشمی شرکت عمرانهی قرار شد تو بآلخره
 دختر دو رگه به هیبا .  کردمدای پیدی جدیدوست ها.  نشستمی نمکاریتو خونه ب

پدر سیلوی . ی بود و پدرش فرانسویرانیمادرش ا. ودماسم سیلوی آشنا شده ب
 هی مادرش نکهی بود و به ایبدختر خو.  کردی میمرده بود و با مادرش زندگ

. می گشتی مکمی و می رفتی مرونی اوقات با هم بیگاه.  کردی بود افتخار میرانیا
 زد و به ی حرف می قشنگی رو با لهجه یسیلوی فارس.  دوستش داشتمیلیخ
گاهی متوجه حرف . من بیشتر باهاش فارسی حرف می زدم. گلیسی مسلط بودان

سیلوی سعی می کرد زبان .  انگلیسی بهش بفهمونمههام نمی شد و مجبور بودم ب
  .فرانسه رو یادم بده و منم تا حدودی باهاش آشنایی پیدا کرده بودم

  
رد تا به خونه  ماهی از اومدنمون نگذشته بود که عمه ی پرهام ازمون دعوت کیک

اولین فامیل بود که ازدواج ما رو قبول کرده ! نه! این اولین قدم بود. شون بریم
  !البته ظاهرا! بود

  
یه پیراهن . حسابی به خودم رسیده بودم.  آخرین بار به آینه نگاه کردمبرای

موهام رو باز کرده بودم و دور . آستین حلقه ای یاسی خیلی شیک پوشیده بودم
آرایش مالیمی هم . یخته بودم و کنارش یه گل سر همرنگ لباسم زده بودمشونه م ر

از اتاق .  از آینه دل بکنمشدصدای پرهام باعث . داشتم و آماده ی رفتن بودم
  :بیرون اومدم و گفتم

  
  .من آماده ام بریم-
  

  . اینکه نگاهم کنه جلوتر از من راه افتادبدون
  

وقتی جلوی . ده ی عمه ی پرهام می ترسیدم دونم چرا از روبرو شدن با خانوانمی
از ظاهر خونه شون می شد . خونه شون پیاده شدیم حسابی دست و پامو گم کردم

دستشو . دست پرهامو گرفتم و یه نفس عمیق کشدم. فهمید که حسابی پولدارن
.  شد و ما وارد حیاط شدیمزچند لحظه بعد در با. بیرون کشید و زنگ اف اف رو زد

یه دختر حدود بیست و یک یا دو ساله ! گی نبود اما زیبایی خاصی داشتحیاط بزر
شاید ! خودش بود! آزیتا! جلوی در ایستاده بود و یه لبخند زورکی روی لبش بود

به هر حال با خودش و مادرش که هردوشون خیلی شیک و ! شاید هم نه. رقیبم
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. رهام داخل شدیم پرسی خشک و رسمی ای کردم و با پوالمرتب بودن سالم و اح
با وجود مستخدمینی که اونجا . آزیتا جون لطف کردن و برامون آب پرتغال آورد

بودن نمی دونم چرا خواست خودش این کارو بکنه که باعث شد اخم های مادرش 
. نکته ی جالب این بود که هیچ کدومشون فارسی صحبت نمی کردن! بره تو هم

ظه واسه من که همه مون ایرانی بودیم عجیب اما اون لح!  زیاد هم جالب نبودشاید
  !اومد

  
 بعد از تعارف آب پرتغال کنار پرهام نشست و دستشو انداخت دور گردن آزیتا

  :پرهام و گفت
  
  !سرت شلوغ شده دیگه! به ما سر نمی زنی؟! چه خبر پرهام؟-
  

  : نگاهی به من انداخت و گفتپرهام
  
  !با من کاری ندارهمن کاری به کار یکتا ندارم و اونم ! نه-
  
  !پس چرا ازدواج کردین؟-
  

  : یه نگاه به من کرد و گفتدوباره
  
  !بچگی بود! نمی دونم-
  

.  خنده ی آزیتا و مادرش به هوا رفت و فقط اخم های من بود که رفت تو همصدای
یه پسر بیست و سه چهار . همون لحظه پدر آزیتا جون با برادرش از راه رسیدن

که من و آزاد برادر آزیتا، همسن هم بودیم و برای همین از می شد گفت ! ساله
 خواهرش خیلی سنگین و کسآزاد برع. همون اول همصحبت خوبی برای هم شدیم

! مودب بود و فارسی صحبت می کرد و من از این بابت خیلی خوشحال بودم
ی به مشغول وارس. باهاشون احوال پرسی کردم و به پیشنهاد آزاد به کتابخونه رفتیم

  :کتابها بودم که آزاد خیلی ماهرانه صحبت رو به پرهام رسوند و گفت
  
  شما چرا با پرهام ازدواج کردین؟-
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  .چون دوستش داشتم-
  
  !اونم شما رو دوست داره؟-
  

  : لحظه نگاهش کردم و گفتمچند
  
  !اینطور می گفت-
  
  !یعنی اآلن نمی گه که دوستتون داره؟! می گفت؟-
  
  !نه-
  
می خوام بدونم بخاطر پرهام از همسرتون ! بال ازدواج کرده بودینشنیدم که ق-

  ...البته نمی خوام فکر کنین که! جدا شدین؟
  
هرکس دیگه ای هم جای شما باشه کنجکاو می شه بدونه که چرا ! نه اشکال نداره-

بله من بخاطر ... اسمش سینا بود. همسر سابقم رو می گم. من از سینا جدا شدم
  .دا شدمپرهام ازش ج

  
  !حاال پشیمونید؟-
  

مثل اینکه فهمید ناراحت شدم، . چیزی نداشتم که بهش بگم.  نگاهش کردمفقط
  :برای همین گفت

  
  .بهتره بریم یه چیزی بخوریم! من خیلی گرسنمه-
  

حتی موقع شام خوردن هم آزیتا پرهام رو .  رفتیم بیرون میز شام آماده بودوقتی
نمی دونم چرا دیگه بهش حسادت نمی . زنش بودانگار که آزیتا . ول نمی کرد

شاید منم مثل پرهام بی خیال شده بودم و به قول خودش دیگه کاری به . کردم
 زوج خوشبخت به خونه دوبآلخره اون شب به پایان رسید و ما . کارش نداشتم
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قبل از برگشتن آزاد شماره شو بهم داد تا اگه یه وقت مشکلی داشتم که . برگشتیم
  . بود به دست اون حل بشه بهش زنگ بزنمممکن

  
تازه از ... دیگه خسته شده بودم... هر روز تنها بودم...  روز تو خونه تنها بودماون

ساعت دو بعد ... میزو چیده بودم و منتظر بودم که پرهام بیاد. شرکت اومده بودم و
اشت سر می حوصله م د... همیشه ساعت ده خونه بود! چرا نمیاد؟. از نیمه شب بود

یکی که ! فقط می خواستم یکی دیگه هم تو خونه باشه...نگرانش نبودم... رفت
دستمو گذاشتم روی میزو وسرمو گذاشتم ... بتونم حد اقل باهاش یه کلمه حرف بزنم

پرهام با وضعی .. با صدای چرخش کلید تو ی در سرمو بلند کردم... روی دستم
بوی . پا شدم که برم کمک ش کنم... ومد توآشفته در حالی که تلو تلو می خورد ا

  .فهمیدم جایی بوده که نباید می رفته...تند الکل داشت خفه م می کرد
  

  :با عصبانیت گفتم...  مبل لم داد و چشماشو بستروی
  
  !فقط همین یکی رو کم داشتی؟! این مسخره بازیا چیه در آوردی؟-
  
  ...آب بیار واسم:  چشای بسته گفتبا
  
  !این دیگه چه بازی یه؟. م پرهامبا تو ا-
  
  !خفه شو-
  
  ...خفه شم که تو هر غلطی دلت خواست بکنی... آره باید خفه شم-
  
  .من اعصاب ندارماااا. یکتا سربه سرم نزار-
  
منو آوردی تو این خراب شده و خودت می ری یللی ! مگه من اعصاب دارم؟-

  !تللی؟
  

منو به دیوار . شد و به سمتم هجوم آوردبلند ...  دفعه انگار مستی از سرش پریدیه
  :تکیه داد و گفت
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  !فهمیدی؟. دهنتو ببند-
  
 اینکه از حالت نگاش می ترسیدم اما کم نیاوردم و توی چشاش زل زدم و تقریبا با

  :داد زدم
  
  !اگه نبندم چه گهی می خوری؟-
  

  .  دفعه صورتم داغ شدیه
  
  !حالم داره ازت بهم می خوره! بی شرف-
  

! چقدر زود از چشام افتاد! لی دیگه بهم زد که خون از گوشه ی لبم جاری شد سییه
بخاطر اینکه همه ی حرفایی که بهم زده بود دروغ . نه بخاطر اینکه بهم سیلی زد

منی که بخاطر یه . بیشتر از اینکه از پرهام متنفر باشم از خودم بدم اومده بود. بود
  .عشق احمقانه زندگی مو ول کردم

  
  
! چرا پرهام اینجوری شده؟! چرا؟. چشای پر اشکم به چشاش نگاه می کردم با

. همش یه کلمه توی ذهنم بود! پرهامی که قبل از ازدواجمون اینقدر مهربون بود
من پشیمون بودم ! پشیمونی! ولی دلم نمی خواستم اون کلمه تو ذهنم جون بگیره

  ...اما باید تحمل می کردم
  

  ...فتم طرف اتاق انداختم پایین و رسرمو
  

یه زن که بخاطر یه عشق مزخرف ! من کی بودم؟.  آینه به خودم نگاه کردمجلوی
مثل احمق ... من نباید اینجا می موندم... باید می رفتم... شوهر و بچه شو ول کرد

یه دفعه یادم افتاد که من همه . ها پا شدم و با گریه مشغول جمع کردن وسایلم شدم
  ! که چی بشه؟مبرگرد.  خراب کردمی پل های پشت سرمو

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

438

چرا دیگه دوستش !  توی چارچوب در با اون لبخند کذایی ش بهم زل زده بودپرهام
  !نداشتم؟

  
  .دلم پر از غصه بود.  بیچارگی ساکمو پرت کردم و روی تخت دراز کشیدمبا
  

 فقط این شده بود که از خونه برم شرکت و بد ترین قسمتش این بود که از کارم
. ولی خب مجبور بودم. اصال دلم نمی خواست برم خونه. ت می اومدم خونهشرک

تنها کسی که باهاش ! مگه توی این شهر مسخره با این آدمای مزخرف کیو داشتم؟
.  مادرش فرانسوی بودوصمیمی بودم یه دختر دو رگه بود که پدرش انگلیسی 

حالت . آبی داشتموهای بلوند و چشم های . دختر خوب و مهربونی بود. سیلوی
  !صورتش منو یاد ماهک می انداخت اما این کجا و ماهک کجا؟

  
اون شب منم به سرم زد . هر شب یه جا پالس بود.  های پرهام ادامه داشتمهمونی

منم . وقتی بهش گفتم شونه باال انداخت که یعنی خودت می دونی. که باهاش برم
استم دیگه هیچی واسم مهم شاید می خو. آماده شدم و حسابی به خودم رسیدم

  .درست مثل خود پرهام. نباشه
  

اگه سینا بود حتما بهم گیر می داد اما این .  پیراهن دلکته ی قرمز پوشیده بودمیه
حالم داشت . مهمونی توی یه آپارتمان بزرگ بود. پرهام غیرت هم تو کارش نبود

حیف ! اینجا؟ چه خبره بابا … دود…الکل. بهم می خورد از این همه بوی گند
. ته ته ش این بود که آخرش دو تا قر می دادیم دیگه! مهمونی های خودمون نبود؟

  …اما اینا. اگه خیلی می خواستیم بترکونیم دو تا گیالس مشروب هم می زدیم باال
  

اکثر کسانی که اونجا بودن .  که اصال از بس خورده بود رو پاش بند نبودپرهام
 یکیش آزیتا که با چشاش می خواست منو …ارجیایرانی بودن و تک و توک خ

 یه پسر که موهاش به طرز فجیعی درست …واسه من که اهمیتی نداشت. بخوره
 ش خوب بود اما با اون هقیاف. یه نگاه به قیافه ش انداختم. کرده بود کنارم نشست

ابروهای شیطونی و اون گوش واره و موهایی که از بغل چند جاش تراشیده شده 
  . واقعا قیافه ش اسفناک شده بودبود 
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که دیدم ! می خواستم ببینم اصال پرهام نگام می کنه یا نه؟.  تحویلش گرفتمخیلی
اونم انگار من زیاد به دلش . اصال عین خیالش نیست و منم بی خیال پسره شدم

تا آخر مهمونی همونجا نشسته بودم و آخرشم با پرهام که . نشستم و پا شد و رفت
  … حتی پرهام کنارم نمی خوابیده خیلی وقت بود ک…اتیل بود برگشتیممست و پ

  
داشتم برمی گشتم که دیدم پشت سرم .  سر یخچال و واسه خودم آب ریختمرفتم

هیچ . ازش بدم می اومد. با چشمای سرخش نگام کرد و اومدم طرفم. واستاده
  :اخم کردم و می خواستم رد شم که دستمو کشید. میلی بهش نداشتم

  
  …ولم کن-
  
  !مگه تو زنم نیستی؟! جووون؟-
  
  !خب که چی؟. آره زنتم! هه-
  
  !باید راضی م کنی-
  
  : عصبانیت پسش زدم که گفتبا
  
  .واسه اون پسره ناز و غمزه می اومدی! ها؟-
  
  .آدرس آپارتمانش هم گرفتم که برم پیشش با هم حال کنیم... آره-
  

 اما پرهام در کمال تعجب شونه باال . رو با لحن بدی گفتم" حال کنیم" ی جمله
  :انداخت و گفت

  
  .تا صبح. فعال که پیش منی-
  

  ... داشت از کاراش بهم می خوردحالم
  
  پست فطرت... برو گم شو هرزه ی عوضی-
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  : شدعصبانی

  
  !این من بودم که به شوهرم خیانت کردم؟! من پست فطرتم؟! جدی؟-
  

  : صداشو نازک کرد و ادامه دادبعد
  
  ! من از سینا خوشم نمیاد! زندگی بی تو برام معنا نداره! ام من عاشقتمپره-
  
  : فریاد گفتمبا
  
اما اآلن می فهمم با زندگی م چی کار ! احمق بودم و نمی فهمیدم! آره من بودم-

تو یه ! اآلن می فهمم تو حتی الیق این نیستی که اسم سینا رو به زبون بیاری! کردم
دیگه حتى نمى ! حالم ازت بهم مى خوره! ثافت کارى هاشهشارالتانی که فقط فکر ک

  !از جلوى چشمم دور شو! خوام اسمتو به زبون بیارم
  
خیلى هاى دیگه هستن که دوست دارن من ! اگه اینطورى راحتى باشه من میرم-

  !شبها پیششون باشم
  
  !بى شعور! لیاقتت همون هرزه هایى هستن که مثل خودتن-
  
! میدونی چیه عزیزم! این راحتی به شوهرت خیانت کردیهرزه خودتی که به -

هرچند ! خیلی دوست داشتم اآلن سینا اینجا بود و حرص خوردن عشقشو می دید
اگه دست من بود تو رو ! مى دونی؟! فکر نمی کنم دیگه عشقی براش مونده باشه

  ! کردرتدرست همون کارى که اون پست فط! جلوی اون عوضی مى کشتم
  
تو ! سگ به تو شرف داره! تو یه حیوونی! حالم ازت بهم مى خوره! وضیخفه شو ع-

  !یه خوک کثیفی
  
  !نکنه یادت رفته؟! تو عاشقمى! نباید اینطور باشه! نه عزیزم! اوه-
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  !خواهش مى کنم از اینجا برو! خفه شو! خفه شو-
  

  : به اینور و اونور تکون داد و گفتسرشو
  
  !ود که رهاى منو ازم گرفتب... پست فطرت اون سینا ی ! نچ-
  
  !همون بهتر که اون دختره ى هرزه مرد! اونم یکى بود مثل خودت! رها! هه-
  

  : عصبانی بودخیلی
  
اما ! رها عاشق من بود! وگرنه با همین دستام خفه ت مى کنم!  دهنتو ببند عوضی-

ش منم عشق اونو از! اون عشق منو ازم گرفت! اون پست فطرت به ما حسودى میکرد
  !گرفت

  
اما اون چی . شاید هنوزم امیدوار بودم که بگه دوستم داره.  بهش نگاه کردمفقط

  !می گفت؟
  
. فکر می کنی اون دوست داشت اما اونم عین خودت بود. اشتباه تو همین جاست-

  .یه زبون نفهم. یه آشغال
  

 تصویر توی تموم اون لحظه ها فقط.  دفعه افتاد به جونم و تا می خوردم کتکم زدیه
پرهام که از کتک زدنم خسته شد . تصویر سینا که بهم می خندید. یه نفر جلوم بود

اگه از پرهام هم جدا ! تا کی؟! باید تحمل می کردم؟. ولم کرد و از خونه زد بیرون
 هم دو تا فحش و لعنت بهم می کنن که مشکل نحتی اگه بفهم! بشم کسی نمی فهمه
این دفعه دیگه مشکل از من ! شکل از من بودم! بود! آره! از خود دختره ست

پا شدم قبل از اینکه بازم منصرف شم رفتم و ! یه جانی!پرهام یه دیوونه ست! نیست
  :قبل از رفتن یه یاد داشت واسش گذاشتم. تمام وسایلمو جمع کردم

  
... نباید به هرکسی که دم از عشق می زد اعتماد می کردم...  اشتباه از من بود"

  "...اعتماد به من... شتباهی که سینا کرددرست ا
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دادخواست طالق ... باید تکلیفم مشخص می شد... توی یه هتل اتاق گرفتم! همین
با کمک سیلوی یه خونه واسه اجاره پیدا ! خنده داره! بازم من و طالق... دادم
نمی دونم چرا اما پرهام ... کوچیک اما راحت... آپارتمان خوبی بود... کردم

 که به همین راحتی همه ازم ودمیعنی انقدر بد ب... ی شد که از هم جدا شیمراض
  !بد بودم! آره خب! دل می کندن؟

  
روزی که از سینا جدا شدم رو به یاد .  ازش جدا شدم یه نگاه بهش انداختموقتی

نه . ناراحت بخاطر جدایی از سینا! اون روز خوشحال بودم اما حاال چی؟. آوردم
؟ !چرا هیچکی تو خونه منتظرم نیست.  رامو کشیدم و رفتم سمت خونه!بخاطر پرهام

  !چرا یه بچه نیست که بدوه طرفم؟
  

! اسمش چیه؟! بچه ای که نمی دونستم پسره یا دختر؟.  دفعه یاد بچه م افتادمیه
خدایا چرا منو ! وای که چقدر من حقیرم! خدایا من حتی حاضر نشدم بچه مو ببینم

! مطمئنم حتی سر قبرم هم نمیاد! نه! رم شاید سینا منو ببخشهاگه بمی! نمی کشی؟
اون حتما منو می بخشه و همیشه به ! دارهدل بزرگی ! سینا خیلی مهربونه! نه، نه

! شاید بچم رو هم با خودش بیاره تا پنجشنبه ها سر خاک مادرش بیاد! یادم می مونه
ی سینا از من به بچه مون یعن! مادری که حاضر نشد توی روی ماه بچه ش نگاه کنه

آره ! سینا خیلی دوستم داره! اما نه! حتما می گه مادرت یه هرزه بود! چی می گه؟
  !اون فقط منو می خواد! خیلی! اون دوستم داره

  
عشق واقعی من سینا بود که من خیلی دیر اینو ! یه عشق بچه گونه!  عشقم بودگناه

دیگه نه من سینا !  به هر حال اشتباه بوداما! شاید لجبازی و بچه بازی بود. فهمیدم
توی ! فقط اینو بدون که من هیچ کینه ای از تو به دل ندارم! رو می بینم و نه تو منو

وفا داری، ! این چند ماه با اینکه خیلی عذاب کشیدم اما چیزای زیادی یاد گرفتم
رای خداحافظ ب! عشق و محبت واقعی که سینا نسبت به من داشت و من نفهمیدم

  !همیشه
  

می خواستم برگردم خونه که . توی پارک قدم می زدم.  روز، روز تولدم بوداون
نمی دونم چرا قیافه ش واسم آشنا . چشمم به پسری افتاد که کنجکاو نگاهم می کرد

وقتی به خودم اومدم که از دوستش ! چقدر تغییر کرده بود! آزاد بود! اوه! اومد
یه تی شرت آبی با یه شلوار جین ! د سمتم می اومخداحافظی کرده بود و داشت به
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پوشیده بود و موهاش رو رو به باال شونه کرده بود ، در کل قیافه ی جذابی داشت و 
  :سالم کرد و با خنده به فارسی گفت! به قول معروف دختر کُش بود

  
  !خانم خوشبخت؟-
  
  !خانم خوشبخت؟-
  

یکتا ! راستی اسمم چی بود؟! چرا اسم خودمو فراموش کرده بودم؟.  زدملبخند
! نه! چه فامیلی یه مسخره ای! یعنی من خوشبخت بودم! خنده داره! هه! خوشبخت

فقط اسم خوشبخت رو یدک می کشیدم در حالی که بدبخت ترین ! چه تضاد جالبی
  !بودم

  
  : دیدم سکوتم طوالنی شد، گفتموقتی

  
  !فکر نمی کردم منو به یاد داشته باشید! سالم-
  
اما وقتی فهمیدم که از هم جدا شدین . سراغتونو از پرهام میگرفتم! یار داریداخت-

  .واقعا متاسف شدم
  
  !شما لطف دارین! از اظهار همدردی تون ممنون-
  

  : و گفتخندید
  
  !می شه اینقدر رسمی نباشیم؟-
  

  : خندیدم و گفتممنم
  
  !موافقم-
  
  :آزاد گفت.  هم روی یه نیمکت نشستیمبا
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  !خیلی میای اینجا؟!  این پارک ندیده بودمتتا حاال تو-
  
فکر کنم اولین کسی ام که روز ! اومدم یه حال و هوایی عوض کنم! اولین باره! نه-

  !تولدش اینقدر کسله
  
  !امروز تولدته؟! جدی؟-
  

 عمیقی کشیدم و یاد سینا افتادم که روز تولدم همیشه برام هدیه می خرید و من آه
  !خدایا فقط برام افسوس مونده بود و بس. کر می کردمبا بی میلی فقط ازش تش

  
  !آزیتا چطوره؟! از خودت بگو! امروز تولدمه! آره-
  

  : نگاهم کرد و گفتیکم
  
  !آزیتا و پرهام ازدواج کردن! امیدوارم طاقت شنیدنش رو داشته باشی-
  

 . نمی کردم با شنیدن این خبر اینقدر بی تفاوت سر تکون بدم و لبخند بزنمفکر
از پارک بیرون رفتیم و شروع به قدم زدن همون . آزاد پیشنهاد داد یکم قدم بزنیم

  :وقتی از جلوی یه بوتیک رد می شدیم آزاد گفت. اطراف کردیم
  
  !یه لحظه همین جا وایستا-
  

 شد و بعد از چند دقیقه با یه بسته کادو پیچ بیرون اومد و بسته رو به سمتم داخل
  :گرفت و گفت

  
  !م از سلیقه م خوشت بیادامیدوار-
  
نمی دونم چرا .  لبخند ازش تشکر کردم و بدون هیچ تعارفی بسته رو ازش گرفتمبا

یه دوست خوب که بعد از دو سال پیدا کرده . احساس خوبی نسبت بهش داشتم
  :می خواستم بسته رو باز کنم که گفت! بودم
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یا بریم توی این کافی حاال ب! وقتی رفتی خونه این کارو بکن! اآلن بازش نکن-
  .شاپ و یه قهوه بخوریم

  
سر .  کردم و همراهش داخل کافی شاپی که چند قدم اون طرف تر بود شدمقبول

  :صحبت رو آزاد باز کرد و گفت
  
  !اینورا زندگی می کنی؟-
  
  !تو اینجا چی کار می کنی؟! آره-
  
  !نمی خوای قهوه تو بخوری؟. با چند تا از بچه ها قرار داشتیم-
  

  : کم از قهوه م رو خوردم و گفتمیه
  
  !ازدواج نکردی؟! خب آزاد جون، بهتره تو از خودت بگی-
  
  : حالت بامزه ای گفتبا
  
  !کی به من زن می ده؟! نه مادر جون-
  

  : و گفتمخندیدم
  
  !چرا تاحاال ازدواج نکردی؟! از شوخی گذشته-
  
 سالم بود دوست می دونی، وقتی دوازده! خب راستش تاحاال بهش فکر نکردم-

وقتی درسم تموم شد دیگه نمی ! داشتم زودتر بزرگ بشم تا بتونم برم دانشگاه
هر وقت ! پدرم یه سرمایه دار بزرگه! نیازی به کار نداشتم! دونستم باید چی بخوام

  ! ازدواج کنمخواستماما هیچ وقت ن! اراده کردم هرچی خواستم داشتم
  
! بیست و هفت سال که سنی نیست! سالتهیه جوری حرف می زنی انگار پنجاه -

  !میتونی هر دختری رو که دوست داری به راحتی به دست بیاری
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  : حالت متفکری گفتبا
  
  !بهش فکر می کنم مادر بزرگ-
  

 در سکوت قهوه مون رو خوردیم و بعد من از آزاد جدا شدم و قرار شد هردومون
پر بود از ! مثل همیشه!  بودخالی. به خونه برگشتم. که بازم همدیگر رو ببینیم

و خالی از محبت، خوشبختی، عشق و ! پر از بی حوصلگی، بد بختی، حسرت! خالی
  !بودن

  
یه دفعه چشمم به بسته ای .  روی مبل پرت کردم و سرمو تو دستام گرفتمخودمو

بلند شدم و به حموم رفتم و یه . حوصله نداشتم بازش کنم. افتاد که روی میز بود
  .روی تخت دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم برد. م گرفتمدوش آب گر

  
چقدر خوابیده . دو و نیم بود. به ساعت نگاه کردم.  بیدار شدم هوا تاریک بودوقتی
باید زود تر طرح رو به . بلند شدم و کامپیوترم رو روشن کردم و مشغول شدم! بودم

فت کرده بودم و توی این شش سال خیلی تو کارم پیشر. شرکت ارائه می دادم
به هر حال مشغول کار شدم و سعی کردم به . امتیاز های زیادی توی شرکت داشتم

. خسته شده بودم! وقتی کارم تموم شد نزدیک صبح بود. چیز دیگه ای فکر نکنم
روی کاناپه دراز کشیدم و ! خوابم گرفته بود. بلند شدم و آبی به سر و صورتم زدم

  .آزاد بود. صدای زنگ گوشی م بیدار شدمبا ! نفهمیدم کی خوابم برد
  
  !هنوز خوابی؟. سالم-
  
  !ممنون که بیدارم کردی. امروز جلسه داشتم. دیگه باید بیدار می شدم. سالم-
  
  !زنگ زدم بگم امشب وقت داری شام با هم بریم بیرون؟. خواهش می کنم-
  
  !به چه مناسبت؟-
  
  !راستی از کادوم خوشت اومد؟! خب تولدت-
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  :برای همین گفتم. روم نشد بهش بگم هنوز بازش نکردم! هش می گفتم؟ بچی

  
  !دستت درد نکنه! خیلی قشنگ بود! آره-
  
  !حاال امشب میای یا نه؟! خواهش می کنم-
  

یه .  رو قبول کردم و بعد از خداحافظی بسته ی کادو پیچش رو باز کردمدعوتش
ادکلن رو به مچ دست هام لبخند زدم و یه کم از ! ادکلن خیلی گرون قیمت بود

  .بعد صبحانه ی مفصلی خوردم و برای رفتن به شرکت آماده شدم. زدم
  

! به نظرم آزاد دوست خوبی برام بود.  شب با آزاد به یه رستوران خوب رفتیماون
آزاد معتقد بود من باید به ایران . به حرف هاش ایمان داشتم. بهش اعتماد داشتم

  :لبخند تلخی زدم و بهش گفتم! می تونه منو ببخشهفکر می کرد سینا . برگردم
  
خیلی ها بودن که براش ! تو از کجا اینقدر مطمئنی که سینا هنوز ازدواج نکرده؟-

! سینا یه مرد پولدار و خیلی خوشتیپه. خب حق هم داشتن. سر و دست می شکوندن
یی یه که یه همه ی اینا چیزا! پول، زیبایی، وفاداری! به عالوه اون خیلی مهربونه

! منم همینطور! سینا عاشق من بود. همیدماما منه احمق نف! دختر آرزوش رو داره
حاال می فهمم عشق واقعی من سینا بود و من یه احساس پوچ بچه گونه رو به عشق 

تو نمی تونی درک کنی ! آه آزاد. پاک سینا ترجیح دادم و با پرهام ازدواج کردم
  .که من چقدر پشیمونم

  
آزاد با مهربونی اشک .  یه تلنگر بودم که بغض این دو سال تنهایی رو بشکونممنتظر

  :هام رو پاک کرد و گفت
  
  !من مطمئنم که سینا هنوزم دوستت داره-
  

  : تلخی زدم و گفتملبخند
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من کینه و نفرت رو تو چشم ! اون خودش بهم گفت که ازم متنفر شده! نه آزاد-
. د که نباید هیچ وقت اسمی از بچه مون بیارماون حتی منو تهدید کر. هاش دیدم

! آه خدایا. منه احمق هم اون موقع کور بودم و هیچ چیز رو به جر پرهام نمی دیدم
  !من چقدر بدبختم

  
  : صدای گرفته ای ادامه دادمبا
  
  .اشتهای تو رو هم کور کردم. ببخش آزاد-
  
  .اگه چیز دیگه ای میل نداری بریم. نه-
  
  .ممنونبابت شام امشب -
  
  . تو که هیچی نخوردی. اینقدر تعارفی نباش-
  

سرمو به شیشه تکیه داده بودم و بی صدا گریه می .  ماشین نشسته بودم که اومدتوی
اشک هامو پاک کردم و سعی کردم شبش . آزاد پخش ماشین رو روشن کرد. کردم

  :لبخند زدم و گفتم. رو خراب نکنم
  
  !امشب خیلی بهت بد گذشت-
  
  .خوشحال شدم که دعوتم رو قبول کردی! ه حرفیهاین چ-
  

وقتی جلوی در آپارتمانم .  هیچ کدوممون تا رسیدن به خونه م حرفی نزدیمدیگه
  :پیاده شدم سرمو از شیشه ی ماشین بردم داخل و گفتم

  
  .بابت هدیه ی قشنگت هم ممنونم! ممنون که امشب تحملم کردی-
  
  !فعال خداحافظ! باشهامیدوارم خوشت اومده ! قابلی نداشت-
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به محض وارد شدن به .  دست تکون دادم و اونم به سرعت از اونجا دور شدبراش
خبر حامله . سیلوی بود. سریع برش داشتم. خونه تلفن شروع به زنگ زدن کرد

  .شدنش رو بهم داد و کلی خوشحالم کرد
  
برگردم و پیش به اینکه گفته بود باید به ایران .  حرف های آزاد فکر می کردمبه

  :جلوی آینه ایستادم و به خودم خیره شدم و زیر لب گفتم. خانواده م زندگی کنم
  

چی؟ کجا می خوای بری؟ می خوای همه سرزنشت ! باید برم.  من می رمآره
چی؟ بابات؟ اونکه گفته هیچ ! بابا نمی زاره. هیچ کس سرزنشم نمی کنه. نه! کنن؟

اصال تو چی کار داری؟ برو پی . و دوست دارهبابا خیلی من. نه! وقت نمی بخشدت
من ! نه....وو....دی. دیوونه. دیوونه! آره دیوونه شدی. دیوونه. دیوونه! کارت

! اگه دیوونه نبودی که زندگی به اون خوبی رو ول نمی کردی! آره تو! دیوونه ام؟
. ولی تو بهش خیانت کردی. یکی که عاشقانه تو رو می پرستید! یه شوهر خوب

اگه می خوای برگردی ! خودتو گول نزن! هه! من خائن نیستم! نه! خائن! خائن
حتی به ! تو یه احمقی! پشیمون تر! اما بدون که از قبل پشیمون تر می شی! برگرد

  !من بهت می گم نباید برگردی! حرف عقلت هم گوش نمی کنی
  

ف من گوش به حر! قلبت غلط کرده. قلبم می گه باید برگردم!  احساسم چی؟اما
پس . من باید برگردم! قلبم راست می گه. نمی خوام به حرفت گوش کنم! نه! کن

حقته که عذابت ! تو همیشه به حرف قلبت گوش کردی و نتیجه نگرفتی! برگرد
من می گم نباید ! گفتآزاد گفت که ! آزاد می گفت من باید برگردم! نه! بکشی

دیدی گفتم دیوونه ! من؟!  گیری؟اصال تو کی هستی که واسم تصمیم می! برگردی
مگه آدم با خودش هم حرف می ! آره خودت! خودم؟! من خودتم دیگه! شدی؟

مثل تو که داری با من حرف می ! دیوونه ها با خودشون حرف می زنن! آره! زنه؟
  !خود خودت! با من که خودتم! زنی

  
  !خفه شو! نه! نه-
  

آینه . شتم و به سمت آینه پرت کردم ای رو که روی میز توالت بود رو بردااسپری
خدایا یعنی . داشتن بهم می خندیدن. حاال تصویرم هزارتا شده بود. ترک برداشت
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پس ! مگه سینا نمی گفت که عاشق موهامه؟. به موهام چنگ زدم! من دیوونه شدم؟
  ! چی ان؟اسهپس این موها و! سینا که نیست! اآلن کجاست؟

  
  : این شعر از فروغ افتادمیاد

  
   به یاد تو و آن عشق دل انگیزدیروز

   پیکر خود پیرهن پیرهن سبز نمودمبر
   آینه بر صورت خود خیره شدم بازدر
   از سر گیسویم آهسته گشودمبند

   آوردم و بر سر و سینه فشاندمعطر
   را ناز کنان سرمه کشاندمچشمانم

   کردم زلفم را بر سر شانهافشان
   کنج لبم خالی آهسته نشاندمدر
   به خودآنگاه صد افسوس که اون نیستتمگف
   مات شود زین همه افسونگری و نازتا

   پیرهن سبز ببیند به تن منچون
   خنده بگوید که چه زیبا شده ای بازبا
   نیست که در مردمک چشم سیاهماو
   خیره شود عکس رخ خویش ببیندتا

   گیسوی افشان به چه کار آید امشباین
   گزیند پنجه ی او تا در آن خانهکو
   خیره به آینه و او گوش به من داشتمن

   که چه سان حل کنی این مشکل ما راگفتم
   و فغان کرد که از شرح غم خویشبشکست

  ! زن، چه بگویم، که شکستی دل ما راای
  
  

موهای بلندم حاال . کف اتاق پر از مو بود.  رو برداشتم و موهام رو بریدمقیچی
کاش . روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. بوددیگه به طور نامنظمی کوتاه شده 

نیما مسخره م می کرد و . بابا قربون صدقه م می رفت. مامان بود تا بغلم می کرد
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 منم اخم می کردم و واسش زبون "! خرس گنده بازم خودشو لوس کرده":می گفت
  .در می آوردم

  
انگار اشک . و با هم تا صبح گریه کردیم. خودم بودم و خودم.  هیچ کس نبودولی

  !خودم و خودم. هامون تمومی نداشت
  

خونه رو فروختم و همه ی دالر . باید بر می گشتم.  هفته بعد افتادم دنبال کارهایک
با توجه به نرخ دالر تو ایران مبلغ قابل توجهی شده . ها رو به تومن تبدیل کردم

م ارائه دادم و قبل از رفتن همه ی کارها رو تموم کردم و طرحی رو که داشت. بود
همه ی این کار ها حدود دو ماهی طول . قرار شد سودش رو به حسابم واریز کنن

  .چون باید کارهام رو توی شرکت تموم می کردم. کشید
  

اون روز توی .  نزدیک عید بود که کار هام تموم شد و آماده ی رفتن بودمتقریبا
 می کرد و شوهرش هم از سیلوی گریه. فرودگاه از سیلوی و آزاد خداحافظی کردم

منم . خوشحال بود و بهم امیدواری می داد! اما آزاد نه. رفتن من ناراحت بود
 و بوسیدمش و ازش خواستم کردمسیلوی رو بغل . اما می ترسیدم. خوشحال بودم

اشک . قیافه ش خیلی با نمک شده بود. پنج ماه بود که باردار بود! که گریه نکنه
براش آرزوی موفقیت کردم و بهش گفتم که . زور لبخند زدهاش رو پاک کرد و به 

  :اونم با بغض گفت. هیچ وقت فراموشش نمی کنم
  
  .منم هیچ وقت فراموشت نمی کنم! تو بهترین دوستم بودی و هستی-
  
  !مواظب بچه ت باش و از من براش بگو! خیلی دوستت دارم سیلوی-
  

خداحافظی کردم و براشون دست  بوسیدمش و چون وقت کم بود با آزاد هم دوباره
  .تکون دادم و ازشون دور شدم

  
زندگی . با این حال باید می رفتم!  دونستم توی ایران کسی منتظرم نیستمی

  !مثل جریان آب یه رودخونه! جریان داشت
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هر ! سه سال چقدر دیر گذشت!  به نحوی پیش بینی این روز رو کرده بودنهمه
  !روزش غم و ناراحتی بود

  
از ته .  به فرودگاه مهرآباد رسیدم با ولع هوای ایران رو استنشاق می کردمیوقت

با این که می دونستم . دل خدا رو شکر کردم که تونستم دوباره به کشورم برگردم
بی دلیل به همه لبخند . کسی به استقبالم نیومده بین مردم دنبال یه آشنا می گشتم

از این که می .  فرودگاه بیرون اومدمبعد از تحویل گرفتن چمدونم از. می زدم
با ذوق و شوق سوار یه تاکسی . تونستم با همه فارسی صحبت کنم خوشحال بودم

  :وقتی راننده پرسید. شدم
  
  خانم کجا تشریف می برین؟-
  

چند لحظه فکر کردم و بعد بهش آدرس .  به یاد آوردم که جایی ندارم که برمتازه
خوشبختانه خیابونهای .  کرده بودم بهش دادمهتلی که از قبل توش اتاق رزرو

  .تهران تغییر چندانی نکرده بودن
  

زنگ در خونه .  از یه دوش و کمی استراحت با یه تاکسی به خونه ی شبنم رفتمبعد
ی شبنم اینارو زدم و آرزو کردم که خونه باشه ولی از اونجایی که من همیشه بد 

وقتی صدامو شنید با تردید . ره شو گرفتمشما. شانسم هیچ کس در رو برام باز نکرد
  :پرسید

  
  !یکتا تویى؟-
  
  !کجایى؟! آره خودمم-
  

  : گفتهیجانزده
  
  !من خونه م تو کجایی؟-
  
  .من پشت در خونه تم. دروغ نگو-
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  : لحظه ساکت شد بعد گفتچند
  
  !تو ایرانی؟-
  
  !نمی خوای بیای؟! اره-
  
  !همونجا بمون! اآلن خودمو میرسونم! چرا!چرا-
  

وقتی ماشینش رو پارک .  رو قطع کردم و حدود ده دقیقه منتظرش موندمگوشی
بعد یه هو همدیگرو بغل کردیم و ! کرد و پیاده شد، چند لحظه ای به هم خیره شدیم

  :شبنم مثل همیشه پرانرژى بود. از ته دل خندیدیم
  
  !بودیم هانا سالمتى من و بهرام دوستات ! بی معرفت نگفتى یه زنگى به ما بزنى؟-
  

  : که گوشه ی چشمم جمع شده بود رو پاک کردم و گفتماشکی
  
  !مى ترسیدم تو هم مثل بقیه طردم کنى. مى ترسیدم شبنم-
  

  : بغلم کرد و گفتشبنم
  
  !حاال بگو ببینم پرهام کجاست؟! این چه حرفیه؟-
  

  : بی تفاوت گفتمخیلی
  
  .از هم جدا شدیم.  من تنها اومدم-
  

  : متعجب گفتشبنم
  
  ...نکنه! چی می گی تو؟-
  
  !جدایی! متارکه! می دونی طالق چیه؟-
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  . خشکش زدشبنم

  
  !یکتا تو داری با زندگی ات چی کار می کنی؟-
  
  .مامان خسته شدم-
  
 دختر بچه ی دو سال و نیمی که گوشه ی مانتو شبنم رو گرفته بود و عروسکش رو به

  :لش کرد و بوسیدش و گفتشبنم بغ. هم تو دست دیگه ش گرفته بود نگاه کردم
  
  !به خاله سالم کردی؟-
  

حتما داشت فکر می کرد این خاله دیگه از کجا .  چند لحظه نگاهم کرددخترک
  !پیداش شده؟

  
  !آفر، به خاله سالم کن-
  

. بوسیدمش و با لبخند جوابشو دادم.  نگاهی به من انداخت و آهسته سالم کردآفر
  :دادمبا هم داخل شدیم و من روی مبل لم 

  
  !بهرام نیست؟-
  
  .نه یکی دو ساعت دیگه میاد-
  
  : آفر که مشغول خوردن پفکش بود نگاهی انداختم و گفتمبه
  
  !اما نمی دونم معنی ش چیه؟! اسمش هم خیلی قشنگه! دختر شیرینی داری-
  
چون آفر توی ماه آذر به دنیا اومد این اسم رو ! یعنی ماه آذر! آفر یعنی آتش-

  !خب تو از خودت بگو. روش گذاشتیم
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با صدای چرخیدن .  عمیقی کشیدم و با حوصله همه چیزو واسش تعریف کردمنفس
بهرام درحالی که کتشو به . کلید توی در هردومون برگشتیم و به در خیره شدیم

  :چوب لباسی آویزون می کرد گفت
  
  !کجایی؟. سالم عزیزم-
  

  .ریممهمون دا! سالم:  به طرفش رفت و کیفشو گرفتشبنم
  

 وارد هال شد و با دیدن من که به احترامش بلند شده بودم چند لحظه ای بی بهرام
  .با لبخند سالم کردم. حرکت ایستاد

  
  .الم...س-
  
  !جن دیدی؟! چیه بهرام؟-
  

  :با صدای شبنم به خودش اومد.  بهم خیره شده بودهمونطور
  
  !تو هم تعجب کردی؟-
  
  !تو اینجا چی کار می کنی؟-
  

وقتی شبنم . ختصر در مورد اتفاق هایی که افتاده بود واسش تعریف می کرد مشبنم
  :شبنم به پهلوش زد و گفت. حرف می زد بهرام همونطور به من خیره شده بود

  
  !تعارف نکن بفرما! مجرده ها! خیلی خوشگل شده؟! چته؟-
  

 بهرام به شبنم چشم غره رفت و بلند شد و رفت دست و صورتشو!  زیر خندهزدم
  :توی فرصتی که پیدا کردم گفتم! بشوره

  
  !نیما و مهشید چی؟! بابا و مامانم چطورن؟! از بقیه چه خبر؟-
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  : چند لحظه ساکت شد و بعد گفتشبنم
  
نیما و مهشید هم خونه شونو عوض . خبر زیادی از مادر و پدرت ندارم! همه خوبن-

  .مهشید سه ماهه حامله است. کردن
  
  !متین و بهاره!  سارا، پریسامهتاب،! از بقیه بگو-
  
پسر متین و بهاره ، ! مهتاب دو ساله با یکی از هم دانشگاهی هاش ازدواج کرده-

ولی خیلی شیرین زبون و با مزه ! اگه بدونی چقدر شیطون شده! آبتین رو می گم
  !پریساهم درسشو ادامه می ده و می خواد دکتری ش رو بگیره! است

  
  :و بعد از چند لحظه گفتکنارم نشست .  اومدبهرام

  
! ولی تو با این کارت خیلی ها رو عذاب دادی. یکتا نمی خوام سرزنشت کنم-

  !از وقتی که تو رفتی هر روز حالش بدتر می شد! مخصوصا پدرت
  

  : رو که توی لحن بهرام بود رو فراموش کردم و فقط گفتمسرزنشی
  
  !بابام حالش چطوره؟-
  

بلند شدم و درحالی که اشک از گوشه ی .  نمی اومدنفسم باال.  سرشو تکون دادفقط
  :چشمم راه افتاده بود رو به بهرام گفتم

  
  !خواهش می کنم! منو ببر پیشش-
  

  . ساکت نگام می کردبهرام
  
  !ازت خواهش می کنم! بهرام ترو خدا-
  
! به خاطر حماقت من قلب مریض پدرم بدتر شده بود. ضجه می زدم.  پاش افتادمبه

  :ندم کرد و گفتبهرام بل
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با دیدن تو حالش بهتر هم ! خوب شد که اومدی! حالش بهتر شده! گریه نکن یکتا-

  !برو آماده شو بریم پیشش! می شه
  

  : شدم و روسری مو سر کردم و گفتمبلند
  
  !بریم-
  

وقتی جلوی خونه مون رسیدیم بی .  هم بلند شد و با هم از خونه زدیم بیرونبهرام
  :بهرام نگاهی به من کرد و آروم گفت.  به لرزیدن کرداختیار پاهام شروع

  
  !نمی خوای پیاده شی؟-
  

بهرام دکمه ی اف اف رو زد و صدای مهشید توی گوشم .  باز کردم و پیاده شدمدرو
  :پیچید

  
  !کیه؟-
  
  !درو باز کنین لطفا! بهرامم مهشید خانم-
  

  : باز شد و بهرام به من نگاه کرد و گفتدر
  
  !نکنه یادت رفته؟! اینجا خونه ی خودته! رسنت! بیا بریم-
  

خیلی از ! این اول راه بود! خب حق با اون بود!  بهرام هم بهم کنایه می زدخدایا
سرمو انداختم پایین و داخل ! گوشه و کنایه ها ی بدتر از این در انتظارم بودن

عادی بهم اول انگار که غریبه ای رو دیده باشه خیلی ! چشمم افتاد به مهشید. شدم
وقتی خواست با منم دست بده .  دست داداشسالم کرد و به طرف بهرام رفت و باه

چند دقیقه همونطور ساکت فقط . با دهن باز نگاهم می کرد. یه دفعه خشکش زد
  .انگار اومده بودم جونش رو بگیرم. واقعا مسخره بود. نگاهم کرد
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  !یکتا تویی؟-
  

  : هم از خونه بیرون اومدنیما
  
  !خانم بفرمائید! بیاین تو دیگه! رام چرا اینجا واستادین؟به-
  
  !یا انتظار دیدن منو نداشتن؟! یعنی من اینقدر تغییر کرده بودم؟.  به من نگاه کردو
  

فکش منقبض شده بود و لب پایینش .  حرفی نمی زد و فقط منو نگاه می کردنیما
.  با خودش به داخل بردمهشید دستمو گرفت و منو! عجب استقبال گرمی. می لرزید

توی آغوش گرمش گریه . دستهاشو باز کرد و بغلم کرد. مامان جلوی در منتظرم بود
هنوز خیلی عقده تو دلم !  همه شوهاما ن. کردم و عقده ی سه ساله مو خالی کردم

  !بود
  

 ترین لحظه ی عمرم، لحظه ای بود که سرمو روی سینه ی بابا گذاشتم و زار زیبا
احساس . ی عزیزم هم مدام قربون صدقه م می رفت و منو می بوسیدبابا . زدم

وقتی سرمو از روی . همه ی دردای دنیا از دلم بیرون رفته بود. کردم سبک شدم
موهاش سفید شده بود و ! سینه ی بابا برداشتم تازه فهمیدم که چقدر تغییر کرده

  !مثل همیشه. داما هنوز مهربون و دوست داشتنی بو! چهره ش پیرتر شده بود
  

اما معلوم بود که از درون ! مامان تغییر زیادی نکرده بود.  هم منو می بوسیدمامان
  :مهشید با لبخند گفت! می سوخته

  
  .مامان، بابا، بزارین منم یکم دوستمو ببینم-
  

  : و بغلش کردم و گفتمخندیدم
  
  !دختره یا پسر؟! مبارکه-
  
  !دونی؟تو از کجا می ! هنوز سونوگرافی نرفتم-
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  .شبنم بهم گفت-
  

  !قبل از اینکه بیای اینجا رفتی اونجا؟: مامان
  

یه لبخند گوشه . نیما داخل شد و جلوم ایستاد.  انداختم پایین و چیزی نگفتمسرمو
یه دفعه بغلم کرد و منو . ی لبش بود و از عصبانیت چند دقیقه ی پیش خبری نبود

انگار اشک ها تمومی . م هامو می اومدو باز هم گریه بود و اشک که از چش. بوسید
  .نداشتن

  
  !پرهام کجاست بابا جان: بابا

  
  : انداختم پایین و آهسته گفتمسرمو

  
  .از هم جدا شدیم-
  

  : دفعه هر چهار نفر با تعجب و یک صدا گفتنیه
  
  !جدا شدین؟! چی؟-
  

 به هر حال!  دونم از تعجب بود یا چون خیلی آهسته حرف زده بودم نشنیدننمی
  :دوباره همون جمله رو تکرار کردم

  
  !از هم جدا شدیم! آره-
  

  !آخه واسه ی چی؟: نیما
  

  !شوخی می کنی؟: مهشید
  
  !نه جدی می گم-
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از رها و سینا گفتم تا به پرهام و آزیتا .  همه چیز رو براشون تعریف کردمبعد
  :وقتی حرف هام تموم شد مامان بغلم کرد و گفت. رسیدم

  
  !چقدر زجر کشیدی. بمیرمالهی من برات -
  

  !بزار بره یه کم استراحت کنه! سیمین یکتا خسته س: بابا
  
دلم برای همتون یه ! فقط بزارین یکم نگاتون کنم! من خسته نیستم! نه بابا جون-

  !ذره شده بود
  

ال اقل شماره تو می دادی ما زنگ می ! واسه همین هر روز زنگ می زدی؟: مهشید
  !زدیم

  
  :دم و گفتم تلخی زلبخند

  
می ترسیدم ! فقط می ترسیدم طردم کنین! همیشه و همه جا به یادتون بودم-

  !دوباره بشکنم
  

ما هم در بست در اختیار ! در این خونه همیشه به روی تو باز بوده و هست: نیما
  !فقط امر بفرمائید قربان! شمائیم

  
  !لوس نشو نیما-
  
-فکر کردم یادت رفته! اسممو یادته...! ا!  
  
  !نیما؟-
  
  !جون نیما؟-
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. شبنم بود. با صدای زنگ گوشی من همه به من نگاه کردن.  و چیزی نگفتمخندیدم
وقتی مطمئن شدن که مشکلی پیش نیومده هر ! بهرام هم همین طور. نگرانم بود

  !دوشون خوشحال شدن
  

ی با صدا! ولی پشت در که رسیدم فهمیدم که قفله.  شدم و به اتاق خودم رفتمبلند
  :بلند داد زدم

  
  !کلید این اتاق کجاست؟! مامان-
  

 لحظه بعد مامان کلید اتاق رو بهم داد و خودش برای آماده کردن غذا به چند
اتاقم . در اتاقم رو که باز کردم اشک باز هم توی چشم هام جمع شد. پایین رفت

 بود که معلوم. اثری از خاک نبود و تمیز بود! همونجور که خودم چیده بودم، بود
هنوز . در کمدم رو باز کردم! همیشه درش بسته نبوده و گاهی اوقات باز می شده

یه شلوار کوتاه با یه تاپ پوشدم و توی آینه به ! چند دست از لباسام توش بودن
چند روز قبل از . بابا این لباس رو از اصفهان برام آورده بود. خودم نگاه کردم
روی تخت من خوابیده .  که پیشم موند تا نترسمهمون دو روزی. ازدواجم با سینا

  .بود و مثل بچه ها عروسکم رو بغل کرده بود
  
اصال ! یعنی اگه می فهمید که من برگشتم چی کار می کرد؟.  فکر سینا تنم لرزیدبا

  !مگه براش اهمیتی داشت؟
  
  !یکتا جان غذا حاضره مادر-
  

  !ون موقع ها نبوددیگه هیچ چیز مثل ا! نه!  مثل همون موقع هادرست
  
  !اومدم مامان جون-
  
دوباره منو . مامان با دیدن من چشم هاش پر از اشک شد.  از اتاق اومدم بیرونو

  :بوسید و گفت
  
  !بابات دیگه داشت دق می کرد! دلم برات یه ذره شده بود!  کجا بودی مادر؟-
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  .ممن حاال دیگه اینجام و هیچ وقت ترکتون نمی کن!  خدا نکنه مامان-
  
سر میز همه چشمشون به من بود و بهم لبخند می .  مامان از پله ها پایین اومدیمبا

چون ! و من باید تحمل می کردم! اما تو نگاهشون ترحم و سرزنش هم بود! زدن
  !مجبور بودم

  
! اونم قبول کرد!  از نهار از نیما خواستم تا منو برای گرفتن وسایلم به هتل ببرهبعد

. توی راه نیما از اتفاق های این چند ساله می گفت.  هم راه افتادیمآماده شدم و با
از اینکه افسانه با یکی از استاد دانشگاه های مشهد به اسم سروش ازدواج کرده و 

و از فریبا و داوود گفت که یه پسر و دختر دو ساله ی دو قلو به اسم ! حاال چادریه
هندسی راه انداخته و خیلی هم تو های آونگ و آرش داره و داوود هم یه دفتر م

از فربد که هنوز ازدواج نکرده و از زن دایی نازی که توی یه ! کارش موفق بوده
  !از اینکه نمی تونن بچه دار شن! از فرناز و مهدی گفت! تصادف فوت کرده

  
 هم ساکت و خاموش به حرف هاش گوش می دادم و گاهی از شنیدن خبری من

  .می شدمخوش حال و گاهی غمگین 
  
 هر حال چمدون ها مو که تحویل گرفتم نیما پیشنهاد کرد کمی توی خیابونها قدم به

گاهی که من از پشت . منم قبول کردم و با هم توی خیابونها پرسه می زدیم. بزنیم
! ویترین مغازه ها از چیزی خوشم می اومد نیما بدون هیچ حرفی برام می خریدش

  . با هم حرف زدیمیگ زد و کلتوی راه برگشتن سیلوی بهم زن
  

انقدر قدم زده بودیم و خیابونها رو متر کرده بودیم کف .  به خونه برگشتیمخسته
. مهشید خواب بود و مامان و بابا توی هال نشسته بودن. پاهام درد گرفته بود

کنار بابا نشستم و خودمو واسش . هردوشون با مهربونی جواب سالممون رو دادن
 در اتاق رو بستم صدای زنگ تای برای خواب به اتاقم برگشتم وقت. لوس کردم

  .چقدر دلم براش تنگ شده بود. آزاد بود. گوشی م بلند شد
  
  !خوش می گذره؟! به به خانم بی معرفت-
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  !چه خبر؟! خوبی؟! سالم آزاد-
  
  : همون لحن سرحال و شوخش گفتبا
  
. ا هست که من نشنیدمولی مثل اینکه تهران خیلی خبره. لندن که خبری نیست-

  .زود باش تعریف کن
  
آزاد .  حوصله تک تک اتفاق هایی رو که امروز افتاده بود رو براش تعریف کردمبا

  :وقتی حرفام تموم شد گفت. هم ساکت بود و چیزی نمی گفت
  
  !کسی از سینا حرفی نزده؟-
  

  : بلندی کشیدم و گفتمآه
  
کاش حد اقل می دونستم .  می کنمدارم دق. هیچ کس هیچ چیز نمی گه. نه آزاد-

... کاش...کاش! کاش می دونستم بچه م دختره یا پسر؟! ازدواج کرده یا نه
  ...!کاش

  
  : بعد از چند لحظه سکوت گفتآزاد

  
باید صبر . هنوز یه روزم نشده که به ایران برگشتی! امیدتو از دست نده یکتا-

  !ر از این حرف هاییمن مطمئنم که تو مقاوم ت! داشته باشی و تحمل کنی
  
  .از دلداری ت ممنون-
  
  .ولی فکر کنم گوشیم داره می سوزه. خواهش می کنم-
  
  !چرا؟-
  
  .آخه اینقدر حرف زدیم-
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  . و ازش خداحافظی کردمخندیدم
  

بعد منو بوسید و از . مثل بچگی هام.  موقع خواب مامان واسم الالیی خونداونشب
  !مثل دل من! ار شدم دل آسمون گرفته بودصبح که از خواب بید. اتاق بیرون رفت

  
به مامان و بابا سالم کردم و هردوشون رو بوسیدم و .  و نیما دیشب رفته بودنمهشید

  .کنار بابا نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم
  

  : در حالی که واسم لقمه می گرفت گفتمامان
  
  . بگیریمباید یه مهمونی. باید همه ی فامیل و آشنا ها رو دعوت کنیم-
  

  !آره منم موافقم: بابا
  

  : ای رو که مامان بهم داد رو تو دهنم گذاشتم و همونطور با دهن پر گفتملقمه
  
  !به چه مناسبتی؟! جشن واسه چی؟-
  

  !مناسبت مهم تر از اینکه تو برگشتی؟: مامان
  

  : تکون دادم و گفتمسرمو
  
ه مرجان و بچه هاش ولی از بین فامیل ها مطمئنن فقط عم! هر جور میل تونه-

  !ازدواج کرده؟! راستی مهسا خانم پر افاده چی کار می کنه؟! میان
  
  .اسم شوهرش شهریاره! با پسر یکی از دوست های خانوادگی شون نامزد کرده-
  
  !هنوزم افاده ای و از خود راضی یه؟-
  

  : یواش خندید و گفتمامان
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  !ستش دق می کنهطفلکی مرجان داره از د! بدتر شده اما بهتر نشده-
  

  : خندیدم و در حالی که از جام بلند می شدم گفتممنم
  
  ...فقط. به هر حال هرکاری خودتون صالح می دونین انجام بدین-
  

  !فقط چی؟: بابا
  
  !خانواده ی عمو شهرام هم دعوت می کنین؟-
  

  : نگاهم کرد و گفتمامان
  
  ...راستش خودم هم نمی خواستم! اگه تو نخوای نه-
  
دعوتشون کنین . نمی خوام بخاطر من رابطه ی دوتا خونواده بهم بخوره. نه...نه-

  .دلم واسه پریسا هم تنگ شده. بهتره
  
  !هرجور تو بخوای-
  

 زدم و برای پر کردن وقتم و برای خالی کردن دل خودم شروع به پیانو زدن لبخند
مامان و بابا به خودم که اومدم دیدم . می زدم و از خود بی خود شده بودم. کردم

با لبخند به شبنم و بهرام سالم کردم و آفر ! و شبنم و بهرام برام دست می زنن
دلم می خواست !  و به خودم فشردمشیدمگونه شو بوس. کوچولو رو تو بغلم گرفتم

نمی دونم . اما از گفتن احساسم می ترسیدم! جای آفر بچه ی خودم تو بغلم بود
شبنم و بهرام ! خب البته جای تعجب نداشت! زدچرا هیچ کس حرفی از سینا نمی 

مامان . بعد از نهار بابا و بهرام مشغول تماشای فوتبال بودن. نهار پیشمون موندن
 نرگس خانم برای خرید چیزهایی که واسه مهمونی احتیاج بود به بیرون رفته ههمرا
  .بودن

  
تیاج بود به  همراه نرگس خانم برای خرید چیزهایی که واسه مهمونی احمامان

  .بیرون رفته بودن
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با همون لحن شیرین بچه گونه !  مدام بهونه می گرفت و می خواست بازی کنهآفر

  :ش گفت
  
  .دفتر نقاشی مو می خوام.  مامانی بزار کیفمو از توی ماشین بابایی بیارم-
  

! بی زحمت دفتر آفر رو براش بیار! بهرام! آخه تو چقدر نق می زنی بچه؟: شبنم
  !گه توی ماشینهمی 

  
دوست ! اصال با آفر کوچولو می ریم پارک.  خب خودمون می ریم و براش میاریم-

  !داری خاله؟
  
  !خیلی!  آره خاله-
  
  !اما یه شرط داره!  می برمت پارک-
  

  . نگاهم کردکنجکاو
  
  ! خاله رو ببوس تا ببرمت-
  

  : بغلمو گونه مو بوسید و گفتپرید
  
  ! حاال بریم خاله جون؟-
  
  !واسه خودت می بری و می دوزی ها: بنمش
  
  !مگه نه آفر؟!  اگه تو نمیای ما میریم-
  
  !غصه می خوره ها! مامانم هم ببریم!  نه خاله-
  

  : بغلش کرد و گفتشبنم
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بیا موهاتو مرتب کنم، تا خاله !  الهی من بمیرم واسه تو که اینقدر شیرین زبونی-

  .جونت هم بره و آماده شه
  

توی . روی پاهای مادرش نشست و شبنم هم با حوصله موهاش رو بافت مطیعانه آفر
. این فاصله من هم سریع آماده شدم و همراه شبنم و آفر از خونه اومدیم بیرون

آفر با همون . سوار ماشین شبنم شدیم و به یه پارک که همون نزدیکی ها بود رفتیم
شبنم هم روی یه نیمکت من و .  شدرشهیجان بچه گونه ش به سمت تاب دوید و سوا

  :کمی که صحبت کردیم شبنم گفت. نشستیم
  
از وقتی اومدی در مورد همه پرسیدی !  یکتا، تو نمی خوای چیزی از سینا بدونی؟-

  !بجز سینا
  

  :وقتی دید سکوتم طوالنی شد با لحن پشیمونی گفت.  سکوت کردمفقط
  
که سینا داره ازدواج ولی می خواستم بدونی . نمی خواستم ناراحتت کنم!  ببخش-

  !می کنه
  

یاد لحظه ای افتادم که آزاد خبر ازدواج پرهام و آزیتا رو بهم .  سکوت کردمبازم
! بخاطر چی بود؟... اما حاال! اما اون لحظه سکوتم بخاطر بی تفاوتی م بود. داد

سکوتم بخاطر شکستن قلبم ! نه! می ترسیدم بچه م از دست نامادری عذاب بکشه؟
با این وجود ته دلم خوشحال ! ودی شکستنش این سکوت رو شکونده بصدا! بود

! یعنی به خاطر من بود؟! از اینکه سینا توی این سه سال ازدواج نکرده بود! بودم
  !خودش اینو بهم گفت! اون از من متنفر شده بود! امکان نداشت! نه
  
! ستت دارههنوزم دیر نشده، من مطمئنم سینا هنوز دو!  نمی خوای چیزی بگی؟-

  !بهش بگو که تو هم دوستش داری! برو پیشش
  

  .انگار نمی تونستم حرف بزنم.  ساکت بودمهنوز
  
  !فهمیدی چی گفتم؟!  یکتا، با تو ام-
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  : لب هام تکون خورد و صدایی از ته گلوم اومد بیروناینبار

  
  ! با کی؟-
  
  !مثل اینکه ماهک!  نمی دونم-
  

انتظار داشتم زودتر از ! آهان ماهک. سم گشتمتوی خاطراتم دنبال این ا! ماهک؟
  !اشک هام جاری شده بودن! اینا ازدواج کنن

  
  !چرا زودتر ازدواج نکردن؟!  چرا حاال شبنم؟-
  

  : نگام کرد و با بغض گفتیکم
  
سینا اصال ! حتما خدا خواسته که تو برگردی!  الهی من قربون اون اشک هات برم-

به نظر من که اون دختره ی از خود ! صل کردهدختره خودشو بهش و. راضی نیست
  !راضی به درد سینا نمی خوره

  
  !هرچی باشه ماهک بهتر از منه!  منم به دردش نخوردم-
  

  .صدای آفر منو به خودم آورد! چون چیزی نداشت که بگه!  دیگه چیزی نگفتشبنم
  
  !شب شده باید بریم!  خاله جون پاشو دیگه-
  
ا تاریک شده بود و معلوم بود که تا چند دقیقه ی دیگه هو.  اطرافم نگاه کردمبه

  !بارون می باره
  

  !اآلنه که بارون بگیره. یکتا بیا بریم: شبنم
  
  . شما برین من بعدا میام-
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  !به مامانت چی بگم؟!  اینطوری که نمی شه-
  
  .اصال خودم بهش زنگمی زنم! بگو می خواست یکم تنها باشه!  نگران نباش-
  
  !خیس می شی!  بارون میگیره آخه اآلن-
  
  !می خوام یکم قدم بزنم!  عیبی نداره-
  

  : ی آفر رو بوسیدم و گفتمگونه
  
  ! بازم بیای پیش خاله ها-
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  !خدافش!  باشه خاله جون-
  

  : بوسیدمش و با لحن خودش گفتمدوباره
  
  !خدافش! بگیر و بروحاال دست مامانت رو !  منم خیلی دوستت دارم عزیز خاله-
  
بارون شروع به .  شبنم هم خداحافظی کردم و به سمت مخالفشون حرکت کردماز

. خیابون ها خلوت بود و عابرین به سمت خونه هاشون می رفتن. باریدن کرده بود
انگار بین اون همه آدم فقط . فقط ماشین ها بودن که با سرعت از کنارم رد می شد

  : م زنگ خوردشیگو.  به خونه م برگردممن بودم که نمی خواستم
  
  ! بله مامان جون؟-
  
  !چرا خونه نمیای؟!  یکتا کجایی؟-
  
  !من چیزیم نمی شه!  مامان جونم نگران نباش-
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  !زیر بارون نمونی، سرما می خوری!  زود بیا خونه مادر-
  
  !خداحافظ! لطفا دیگه زنگ نزن!  چشم مامان جون-
  

صورتم خیس خیس شده . و به آسمون بلند کردم رو قطع کردم و سرمو رگوشی
منم پا به پاش گریه می کردم و اشک ها مو . دل آسمون گرفته بود و می بارید! بود

. به ساعتم نگاه کردم. هوا دیگه تاریک تاریک شده بود. توی بارون قایم می کردم
توی یکی . مبه اطرافم نگاه کرد! تنم داشت می لرزید اما مهم نبود. یازده و نیم بود

توی همین فکر ها بودم که یه دفعه یه دختر بچه ی . از کوچه های باال ی شهر بودم
  . سه چهار ساله رو دیدم که رو به روم ایستاده بود و بهم خیره شده بود

  
  !خالم می خواد منو بزنه!  خاله قایمم می کنید؟-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  ! آخه چرا؟-
  

  : یه زن عصبانی رو شنیدمصدای
  
  ! شرمین کجایی؟-
  

. داشت بند می اومد. بارون دیگه کم شده بود.  سریع خودشو پشتم قایم کردشرمین
آروم با سر به پشتم . خاله ش به سمت من نگاهی انداخت که یعنی کسی رو ندیدم

خاله ی شرمین به سمتم اومد و بهم یه چشمک زد و طوری که سعی . اشاره کردم
  : گفتمی کرد شرمین صداشو بشنوه

  
اگه دیدینش به من بگید چون می !  خانم، شما یه دختر شیطون رو ندیدین؟-

خواستم اگه دختر خوبی بود و به حرفم گوش داد واسش یه عالمه خوراکی 
  . خوشمزه بخرم

  
  : این حرفش یه دفعه شرمین گفتبا
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  ! قول می دی خاله؟-
  

  : ش بلند خندید و گفتخاله
  
  ! قول مردونه-
  
  :رون اومد و گفت پشتم بیاز
  
  ! تو که مرد نیستی-
  

  :خاله ش با لحن سرزنش باری گفت.  دیگه کامال بند اومده بودبارون
  
باید ! سرما خوردی چی؟! ببین خیس شدی! مگه نگفتم نرو تو کوچه!  دختر بد-

  !زود باش! بری حموم
  

  !باشه اما دو تا شرط داله: شرمین
  
  ! چه شرطی؟-
  
الکی هایی که گفتین رو بالم بخلین و اون یکی ش هم  یکیش اینکه همه ی خو-

  !اینکه این خانم هم باهامون بیاد خونه ی شما
  
با . خاله ش مردد به من نگاه می کرد. با تعجب نگاهش کردم.  به من اشاره کردو

  :لبخند گفتم
  
  .من باید برم خونه، مامانم منتظرمه!  مرسی عزیزم-
  
  : لجبازی گفتبا
  
  .باید بیاین. اینباید بی!  نه-
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  :خاله ش به ناچار گفت.  گوشه ی مانتومو می کشیدو
  
. فکر نمی کنم منزل تون این اطراف باشه. بفرمائین داخل!  شرمین راست می گه-

بهتره بیاید داخل هم یکم استراحت کنید و هم منو . ماشین هم که همراهتون نیست
  .از دست گریه های شرمین نجات بدین

  
. خونه ی خیلی قشنگی بود. کردم و همراهشون داخل خونه شدیم قبول ناچار

وقتی خوب به چهره ی خاله ی شرمین نگاه کردم ! معلوم بود وضعشون خیلی خوبه
توی همین افکار بودم که ! نمی دونم چرا احساس کردم قبال یه جایی دیدمش

  :صداش منو به خودم آورد
  
  ... ببخشید خانم-
  
  ... ببخشید خانم-
  

  . سرم واستاده بود و یه حوله تو دستش بودیباال
  
  !یکتا خوشبخت.  خوشبخت هستم-
  
  . براتون حوله آوردم-
  
  .اسباب زحمت شدم.  ببخشید-
  
. حوصله ی شرمین هم سر رفته بود. من تو این خونه تنهام! این چه حرفیه!  نه-

  !اآلن دیگه باید پدرش پیدا بشه
  

خوشبختانه گوشیم . ه بود گوشیمو در آوردم زدم و از توی کیفم که خیس شدلبخند
می . شماره ی نیما رو گرفتم و بهش آدرس دادم تا بیاد دنبالم. خیس نشده بود

خواستم یکم از چایی که خاله ی شرمین برام آورده بود بخورم که شرمین که تازه 
  : یه گل سر پرید بغلم و گفتواز حموم اومده بود با یه برس مو و سشوار 
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  !تا جون موهامو سشوار می کشی؟ یک-
  

 زدم و موهای نم دارش رو با سشوار خشک کردم و با گل سر صورتی ش که لبخند
چشم های طوسی دور مشکی ! موهای بلند و مجعد مشکی. همرنگ لباسش بود بستم

 "خاله ش که فهمیدم اسمش ! چقدر این بچه خوشگل و شیرین زبون بود! و معصوم
شرمین دوید و یه سی دی توی دستگاه گذاشت . اهش می کرد ست با لبخند نگ"هما

  :و صداش رو زیاد کرد و دوید طرف خاله ش بلندش کرد و گفت
  
  . خاله جون بیا برقصیم-
  

. می دونستم نیماست.  خواست بیاد طرف من که صدای زنگ اف اف بلند شدمی
اخل حیاط تا د. بلند شدم و از هما خداحافظی کردم. شرمین سریع بیرون دوید

  :بدرقه م کرد و دست شرمین رو گرفت و گفت
  
  !بیا بریم داخل!  کجا میری؟-
  

براشون دست تکون دادم و در حیاط .  با معذرت خواهی شرمین رو داخل بردبعد
یه ماشین شاسی بلند سفید خیلی . اما برخالف انتظارم نیما نبود. رو باز کردم

نمی دونستم .  هنوز پیاده نشده بودخوشگل جلوی در پارک شده بود و راننده ش
مردد ایستاده بودم و سرم پایین بود و داشتم . برگردم داخل یا منتظر نیما بمونم

  :فکر می کردم که صدایی رو شنیدم
  
  ! مشکلی پیش اومده خانم ؟-
  

همون دوتا چشم سیاه جادویی رو به . که خشکم زد! نه:  بلند کردم که بگمسرمو
هردومون .  اونم حالی بهتر از من نداشت و بهم خیره شده بود!خدا ی من. روم بود

! دیگه سینا ی من نبود! نه! سینای من! سینا بود. ساکت فقط به هم خیره شده بودیم
چون .  کرده بودیم سینای من نبودازدواجحتی اون موقع که باهم . هیچ وقت نبود

 کردم سرم به دوران احساس. نزدیک بود غش کنم! وای خدا! من نخواستم که باشه
  . افتاده
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  : چشم هامو بستم و دستمو روی پیشونیم گذاشتم و فقط یه کلمه رو زمزمه کردم"
  
  . سینا-
  

 می افتادم که با دستش مانع افتادنم شد و دستشو دور کمرم انداخت و نگه ام داشتم
  .باور کردنی نبود! وای خدا. داشت

  
  ! دوستت دارم یکتا-
  

نمی خواستم . می دونستم خوابه. دم و نمی خواستم بازشون کنم هامو بسته بوچشم
  "!خدایا چه رویای شیرینی. هنوز توی بغلش بودم. بیدار شم

  
نه از حال رفته بودم و نه .  سوزش سیلی ای که به صورتم خورد به خودم اومدمبا

  !و نه بهم گفته بود دوستم داره! سینا بغلم کرده بود
  

اشک از . شت از اینکه به من سیلی زده بود لذت می برد روبه روم بود و دافقط
اما با ! اونم همین طور. هنوز داشتم نگاهش می کردم. گوشه ی چشمم سرازیر شد

  !نفرت
  
هما، ! باز هم تعجب.  بی رحمی تمام منو یه طرف هل داد و داخل خونه ی هما شدبا

 پدر شرمین، شرمین قرار بود تا برگشتن. هما خاله ی شرمین بود. سینا و شرمین
  ...یعنی. پیش هما بمونه

  
  !یعنی شرمین بچه ی من و سینا بود! وای

  
  !یکتا؟!  یکتا؟-
  

  . بود که با تعجب بهم خیره شده بودنیما
  
  !بیا بریم دیگه!  جن دیدی؟-
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  !بیا بریم دیگه! جن دیدی؟-
  

  . هیچ حرفی دنبالش راه افتادمبدون
  

  : به محض سوار شدن سروع کردنیما
  
آخه مگه آدم به هر کسی ! پا شدی رفتی خونه ی یه غریبه؟! یکتا تو دیوونه ای؟-

  !اعتماد می کنه؟
  

 نیما رو می شنیدم اما ذهنم یه جای دیگه پر می کشید و پیش سینا و شرمین صدای
از بس که . چرا یادم نمیاد! اه! گفتم قیافه اش واسم آشناس ها! هما کی بود؟. بود

همون . توی بیمارستان دیده بودمش. هما یا خانم ادیب.  اومدیادم! آهان! خنگی
هنوز با به یاد آوردن اون روز از خودم ! یوا. روز که روی لباس سینا باال آوردم

تا به خونه رسیدیم سریع به مامان و بابا سالم کردم و به اتاقم . خجالت می کشیدم
همونجا پشت در . دم زیر گریهتا درو بستم بغضم ترکید و ز. اتاقم تاریک بود. رفتم

 و از باالمامان اومد . چقدر از خودم بدم می اومد. نشسته بودم و گریه می کردم
  :پشت در پرسید

  
  !یکتا جان مادر حالت خوبه؟-
  

  : کردم بغضی رو که تو صدام بود پنهون کنمسعی
  
یکم سرم درد می کنه می خوام ! حالم خوبه! آره مامان جون ناراحت نباش-
  .وابمبخ
  

. اونقدر گریه کردم که همونجا پشت در خوابم برد.  ظاهرا قانع شد و برگشتمامان
با اینکه اواخر زمستون . با وزش باد سردی که از پنجره داخل می اومد بیدار شدم

گلوم به شدت . از جام بلند شدم و پنجره رو بستم. بود اما هوا خیلی سرد شده بود
 که وقتی زیر بارون قدم می زدم سرما شهمثل همی. تب کرده بودم. درد می کرد
  .خورده بودم
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  !چند ساعت پیش؟.  تخت دراز کشیدم و به اتفاقات چند ساعت پیش فکر کردمروی

  
من و نیما ساعت ده . ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب بود.  ساعت نگاه کردمبه

  .یعنی حدودا شش ساعت پیش. برگشتیم
  

دوباره تصویرش اومد تو ! سینا رو بچسب! کر می کنی؟به چه چیزهایی ف! دیوونه
جدا . هنوز جذاب بود! چقدر خواستنی تر. خدایا چقدر خوشگل تر شده بود. ذهنم

انگار زیادم بهش . ولی سینا همون سینا بود! شش سال از جدایی مون گذشته بود؟
 هنوز یعنی ماهک.  دور و برشنراینهمه دخت! خب نبایدم بگذره. بد نگذشته بود

! انگار از دماغ فیل افتاده. همیشه از این دختره بدم می اومد! اه! ازدواج نکرده؟
  !اصال چرا خواستگار نداره؟! درسته که خیلی خوشگله ولی خیلی پررو

  
وای خدا با فکر کردن بهش دلم براش غش ! شرمین! باز رفتی سراغ بقیه؟! دیوونه

به هرحال ! نه به باباش رفته! ه دیگهبه خودم رفت. چقدر ناز و خوشگل بود. رفت
  !دخترم خیلی خوشگله

  
  :آهان یادم اومد! چی گفت؟! یادت رفته سینا چی بهت گفت؟! دخترم؟

  
حاال هروقت که می خواد باشه، برگردی و ادای مادر های ...اگه یه موقعی-

  !؟یدیفهم. فداکارو دربیاری به والی علی زنده ت نمی زارم
  

اصال اون موقع درست فهمیده ! اما حاال نه! ودم چی می گه موقع فهمیده باون
یه احساس بچه گونه و شاید لجبازی باعث شده بود فکر کنم حرف های سینا ! بودم؟

من پشیمون . و درست گفته بود. اینکه گفته بودم پشیمون برمی گردم. رو می فهمم
چقدر دخترم ! وای خدا. خواستمشرمین رو می . من سینا رو می خواستم. بودم
ولی شرمین اصال خجالتی ! شرمسار، خجل! اسمش یعنی چی؟! شرمین! نازه
  !خیلی شیرین زبون و ماه بود!نبود

  
! صبح که از خواب بیدار شدم حالم به مراتب بدتر بود.  همین فکر ها خوابم بردبا

  ...ولی من با این حالم! یادم افتاد که امشب مهمونیه
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  : در زد و داخل شدمامان

  
  !بیدار شدی مادر؟-
  
  !صبح بخیر مامان-
  

یعنی اصال فکر نمی کردم مامان چیزی .  هم از صدای خودم تعجب کردمخودم
  :روی صورتش کوبید و گفت! شنیده باشه

  
  !تو چه بالیی سر خودت آوردی؟. خاک برسرم-
  
  ...چیزی نیست مامان فقط یه کم-
  

  :ن به طرفم اومد و گفتماما.  ام باعث شدم نتونم حرفمو ادامه بدمسرفه
  
  .زنگ می زنم به بابات می گم. آماده شده بریم دکتر... پاشو، پاشو -
  
  !مگه تو نباید بری شرکت؟. مامان جان نمی خواد-
  
  .زنگ می زنم قرار امروز رو کنسل می کنم. تو مهم تری واسم-
  
  : دستپاچگی گفتمبا
  
  .ا دیرت نشدهتو برو ت. نگران نباش. من خودم می رم! نه مامان-
  

  :برای اینکه از تردید درش بیارم گفتم.  داشتتردید
  
  .تازه باید زود برگردی امشب کلی مهمون داریم. مامان جون تو برو-
  

  : رو تکون داد و گفتسرش
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  .لباس گرم بپوشی ها. پس آماده شو تا یه جایی می رسونمت-
  

هتر شده بود و آفتاب در هوا به نسبت دیروز خیلی ب.  شدم و سریع آماده شدمبلند
یه زن غریبه توی . با این حال لباس گرمی پوشیدم و به پایین رفتیم. اومده بود

  .حدس زدم واسه کمک به مامان اومده باشه. آشپزخونه بود
  

احساس گرما می .  با دیدن من اومد طرفم و با هم از خونه زدیم بیرونمامان
  .کردم

  
  !مامان این خانم کی بود؟-
  
بیچاره خیلی دستش . وقتی سرم شلوغ بشه میاد کمکم! شمالیه!  رقیه ستاسمش-

  !دو تا بچه داره که تو خرجشون مونده! شوهرش مرده! تنگه
  

به هرحال یه مشکلی ... یا شوهرشون مرده یا معتاده یا یکی مریض!  همیشهمثل
 که اگه مشکلی نداشته باشه! خب معلومه! دارن که تو خونه ی مردم کار می کنن

اصال ! به هر حال! خب کار که عار نیست! اونم از این کارها! بیکار نیست بره کار کنه
  !مگه پولش کمه؟! مگه مادر خودت کار نمی کنه؟

  
اصال به تو چه کی کار می کنه ! احمق!  مثل اینکه جدی جدی دیوونه شدم هاوای

  .ا خانمفریده خانم یا زهر. رقیه خانم یا نرگس خانم! کی کار نمی کنه؟
  

  !برو بابا اصال! بازم که بی ربط بود!  یا مامانم؟ بابا یا نیما؟ بابا یا نیما چی؟من
  
  .پیاده شو مادر-
  

  . جلوی یه کلینیک نگه داشتمامان
  
  .مامان جون تو دیگه برو-
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  .زنگ زدم قرارمو عقب انداختم. نه عزیزم-
  
  !آخه چرا؟-
  
  !گفتم که تو برام مهم تری-
  
هرچند مامان به خاطر من قرارش رو عقب انداخته بود اما . اده شدم دلخوری پیبا

  .به اندازه کافی توی این سه سال به خاطر من عذاب کشیده بود. ناراحت بودم
  

 به خونه برگشتیم با خوردن دارو ها و سوپی که رقیه خانم آماده کرده بود وقتی
  .احساس کردم حالم بهتر شده

  
وقتی ظرف .  خانم درست کرده بود رو تا ته خوردم خوشمزه ای رو که رقیهسوپ

  :خالی رو برمی داشت با لبخند نگاهم کرد و با لهجه ی قشنگش گفت
  
  !حتما خیلی گرسنه ت بود! فدای تو بشم من-
  

  .باید واسه شب آماده می شدم.  لبخند زدم و ازش تشکر کردمبهش
  
همه . و روی تخت انداختم اتاقم رفتم و چند دست لباس از توی کمدم در آوردم به

نمی دونستم کت و شلوار شکالتی م رو بپوشم یا پیراهن طوسی . رو امتحان کردم
از مهشید که حاال حوصله ش سر رفته . یقه قایقی که خیلی ازش خوشم اومده بود

  :با بی حوصلگی گفت. بود نظر خواستم
  
  !هرکدوم که دلت می خواد بپوش. من نمی دونم-
  
  !ن افسردگی بعد از زایمان گرفتی؟از اآل! چیه؟-
  
 این حرفم خندید و دستی روی شکمش که اصال معلوم نبود حامله است کشید و با

  :گفت
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  .الهی قربون دخترم برم-
  

  !شرمین عزیزم.  زدم و یاد دختر خودم افتادملبخند
  
  !به سالمتی رفتی سونوگرافی؟-
  
  !دختره! آره-
  
  .الهی عمه ش واسش بمیره-
  
  .من که نمی تونم. واسه تر و خشک کردنش باید باشی! نهخدا نک-
  
  !اصال تو چرا نمی تونی؟! مگه من می تونم؟-
  
می دونی که من خوابالو . اوال تا چهل روز که اصال نمی تونم از رختخواب دربیام-

می ! ثانیا اگرم من بخوام نیما نمی زاره. ام و به این بهونه می خوام خوب بخوابم
  !کی می خواد واسمون مفید باشه و جبران زحمت هامون رو بکنه؟گه پس یکتا 

  
  : شوخی گفتمبه
  
می خواد به موقع اش ازم بیگاری ! پس بگو چرا نیما این قدر مهربون شده! آها-

  !بکشه
  

  : خندید و من گفتممهشید
  
حاال بگو ! به کجا ها رسیدیم. مثال می خواستم یه لباس انتخاب کنم! ببین ترو خدا-
  !نم کدوم بهتره؟ببی
  
  !به نظر من کت و شلوارت خیلی قشنگه-
  
  .ولی من می خوام پیراهنم رو بپوشم-
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  !تو که می خواستی اونو بپوشی چرا از من نظر می خوای؟-
  

 و به یه اتاق دیگه رفتم و پیراهنم رو پوشیدم و به اتاقم پیش مهشید برگشتم خندیدم
  :و گفتم

  
  !قشنگه؟-
  
  !خواستگاریت که اینطوری می کنی؟مگه می خوان بیان -
  
  : لبخند گفتمبا
  
از شوخی که بگذریم می خوام امشب سنگ تموم !... مگه قرار چند بار شوهر کنم؟-

آخه می . اما به نظرم بهتره جلوی فامیل بهتر جلوه کنم! نمی دونم چرا. بزارم
!  شدهدختر مسعود رو دیدی چقدر پیر: دونی که منتظرن یه چیزی ببینن تا بگن

نه بابا افسردگی گرفته بیچاره، دیدی ! آره دیگه تو دو سال سر دوتا شوهرو خورده
  !...پوستش چقدر چروک شده؟

  
  . می خندید و به من نگاه می کردمهشید

  
  حاال جدی جدی خوب شدم؟! غش می کنی ها. زیاد نخند-
  
  .خیلی خوشگل شدی! عالیه-
  

منم کمکش کردم تا . م رهاشون کرد موهام رو سشوار کشید و دورشونه هامهشید
. یه کت و دامن کوتاه زرشکی پوشیده بود که خیلی بهش می اومد. آماده بشه

. موهاش رو خیلی ساده پشت سرش جمع کرده بود و آرایش مالیمی هم داشت
احساس کردم .  زدممادکلنی رو که آزاد بهم هدیه داده بود رو برداشتم و به خود

  :تپاچه گفتمدس. مهشید حالش بد شد
  
  !مهشید حالت خوبه؟-
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می دونستم که نباید .  سرشو تکون داد و با سرفه های کوتاه از اتاق خارج شدفقط

با این فکر سریع از ! وای خدا چیزیش نشه. ادکلن رو زیاد توی فضا پخش می کردم
کنارش نشستم و . پشت در نشسته بود و نفس های عمیق می کشید. اتاق خارج شدم

  :انی گفتمبا نگر
  
  !مهشید اسپری ات رو نیاوردی؟-
  

بعد از چند دقیقه حالش .  به عالمت منفی تکون داد و منم دیگه چیزی نگفتمسرشو
  :نفس راحتی کشیدم و گفتم. بهتر شد

  
  !بهتر شدی؟-
  
  ...فقط! آره-
  
  !به نیما بگم بیاد پیشت؟! فقط چی؟-
  
  .می شهنگران . می خواستم بگم به نیما چیزی نگو! نه نه-
  

  :برای اینکه بحث رو عوض کنه گفت.  به طرف شونه خم کردم و چیزی نگفتمسرمو
  
  !اآلن دیگه مهمونها می رسن ها! تو نمی خوای آرایش کنی؟-
  

آرایش تیره ای که به . مهشید هم رفت پیش مامان.  شدم و به اتاقم برگشتمبلند
چقدر رنگ .  لبخند زدمرنگ لباس و چشم هام می اومد کردم و توی آینه به خودم

خودت می ! من که رنگ مورد عالقه ام سبز بود! چرا؟. طوسی رو دوست داشتم
چون چشم های من طوسی ! چون سینا گفته بود رنگ طوسی رو دوست داره! دونی

  .برای اینکه جلوی این افکار مزاحم رو بگیرم پایین رفتم! یه
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 آرایش و مدل موش بهم نخوره  آماده شده بود و در حالی که سعی می کردمامان
انگارا این مهمونی واسه . به همه جا سرک می کشید و همه چیز رو زیر نظر داشت

  :با دیدن من گفت. اونم خیلی مهم بود
  
  ؟!حالت بهتره-
  

  :مهشید درو باز کرد و گفت.  خواستم بگم آره که صدای زنگ اف اف اومدمی
  
  .عمو محمد اینان-
  
با دیدن مهتاب . مامان هم با هام هم قدم شده بود. لشون رفتم خوشحالی به استقبابا

متین و بهراه با پسر شیطونشون آبتین اومده . و همسرش به روشون لبخند زدم
خاله شهال و عمو محمد هم با روی باز با من سالم و احوال پرسی کردن و به . بودن

ه لیال و عمو فرزاد  بعدی مهمان ها خالوهگر. خاطر برگشتنم ابراز خوشنودی کردن
فرناز و مهدی همراه . حدود یک ربع بعد عمه مرجان و بچه هاش بودن. بودند

  .مهسا خانم و همسر عزیزشون آقا شهریار
  

شهریار از نظر اخالقی واقعا شبیه به مهسا !  در و تخته رو با هم جور کرده بودخدا
همین طور . شده بودواقعا دلم براش تنگ ! اما فرناز! همون غرور و افاده. بود

  .مهدی
  

هنوز ده دقیقه نگذشته بود که خانواده ی .  گرم باهاشون احوال پرسی کردمخیلی
با . نمی دونم چرا دست و پام می لرزید. عمو شهرام هم به جمعمون اضافه شدند

. با عمو شهرام و خاله نسترن هم همینطور. پریسا و وحید سالم و احوال پرسی کردم
  .ار از من دلخور نبودن و با مهربونی بهم خوشامد گفتنخوشبختانه انگ

  
  : صحبت با پریسا بودم که صدای آبتین که با لحن بچه گانه ش می گفتمشغول

  
  !خاله سیمین جون، شرمین نمیاد؟-
  

  .... رو ساکت کردهمه
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  :بهاره با لحن سرزنش باری گفت.  کس چیزی نمی گفتهیچ

  
  !بازی کنبرو تو حیاط . آبتین شیطونی نکن-
  

  : با دلخوری گفتآبتین
  
نه امیر اومده ! اصال برم تو حیاط با کی بازی کنم؟. من که شیطونی نکردم مامان-

  .نه آفر و نه شرمین
  

. تک سرفه ای کردم و به آشپزخونه برگشتم.  دیگه نمی دونست چی باید بگهبهاره
 رسیده بودن و با کلی بابا و نیما تازه. مهشید به همه میوه و شیرینی تعارف می کرد

  :مامان داخل آشپزخونه شد و گفت. عذر خواهی به بقیه پیوستن
  
  !تو اینجا چی کار می کنی؟-
  
  : اینکه جواب سوالمو می دونستم گفتمبا
  
  !مامان، شرمین کیه؟-
  

ولی . خب معلومه! شاید می خواستم بدونم واقعا دختره منه.  فقط سکوت کردمامان
  .وردش سوال کنممی خواستم بیشتر درم

  
  !شرمین دختر منو سیناست؟-
  
  !آره-
  
من هم ناچار رفتم .  فقط همین یک کلمه رو گفت و از آشپزخونه رفت بیرونو

  . بیرون
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شبنم و وحید هم به . خودمانی شده بود.  به حالت اولش برگشته بودمهمونی
داشون آفر به محض ورود با آبتین مشغول بازی شدن و سر و ص. جمعمون پیوستن

مهشید آهنگ شادی رو گذاشته بود و همه رو به رقصیدن . خونه رو پر کرده بود
  ...همه مشغول بودن و من. دعوت می کرد

  
  .و نبود. با اینکه می دونستم نیست.  دونم چرا بین مهمونها دنبال سینا می گشتمنمی

  
ه برای  غافلگیری موقعی بود که سارا و آرمین به همراه امیر و مامان کاولین

با همه سالم و احوال پرسی می کردن . خوشامد گویی پیششون رفته بود داخل شدن
  :سارا با مهربونی گفت. تا اینکه به من رسیدن

  
  .به خونه ی خودت خوش اومدی. سالم یکتا جون-
  

  !خب خواهرش بود دیگه! اخالقش درست مثل سینا بود. خانم و متین!  همیشهمثل
  

چه خبر بی معرفت؟ رفتی اونور نگفتی اینجا یکی دلش ! انمدوتا خ. به به: آرمین
  !راستی تو دوتایی یا سه تایی؟! تنگ می شه؟

  
  : و گفتمخندیدم

  
  پسر تو هنوز آدم نشدی؟-
  

  مامان، آفر و آبتین کجا رفتن؟: امیر
  

  .احتماال طبقه ی باالن پسرم: سارا
  

چقدر . رفت روش خیره موندنگاهم وقتی از پله ها باال می .  سریع دوید و رفتامیر
با سارا روی یک مبل دو . می شد گفت یه جورایی شبیه شرمین بود. ناز شده بود
  !و دومین غافلگیری. نفره نشستیم

  
  !آبتین کجاست؟. سالم مهشید جون.  سالم دایی نیما-
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  ... به طرف صدا برگشتمسریع

  
معلوم . ش رو بوسیدنیما بغلش کرد و گونه ! خدایا درست می دیدم؟.  بودشرمین

پس دوستی سینا و نیما ادامه . بود توی این سه سال از حال هم بی خبر نبودن
. شرمین گونه ی نیما رو بوسید و از بغلش پایین پرید و به طبقه ی باال رفت. داشت

ساکت . برگشتم و به مامان نگاه کردم. مثل اینکه با این خونه آشنایی زیادی داشت
  .هیچ کس هیچ چیز نمی گفت. تبود و چیزی نمی گف

  
با یه مرد که پشتش به من بود و سالم و . تنها نبود.  به سمت نیما برگشتمدوباره

این رو از تیپ و ظاهر شیکش . می دونستم سیناست. احوال پرسی گرمی می کرد
از . کت و شلوار طوسی با کراوات زرشکی پوشیده بود! خدای من. می شد فهمید

  .شده بودهمیشه خوشتیپ تر 
  

برگشت و برای یه لحظه تو .  نگاه خیره ی من روی خودش رو احساس کردانگار
  .چشم هام نگاه کرد و بعد خیلی بی تفاوت سرشو برگردوند

  
. بعد از چند دقیقه مهمونی به حالت اولش برگشته بود.  دلم پر از غم شده بودتوی

. ا هم صحبت می کردنبعضی ها می رقصیدند و بعضی ها هم ب. همه مشغول بودند
توی جمع تعدادی غریبه هم بود که حدس می زدم از همکار های بابا یا مامان 

  : ساله به طرفم اومد و گفتکیه دختر جوون حدودا بیست و یا بیست و ی. باشن
  
  !شما چرا اینجا نشستین؟-
  

  : زدم و گفتملبخند
  
  .خیلی رقصیدم خسته شدم-
  
  !شما که اصال نرقصیدین-
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یه پسر حدودا بیست و چهار . حوصله نداشتم با کسی حرف بزنم. م لبخند زدم هباز
  :پنج ساله به طرفمون اومد و گفت

  
  !عسل معرفی نمی کنی؟-
  

  : که فهمیدم اسمش عسل گفتدختره
  
عرشیا تو هم حتما می دونی ایشون یکتا ! ایشون بردارم عرشیا ست. اوه ببخشین-

  .خانم هستن
  

  : و به چشم هام خیره شد و بی پروا گفت روبه روم نشستعرشیا
  
  !حقا که یکتاست. چشم های زیبا و گیرایی دارین یکتا خانم-
  

شاید چون دیگه دختر هجده ساله نبودم که تا یه .  دونم چرا خجالت نکشیدمنمی
هرچند من از اولش . چیزی می شنیدم سرخ و سفید می شدم و خجالت می کشیدم

  .هم آدم خجالتی ای نبودم
  

دستشو گرفتم و با هم بلند .  ازم درخواست رقص کرد و منم نتونستم ردش کنمعرشیا
هر کس زوجی رو برگزیده بود و می . آهنگ مالیمی بود و فضا رمانتیک بود. شدیم

  :حین رقصیدن عرشیا گفت. رقصیدن
  
البته اگه فضولی . کم و بیش از زندگی تون با خبرم. تعریف شما رو زیاد شنیدم-

  .نباشه
  
  : صدای آرومی گفتمبا
  
  .آقای نوذری. خواهش می کنم این حرفو نزنید-
  
  .راحت ترم. عرشیا صدام کنید-
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چقدر . چشمم افتاد به سینا که با سارا می رقصید.  زدم و سرمو برگردوندملبخند
بچه ها که از بازی خسته شده بودند پیش پدر و . دوست داشتم جای سارا باشم

 سینا به محض دیدن شرمین دست از رقص کشید و با سارا .مادرهاشون برگشتند
شرمین روی پاهای سینا نشسته بود وسینا آروم موهای بلندش . سرجاشون برگشتن
  ...رو نوازش می داد

  
انگار اونم مثل من . توی دلم خالی شد.  دفعه سرشو بلند کرد و تو چشمام زل زدیه

ین که دید سینا حواسش جای دیگه شرم. همونطور فقط نگام می کرد. مسخ شده بود
پرت شده مسیر نگاه سینا رو دنبال کرد و وقتی به من رسید یه لحظه نگاهم کرد و 

  :فتبعد سریع دوید طرفم و با صدای بلندی گ
  
  !دوست مهشید جونی؟! یکتا جون، تو اینجا چی کار می کنی؟-
  

ن نگاه می کرد و فقط سینا با تعجب به شرمی.  کسی حواسش به ما نبودخوشبختانه
  :مهشید که اسم خودش رو شنیده بود به شرمین نگاه کرد و گفت

  
  !چی گفتی شرمین جون؟-
  
  !یکتا جون دوست شماست مهشید جون؟-
  
  !یکتا جون دوست شماست مهشید جون؟-
  

.  به شرمین خیره شد و بعد از چند لحظه نگاهی به من انداخت و ساکت شدمهشید
  : کنار خودم نشوندمش و گفتمبا مهربونی بغلش کردم و

  
  !تو قبال اینجا اومده بودی؟. من دوست مهشید جونم. آره-
  
خاله . ببین چقدر خوشگله. بابام اونه. بابا همیشه منو میاره اینجا. آره یکتا جون-

  .ماهک می گه بابام خیلی نازه
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اخم هاش . سرمو بلند کردم و به سینا نگاه کردم.  با انگشتش به سینا اشاره کردبعد
اصال فکر نمی کردم مامان دعوتش کنه و از همه مهمتر اون قبول کنه که . تو هم بود

  !چرا با ماهک نیومده بود؟! پس چرا تنها اومده بود؟. بیاد
  

  : شرمین گفتمروبه
  
  !خاله ماهک ات هم دختری به خوشگلی تو داره؟-
  
بابا . ون مامانم بشهولی من دوست ندارم ا. خاله ماهک می خواد مامان من بشه-

  .هم دوست نداره
  
  !چرا امشب نیومد اینجا؟-
  
  .می گه عزیز جون و آقاجونو دوست نداله. آخه می گه از اینژا خوشش نمیاد-
  
  .با این حال حرفی نزدم.  عصبانیت داشتم منفجر می شدماز
  

. ردبابا همه رو واسه نشستن دور میز دعوت ک.  شام آماده منتظر مهمان ها بودمیز
فقط سینا هنوز سر جاش نشسته . همه بلند شده بودن و به سالن پذیرایی می رفتن

  .بود
  
  : صدای بلندی که عصبانیت توش موج می زد گفتبا
  
  .بیا اینجا. شرمین-
  

حاال دیگه فقط من .  اطاعت کرد و آروم به سمتش رفت و دستش رو گرفتشرمین
  :با صدای بلندی گفتقبل از خروج از در سالن شرمین . مونده بودم

  
  .یکتا جون، تو ام بیا بریم شام بخوریم-
  

  :سینا به شرمین نگاه کرد.  بودم چی کار کنممونده
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  !باید خاله صداش کنی-
  

  .یکتا جون خودش گفته من اینجوری صداش کنم: شرمین
  
  .حاال بیا بریم!  خیلی خب-
  

  :اما شرمین با لجبازی گفت.  دست شرمین رو کشیدسینا
  
  .ابا اگه یکتا جون نیاد منم نمیامب-
  

  .یکتا جون نمی خواد شام بخوره عزیزم: سینا
  

سینا چند لحظه به ما نگاه کرد و بعد به .  دستشو ول کرد و به سمت من دویدشرمین
  :طرفمون اومد و روبه شرمین گفت

  
  .شرمین گفتم بیا بریم-
  

  .منم نمی خوام بیام! نه بابایی: شرمین
  

  !تظرته هاامیر من: سینا
  

  : چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفتشرمین
  
  .وقتی امیر شامش رو خورد با هم بازی می کنیم-
  

نمی خواستم بخاطر من .  ناچار رو به روی من نشست و سرشو انداخت پایینسینا
دست شرمین رو گرفتم و بلند شدم . به اندازه ی کافی اذیتش کرده بودم. اذیت بشه

  :و گفتم
  
  .من هم میام.  تو با، بابا ت بروشرمین جون-
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  : تکون داد و گفتسرشو

  
  .یکتا جون هم می خواد بیاد. بابایی، پاشو دیگه-
  

و سه تایی از .  با یه دستش دست منو گرفت و با دست دیگه ش دست سینا روبعد
وقتی وارد سالن پذیرایی شدیم سینا با بی رحمی تمام دست . اونجا بیرون رفتیم

د و به سمت سارا و آرمین رفت و شرمین رو کنار امیر نشوند و شرمین رو کشی
  .خودش هم کنار آرمین نشست

  
من . سینا هیچی نخورد و فقط با غذاش بازی کرد.  هم ناچار کنار پریسا نشستممن

  :اما شرمین غذاش رو کامل خورد و رو به مامان گفت. هم همینطور
  
  .غذاتون خیلی خوشمزه بود. مرسی عزیز جون-
  

  !نوش جونت عزیز دلم: مامان
  

رقیه خانم ظرف های خالی رو به .  از سالن پذیرایی بیرون رفته بودنهمه
بچه ها زیر میز قایم . برای سرگرم شدن بهش کمک می کردم. آشپزخونه می برد

بیچاره دیگه داشت . می شدن و می دویدن و توی دست و پای رقیه خانم بودن
  : بود گفتمبقیهروبه امیر که بزرگتر از . گفتعصبانی می شد اما چیزی نمی 

  
  .امیر جان خاله، برید توی حیاط بازی کنید-
  

  .چشم: امیر
  
. آفر و آبتین هم دنبالشون رفتن.  دست شرمین رو گرفت و با هم رفتن بیرونو

حدس زدم رفته باشه پیش . سینا نبود. وقتی کارم تموم شد پیش مهمونها برگشتم
.  تندی توی فضا پیچیده بود و تقریبا صدا به صدا نمی رسیدصدای آهنگ. بچه ها

 می اومد به طرفم اومد و بهششبنم با اون پیراهن کوتاه یاسی ش که خیلی هم 
  :گفت
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  ! نمی دونی آفر کجا رفته؟-
  
  . فکر کنم تو حیاط بازی می کنن-
  

  : دفعه یه فکری به کله ی پوکم زدیه
  
  .من می رم میارمش-
  

  :ن داد و گفت سری تکوشبنم
  
  .صبح باید بره سرکار. آخه بهرام می گه بریم. فقط یه کم زودتر-
  
  : شوخی گفتمبه
  
  ...اون بره سر کار یا تو بری سر-
  

  : سرخ شد و گفتشبنم
  
  !قبال اینطوری نبودی! خیلی بی حیا شدی یکتا-
  
بازی بچه ها دور استخر می دویدن . به حیاط رفتم.  قهقه ی بلندی ازش دور شدمبا

نفس عمیقی کشیدم و به . چشمم به سینا افتاد که بهشون نگاه می کرد. می کردن
  :سمتشون رفتم و انگار که سینا رو ندیدم روبه آفر گفتم

  
  .مامانت میگه باید برین! آفر جون-
  

 که انگار دلخور به نظر می رسید دست از بازی کشید و از دوستاش خداحافظی آفر
شرمین کنار استخر نشسته بود و به ته اش نگاه می . یبا دویدکرد و به سمت خونه تقر

  .آبتین و امیر هم دنبال همدیگه می دویدن. کرد
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بیشتر موندنم جایز . توی یه دنیای دیگه بود.  چشمی به سینا نگاهی انداختمزیر
سعی کردم بازش کنم اما . برگشتم برم که گوشه ی لباسم به یه شاخه گیر کرد. نبود

  .نمی دونستم چی کار کنم. مردد مونده بودم. ار لباسم پاره می شدبا اینک
  

هم خودم و . بد جوری گیر کرده بودم! یعنی صداش می کردم؟.  بدبختی بودواقعا
  !هم لباسم

  
هم خودم و . بد جوری گیر کرده بودم! یعنی صداش می کردم؟.  بدبختی بودواقعا

  !هم لباسم
  
و لباسم رو خیلی راحت آزاد . ا به طرفم اومد خواستم شرمین رو صدا کنم سینتا

  :شرمین براش دست زد. کرد
  
  . آفلین بابای خودم-
  

  : گونه ش رو بوسید و گفتسینا
  
  .بیا بریم از عزیز و آقاجون و دایی نیما خداحافظی کنیم و بریم-
  

  : پاچه گفتمدست
  
  .نرین... نه-
  

  . با اخم نگام کردسینا
  
  .یگه بمونینیه کم د. یعنی اآلن نرین-
  

  .با خاله ت خداحافظی کن و بیا بریم: سینا
  
  !فقط خاله.  این حرفش به من فهموند که باید خاله بمونم نه بیشتربا
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  : صورتم رو بوسید و گفتشرمین
  
  .بازم میام پیشت! خداحافظ یکتا جون-
  

  : بغلم گرفتمش و گفتمتوی
  
  .دوستت دارم-
  
  .منم دوشتت دالم یکتا جون-
  

  :انگار یه چیزی یادش اومده باشه گفت.  لحظه ساکت شد یهبعد
  
  !ولی من که نمی دونم خونه ی شما کجاست-
  

  : رو فشار دادم و گفتمدماغش
  
  .من پیش عزیز و آقاجون یه دختر خوشگل زندگی می کنم-
  
  !یعنی عزیز و آقاجون من؟-
  
  .آره قربونت برم-
  

  :و گفت سینا که با اخم ما رو نگاه می کرد، کرد روبه
  
  !بابایی منو میاری خونه ی آقاجون؟-
  

  : سعی می کرد لحنش مالیم باشهسینا
  
  !اگه دختر خوبی باشی آره-
  

  : بغل سینا و گفتپرید
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  !تو بهترین بابای دنیایی-
  

  : هم بغلش کرد و گفتسینا
  
  .حاال بیا بریم. چون دخترم بهترین دختر دنیاست-
  
  .تا با امیر و آبتین خداحافظی کنمفقط یه لحظه صبر کن ! باشه بابایی-
  

سکوتی که .  دوید سمت دیگه ی حیاط که امیرو آبتین اونجا بازی می کردنبعد
  ...اما من. بینمون بود نشون می داد که سینا مایل به شکوندنش نیست

  
  !سینا؟-
  

  .نمی دونستم چی باید بگم.  رو برگردوند و بهم نگاه کردروش
  
  !هوای خوبیه-
  

نگاه تمسخر باری بهم انداخت و ! اینم حرف بود تو زدی؟! خاک بر سرت!  احمقای
باورم نمی شد این همون سینای مهربون باشه که یه روزی محبتش . پوزخندی زد

همون سینا که هرچی من می گفتم قبول می کرد و همیشه نازمو . فقط مال من بود
  !خدایا من چقدر احمق بودم. می کشید

  
  . همون کاخ ویرون شده ی رویاهام رو می دیدم! همون حسرت هابازم

  
  !چرا برگشتی؟-
  

  !چه جوابی داشتم که بدم؟.  سینا بودصدای
  
  !پس عشقت چی شد؟! چرا تنهایی؟-
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می . خیلی سعی کردم گریه نکنم ولی نشد.  از داغون شدنم لذت می بردداشت
  .دونستم سینا از دیدن اشک هام متنفره

  
  .ی دخترا بیزارمبهت گفته بودم از گریه -
  

  . ساکت بودمهنوز
  
نکنه الل ! واسه شرمین خوب بلبل زبونی می کردی؟! چرا حرف نمی زنی؟-

  !شدی؟
  

  . الل شده بودمواقعا
  
بهت گفته بودم یه روز ! هرچند می دونستم یه روز برمیگری! نباید می اومدی-

  !پشیمون می بینمت
  

  : نتونستم ساکت بمونمدیگه
  
آره دیگه، از اینکه ! اآلن خوشحالی؟! تو درست می گفتی. من پشیمونم! آره-

! اصال می دونی چیه؟! بایدم باشی! پیشگویی ت درست از آب دراومد خوشحالی
  ...من...من

  
نباید بزارم بیشتر از . نمی گم! نه! واقعا اینو می خوای بگی؟!  دوستت دارم؟من

  .این تحقیرم کنه
  
  !تو چی؟-
  

  : برگردوندم و گفتمسرمو
  
  .دست خودم نبود. ببخشید سرتون داد زدم-
  

  : صدا داری زد و گفتپوزخند
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  .ما به کارهای شما عادت داریم! خواهش می کنم خانم خوشبخت-
  
از پله هایی که به اتاقم می خورد داخل اتاقم شدم و زار .  به سمت شرمین رفتو

  .بوددیگه اشکی برام نمونده ! چقدر دیگه می تونستم گریه کنم؟. زدم
  

  : دونم چقدر گذشته بود که مامان اومد تو اتاق و گفتنمی
  
  .مهمونها دارن میرن می خوان باهات خداحافظی کنن! یکتا جان بیا پایین-
  

 اشک هامو پاک کردم و جلوی آینه موهامو مرتب کردم و آرایشم رو تجدید سریع
با .  لبخند نگام کردبا یه. از پله ها که پایین می رفتم چشمم به سارا افتاد. کردم

وقتی دیگه کسی نبود روی مبل لم دادم و سرمو تو . همه شون خداحافظی کردم
  :بابا موهامو نوازش داد و گفت. دستام گرفتم

  
  .برو یکم استراحت کن! خسته شدی بابا؟-
  
یعنی سینا بخاطر من . روش لبخند زدم و به همه شب بخیر گفتم و رفتم که بخوابمبه

تا وقتی که خوابم ببره همین ... چه خوش خیالم من! معلومه که نه! هه! اومده بود؟
  ...جوری واسه خودم با خیاالتم کلنجار می رفتم

  
 سعی داشت قبل از شروع شدن سال جدید به همه ی کارهای عقب افتاده ش مامان

منم برای اینکه کمتر غصه بخورم باهاش به . از شرکت گرفته تا خونه. رسیدگی کنه
سینا هم . توی اون یک هفته دیگه نه سینا رو دیدم و نه شرمین رو.  می رفتمخرید

  .انگار بهتر می دید شرمین رو پیشم نیاره
  
  

  . و بیش از بقیه شنیده بودم که قرار عقد و عروسی سینا و ماهک تیر ماههکم
  

یه دستبند طال هم که خیلی .  ی شرمین یه پیراهن شیک و خوشگل خریده بودمواسه
می خواستم واسه سینا هم یه زنجیر بخرم اما . ش خوشم اومده بود براش خریدماز
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. ولی چون نتونستم ازش بگذرم روز بعد رفتم و خریدمیش. ترسیدم ازم قبول نکنه
  .به امتحانش می ارزید

  
 سفره ی هفت سینی که مامان چیده بود از خدا خواستم منو به سینا برسونه و سر

دیگه حتی . سالها بود که از این درد زجر می کشید. عا کردمواسه ی سالمتی بابا د
دکتر های متخصص و قرص های رنگارنگ هم نمی تونستن کار زیادی واسه بابا 

.  بابا به همه مون عیدی داددیگهمثل همه ی سالهای . دلم پر از غصه بود. بکنن
ششم فروردین قرار بود . مهشید و نیما یک ساعت بعد از تحویل سال اومدن پیشمون

روز . اما من می خواستم قبل از رفتن شرمین رو ببینم. خانوادگی به بوشهر بریم
البته می . چهارم بود که ساعت چهار آماده شدم و به سمت خونه مون حرکت کردم

و تا چند . والبته شرمین. چون اآلن فقط مال سینا بود!  ی سابقمونونهشد گفت خ
ماهک یه خونه ی جدید ! شاید هم نه. اضافه می شدماه دیگه ماهک هم به جمعشون 

. نمی خواست تو خونه ای زندگی کنه که یه موقعی من خانمش بودم. می خواست
 صحبت کنه و راضی اهاشاز مامان خواسته بودم تلفنی ب... می دونستم سینا نیست

  ...تاونم ساعت هایی که سینا نیس... ش کنه که بزاره حد اقل یه بار شرمینو ببینم
  

.  ماشینی رو که بابا برام خریده بود رو زدم و به اطرافم نگاهی انداختمدزدگیر
صدای . زنگ اف اف رو فشار دادم! همون کوچه بود. تغییر چندانی نکرده بود
  :شرمین توی گوشم پیچید

  
  !کیه؟-
  
  !یه خاله که دلش واسه یه دختر بد قول تنگ شده-
  

چندتا ماشین . نگاهی به پارکینگ انداختم.  درو باز کرد و منم داخل شدمسریع
شرمین به محض دیدن من . وارد آپارتمان شدم. اما ماشین سینا نبود. توش بود

  . خم شدم و سرشو بوسیدم. خودشو تو بغلم انداخت
  

سینا چطور یه بچه ی سه ساله رو .  داشتم شرمین یه معلم خونگی داشته باشهانتظار
  !تو خونه تنها گذاشته بود؟
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  !شرمین جون تنهایی؟-
  

  . به نشانه ی آره تکون دادسرشو
  
  : تعجب گفتمبا
  
  !یعنی می خوای بگی بابات تو رو تو خونه تنها گذاشته؟-
  

  : و گفتخندید
  
  !آخه بابا مجبوره! آره-
  

  :ادامه داد.  نگاهش کردمکنجکاو
  
  .آخه من همشونو اذیت می کردم-
  
  !معلماتو؟-
  
منم به بابایی گفتم دیگه . همه شون بداخالق بودن. مآخه دوستشون نداشت! آره-

  .معلم نمی خوام
  
  باباتم قبول کرد؟-
  
  .آخه اگه بازم برام معلم می آورد گریه می کردم. آره یکتا جون-
  
  !توی خونه حوصله ت سر نمی ره؟-
  
  .ولی از معلم خصوصی بدم میاد. هر روز می رم مهد یکتا جون-
  

سرشو بوسیدم و بعد وسایلی رو که .  یک دنده بودحقا که مثل خودم. خندیدم
تو اون . سریع رفت تو اتاقش و لباسش رو عوض کرد. براش خریده بودم بهش دادم
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. لباس قرمز که با پوست سفیدش تضاد قشنگی رو درست کرده بود محشر شده بود
  .مدلم می خواست انقدر به خودم فشارش بدم تا خفه ش کن

  
  !ری؟مگه جنون دا! دیوونه

  
  : بوسیدمش که صدای اعتراضش بلند شدمحکم

  
  !یکتا جون دردم گرفت! آی-
  

قطره ی اشکی روی گونه م سر .  لبخند زدم و دستبندش رو هم به دستش بستمبهش
  :با دستای کوچیکش اشکمو پاک کرد و گفت. خورد

  
ه واس. بابایی می گه از گریه ی دخترا بدش میاد. گریه نکن! چرا گریه می کنی؟-

  .همین نمی زاره من هیچ وقت گریه کنم
  
وقتی دیدم شرمین هم بغض کرده سعی .  شنیدن حرف هاش گریه م شدت گرفتبا

  :کردم دیگه گریه نکنم و گفتم
  
  !اتاقتو بهم نشون نمی دی؟-
  

فکر می . اصال انتظار همچین اتاقی رو نداشتم.  کشید و با هم به اتاقش رفتیمدستمو
اما اصال به اون چیزی که .  بچه های دیگه پر از عروسک باشهکردم اتاقش مثل دختر

یه . یه تخت ساده و خوشگل گوشه ی اتاقش بود. من فکر می کردم شباهت نداشت
 هم گوشه ی دیگه ی اتاقش نزدیک پنجره یرمیز کامپیوتر کنار تختش و یه میز تحر

رلی و تفنگ و اسباب یه قفسه هم روبروی میز کامپیوترش بود و پر از ماشین کنت. بود
بین اون همه اسباب بازی فقط . بازی هایی که پسرها عالقه ی بیشتری بهشون داشتن

خرسم رو ! خرس خودم بود. یه خرس پشمالو توجه م روبه خودش جلب کرد
  :تا خرس رو تو دستم دید گفت. تمبرداش

  
  !اون مال مامانمه! اونو بزار سر جاش یکتا جون-
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  !اون مال مامانمه! یکتا جوناونو بزار سر جاش -
  

بدون هیچ حرفی خرس رو سرجاش گذاشتم و لبه ی تختش .  نگاهش کردمفقط
یاد اون شبی افتادم که بابا اینا به اصفهان رفته . بدجوری توی فکر بودم. نشستم
  !همون شب که سینا تو اتاقم خوابیده بود و خرسم رو بغل کرده بود. بودن

  
  :و اومد و پیشم نشست خرسش رو بغل کرد شرمین

  
  !آخه این خرس مال مامان جونمه. یکتا جون ببخشید که دعواتون کردم-
  

 جون گفتن هاش اونقدر شیرین بود که دوست داشتم همش تکرار کنه و اونم یکتا
  .همین کارو می کرد

  
  !مامانت کجاست؟-
  

  : غمگین شد و گفتصورتش
  
  . جای خیلی دوررفته یه! بابا می گه مامان دیگه برنمی گرده-
  

می خواستم سرمو بکوبم به . داشتم خفه میشدم.  توی گلوم چنگ انداختبغض
  :شرمین ادامه داد. دیگه طاقتشو نداشتم. دیوار

  
  .بابا خیلی خرس مامانو دوست داره. گفته مواظبش باشم. بابا اینو بهم داد-
  
  !مامانتم دوست داره؟-
  
  : چشمام نگاه کرد و گفتتو
  
ولی من مامانو . همیشه واسش گریه می کنه.  مامانو دوست دارهخیلی. آره-

  .آخه ولمون کرد و رفت. دوست ندارم
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  !بابات گفته؟! کی بهت گفته مادرت ولت کرده؟-
  
  .خودم از دایی نیما شنیدم. نه، بابایی نگفته-
  

  :برای اینکه حرفو عوض کنم گفتم.  شدم و بهش پشت کردمبلند
  
  !گشنه ت نیست شرمین؟-
  

و از توی .  بلند شد و دوید سمت آشپزخونه و یه صندلی گذاشت زیر پاششرمین
فکر کنم اگه دو روز هم سعی . کابینت دوتا پفک بزرگ درآورد و یکی رو به من داد

شرمین روی مبل نشسته بود و فیلم نگاه می . می کردم نمی تونستم تمومش کنم
تر بچه ها سیندرال و زیبای خفته و از تعجبم از این بود که چرا مثل بقیه ی دخ. کرد

یه فیلم گذاشته بود که از اولش جنگ و دعوا و خونریزی . این چیزا نگاه نمی کنه
  !مثل خودم خُله. بود

  
اصال شبیه . همه چیزش عوض شده بود! اول اتاق خواب.  شدم رفتم سمت اتاق هاپا

 اونم کال عوض شده .به اتاق بعدی نگاه کردم. اتاقی که من دوستش داشتم نبود
یعنی سینا اینقدر ازم متنفر شده بود که حتی همه ی وسایل هم عوض کرده . بود

  !نمی دونم چرا اونو نگه داشته بود. فقط پیانو بود که هنوز سرجاش بود! بود؟
  

  : داشتم می رفتم خونه اما یادم اومد که شرمین تنهاستدیگه
  
چرا نمیری پیش !  بابای بی فکری داریوای عجب!  تو همیشه تا ساعت ده تنهایی؟-

  !خاله همات؟
  
  : تعجب به من که انگار داشتم با خودم حرف می زدم نگاه کرد و گفتبا
  
  !اونجا حوصله م سر می ره. دوست ندارم-
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اینجا تنهایی حوصله ش سر نمی ره اونوقت اونجا . عجب بچه ای بود.  باز مونددهنم
روبه شرمین . ساعت هفت بود. اعت انداختمیه نگاه به س. حوصله ش سر می ره

  :گفتم
  
  !وقتی بابات نیست گرسنه ت نمی شه؟-
  
  .آخه بابا واسم خوراکی می خره و می زاره تو یخچال! نه-
  

  : پشت سرم جمع کردم و گفتمموهامو
  
  .من امشب برات شام درست می کنم. خیله خب-
  
 و در یخچال رو باز کردم و  خوشحالی دستاشو بهم زد و منم رفتم توی آشپزخونهبا

کارم تقریبا تموم شده بود که . می خواستم استیک درست کنم. توش سرک کشیدم
با شنیدن . قلبم دیگه داشت از جاش کنده می شد. صدای قشنگی توی خونه پیچید

به ساعتم .  بود که من نفهمیدماومدهسینا کی . صدای پیانو به سمت اتاق پیانو رفتم
داخل اتاق که شدم با تعجب شرمین رو دیدم که با دستای . و نیم بودنه . نگاه کردم

وای خدا با اون دست های کوچیکش چقدر تالش . کوچیک و هنرمندش پیانو می زد
  !می کرد تا بتونه یه نت کوتاه بزنه

  
وقتی زدنش تموم شد براش دست .  همیشه اشک بود که از چشمم می اومدمثل
  :لبخند زدم و گفتمبهش . برگشت نگام کرد. زدم

  
  !کی بهت یاد داده؟! چقدر قشنگ پیانو میزنی وروجک-
  
  .آخه اون خیلی قشنگ پیانو می زنه! بابایی-
  

  :یه صندلی کنارش گذاشتم و گفتم.  جز این نمی رفتانتظاری
  
  !خب؟! حاال من یه نت بهت یاد می دم که بزنی-
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با . نا می زدیم بهش یاد بدم کرد و منم سعی کردم آهنگی رو که همیشه با سیقبول
وقتی زدنمون تموم شد با . هم پیانو میزدیم و متوجه نبودیم که سینا کی اومد

  .خوشحالی هردومون دست زدیم و خندیدیم
  

 که داشتم می خندیدم سرمو برگردوندم و نگاهم توی چهارچوب در ثابت همونطور
شرمین با .  هال برگشتبدون هیچ حرفی به. سینا دیگه تو نگاهش خشم نبود. موند

  :دیدن سینا دوید طرفش
  
  .خسته نباشید. سالم بابایی خودم-
  
پیانو ! ولی مثل اینکه تو خسته ای ها. سالم به روی ماهت فرشته ی خوشگل من-

  !تمرین می کردی؟
  
  .یکتا جون هم مثل شما قشنگ پیانو می زنه. آره بابا-
  

فهمیدم . بازم خشم. ماش یه چیزی بودحاال تو چش.  سرشو برگردوند و نگام کردسینا
  .باید می رفتم. دیگه موندنم جایز نیست

  
  : مانتو و روسری مو پوشیدم که برم که شرمین باز شروع کردسریع

  
  !یکتا جون نرو؟-
  

  : شو بوسیدم و گفتمگونه
  
  !عزیز جونت نگرانم می شه. نه قربونتبرم-
  
  .با ما شام بخور. نه نرو-
  

  :دوباره صورتشو بوسیدم و گفتم.  هیچی نمی گفتسینا
  
  .خداحافظ! نمی شه-
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. یه عالمه غم تو دلم بود.  بدون اینکه از سینا خداحافظی کنم از خونه زدم بیرونو

. می رفتم... می رفتم. فقط می رفتم. حالم خیلی خراب بود. اما دیگه اشکی نبود
داشتم خفه . ی کردقلبم هم درد م. کف پام درد می گرد. دیگه پاهام توان نداشت

. ولی حدس زدم یه جایی باید جنوب شهر باشه. نمی دونستم کجام. می شدم از غم
همیشه توی . نمی دونم اصال تو کدوم کوچه بودم! من اینجا چی کار می کردم؟

کتاب ها یا تو فیلم ها دیده بودم که یه نفر واسه خودش راه می افته و میره بعد 
واقعا زمان و مکانو . ولی حاال خودم اینجوری بودم! ارهمعلوم نیست از کجا سردرمی

  .گم کرده بودم
  

ساعت مچی مو ! ساعت چند بود؟. ترس برم داشته بود.  کس هم دور و برم نبودهیچ
حتما مامان تا اآلن هزار بار زنگ زده . ساعت دو و نیم شب بود. جلوی چشمم گرفتم

م که روشنش کنم که یه هو یادم اومد می خواستم گوشیمو از تو کیفم بردار. بود بهم
  .نه کیفم همراهمه و نه گوشیم

  
یه کم به . حاال چی کار کنم؟ هیچ پولی هم نداشتم.  شانسی بدتر از این نمی شدبد

حاال چی کار . توی کوچه پس کوچه ها گیر افتاده بودم. اطرافم نگاه کردم
  !؟؟؟!!!کنم؟

  
  !خانم مشکلی پیش اومده؟-
  
قیافه ش خوب توی تاریکی مشخص . یه پسر جوون بود. رگردوندم ترس سرمو ببا

  !ولی بهش نمی خورد آدم بدی باشه. نبود
  
  !اینجا کجاست؟... ببخشید من-
  

  : کم به سر و وضعم نگاه کرد و گفتیه
  
  !گم شدی؟! معلومه مال اینورا نیستی-
  

  : دونم چرا بهش اعتماد کردمنمی
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می شه چند لحظه گوشیتونو .  از اینجا درآوردمنمی دونم چرا سر. راستش بله-

  !ازتون قرض بگیرم؟
  

با اولین . سریع شماره ی خونه رو گرفتم.  از تو جیبش درآورد و بهم دادگوشیشو
  .زنگ مامان جواب داد

  
  !بله بفرمائید-
  
  !مامان-
  
  !کجایی؟! یکتا تویی؟-
  
  .بیاین دنبالم. نمی دونم مامان-
  

ازش تشکر کردم .  و آدرس رو ازش گرفتم و به مامان دادم به پسره نگاه کردمبعد
ولی هرکاری . خیلی بهش مدیون بودم. و اون راه خیابون اصلی رو بهم نشون داد

  :کردم که شماره تلفنشو بهم بده تا بعدا از خجالتش دربیام قبول نکرد و گفت
  
  .هایشاهللا خدا مشکلتو حل کن. تو مرام ما این چیزا نیست! نه خواهر-
  

اونم می دونست که من حتما یه مشکلی دارم که ریخت و قیافه م .  لبخند زدمبهش
تعجب کردم که . با گذشتن از چندتا کوچه به خیابون اصلی رسیدم! اینطوری یه

  .خبری نبود. چند دقیقه همونجا ایستادم. چرا سر از اونجا درآوردم
  
اما یه دفعه همون ماشینه که . حتما مامان اینا بودن.  دور یه ماشین رو دیدماز

توش سه تا پسر جوون . صدای ضبطش گوش آسمونو کر می کرد جلوم ترمز کرد
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نشسته بودن و قیافه هاشون به خاطر دودی بودن شیشه ها که تا نیمه باال بود 
  :یه کی که پشت نشسته بود شیشه شو کامل داد پایین و داد زد. مشخص نبود

  
  .تبیا برسونیم! خانم خوشگله-
  

  : شون که جلو نشسته بود گفتیکی
  
  !زشته! امید برو-
  

  : یکی داد زداون
  
  !نمی بینی یه مامان گیرمون افتاده؟!  چی چی رو ول کنم؟-
  

یه هو متوجه شدم در ماشین باز شد و یکی . اما ول کن نبودن.  پشت کردمبهشون
تمو تو هوا برگشتم که بهش سیلی بزنم که دس. شون پرید بیرون و دست منو گرفت

  :اون یکی از ماشین اومد بیرون و گفت. گرفت
  
  .امید گفتم بیا بریم-
  
یه هو پرید سمت امید و هلش . اونم مثل اینکه جا خورد.  دیدن آزاد خشکم زداز

  :داد
  
  !بهت گفتم بهش دست نزن! ولش کن آشغال-
  

. ایران نیستاونکه بهم گفته بود فکر برگشتن به !  هنوز باورم نمی شد آزاد باشهمن
  :امید با صدای بلند داد زد. آزاد مثل دیوونه ها یقه ی امیدو گرفته بود

  
  !این دیوونه شده! روزبه بدو-
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فکر نمی .  دوید پایین و یه نگاه به من کرد و بعد آزاد و از امید جدا کردروزبه
ن یعنی اگه به جای م. ولی از دستش ناراحت بودم. کردم آزاد اینقدر غیرتی باشه

  !یکی دیگه بود باید مزاحم اون دختر بیچاره می شدن؟
  

  : به سمتم برگشت و نگاهم کرد و بعد سرشو انداخت پایین و گفتآزاد
  
  .سالم-
  
  : لکنت گفتمبا
  
  .ام...ل..س-
  

  : هو دوباره عصبانی شد و گفتیه
  
  !تو این وقت شب تنهایی اینجا چی کار می کنی؟-
  

  :با عصبانیت گفتم. آزاد نگاه می کردن و امید ساکت فقط به منو روزبه
  
  .نمی دونستم باید از شما و دوستان محترمتون اجازه بگیرم و بیام بیرون. ببخشید-
  
  : اخم گفتبا
  
اونوقت ! ساعت سه بعد از نیمه شبه! اینجا ایرانه! هیچ معلوم هست چی می گی؟-

  !انهتهر! خانم اینجا لندن نیست! تو این وقت شب اینجا تک و تنها؟
  

اومد و سریع دستمو . حرف حساب جواب نداشت. درست می گفت.  شدمساکت
گرفت و پشت ماشین نشوندم و خودش هم کنارم نشست و از پنجره سرشو انداخت 

  :بیرون و داد زد
  
  !بیاین بریم دیگه! چرا اونجا واستادین؟-
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  :ماشین که روشن شد گفتم.  و امید سریع سوار شدنروزبه
  
  . دارن میان دنبالممامان اینا-
  

  : از تو جیبش درآورد و جلوم گرفتگوشیشو
  
  !بیا بگیر زنگ بزن بگو خودت میای-
  

. معلوم بود تو راهن.  ازش گرفتم و بدون هیچ حرفی شماره مامانو گرفتمگوشیو
  :وقتی بهش گفتم خودم میام با نگرانی گفت

  
  ؟!یکتا حالت خوبه-
  
  .دارم میام. آره مامان نگران نباش-
  

مثل اینکه . امیدو روزبه هنوز ساکت بودن.  گوشی رو قطع کردم و به آزاد دادمبعد
شانس آوردم آزاد همراشون بود وگرنه . ناراحت بودن از اینکه آشنا دراومده بودم

  .خدامی دونست چی پیش می اومد
  

  : برگشت طرفم و یه نگاه بهم انداخت و سرشو انداخت پایین و گفتروزبه
  
  .واقعا معذرت می خوام! دهآبجی شرمن-
  

چند دقیقه ی پیش بهم می گفت خانم خوشگله حاال یه هو آبجی !  م گرفته بودخنده
  :خودش هم خنده ش گرفت و گفت. از آب دراومدم

  
  .به هر حال متاسفم-
  

  :آزاد انگار هنوز عصبانی بود.  نگفتم و به لبخندی اکتفا کردمچیزی
  
  !نگفتی اینجا چی کار می کردی؟-
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  .نمی دونم-
  
  ؟!نمی دونی-
  

سرشو تکون داد و .  چیو از خونه ی سینا گرفته تا چند دقیقه ی پیش واسش گفتمهمه
  :گفت

  
  !یعنی می خوای بگی سینا هنوز نبخشیدتت؟-
  
  !ظاهرا نه-
  
هرچقدر ! تو از کارت پشیمون بودی و عذرخواهی کردی. اما این منصفانه نیست-

  .اید تو رو ببخشههم که از دستت ناراحت باشه ب
  

  : عمیقی کشیدم و گفتمآه
  
  .دیگه هیچی برام مهم نیست.  مهم نیست-
  

خلوت بود .  دیگه چیزی نگفت و منم ساکت از پنجره به خیابون نگاه می کردمآزاد
آدرس رو به آزاد گفتم و اونا منو جلوی در . و گاه تک و توک یه ماشین رد می شد

دعوتشون کردم داخل . ه ازم معذرت خواهی کردنامیرو روزبه دوبار. پیاده کردن
  .اما خیلی محترمانه دعوتم رو رد کردن

  
  : با لحن سرزنش باری گفتآزاد

  
  ! حتی اگه عصبانی هم بودی نباید تا این موقع شب توی خیابونا پرسه می زدی-
  

بدون اینکه کسی جواب .  لب خداحافظی گفتم و دکمه ی اف اف رو فشار دادمزیر
تا داخل شدم . آزاد هم سوار ماشین شد و برام یه بوق زدن و رفتن.  باز شدبده در
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با سرعت به طرفم اومد و بغلم کرد و . مامانو از دور دیدم که روی پله ها نشسته بود
  .زد زیر گریه

  
  .من سگ جون تر از اونی ام که چیزیم بشه.  آروم باش مامان-
  

بابا معلوم . جلوی در منتظرمون بودنهمه . با هم داخل شدیم.  چیزی نگفتمامان
بابا . همیشه واسشون دردسر ساز بودم. از خودم بدم می اومد.بود که نگران بوده

  .بغلم کرد و سرمو بوسید
  

  ...و.  و نیما هم بودنمهشید
  

با اومدنش . نمی دونم چرا اما با دیدنش یه حس حقارت بهم دست داد.  هم بودسینا
می خواست بگه که مثل یه بزرگتر !  من هنوز بچه ممی خواست بهم بفهمونه که

بگه که من مثل احمق ها از خونه زدم بیرون و تا ساعت چهار صبح ! رفتار می کنه
  .برنگشتم

  
حتی . دیگه می خواستیم به پلیس اطالع بدیم! یکتا حسابی نگرانمون کردی: مهشید

  .چندتا از بیمارستان ها رو هم گشتیم
  
  : شرمندگی گفتمبا
  
  .گوشیمو جا گذاشته بودم.  متاسفم-
  

  : نگاه عاقل اندر سفیه ای بهم کرد و روبه مامان و بابا گفتسینا
  
صبح میام .  خب دیگه عمو جون، من میرم شرمین خوابه نمی خوام بیدارش کنم-

  .سیمین جون خداحافظ! دنبالش باید بره مهد
  
همیشه من بودم که می !نه. مثل همیشه.  مهشید و نیما هم خداحافظی کرد و رفتاز

سریع رفتم . مثل حاال و همه ی روزای دیگه! اون می موند و مقاومت می کرد. رفتم
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به طرفش . باال و در اتاقمو باز کردم و شرمین رو دیدم که روی تختم خوابیده بود
  : بسته گفتایبا همون چشم. رفتم و گونه شو بوسیدم

  
  !م مهد؟می شه امروز نَرَ.  بابایی خوابم میاد-
  

  : و گفتمخندیدم
  
  !تازه مهد که تا سیزدهم تعطیله. من بابات نیستم که.  قربونت برم-
  

  . باز کرد و با دیدن من دستاشو دور گردنم انداخت و صورتمو بوسیدچشماشو
  
  .بابا و آقا جون و دایی نیما خیلی دنبالت گشتن!  یکتا جونم کجا رفته بودی؟-
  

  : بوسیدم و گفتمصورتشو
  
  . تو که نگرانم نبودی وروجک-
  
  . منم نگالنت بودم یکتا جون-
  
  .می دونم.  آره شیطون-
  

  : ای کشید که گفتمخمیازه
  
  !نزار خوابت بپره.  بخواب عزیزم-
  
  . تو هم پیشم بخواب یکتا جون-
  
  .بزار لباسامو عوض کنم، چشم.  الهی من قربون یکتا جون گفتنت برم-
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. باورم نمی شد کنار دخترم خوابیدم. ش خوابیدم عوض کردم و کنارلباسامو
نمی دونم تا چند ساعت فقط نگاهش . هیجان نمی زاشت چشمامو روی هم بزارم

  .کردم که خوابم برد
  

صورت خوشگلشو . شرمین هنوز تو بغلم خواب بود.  با صدای مامان بیدار شدمصبح
  :غرق بوسه کردم و گفتم

  
  . میادهااآلن بابات.  بیدار شو عزیز دلم-
  

 گونه هاش دست کشید و رطوبتی که از لبهای من روی گونه ش بود رو پاک روی
  .با اون موهای ژولیده و سر و وضع آشفته به نظرم دوست داشتنی تر می اومد. کرد

  
منم رفتم پایین و رفتم تو آشپزخونه و .  شد و رفت تا دست و صورتشو بشورهبلند

  : گفتمامان اومد تو و. پشت میز نشستم
  
قراره شرمین .  سینا زنگ زد گفت سرش درد می کنه نمی تونه بیاد دنبال شرین-

طفلکی مثل اینکه اوضاعش خیلی خراب . گفت اگه تونستی تو ببرش. بره پیش امیر
  !بود چون می گفت مطبم نمی ره

  
  : دلشوره افتادم اما سعی کردم بروی خودم نیارمبه
  
راستی دیشب نتونستم با . ر هم منتظرم نباشینواسه نها.  من شرمین رو می برم-

  !خبری نشده؟. نیما صحبت کنم
  

  : اخم هاش رفت تو هم و گفتمامان
  
 نیما می گه بیا تو شرکت خودمون یه کاری واست دست و پا کنم اما تو قبول نمی -

  .خیلی ناراحت شده! کنی
  

  : خودم و مامان چای ریختم و گفتمواسه
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  .اونجوری راحت ترم. ت بابا کار کنم من نمی خوام تو شرک-
  
  . صبح بخیر عزیز جون-
  

  . صورت شرمین رو بوسید و جوابش رو با لبخند دادمامان
  
  ! عزیز جون پس آقا جون کجاست؟-
  

  .آقا جون عجله داشت زود رفت: مامان
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  ! یکتا جون بابام هنوز نیومده؟-
  
  . پیش امیرمن می برمت.  نه قربونت برم-
  

 بدون هیچ حرف دیگه ای کنار مامان نشست و مامانم براش لقمه می گرفت و شرمین
وقتی برگشتم شرمین هم صبحانه ش رو . منم رفتم باال تا آماده بشم. اون می خورد

  .خورده بود
  
  ! وروجک آماده ای؟-
  
  . آره یکتا جون بریم-
  

  : سرشو تکون داد و آروم زیر گوشم گفتمامان
  
  !آخه انصافه این بچه مادرشو نشناسه و به اسم کوچشک صداش کنه؟ -
  

  .شرمین دوید بیرون و منم رفتم دنبالش.  نگفتمچیزی
  

  . قبل از غروب برگرد! باز گم نشی ها! سعی کن زود برگردی: مامان
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  : بوسیدم و گفتمصورتشو

  
  .  مامان جون نگران نباش دیگه گم نمی شم-
  
  .اش مواظب خودتو شرمین ب-
  
  .خداحافظ.  چشم-
  
  . به سالمت-
  

به طرف پارکینگ رفتم و ماشین رو درآوردم و .  توی حیاط منتظرم بودشرمین
  . سریع سوار شد و من راه افتادم. واسش بوق زدم

  
بیشتر با پسرها بازی می . مثل بقیه ی دختر بچه ها نبود.  برام جالب بوداخالقش

با این حال خیلی مهربون و دل رحم . کرد و می شد گفت روحیه ی خشنی داره
  .بود

  
  ! وروجک کلید خونه تون رو داری؟-
  
  .اآلن بهتون می دم. توی جیبمه.  آره یکتا جون-
  

  : و بهم داد و گفتکلید
  
  ! یکتا جون؟-
  
  ! جونم؟-
  
  ! چرا با بابام قهری؟-
  

  !یعنی شرمین با این سن کمش متوجه رفتار ما شده بود؟.  هام چهارتا شدچشم
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  ! کی گفته که ما باهم قهریم؟-
  
می گفت عمه سارا به عمو آرمین گفته باید یکتا جون و بابام رو با .  امیر بهم گفت-

  !هم آشتی بدن
  

. جلوی خونه ی سارا اینه نگه داشتم و با هم پیاده شدیم.  شدم و چیزی نگفتمساکت
  .ول نکردمآرمین خونه نبود و سارا خیلی اصرار کرد که برم داخل اما قب

  
اول می . جلوی در پیاده شدم.  سوار شدم و به طرف خونه ی سینا راه افتادمدوباره

کلیدی رو که از . خواستم زنگ بزنم اما بعد پشیمون شدم و گفتم شاید خواب باشه
  .شرمین گرفته بودم انداختم توی در و درو باز کردم

  
. وم رفتم سمت اتاق خوابآر. سکوت تلخی خونه رو پر کرده بود.  خونه شدمداخل

ولی اخم هاش تو هم . سینا مصل یه بچه ی معصوم خوابیده بود. حدسم درست بود
  .نمی دونم بخاطر سر دردش بود یا چیز دیگه ولی خواستنی ترش کرده بود. بود

  
می خواستم بغلش کنم اما زود پشیمون .  جلوی خودمو بگریم و رفتم سمتشنتونستم

یه تاپ سفید .  مانتوم رو درآوردم و انداختم روی کاناپهبرگشتم به هال و. شدم
توی آینه نگاهی به خودم انداختم و رفتم . نازک با یه شلوار جین آبی پوشیده بودم

  .سمت آشپزخونه
  

به ساعت که نگاه کردم .  اینکه سر و صدا راه بندازم واسش سوپ درست کردمبدون
. م و دوباره برگشتم سمت اتاق خوابشعله رو تنظیم کرد. ساعت نه و نیم شده بود

آخه تا اونجایی که یادم می اومد خوابش خیلی . عجیب بود که سینا بیدار نشده بود
  ! می شدیدارسبک بود و با کوچیکترین صدا از خواب ب

  
دیگه نتونستم بیشتر از این . بهش خیره شده بودم!  طفلکی خیلی خسته سحتما

آروم روش . نستم احساسم رو کنترل کنمنمی تو. طاقت بیارم و رفتم سمتش
یه دفعه چشماشو باز کرد و یه نگاه به من . خوابیدم و سرمو گذاشتم رو سینه ش
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توی چشم های خسته ش . مانداخت و یه لبخند زد و غلت زد و با یه حرکت اومد رو
  .نگاه کردم و یه لبخند زدم

  
مثل اینکه منو با . د سینا انگار که بهش برق وصل کرده باشن خشک شده بوولی

  !نه انگار یادش رفته بود ما سه سال پیش از هم جدا شدیم. ماهک اشتباه گرفته بود
  
  :می خواست بلند شه که دستشو گرفتم و نزاشتم.  خودش اومد و اخم کردبه
  
  .خواهش می کنم نرو. نه سینا-
  

. رده بوداما بهم پشت ک.  دونم دلش برام سوخت یا خودش خواست پیشم بخوابهنمی
توی دلم یه جوری . موهاشو نوازش دادم و بهش نزدیک شدم. قلبم تند تند می زد

  .تشنه ی آغوش گرمش بودم. خیلی وقت بود که بغلم نکرده بود. شد
  
  !سینا؟-
  

  . جوابی نشنیدمهیچ
  
  !سینا؟-
  

  . هم سکوتباز
  
  .سینا یه چیزی بگو-
  

  : و با خشم نگام کرد و گفتبرگشت
  
  !بگم دوستت دارم؟! بهت بگم عاشقتم؟! شنوی؟چی می خوای ب-
  

وقتی دید گریه م گرفته دیگه .  از چشمام اومد پایین و روی بالش سر خورداشک
  .نقطه ضعفش همین بود. چیزی نگفت
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می دونم گناهم ! آخه چرا نمی خوای منو ببخشی؟. سینا اینقدر سنگدل نباش-
تو .  ازت همچین انتظاری دارمبزرگ بود ولی تقصیر خودته که لوسم کردی و حاال

  .سینا بیا هرچی مال گذشته س رو فراموش کنیم! همیشه باهام مهربون بودی
  

  :بلند شد و نشست و به یه نقطه خیره شد.  بود و حرفی نمی زدساکت
  
  .کاش هیچ وقت برنمی گشتی-
  

  . من سکوت کردماینبار
  
  .لی سختهخی. بعضی موقع ها نمی شه گذشته رو فراموش کرد یکتا-
  
  .مال تو ام. حاال که من پیش تو ام. سینا مهم حاالست. سخته اما می شه-
  
صورتمو جلو بردم تا لب . هیچ عکس العملی نشون نمی داد.  صورتشو نوازش دادمو

  .ولی اون سریع سرشو برگردوند. های گرمشو با لب های تشنه م لمس کنم
  

  : عمیقی کشیدم و با حرص گفتمآه
  
  .نترس اون چیزی نمی فهمه! ه نامزد عزیزت خیانت کنی؟می ترسی ب-
  
  : عصبانیت گفتبا
  
  .من از هیچ کس نمی ترسم-
  
  .ولی آقای دکتر مطمئن باش می ترسی که نمی خوای با من باشی! که اینطور! اه-
  

لب هایی که دیوونه . ولی نگاه من فقط به اون لب ها بود.  چشم هام خیره شدتوی
زیر لب . نگاه اونم روی لب هام سر خورد و خیره موند.  بودموار محتاج لمسشون

  :گفت
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  !اون لبها، اون چشمات داره دیوونه م می کنه! لعنتی-
  

خودمو انداختم توی . دیگه داشتم منفجر می شدم.  باز هم سرشو انداخت پایینولی
  :غافلگیر شد و هولم داد. بغلشو سریع لباشو بوسیدم

  
  .ت متنفرماز. دست از سرم بردار-
  

 من مثل کسانی که تازه به یه چیز با ارزش دست پیدا کردن ونمی خوان از ولی
. دستش بدن، فقط تو فکر به دست آوردن سینا بودم و دیگه این حرفا حالیم نبود

  :دستمو بردم جلو دکمه ی پیراهنشو باز کردم
  
بازی دست از لج. چشمات بهم می گن تو هنوز دوستم داری! تو دروغ می گی-

بزار گرمی لباتو . بزار چشمام دیوونه ت کنه. بزار من فقط مال تو باشم. بردار سینا
  .احساس کنم

  
بازم زیر لب یه ! چرا سینا اینقدر بی احساس شده بود؟.  هم اون سکوت لعنتیباز

  .چیزی گفت اما اینبار نفهمیدم چی می گه
  

هامو به لب هاش نزدیک لب .  دور گردنش حلقه کردم و صورتمو بردم جلودستامو
دیگه نفسم . دیگه نتونست بیشتر از این طاقت بیاره و لب هامو با ولع بوسید. کردم

  .داشت از هیجان بند می اومد
  

داغ شده بودم و نفس نفس .  مثل دیوونه ها زیر گردنمو می بویید و می لیسیدسینا
انداخت و محکم توی موهام چنگ . دستشو برد پشت سرمو موهامو باز کرد. می زدم

  .بغلم کرد
  

تاپمو تو تنم پاره کرد و نگاش .  محکم که دیگه واقعا داشتم خفه می شدماونقدر
  :گردنشو بوسیدم و کنار گوشش گفتم. روی بدنم خیره موند

  
  .بیشتر از این عذابم نده-
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همونجا . پسم زد و از روی تخت بلند شد و رفت بیرون.  سینا باز سنگی شده بودولی
. صدای زنگ گوشیم که توی هال توی جیب مانتوم بود اومد. م و گریه سر دادمنشست

  .حوصله شو نداشتم
  
  !دوست پسرته-
  
  :کریاز حرصش گذاشتم رو اسپ.  رو ازش گرفتمی خشم نگاش کردم و گوشبا
  
  !الو آزاد؟-
  
  !کجایی؟. سالم یکتا-
  

  .تاش گرفته بودروی صندلی نشسته بود و سرشو تو دس.  به سینا انداختم نگاهی
  
  .اومدم پیش سینا-
  
  !آشتی کردین؟-
  
  : لبخند مرموزی گفتمبا
  
  .هرکاری می کنم نمی تونم این کله خر و راضی کنم. نه-
  

  :آزاد با صدای بلند خندید و گفت.  اخم هاش رفت تو هم ولی حرفی نزدسینا
  
.  نا امید نشواما تو هم. به سینا هم حق بده از دستت عصبانی بشه. بیشتر تالش کن-

شاید این . می خواستم قبل از رفتن ببینمت. راستی من پس فردا برمی گردم
  .آخرین دیدار باشه و تو دل سینا رو به دست آوردی و دیگه یادی از ما نکنی

  
  .راستش منم فردا شب ساعت ده واسه بوشهر پرواز دارم! این چه حرفیه؟-
  
  .پس فردا نهار رو باید با هم باشیم-
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  .می بینمت. اشه عزیزمب-
  
  .فعال بای-
  
  .خداحافظ-
  

ولی به چی فکر می کرد . تو فکر بود.  رو قطع کردم و به سینا خیره شدمگوشی
  :به سمت کمد رفتم. بلند شدم و به تاپم که پاره شده بود نگاه کردم. نمی دونم

  
  !می تونم از لباسای نامزدتون استفاده کنم؟-
  

از اینکه می دیدم . تعجب همه ی لباسای خودمو دیدم کمد رو باز کردم و با در
یه دفعه یاد سوپم افتادم و دویدم . هنوز لباس هامو نگه داشته لبخند به لبم نشست

به اتاق . خوشبختانه نسوخته بود. سریع زیرشو خاموش کردم. سمت آشپزخونه
نگرانی با .  خیلی درد می کردسرشانگار . سینا هنوز به همون حالت بود. برگشتم

  :جلوی پاش زانو زدم و دستمو کشیدم الی موهاش و گفتم
  
  !سرت خیلی درد می کنه؟! سینا؟-
  

خدایا من باید . باز داشت دیوونه م می کرد.  بلند کرد و تو چشام خیره شدسرشو
بوسه ای به دستش زدم و . دستشو گرفتم و نزدیک لبم بردم! چی کار می کردم؟

  :گفتم
  
  .و نکنسینا با من اینکار-
  
  : همون اخم قشنگش گفتبا
  
  .یه مسکن برام بیار-
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 رفتم توی آشپزخونه و با یه مسکن و یه لیوان آب و یه کاسه سوپ برگشتم سریع
یه . دوتا مسکن رو با یه قلوپ آب خورد. لیوان آب و با مسکن دادم بهش. پیشش

  :قاشق سوپ بردم جلوی دهنش
  
  .یکم سوپ بخور-
  

  .رو از دستم گرفت و چند قاشق خورد هیچ حرفی قاشق بدون
  
  !؟ی زاری تنها منوی مطب شرمیری تو روزا که م-
  

  : گرد شدچشاش
  
  ! چهار ساله رو تو خونه تنها بزارم؟ی بچه هی احمقم که نقدری من ایعنی -
  

! آره:  گفتی تفاوتیپبا ب!ادی گفت از معلم سرخونه خوشش نمنیشرم:  کردمتعجب
 شی پرهی مایروزا هم که تنهاس !  رنیش خودشون م کنه آخری متیهمه رو اذ

 خواسته تو دلت واسش بسوزه و تو ی مونه حتما میاگرم بت گفته تنها م!  هماای ریام
  ! و همه رو دوست دارهستی نیخوشبختانه دلش مثل تو سنگ! ی بمونششیپ

  
  : بلند شدم و می خواستم برم که یه دفعه یه چیزی یادم افتادمی گزدلبمو

  
  .یه خواهشی داشتم. سینا من فردا دارم میرم بوشهر -
  

  . کردنگام
  
   می تونم شرمینو با خودم ببرم؟-
  
  : عصبانیت گفتبا
  
  . امکان نداره-
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  ! فقط برای چند روز؟-
  
  . گفتم امکان نداره-
  
سالم آهسته ای .  دلخوری به خونه برگشتم مامان اینا داشتن نهار می خوردنبا

  :رم سمت اتاقم که بابا گفتدادم و می خواستم ب
  
  !مگه نهار نمی خوری بابا جون؟-
  

  : محوی زدم و گفتملبخند
  
  !نوش جان. میل ندارم! نه بابایی-
  

  !تو که گفتی دیر میای؟: مامان
  

  : حوصله گفتمبی
  
  !می خواین برگردم؟-
  

  !چرا می زنی؟: مامان
  

  !سیمین سربه سرش نزار: بابا
  

  !؟باز شروع کردی مسعود: مامان
  
  . بحثشون اهمیتی ندادم و به اتاقم رفتمبه
  
روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره .  بحثشون اهمیتی ندادم و به اتاقم رفتمبه

. نمی دونم چقدر به بدبختیام فکر کردم که خوابم برد. حالم خیلی بد بود. شدم
المپ ها بلند شدم و بدون اینکه . وقتی چشم باز کردم اتاق تاریک تاریک شده بود
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رفتم آشپزخونه و چشمم به یادداشت مامان که به در . رو روشن کنم رفتم پایین
  :یخچال چسبیده بود افتاد

  
  !تو ام اگه تونستی بیا. منو پدرت رفتیم خونه ی نیما اینا-
  

  ! چقدر خوابیده بودم! نه شب بود. به ساعت نگاه کردم!  هم دلشون خوشه هااینا
  

لباس نقره ای که خیلی باز و س بود پوشیدم و به صورتم یه  تو اتاقم و یه برگشتم
. مانتو و روسری مو پوشیدم و به سمت خونه ی سینا حرکت کردم. صفایی دادم

  .هرکاری می کردم نمی تونستم نسبت بهش بی تفاوت باشم
  

بدون اینکه بپرسه کیه . زنگ اف اف رو زدم.  کلید رو به شرمین نداده بودمکاش
  !خدا پدر مخترع آیفون تصویری رو بیامرزه. درو باز کرد

  
  . ورودی رو هم باز کرددر
  
  . سالم-
  

  ! سمت آشپزخونهرفت
  
  !جواب سالم واجبه-
  

  . چشمی نگام کردزیر
  
  !ایندفعه واسه چی اومدی؟-
  

  :روی مبل لم دادم.  مو درآوردم و روسری مو روی زمین پرت کردممانتو
  
  !دلم برات تنگ شده بود-
  

  :ل رو بست و بهش تکیه داد یخچادر
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  !چرا دست از این کارات برنمی داری؟-
  

تو چشمای من . به هم خیره شده بودیم.  تو آشپزخونه و رو به روش ایستادمرفتم
  !عشق و شهوت بود و تو چشمای اون بی تفاوتی

  
در یخچالو باز کردم و توش سرک .  کنارم رد شد و روی یه صندلی نشستاز

  :کشیدم
  
  !اینجا چیزی واسه خوردن نیست؟ببینم -
  

  : به شیشه ی مشروب افتادچشمم
  
  !این چیزا رو چرا تو خونه ت نگه می داری آقای دکتر؟! اُو. اُو-
  

یکی از شیشه ها رو . این سکوتش دیگه داشت حالمو بهم می زد.  نگفتهیچی
اش بهم نگاه کرد و اخم. برداشتم و توی یه لیوان یکم مشروب ریختم و سر کشیدم

  .رفت تو هم
  

اینبار خود شیشه رو . هنوز تقریبا پر بود.  لیوان دیگه هم پر کردم و سر کشیدمیه
با عصبانیت شیشه رو ازم گرفت و خودش . بردم جلوی دهنم و چند قلوپ خوردم

  !عجب نفسی داره ها! بابا ای ول. یک نفس سر کشید
  

  : ی خالی رو روی میز گذاشت و گفتشیشه
  
  !را چیه؟معنی این کا-
  
  : لبخند معنی داری گفتمبا
  
  !می خوامت! سینا؟-
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  : از عصبانیت سرخ شد و داد زدصورتش
  
  !چرا نمی خوای بفهمی! ولی من نمی خوامت-
  

چشماش روی بدن نیمه لختم خیره مونده .  شدم و دستمو انداختم دور گردنشبلند
  :آروم زیر گوشش زمزمه کردم. بود

  
  . نمی خوای غرورتو بشکونیفقط! تو هم منو می خوای-
  

سینا هم احساساتی شده بود اما مقاومت می .  بوسه ای نرم روی گونه ش زدمبعد
  :به لباش خیره شدم و گفتم. کرد

  
  .بزار توی آغوش گرمت ذوب بشم. منو ببوس سینا-
  
درو باز کرد و منو انداخت .  عصبانیت بلندم کرد و دستمو کشید و بیرون بردبا

  :بیرون
  
  .تو نباید پیش من بمونی. و خونه یکتابر-
  

با حرص نگام کرد و نفسشو .  خواست درو ببنده که نزاشتم و پامو گذاشتم الی درمی
  :داد بیرون

  
  !پس نمی خوای بری نه؟-
  

  . به نشانه ی نه تکون دادمسرمو
  
  !ولی من نمی خوام تو امشبو اینجا بمونی-
  

  : ی بلوزشو گرفتم و گفتمیقه
  
  .آخه حالم خوب نیس. کن بی انصاففکر منم ب-
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  : خیره شد و گفتبهم

  
  !اگه پاتو گذاشتی تو ، امشب از اینجا بیرون نمی ری-
  

  : توی چشام نگاه کرد و گفتبعد
  
  ! می فهمی که چی میگم؟-
  

  : زدم و گفتملبخند
  
  .منم همینو می خوام! البته-
  
جلوی در . دم و رفتم تولبخند پیروزمندانه ای ز.  تردید از جلوی در رفت کناربا

بهش نزدیک شدم و دستمو . ایستاده بود و نگاش روی رون پاهام ثابت مونده بود
  :انداختم دور گردنش

  
  .سینا منو ببوس-
  
  !یکتا تو مستی-
  
  .از عشق تو مستم. آره-
  

  :دستشو روی کمرم کشید و گفت.  بغلم کرد و موهامو بوسیدمحکم
  
  !لعنتی همیشه دیوونه م می کنی-
  

اومد روم و آروم .  کرد و منو برد سمت اتاق خواب و رو تخت خوابوندمبلندم
ولی باز تا چشمش به بدن لختم خورد از این رو به اون رو . لباسمو از تنم جدا کرد

  .شد و برگشت و بدون هیچ حرفی روی تخت نشست
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  : نزدیک شدم و دستمو انداختم توی موهاش و زیر گوشش گفتمبهش
  
  !از؟چت شده ب-
  

  :طوری که چهار ستون بدنم لرزید.  هو داد زدیه
  
! من نمی تونم بهت دست بزنم وقتی یادم میاد دستای یه مرد دیگه هم لمست کرده-

  !نمی تونم! می فهمی چی می گم؟
  

  : هامو گرفته بود و تکونم می دادشونه
  
اوت نمی تونم بهش بی تف. من نمی تونم خیانتی که بهم کردی رو فراموش کنم-

  ؟!هان! می فهمی؟. نمی خوام این رابطه رو ادامه بدم. باشم
  

  :با دیدن چشمای خیسم هول م داد.  همیشه سریع اشک تو چشمام جمع شدمثل
  
  .لعنت به تو یکتا که منو به این روز انداختی-
  

  : دفعه داد زدمیه
  
من اصال . لعنت به تو که اومدی تو زندگیم. لعنت به تو که نمی خوای منو ببخشی-

. وقتی اون پرهام لعنتی رو دیدم فکر کردم عاشقش شدم. تو فکر ازدواج نبودم
ولی با تو ازدواج کردم و از سر لجبازی و یه عشق مسخره که حاال واسم خنده داره 

ولی نمی .  با اون خوشبخت می شمردمفکر می ک. از تو جدا شدم و با اون رفتم
بچه مو، شوهری رو که عاشقانه منو می . دونستم خوشبختی مو اینجا ول کردم

تویی که اونقدر پا پیچم شدی و منو . نمی دونستم عاشق تو احمق بودم. پرستید
توی کله خری که اونقدر بهم محبت و عشق دادی . مجبور کردی باهات ازدواج کنم

  ...تو! عاشق تو لعنتی. شدمکه منم عاشقت 
  

  .اونم گریه ش گرفته بود.  خیره شدمبهش
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  !اگه واقعا عاشقم بودی ولم نمی کردی-
  
  !اگه واقعا عاشقم بودی ولم نمی کردی-
  

  .  اینکه منتظر جوابی از طرف من بشه رفت بیرونبدون
  

سینا چرا نمی خوای باور کنی که .  رمق روی تخت دراز کشیدم و چشمامو بستمبی
  !خیلی! خیلی بی انصافی!من عاشقتم؟

  
سینا ! نمی دونم این همه اشکو از کجا می آوردم؟. د گریه کردم که خوابم براونقدر

  !روزای تعطیل عید هم مریض ها رو ول نمی کنه؟
  

 صبح که از خواب بیدار شدم کنار تخت یه یادداشت بود که توش فقط یه جمله آخه
  !می تونی شرمین رو ببری: بود

  
  : خوشحالی جیغ بلندی کشیدم و سریع شماره ی سینا رو گرفتماز
  
  .سیناالو -
  
  !چیه؟-
  
  .سالم-
  
  !کاری داری؟-
  
  .می خواستم بگم ممنونم از اینکه اجازه دادی شرمین رو با خودم ببرم-
  

  : اینکه حتی یه کلمه ی امیدوار کننده بگه گفتبدون
  
  .خداحافظ-
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همینکه اجازه داده . نمی دونم چرا اما زیاد ناراحت نشدم.  گوشی رو قطع کردو
  .م از هر کلمه ای قشنگ تر بودبود شرمین رو ببرم برا

  
 وسایلی رو که فکر می کردم برای شرمین الزمه توی یه ساک کوچیک گذاشتم سریع

  .و به نیما زنگ زدم و گفتم یه بلیط واسه شرمین رزرو کنه
  

زنگ رو که زدم سارا درو باز .  هم آماده شدم و رفتم خونه ی سارا دنبالشخودم
  :کرد و گفت

  
  .بیا تو نیم ساعت دیگه بیدار می شن. وز خوابنشرمین و امیر هن-
  

  : تو و روی یه کاناپه نشستمرفتم
  
  !آرمین کجاست؟-
  
  .با نیما رفتن بیرون-
  

  : نگاهی به ساعت انداخت و گفتسارا
  
  .اگه بیدارش نکنی تا شب می خوابه. ساعت یازدهه شرمین به خودت رفته-
  

  : و گفتمخندیدم
  
  !پسر تو که بدتره-
  
دیشب تا دیر وقت با شرمین بازی کردن واسه . یر زود از خواب بیدار میشهنه ام-

  .راستی مامان اینا بیستم میان... همین هنوز بیدار نشده
  

  : زدم و گفتملبخندی
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هرچند فکر می کنم پروانه جون اصال چشم دیدن . خیلی خوشحال شدم! واقعا؟-
  .منو نداره

  
  : با دلسوزی گفتسارا

  
  ...راستش...راستش. مامان خیلی تو رو دوست داره. ه نکننه یکتا اشتبا-
  
  !چیزی شده؟-
  
  !مامان نمی دونه تو و سینا از هم جدا شدین-
  

  !عجب خل هایی هستن اینا! مگه می شه! وا.  بردماتم
  
  !؟ یعنی شما بهش نگفتین؟!چرا-
  
  .می گه نمی خوام مامان اون سر دنیا فکر من باشه. سینا اینطور خواست-
  
  !خب وقتی برگشتن می خواین چی کار کنین؟-
  

  : نگام کرد و گفتیکم
  
  !می شه از حرفم ناراحت نشی؟-
  

  : گفتمکنجکاو
  
  !اگه نگی ناراحت می شم-
  
هنوز به سینا نگفتم ولی می خوام اگه می شه تا مدتی که مامان اینا اینجان تو تو -

  !خونه ی سینا بمونی
  

  : خوردمجا
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  !قتو بهش بگین؟خب چرا نمی خواین حقی-
  
به نظرم بهتره توی این یکی دو . خودت که می دونی مامان خیلی ناراحت می شه-

مامان زیاد دووم نمیاره و مطمئنن تا آخر . ماهی که اینجاست شما با هم باشین
  !تیرماه هم که عروسی سینا و ماهکه. خرداد برمی گرده

  
ل از عروسی سینا و ماهک باید  با این حرفش می خواست بهم بفهمونه که تا قبسارا

فهمیدم این کارش بخاطر . سینا رو رام کنم و کاری کنم که دوباره مال خودم بشه
  !ناراحتی مادرش نیست و می خواد به این بهونه منو سینا رو با هم آشتی بده

  
  : اینکه تو دلم قند آب می کردن اما گفتمبا
  
  !  هم جدا شدیم؟یعنی توی این سه سال هنوز نفهمیده که ما از-
  
در ضمن هروقت که زنگ زده یا گفتیم که ! مامان توی این سه سال نیومده ایران-

  !تو مریضی و یا اینکه یه نفر بجای تو باهاش حرف زده
  
! سینا تابستون داره ازدواج می کنه! اصال تا کی نباید بفهمه؟! آخه مگه می شه؟-

فاق هایی که باید توی این سه سال می انگار با برگشتنم همه ی ات! کاش برنمی گشتم
سینا می خواد ازدواج کنه، پروانه جون قراره ! افتاد تازه دارن اتفاق می افتن

  !برگرده
  

  :ناچار گفتم.  ابروهاشو باال انداخت و چیزی نگفتسارا
  
  !اصال سینا قبول می کنه؟-
  
  .تو قبول کن، اون با من-
  

  : دفعه صدای امیر اومدیه
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  .صبح بخیر-
  

  : سرشو برگردوند طرف امیرو گفتسارا
  
  .صبح بخیر-
  

  : درحالی که بلند می شد روبه من گفتبعد
  
منم تا اون موقع سینا رو راضی می . تا برگشتن از بوشهر وقت داری فکراتو بکنی-

  .کنم
  

روی تخت .  تکون دادم و رفتم سمت اتاق امیر که شرمین توش خوابیده بودسرمو
صورتشو بوسیدم که .  بود و با حالت بامزه ای خوابیده بودامیر خودشو پهن کرده

  .اما با دستش پسم زدم و سرشو برگردوند. بیدار شه
  
  : صدای بلندی گفتمبا
  
... دو... یک. تا ده می شمرم اگه بیدار نشدی همه ی شکالت هارو می دم به امیر-

  ...هشت.... هفت... شش... پنج... چهار... سه
  

  : کرد و پرید بغلم هو چشماشو بازیه
  
  .به امیر ندشون یکتا جون! نه-
  
  .اول سالم. ای شکموی خسیس-
  

با هم رفتیم بیرون و شرمین کنار امیر نشست و باهم مشغول .  و جوابمو دادخندید
  :با اخم تصنعی رو به سارا گفتم. خوردن صبحانه شدن

  
  !؟اونم روی یه تخت! دختر من شب با امیر توی یه اتاق خوابیده؟-
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  : گفتخندید
  
  !من چی کار کنم؟. دخترت دنبال پسر منه-
  

سارا .  ساعت با شوخی و خنده گذشت و بعدش منو شرمین از خونه زدیم بیروننیم
  :تا جلوی در بدرقه مون کرد و تا خواستیم سوار شیم گوشیم زنگ خورد

  
  .سالم بر عنصر نایاب-
  
  .علیک سالم یابنده ی این عنصر نایاب-
  

  :دید و گفت خنآزاد
  
  .امروز سرحالی! چیه؟-
  

  : کشیدم و گفتمسوتی
  
  !چه جورم؟-
  
  !خبریه ؟-
  

  : شمرده گفتمشمرده
  
  .سینا اجازه داده شرمین رو با خودم ببرم بوشهر-
  

  : هم خوشحال شد و گفتآزاد
  
  .مثل اینکه کم کم دلش داره به رحم میاد. تبریک می گم-
  

  : شدم و شرمین هم سوار شدسوار
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  .گریه هایی که من کردم دل سنگ هم تاحاال به رحم اومده بودبا -
  
  .باور کن بخشیدن در عین شیرین بودن سخت هم هست. یکتا باید بهش وقت بدی-
  
  !حاال نهار باید کجا بخوریم؟! خیله خب آقای فیلسوف-
  

خالصه نهار .  یه رستوران تو فرحزاد رو بهم داد و منو شرمین هم رفتیم اونجاآدرس
شرمین هم خیلی از آزاد خوشش اومده . بی بود و کلی با آزاد درد و دل کردیمخو

  .بود و همش سربه سرش می زاشت و باهاش بازی می کرد
  

  :شرمین دوید بغلشو صورتشو بوسید و گفت.  غروب بود که سینا اومدنزدیک
  
  .بابایی، قراره با یکتا جون و بقیه بریم پیش آونگ و آرش-
  

  : بوسید و گفت هم صورتشوسینا
  
سوغاتی هم یادت ! فقط عزیز جون و آقا جونو اذیت نکنی ها. می دونم عزیزم-

  .نره
  

  : سرشو تکون داد و گفتشرمین
  
  .باشه بابایی، هرچی دوست داری بگو آقا جون واست می خره-
  
سینا یکم دیگه هم نشست و بعد از خوردن چای .  این حرفش همه مون خندیدیمبا

کاش سارا می تونست راضیش کنه تا .  انگار قلب منم با خودش بردوقتی رفت. رفت
  .یه مدت هرچن کوتاه باهام زندگی کنه

  
  ! توی اون مدت شانس بهم رو می کرد و می تونستم کاری کنم که منو ببخشهشاید

  
وای .  توی فرودگاه بوشهر بعد از سه سال فریبا و داوود و بچه هاشونو دیدمبآلخره

با دیدن . افسانه و شوهرش سروش هم دیدم.  چقدر خوشگل بودنکه آونگ و آرش
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اخم هاشو کشید تو هم و . افسانه که چادر گذاشته بود بی اختیار زدم زیر خنده
  :گفت

  
  !چه مرگته؟. رو آب بخندی-
  

  : کردم جلوی خنده مو بگیرمسعی
  
  .آقا سروش چطور تونستین راضیش کنین چادر بزاره. خیلی بامزه شدی-
  
سروش که معلوم بود آدم خجالتی ایه سرشو انداخت پایین و . ز زدم زیر خنده باو

  :گفت
  
  . چی بگم واهللا-
  

  : م که تموم شد زیر گوش فریبا گفتمخنده
  
  !اینکه خیلی خجالتی یه. افسانه با این شیطونیش چطوری با این سروش می سازه-
  

  : هم خندید و گفتفریبا
  
  .تا یه چیزی بهش می گی سرخ و سفید می شه. منم همیشه همینو می گم. آره-
  

  : خندیدم که صدای داوود در اومدبازم
  
  !یکتا اینقدر نخند بزار ببینم چقدر تغییر کردی؟-
  

  : سرتاپامو نگاه کرد و بعد گفتیکم
  
  .الغر شدی-
  

  : درآوردماداشو
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مثل زن جنابعالی نیستم که وقتی می ره رو . مد روزه آقا داوود. الغر شدی-
  .رازو، ترازو می شکنهت

  
  : خندید و فریبا یه لگد به ساق پام زدداوود

  
  !روانی چرا می زنی؟. آخ-
  

اونقدر دلم واسه همه شون .  باخنده و شوخی به خونه ی بابا بزرگ رفتیمخالصه
تنگ شده بود که می خواستم تا صبح باهاشون درد و دل کنم ولی چون دیر وقت 

  . شب بخیر گفتیم و رفتیم که استراحت کنیمبود پشیمون شدم و همه به هم
  

 نمی تونستم پیش افسانه بخوابم برای همین با شرمین و آونگ و آرش توی یه اینبار
  .اتاق خوابیدیم

  
شرمین هم بیدار شده بود و باهاشون بازی .  با سر و صدای بچه ها بیدار شدمصبح

اون می گفت چون آونگ و آرش کوچیک تر از شرمین بودن هرچی . می کرد
شرمین هم واسه خودش رئیس شده بود و همه ش بهشون دستور . اطاعت می کردن

  !دختر ماهم عجب مستبدی یه و ما خبر نداشتیم. می داد
  

  : شدم و همه شونو بوسیدمبلند
  
  !بگید ببینم وروجک ها صبحونه خوردین؟-
  

  . آله خاله: آونگ
  

  .خشته شدم. شرمین من دیگه بازی نمی کنم: آرش
  
شرمین و آونگ هم رفتن . وای که چقدر شیرین زبون بودن.  نشست روی زمینو

  .منم رفتم پیش بقیه. توی حیاط
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چون نزدیک ظهر بود چیزی .  همه بیدار شده بودن و فقط من مونده بودمتقریبا
  . نخوردم تا بتونم با بقیه نهار بخورم

  
دیگه حوصله شون از بازی ولی وقتی هوا تاریک شد بچه ها .  شب بیرون نرفتیمتا

خیلی شلوغ . همه آماده شدیم و رفتیم به یه پارک. کردن توی خونه سر رفته بود
  !خیلی خوش گذشت. دسته جمعی وسطی بازی می کردیم. بود

  
همه به همدیگه شب بخیر گفتن و رفتن که .  خسته اما پر انرژی به خونه برگشتیمشب

مده بودیم همه تو خونه ی پدر بزرگ جمع قرار بود مثل همیشه که ما او. بخوابن
روز . حتی دایی اینا هم اومده بومدن و فقط جای زندایی نازی خالی بود. بشن

دایی رامین بیشتر از همه . بعد همه گی رفتیم سر خاکش و واسه ش فاتحه دادیم
دلم واسش . افسانه می گفت هر وقت میاد اینجا اینطور گریه می کنه. گریه کرد

  . دونستم خیلی زندایی رو دوست دارهسوخت می
  

  : دایی رو بلند کرد و آروم گفتفربد
  
  .بسه بابا-
  

  . ما که نگران دایی رو نگاه می کردیم اشاره کردوبه
  

 خونه و من توی حیاط با بچه ها آب بازی می کردم که صدای زنگ درو برگشتیم
  :از همونجا داد زدم. شنیدم

  
  . من درو باز می کنم-
  
درو . م سمت در و اصال حواسم به لباسای خیسم که به تنم چسبیده بود، نبود دویدو

خدا رو شکر کردم که دختره وگرنه از . باز کردم و یه دختر جوون جلوم ظاهر شد
  .خجالت آب می شدم

  
  !ماه گل خانم نیستن؟.  سالم-
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  : زدملبخند
  
  !امری داشتین؟. فقط خوابه.  چرا هستش-
  

  :رفت و گفت رو به سمتم گکارتی
  
مادرم گفت . دیروز کارتوآوردم ولی کسی خونه نبود.  فردا شب عروسی برادرمه-

  .فکر می کنم شما باشین. که دختر ماه گل خانم از تهران برگشتن
  
  . من نوه شونم-
  
مادرم گفت خوش حال می شیم اگه شما هم تشریف .  از دیدنتون خوشوقتم-

  .بیارین
  

  : زدم و گفتملبخند
  
  .حم میشیم مزا-
  

  : و گفتخندید
  
  !؟ حتما تشریف بیارین! این چه حرفیه-
  

با لهجه ی .  سبزه و با نمکی داشت و روی هم رفته خیلی تو دل برو بودصورت
با سرو صدا رفتم تو روبه مامان بزرگ . قشنگی هم که داشت خیلی ازش خوشم اومد

  :گفتم
  
  !بیدار شدی؟!  ماه گل خانم؟-
  

  : بزرگ خندیدمامان
  
  !چرا داد می زنی؟!  چیه دختر؟-
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  . مامانی، واستون کارت دعوت اومده-
  
  : کارت رو باز کردم و خوندمو
  

   و هیوافرهود
  

   های فخر و زندیخانواده
  

...  
  

  . به ما هم گفتن بیایمتازه
  

  .نمی شه که اینهمه آدم برن عروسی: مامان
  
  . منکه از اآلن خودمو واسه فردا آماده کردم-
  

شرمین هم اومد . درد عجیبی گرفتم و برای همین زودتر از بقیه خوابیدم سرشب
  :پیشم دراز کشید و دستای کوچیکشو گذاشت رو پیشونیم و گفت

  
اگه بابایی م بود یه قرص بهت می داد که !  یکتا جون، سرت خیلی درد می کنه؟-

 می آخه بابایی هم همیشه سرش درد می گیره و یه قرص می خوره و. خوب بشی
  !ولی من می دونم تا صبح گریه می کنه. خوابه

  
  : نگرانی گفتمبا
  
  ! مگه بابات همیشه سردرد می گیره؟-
  

  : تکون داد و گفتسرشو
  
  .خیلی وقتا اینطوری می شه.  آره-
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یه هو از فکرای خودم خنده م گرفت و سعی . خداکنه چیزی نباشه.  تو فکررفتم

 شدم و رفتم بیرون و یه مسکن خوردم و بلند. کردم دیگه به چیزی فکر نکنم
  .برگشتم و سعی کردم بخوابم

  
مهشید و فریبا و افسانه توی هال نشسته بودن و .  ساعت هشت بیدار شدمصبح

  .بحث سر حاملگی و دوران بارداری بود. صحبت می کردن
  

من سه ماهه حامله بودم که توی حموم سر . باید خیلی مراقب باشی مهشید: افسانه
  .وردم و افتادم و بچه م سقط شدخ
  

نمی دونی بخاطر آونگ و آرش . دوران حاملگی خیلی سخته. راست می گه: فریبا
  ...فقط فکر. مردا که عین خیالشون نیست. چه زجری کشیدم

  
  : سرخ شد و من با صدای بلند گفتممهشید

  
لتی چی دارین می گین به زن داداش خجا!  شما چرا اینقدر زود بیدار شدین؟-

  !من؟
  

  .به تو ربطی نداری فضول: فریبا
  

  !توصیه های ایمنی دوران بارداری: افسانه
  
  ؟!اجازه هست من یکی بکوبم پس کله ی فریبا. ببخشید استاد!  اوه، اوه-
  

  : خندید و گفتافسانه
  
  . مختاری هرچقدر می خوای بزنیش-
  

  . زدم پس گردن فریبایکی
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

542

  !چی کار می کنی؟: فریبا
  
  . ربطی نداره فضول به تو-
  

  . دفعه بلند شد و افتاد دنبالمیه
  
  . بدو شاید شکمت یکم آب شد-
  
سرمو که بلند کردم دیدم .  خودم دویدم سمت در که یه هو خوردم به یکیو

با . فریبا فرصت نداد بیشتر فکر کنم! این دیگه اینجا چی کار می کرد؟! سیناست
  :دستش موهامو کشید و گفت

  
  !ی چاق؟ به من می گ-
  
  .گفتم یه کم شیکمتو آب کن!  من که نگفتم چاقی-
  
  ! خب این چه فرقی داره؟-
  
  : موهامو کشیدو
  
  .وحشی ولم کن! آییییییی!  آی-
  
  . درد اشک اومد تو چشاماز
  

  : که دید فریبا داره زیاده روی می کنه گفتسینا
  
  .شما که دیگه بچه نیستین.  فریبا ولش کن-
  
  .ه همش بهم می گه تو چاقی آخه این ذلیل شد-
  

  : بلند خندید و گفتسینا



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

543

  
  ! همچین بی راهم نمی گه ها-
  

افسانه و مهشید هم اومده بودن .  دیگه منو یادش رفت و اینبار افتاد دنبال سینافریبا
از بس که خندیدم از چشمامون اشک اومد و دل . و به فریبا و سینا می خندیدن

سینا وقتی می دوید هرچی گیرش می . الب بودواقعا کارهاشون ج. درد گرفتیم
سینا دوید .  می خورد و می افتادهشوناومد می انداخت جلوی پای فریبا و اونم ب

  .طرف حوض و شیر آبو باز کرد و روی فریبا آب پاشید
  

  . دوید طرف حوض و شیر آبو باز کرد و روی فریبا آب پاشیدسینا
  

  : هم با حرص می گفتفریبا
  
  .تم بهت نرسه سینادعا کن دس-
  

  .الغر می شی ها. اینقدر حرص نخور فریبا: سینا
  

  : بازم داد زدفریبا
  
  !من چاق نیستم-
  

شیلنگ از دستش افتاد و اینبار فریبا سریع شیلنگ رو برداشت .  بلند بلند خندیدسینا
ا فریب. سینا هم که دید هوا پسه و اآلن خیس می شه پرید تو خونه. و افتاد دنبال سینا

  :شرمین دوید طرفش. هم شیر آبو بست و اومد تو
  
  !خاله آب بازی کردی؟-
  

  . موند چی بگهفریبا
  

  : آونگ رو صدا زدشرمین
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  .آونگ بیا بریم آب بازی-
  

  .داشتم لباس می شستم. من آب بازی نکردم. نه. نه: فریبا
  

  !اگه راست می گی لباسا کجان؟ : شرمین
  

  .خشک شدن ورشون داشتم! قدر حالیتهتو با این مغز کوچشکت چ: فریبا
  

  !پس چرا لباسای خودت خشک نشده؟: شرمین
  

  !می گم آب بازی نکردم دیگه! وای بچه چقدر سوال می پرسی؟: فریبا
  

  : و گفتمخندیدم
  
  !چرا داد می زنی دیوانه؟-
  

بیاین صبحونه بخوریم که ظهر ! بسه دیگه چرا همه با هم دعوا می کنین؟: افسانه
  .ا تو ام بیاسین. شد

  
.  تشکر کرد و رفت سمت اتاقی که شرمین و آونگ چند لحظه پیش رفتن توشسینا

  :سریع برگشتم سمت مهشید و گفتم
  
  !سینا واسه چی اومده اینجا؟-
  

می . می گفت دلش واسه شرمین تنگ شده. دیشب وقتی خواب بودی رسید: مهشید
  !خواست بره هتل اما مامان نزاشت و گفت باید بمونه

  
کم .  چیزی نپرسیدم و واسه خوردن صبحونه دنبال افسانه رفتم به آشپزخونهدیگه

با خنده و شوخی صبحونه مونو خوردیم و چون هوا خیلی . کم بقیه هم بیدار شدن
  .فقط فربد برای دیدن دوستش از خونه زد بیرون. گرم بود تو خونه موندیم

  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

545

  :تمآروم زیر گوش فریبا گف.  م سر رفته بودحوصله
  
  ؟!دوچرخه ت کجاست-
  

  : خندید و گفتآروم
  
  .نمی دونم سالمه یا نه. توی انباریه-
  
  .منم یکی دو دقیقه ی دیگه میام تا کسی بهمون شک نکنه. تو برو بیرون-
  

منم وقتی دیدم کسی حواسش بهم نیست بلند .  و آروم پاشد و رفت بیرونخندید
وی زیر زمین درآورده بود و بهش دوچرخه ش رو از ت. شدم و رفتم دنبال فریبا

  .ظاهرا سالم بود فقط زنجیرش سفت شده بود و یه کم زنگ زده بود. نگاه می کرد
  
  .برو یه کم روغن بیار بهش بزنیم-
  

.  رفت تو خونه و چند دقیقه بعد با یکم روغن برگشت و ریختش روی زنجیرفریبا
  . که فربد جلومون ظاهر شدتا خواستیم درو باز کنیم و بریم. حاال بهتر شده بود

  
  !دارین فرار می کنین؟-
  
  !تو کی اومدی؟! اه-
  
  !داشتین فرار می کردین؟. بحثو عوض نکن-
  

  .فربد بزن به چاک تا پدرتو درنیاوردم: فریبا
  

  : یه هو داد زدفربد
  
  ...بابا... بابا! بابا، بابا-
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

546

  !چرا هوار می کشی بزغاله؟: فریبا
  

  :یی رامین سراسیمه اومد بیروندا.  م گرفته بودخنده
  
  !چیه فربد چی شده؟-
  

  !دراومدی بابا؟: فربد
  

  !حالت خوبه؟! دراومدم؟:  رامیندایی
  

ولی من هنوز نزدم به . فریبا گفت بزنم به چاک تا پدرمو درنیاورده. آره: فربد
  .چاک شما دراومدین

  
  :رددایی فربد رو دنبال ک.  این حرفش منو فریبا زدیم زیر خندهبا
  
  ؟!بزار دستم بهت برسه اونوقت بهت یاد میدم پدرتو درآوردن یعنی چی-
  
  : هنوز می خندیدیم که دایی به شوخی گوش فریبا رو کشید و گفتما
  
  !به پسر من می گی پدرتو درمیارم؟! پدر سوخته-
  

  : زیر خنده و گفتمزدم
  
 افتن دنبال هم دایی مثل اینکه اینجا هرساعت دو نفر باهم دعوا می گیرن و می-

  !نه؟
  

  : خندید و گفتدایی
  
  !حاال چرا دعوا گرفتین؟-
  
  .آخه فربد می خواست لو مون بده-
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  !مگه داشتین چی کار می کردین؟: دایی

  
اگه به بقیه بگیم می خوایم بریم دوچرخه سواری که دیگه بچه ها نمی زارن : فریبا

  .ما دستمون به دوچرخه برسه
  

  : خندید و گفتدایی
  
  .ممکنه گرما زده شین! یله خب برین ولی زود برگردینخ-
  

  : و گفتمخندیدم
  
  !گرما حالیمون نیست که! نه دایی-
  

چون هوا خیلی گرم بود خیلی زود خسته شدیم ولی کلی بهمون .  زدیم بیرونبعد
داشتیم برمی گشتیم که شرمین و آونگ رو در حالی که دست به کمر . خوش گذشت

 همدیگه نگاه کردیم و با لبخندو البته کمی شرمندگی رفتیم به. زده بودن دیدیم
  .سمتشون

  
  : دستشو تو هوا تکون داد و گفتشرمین

  
  .یکتا جون، از تو انتظار نداشتم-
  

  !مامان: آونگ
  

  !جونم؟: فریبا
  

  !چرا ما رو با خودتون نبردین؟: آونگ
  

  : یکم فکر کرد و بعد گفتفریبا
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  .؟ این خیلی واستون بزرگه!وچرخه بشینمگه شما می تونید سوار این د-
  

  : و آونگ یکم به هم نگاه کردن که شرمین گفتشرمین
  
  .بیا بریم. خاله فریبا راست می گه آونگ-
  

  . با هم دویدن و رفتنبعد
  

ساعت . ما هم برگشتیم خونه تا واسه عروسی آماده شیم.  با هم دویدن و رفتنبعد
یه پیراهن آبی آسمونی که پشتش یه . دمهشت بود که من آماده منتظر بقیه بو

پاپیون داشت و جلوش یه کم کوتاهتر از پشتش بود رو پوشیده بودم و یه شال حریر 
 هم داشتم که قیافه مو در مالیمیآرایش . آبی هم روی شونه هام انداخته بودم

  .عین ساده بودن جذاب کرده بود
  

ه بود و من موهاشو واسش  هم یه تاپ و دامن کوتاه خیلی خوشگل پوشیدشرمین
وسط هال نشسته بودم و . اونقدر ناز شده بود که می خواستم بخورمش. بافته بودم

  :همش غر می زدم
  
  !دیر شد ها!  مامان زود باشین دیگه-
  

  : در حالی که به سمت اتاق افسانه می رفت گفتمامان
  
  !خیلی زوده!  ساعت هشته-
  

شستن رو نداشتم و کاری هم نبود که من حوصله ی یه جا ن.  هام رفت تو هماخم
  :شرمین با کیف لوازم آرایشی من اومد و جلوم نشست و گفت. بکنم

  
  ! یکتا جون آرایشم می کنی؟-
  

  : کشیدم و گفتملپشو
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  ! تو که نیازی به آرایش نداری شیطون-
  

توی .  یه رژ برداشتم و یکم روی لباش مالیدم یکم سایه هم پشت چشمش زدمبعد
. به خودش نگاه کرد و واسه خودش یه بوس فرستاد که باعث شد بلند بخندمآینه 

چه تیکه ای . بعد پا شد و دوید سمت سینا که با داوود از یه اتاق اومده بودن بیرون
وای .  خوشگل شو غرق بوسه کنمورتمی خواستم برم و اون ص! شده بود المذهب

  ...خدا چرا
  
  ! بابایی خوشگل شدم؟-
  

  :خند بغلش کرد و بوسیدش با لبسینا
  
  !ماه شدی!  آره باباجون-
  

  : خودشو لوس کردشرمین
  
  ! تو هم ماه شدی بابایی-
  

  : خندید و گفتسینا
  
  ! پس آونگ کجاست؟-
  

آخه من ! آونگ هم حتما نشسته کنار فریبا و مادرش داره آماده ش می کنه: داوود
  !نمی دونم چند نفر دارن می رن یه عروسی؟

  
  :لند گفتم صدای ببا
  
  ! خب دعوتمون کردن و گفتن بیاین دیگه-
  

  !حاال اونا یه تعارفی زدن شما چرا اینقدر جدی گرفتین؟: داوود
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  !بزار بهمون خوش بگذره!  بی خیال داوود-
  

  : نگاه عاقل اندرسفیه ای بهم انداخت و دست شرمین رو گرفت و گفتسینا
  
  . بیا منو تو بریم تو حیاط تاب بازی کنیم-
  

  . اومد و کنارم نشستداوود
  
  ! اینا نمی خوان آماده شن؟-
  
  !سه ساعت داره آماده می شه!  همش تقصیر همسر جنابعالیه-
  

  : هو صدای فریبا بلند شدیه
  
  . بله تقصیر منه بدبخته که سه ساعت صورت تو رو آرایش کردم-
  
یه رژ بود یه خط چش و ! همچین می گه آرایش انگار چی کار کرده؟!  اوه، اوه-

  .دیگه
  
  .همراش بود... البته ریمل و رژ گونه و!  بله-
  
-اچرا دروغ می گی؟!  ا!  
  

  !خیله خب حاال دعوا نکنین:داوود
  

افسانه و آقا سروش و دایی رامین و دایی .  همه آماده شدن و رفتیم عروسیبآلخره
  .بابا بزرگ هم تصمیم گرفت پیششون بمونه. رضا نیومدن

  
همون .  کوچه اون طرف تر توی یه خونه ی ویالیی خیلی بزرگ بود چندتاعروسی

  :زیر گوش فربد گفتم. دختره که کارت رو آورده بود با مادرش اومدن استقبالمون
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

551

  ! ببینم پیر پسر، تو نمی خوای زن بگیری؟-
  

  : خندید و گفتآروم
  
  . تو فکرش هستم-
  

  : بهش زدم و گفتمچشمکی
  
  !و بزنی؟ ببینم امشب می تونی مخش-
  

  !هرچند زیاد ازش خوشم نیومده اما اگه مخشو زدم چی؟: فربد
  
  ! سر یه ویسکی باهات شرط می بندم-
  

  : سرشو تکون داد و گفتفربد
  
  ! حله-
  

  :داوود
  
  !بلند تر بگین ما هم بشنویم!  شما چی دارین بهم می گین؟-
  
  .یه مساله ی خصوصی بود!  متاسفم داوود جون-
  
اصال حواسش به ما نبود و با گوشیش نمی دونم به کی اس ام . ردم سینا نگاه کبه

وای ! به ماهک جونش مسیج می داد! خب اینکه سوال پرسیدن نداره. اس می داد
اصال کاش ماهک با فربد ازدواج می ! دختره ی پررو! ماهک اینجا هم ولم نمی کنه؟

  .نه اونطوری همش جلوی چشمم بود! کرد
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فربد می خواست مخ این دختره رو بزنه و ! و پرت میگم؟ چرا اینقدر چرت من
حاال این وسط فربد و ماهک چه جوری باید با ! ماهکم قرار بود با سینا ازدواج کنه

  !خب معلومه که اینجوری نمی شه! هم ازدواج کنن؟
  

چقدر من فکر و خیال های ! باید برم پیش یه روانپزشک.  بازم دیوونه شدموای
  !امسخره می کنم ه

  
فریبا و داوود اصال ننشستن و از همون لحظه مشغول رقصیدن .  یه جا نشستیمبآلخره

  !اینا هم عجب دل خوشی دارن ها! شدن
  

  ! هم عجب دل خوشی دارن هااینا
  

دختره داشت از !  به اون دختره که هنوز اسمشو نمی دونستم خیره شده بودفربد
  :جلومون رد می شد که یه نفر صداش زد

  
  !غ؟ فرو-
  

  :دنبال صدا می گشت که فربد سریع گفت.  اسمش فروغ بودپس
  
  ! اون خانم صداتون کرد-
  

چون خیلی به ما نزدیک .  تشکری کرد و رفت سمت کسی که صداش زده بودفروغ
البته صدای بلند موزیک این کارو سخت کرده بود اما . بودن حرفاشونو می شنیدیم

  !انم بهش گفت عروس با فروغ کار دارهظاهرا اون خ. می شد فهمید چی می گن
  

معلوم ! خوش به حالش! چقدر خوشگل بود!  من چرا عروس رو ندیده بودم؟اصال
؟ حتما داره با کسی که دوستش داره ازدواج !خب چرا نباشه! بود خیلی خوشحاله

  .می کنه
  

البته . دیگه صداشونو نمی شنیدم.  چند بار سر تکون داد و رفت سمت عروسفروغ
داشت با یه دختره ی جلف می . برگشتم دیدم سینا نیست. همیتی هم نداستا
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آخه آدم با این عفریته هم می ! چقدر بد سلیقه شدی! خاک بر سرت سینا. رقصید
  ...!قیافه ش بد نیست اما معلومه که آره! رقصه؟

  
وقتی دیدم سینا هیچ توجهی به .  حرصش دست فربد رو گرفتم و با هم رفتیم وسطاز
فربد هم سریع رفت سمت فروغ که تنها می رقصید و . ن نداره اومدم بیرونم

نمی دونم در حین رقص چی بهش گفت که فروغ یه لحظه ایستاد و . باهاش رقصید
  .بعد از میدون رقص اومد بیرون

  
  :با خنده گفتم. رنگش پریده بود.  هم سریع اومد طرف منفربد

  
  ! جن دیدی؟-
  

  : نشست و گفتکنارم
  
من دیگه دارم . وای یکتا نمی دونه عجب آبرو ریزی ای شد. از جن م بدتر بود -

  .میرم
  
  !مثل آدم بگو ببینم چی شد؟. وایسا ببینم! چی میگی؟!  اه-
  
  . دختره نامزد داره-
  
  ! خودش بهت گفت؟-
  
وقتی داشتیم می رقصیدیم بهش پیشنهاد دادم یه هو خشکش زد و از کنارم .  آره-

  .آقا من نامزد دارم: رد شد و گفت
  

  .خیلی باحال شده بود.  زدم زیر خندهپق
  
  . پس من شر طو بردم-
  
  !ی ما...اینم از شانس.  برو بابا-
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  .از فربد این حرفا بعید بود.  و با تعجب نگاش کردمبرگشتم

  
  !خب عصبانی شدم دیگه!  چیه؟-
  
  . عصبانی شدنتم مثل آدم نیست-
  
  ؟!محاال چی کار کن!  برو بابا-
  
  .برو واسه من ویسکی بیار!  هیچی-
  
  !روانی!  اَه-
  
  !به من چه که تو عاشق زن های شوهر دار می شی؟!  تو راونی ای-
  

  :یه سقلمه زدم تو پهلوی فربد.  و دیدم فروغ دست یه پسره رو گرفتهبرگشتم
  
  ! نامزدش اونه؟-
  

  : بلند شد و گفتفربد
  
  . بمونمخجالت می کشم اینجا.  من دارم می رم-
  

بلند . فروغ با نامزدش اومدن طرف ما.  سریع از بقیه خداحافظی کرد و رفتبعد
  .شدم و به گرمی باهاشون سالم و احوال پرسی کردم

  
  : گفتفروغ

  
البته شما رو قبال دیدم اما متاسفانه اسمتونو !  افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟-

  .نمی دونم
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  .یکتا خوشبخت.  یکتا هستم-
  
  : مزه خندید و گفتبا
  
  .ایشون هم فراز هستن. تا حاال نشنیده بودم.  چه فامیلی جالبی دارین-
  

با . اسماشونم شبیه هم بود و در کل به هم می اومدن.  هم شبیه هم بودنچقدر
عین خیالش . به فروغ نگاه کردم. تعجب دیدم که فراز ازم درخواست رقصیدن کرد

دستشو که به طرفم دراز کرده بود .  ادبی می شهدیدم اگه قبول نکنم بی. نبود
چشمم افتاد به سینا هنوز با . ودیه آهنگ مالیم ب. رفتیم وسط. گرفتم و بلند شدم

  ...می رقصید و طوری بغلش کرده بود انگار... اون دختره ی 
  

فراز یه دستشو انداخت دور کمرم و با .  بلد بود حرصمو در بیاره و عذابم بدهخوب
هرکی ما رو نمی شناخت فکر می . خنده م گرفت. ی دستش دستمو گرفتاون یک

واسم جالب بود که این پسره چقدر پرروئه که جلوی نامزدش . کرد دو تا دلداده ایم
 راحتن ولی مثل اینکه اینا دیگه یلیفکر می کردم خونواده ی ما خ. منو بغل کرده
  :گوشم پیچیدتوی همین فکرا بودم که صدای فراز تو . نوبرش بودن

  
  ! یکتا جون می تونم بپرسم نامزدی چیزی که نداری؟-
  

چایی نخورده پسر ! نه! قهوه نخورده پسر عمه شده! این دیگه کیه؟!  روتو برم؟بابا
  !پسر عمه یا پسر خاله؟! قهوه یا چای؟! اصال چه فرقی می کنه؟! خاله شده

  
م و دوبار طالق گرفتم و بگم دوبار ازدواج کرد! چی بهش بگم؟!  اینا هیچیحاال

یا می گفتم اون دختر بچه ! می رقصه؟... شوهر اولم یا عشقم کنارم داره با یه دختر
اصال می گفتم من یه دوشیزه م که ! یا نه! که منو یکتا جون صدا می زنه دخترمه؟

تازه کلی هم واسش کالس می زاشتم که پیشنهاد . تاحاال عاشق هیچ کس نشدم
  !می کنم؟ازدواجتو قبول ن
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چرا داره از من این سواال رو می ! اینکه نامزد داره، بی حیا.  خاک برسرموای
چقدرم ! برم به فربد بگم این پسره لیاقت فروغ رو نداره فربد بره بگیردش! پرسه؟

  !اصال اسم این دختره به همه میاد ها. فروغ و فربد رو می گم. اسماشون بهم میاد
  
  ! یکتا؟-
  

! پسره ی پر رو! یکتا خانمی، خانم خوشبختی، چیزی؟! دمی هم داره کشمش یه بابا
  !این دیگه کیه؟! ال اله اال هللا... اگه بهش نخندم اینجا

  
  ! بله؟-
  
  ! جوابمو ندادی؟-
  

چقدر با هم تفاهم ! به. اصال حواسش به ما نبود.  و نگاهی به فروغ انداختمبرگشتم
  !اصال تو کار همدیگه دخالت نمی کنن! دارن

  
  ! نامزدتون داره به ما نگاه می کنه-
  
  : تعجب گفتبا
  
  ! نامزدم؟-
  

  : کردم و گفتمنگاش
  
  .فروغ خانمو می گم!  بله-
  

  : دفعه بلند خندید و گفتیه
  
  !فروغ که خواهرمه!  فروغ؟-
  
-حاال می شه نامزدشونو بهم نشون بدین؟. من فکر کردم شما نامزدشین! جدا؟!  ا!  
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  :م کرد و گفت با تعجب نگابازم

  
  ! مگه فروغ نامزد داره؟-
  
  ! نداره؟-
  
  . مگه می شه خواهرم نامزد داشته باشه و من خبر نداشته باشم-
  
  ! ای تو روحت-
  
  .نمی شنوم.  بلند تر بگو-
  
  .ببخشید من خسته شدم.  چیزی نگفتم-
  
  ! خب بیا بریم-
  

بابا واسه ! می رقصیچقدر تو . قربون نفست سینا جون.  دستمو گرفت و برگشتیمبعد
برگشت و . ولی مثل اینکه بآلخره خسته شد! عروسی خودمون اینقدر نرقصیدی

اخمی . فراز بهم نزدیک شد و دستشو انداخت پشتم. اومد نزدیک منو فراز نشست
  .اما برای حرص دادن سینا بد نبود. کردم

  
  ! نمی خوای جواب سوالمو بدی؟-
  
  ! چه سوالی؟-
  
  !، نامزدی، چیزی نداری؟ می گم دوست پسری-
  
  .دوست پسری م ندارم. ولی نامزدم ندارم.  واهللا چیزی که ندارم-
  

  : و گفتخندید
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  ! خیلی با مزه ای-
  
  ! نظر لطفتونه جناب سر افراز-
  
  ! فراز، نه سر افراز-
  
  ! چه فرقی می کنه؟-
  
  ! از دست تو-
  
  ! چایی نخورده پسر خاله شدی؟-
  

  :ون و با لبخند مضحکی گفت دفعه سینا اومد طرفمیه
  
  ! یکتا جون معرفی نمی کنی؟-
  

منو بگو که می خواستم حرص کی رو ! چقدر غیرت به خرج داد.  کردمقفل
  !این داشت حرصمو درمیاورد! دربیارم؟

  
  ...و. برادر آقا داماد! ایشون آقا فراز هستن!  چرا که نه؟-
  

  !خب اونم معرفی کن دیگه: فراز
  

اصال با هیچ کی رو ! این دیگه کیه؟. عجب شاخ در می آوردم داشتم از تدیگه
  :روبه فراز گفتم! بابا ایول! دربایستی نداره

  
اصال نمی تونید به کسی بگید !  ببینم شما اصال نمی تونید فعل جمع به کار ببرید؟-

  ؟!شما
  

  : ی مسخره ای سرداد و گفتخنده
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  . من با همه راحتم-
  

  : به اون دختره که با سینا رقصیده بود گفتم کجی زدم و با اشارهلبخند
  
  ! اون خانم هم با شما نسبتی دارن؟-
  

فراز با .  سینا و هم فراز برگشتن و به سمتی که من اشاره کرده بودم نگاه کردنهم
  :بی قیدی گفت

  
  !چطور؟! فکر کنم دختر خاله ی هیوا باشه.  نه عزیزم-
  

  : رو کنار گذاشتم و گفتمخجالت
  
  !آخه اونم مثل شما گستاخ و هیزه! رم شما به درد هم می خورین به نظ-
  

 که از بلبل زبونی من هم تعجب کرده بود و هم خوشش اومده بود خندید و فراز
  :گفت

  
  ! اینقدر نمک میریزی بی مزه نشی؟-
  

.  کجی تحویلش دادم و به سینا که با پوزخندی نگاهمون می کرد خیره شدملبخند
  :اهم روش قفل شده اخم هاش رفت تو هم و رو به فراز گفتوقتی متوجه شد نگ

  
سینا اشکانی هستم و از آشنایی با تو .  فراز جان بهتره خودم ، خودمو معرفی کنم-

  !چون درتمام عمرم آدمی به راحتی تو ندیدم! واقعا خوش حالم
  

  :حرصم دراومده بود.  خندیدبعد
  
نمونه ی . ی راحتن خوششون میاداین آقا از آدمایی که خیل!  بله فراز جان-

  !بارزش همون دختر خاله ی عروس خانمه
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لب . از اینکه من حرص می خوردم کیف می کرد.  چپ چپ به سینا نگاه کردمبعد

  :پایین مو گاز گرفتم و برای اینکه بحثو عوض کنم گفتم
  
  ! شرمین کجاست؟-
  
  : یه طرف اشاره کرد و گفتبه
  
  ! می کنه داره با آونگ و آرش بازی-
  

اونجایی که بچه ها بازی می کردن !  ازشون دور شدم و رفتم سمت بچه هاسریع
آرش چندتا گل رز که نمی دونم از کجا آورده بود . صدای موزیک کمتر می اومد

  :یکی شو گرفت سمت شرمین و گفت. تو دستش بود
  
  ! شرمین با من ازدواج می کنی تا از اون لباس سفید ها برات بخرم؟-
  

  : بهش خندید و گفتشرمین
  
تازه لباس . من می خوام با امیر عروسی کنم. من تو رو دوست ندارم!  نه آرش-

  !بابام واسم خریده! عروسم یه عالمه دارم
  

  :آونگ رو به آرش گفت.  م گرفته بودخنده
  
  !اگه با شرمین عروسی کنی همش تو رو می زنه!  ولش کن آرش-
  

  !و نمی زنندخترا که پسرا ر! نخیر: آرش
  

  !آخه شرمین قویه: آونگ
  
با صدای خنده ی من بچه . واقعا بچه ها چه دنیایی داشتن.  صدای بلند خندیدمبا

  :شرمین دوید طرفمو گفت. ها به سمتم برگشتن
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  ! یکتا جون من با آرش عروسی کنم؟-
  

  : شدم و صورتشو بوسیدمخم
  
  !باید تصمیم بگیریهروقت بزرگ شدی اون وقت .  اآلن زوده قربونت برم-
  
  . یکتا جون من بزرگ هم شدم با آرش عروسی نمی کنم-
  

  : بهش زدم و روبه آونگ و آرش گفتملبخندی
  
  .باید بریم شام بخوریم! بیاین!  بچه ها-
  

داوود و . بعد از شام رفتم و کنار فریبا نشستم.  هیچ حرفی با من همراه شدنبدون
! چرا اما احساس کردم سروش بدش اومدهنمی دونم . افسانه با هم می رقصیدن

هیچ وقت فکر نمی کردم افسانه با همچین آدمی ازدواج ! واقعا آدم باحالی بود
اما در !  های کوتاه می دادواببه سوالهای بقیه ج! خیلی خشک مذهبی بود! کنه

  !کل قلب مهربونی داشت و خیلی بی ریا بود
  

همه به قصد رفتن برای خداحافظی به  و داوود که از رقص خسته شدن دیگه افسانه
  .سمت عروس و داماد رفتیم

  
ازش گرفتم .  می خواستیم بریم بیرون فراز یواشکی کاغذی رو به سمتم گرفتوقتی

  :خندیدم و گفتم. شماره تلفنش توش نوشته شده بود. و بازش کردم
  
  ! این واسه چیه؟-
  
  ! واسه دوستی دیگه-
  

  . رو انداختم توی جیب کتشکاغذ
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  !حد اقل شماره ی خودتو بده! چی کار می کنی؟! ا ا: فراز
  
  ! فراز جون تو چند سالته؟-
  
  ! بیست و سه-
  

  : و گفتمخندیدم
  
  ! هنوز دهنت بوی شیر می ده-
  

  : اومد و اخم کرد و گفتبدش
  
  ! اصال مگه تو چند سالته؟-
  
  ! بیست و شش-
  
  : تعجب نگام کرد و گفتبا
  
  ! تو که راست می گی-
  
فکر کنم دوست فروغ ! در ضمن، اون دختره بدجور تو َنخت بود!  مطمئن باش-

  !باشه
  

  : و به دختری که من بهش اشاره کرده بودم نگاه کرد و گفتبرگشت
  
  ! ژاله؟-
  

  : باال انداختم که گفتشونه
  
  !می گه من هیزم! اون از من متنفره!  حتما اشتباه می کنی-
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  : و گفتمخندیدم
  
ولی گاهی اوقات آدم حرف هایی رو می زنه که از ته !  راهم نمی گه همچین بی-

  !شاید بهت بگه ازت متفره ولی به نظر من عاشقته. دلش نیست
  

بآلخره برگشتیم خونه و قرار بود که .  یکی از ابروهاشو باال داد و چیزی نگفتفراز
 گفتم و اونقدر خسته بودم که سریع به همه شب بخیر. فردا شب برگردیم تهران

  .دست شرمین رو گرفتم و با هم رفتیم که بخوابیم
  

نمی تونستم بپرسم سینا کجایت . شرمین و سینا نبودن.  از همه دیرتر بیدار شدمصبح
  :برای همین روبه مامان گفتم

  
  ! مامان جون شرمین کجاست؟-
  
  .آونگ و آرشم با هاشون رفتن.  با سینا رفتن یکم خرید کنن-
  

  :اوود گفتم فریبا و دروبه
  
! اصال کی گفته شما باید به فکر بچه هاتون باشین؟!  شما دوتا راحت باشین ها-

  !گوربابای آونگ و آرش
  

  : با صدای بلند و با شوخی گفتداوود
  
  ...گور بابای!  هووی-
  
  : دیدن قیافه من که آماده ی حمله بودم گفتبا
  
  ! غلط کردم-
  

  : گفتمخندیدمو
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  ! حاال شد-
  

 و از توی یخچال یه تکه کیک خونگی که خاله درست کرده بود برداشتم و  رفتمبعد
  :روبه افسانه گفتم. واقعا خوشمزه بود. گذاشتم تو دهنم

  
  !ببین خالم چه کیکی پخته!  بر عرضه یکم از خواهرت یاد بگیر-
  
  !تو چی؟!  حداقل من بلدم یه چیزی سر هم کنم اسمشو بزارم کیک-
  

  : مامان بزرگ دراومد کردم که صدایدنبالش
  
  ! شما هر روز صبح که بیدار می شید باید بیفتید دنبال هم؟-
  

اون روز بزرگترها واسه .  هردومون خسته شدیم برگشتیم و کنارهم نشستیموقتی
. ما چون حوصله نداشتیم خونه موندیم! عرض ادب رفتن خونه ی عموی مامان اینا

نمی دونم ! بود که با ما بازی نمی کردفقط سرش . همه باهم کارت بازی می کردیم
البته من فکر می کردم از ! از این بازی خوشش نمی اومد یا خجالت می کشید

کارت بازی خوشش نمی اومد ولی به هر حال به افسانه گیر نداد و خودش رفت 
و از ! قرار بود هرکی باخت به هر کس یه ویسکی بده. ما هم مشغول شدیم. بیرون

کارت بازی م خوب نبود و هیچ وقت شانس باهام یاری نمی . اختمشانس بد من ب
  .کرد

  
  : چشمی همه رو نگاه کردم و شمردمزیر

  
  ! فریبا، داوود، افسانه، سینا، فربد، مهشید و نیما-
  

  :بلند شدم و گفتم. باید به هرکدوم یه بطری ویسکی می دادم!  نفرهفت
  
  !رممن قبول ندا!  کی این شرط مسخره رو گذاشت؟-
  

  : معترض گفتفربد
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  !این پیشنهاد خودت بود!  برو بابا-
  
  !اصال ویسکی از کجا گیر بیارم؟!  من از این غلطا نمی کنم-
  

  !اآلنم نباید بزنی زیرش! تو خوب می دونی کجاها گیر میاد: داوود
  

توی یه ! اگه نمی خوای بهمون ویسکی بدی باید شام ما رو مهمون کنی: افسانه
  !برستوارن خو

  
  !آخه ما امشب برمی گردیم!  باشه هر وقت اومدین تهران-
  

  !زود برمی گردیم! همین امشب میریم! برو بابا: فریبا
  

  : هم تایید کردن و من لب هامو جمع کردم و ناچار گفتمبقیه
  
  !ولی قبوله.  من که راضی نیستم-
  

  !واقعا که! ندید بدید ها.  ها هورا کشیدنبچه
  

مامان هم گفت . گ زدیم به مامان اینا و گفتیم ما شام میریم بیرونزن!  پنج بودساعت
  !اگه زود برگردیم عیبی نداره

  
اما تا خواستم صورت حساب رو !  اون شب شام رفتیم به یه رستوارن خوببآلخره

روبه . پرداخت کنم سینا با خم نگام کرد و زود پا شد و رفت پول میز رو حساب کرد
  :گفتمداوود و فربد و نیما 

  
  !واقعا که!  خجالت بکشید-
  

  !ما باید پول هامون رو هدر بدیم! تو شرط رو باختی: نیما
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

566

سینا ! هرکی خربزه می خوره پای لرزشم می شینه! باهات موافقم داوود: فربد
  !به سرش زده پول میزو حساب کنه! دیوونه س به ما چه؟

  
  !ری پول هاشو خرج کنهبآلخره باید یه جو! سینا از همه پولدار تره: داوود

  
شب خوبی بود و بعد از گشت کوتاهی تو خیابونها با .  دونستم شوخی می کننمی

تا خواستم برم تو اتاق سینا رو . ولی برام زهر شد. شوخی و خنده برگشتیم خونه
دیدم که دستشو گذاشته رو سرشو با یه دست دیگه اش دستگیره ی درو گرفته که 

  :ر بغلش رو گرفتمرفتم سمتش و زی. نیفته
  
  ! سینا چی شده؟-
  

تعادلش بهم خورده بود و . درو باز کردم و بردمش داخل.  کرد و حرفی نزدنگام
روی تخت خوابوندمش و با نگرانی بهش چشم ! نمی تونست رو پاهاش بایسته

  .دوختم
  
  ! چیزی الزم نداری؟-
  
  ! توی جیب کتم یه قرص هست واسم بیار-
  
  !سته قرص برداشتم و رفتم طرفش توی جیب کتش یه باز
  

 دادم و تا خواستم برم براش آب بیارم قرص رو انداخت تو دهنش و قورتش بهش
  :داد و گفت

  
  ! می خوام تنها باشم-
  
  .ساعت نه بود.  ساعتم نگاه کردمبه
  
  !ساعت ده و نیم می ریم!  یک ساعت استراحت کن-
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  . نشستماومدم بیرون و جلوی در.  بست و حرفی نزدچشماشو
  

سر و صدای بقیه می . اومدم بیرون و جلوی در نشستم.  بست و حرفی نزدچشماشو
یه دفعه یاد حرف شرمین افتادم که گفته بود سینا همیشه . توجهی نکردم. اومد

اما عقلم می ! دلم می گفت یه چیزی هست! خدا کنه طوری نباشه! سردرد داره
  .گفت که نباید بد بین باشم

  
سریع بلند . در جلوی در نشستم که با باز شدن در به خودم اومدم دونم چقنمی
. دلم گرفت! نگاهش خسته به نظر می رسید. سینا با تعجب نگام می کرد. شدم

  .چقدر دوستش داشتم
  
  ؟! تو اینجا چی کار می کنی-
  

.  نگفتم و رفتم به یکی از اتاق ها و سریع آماده شدم و وسایلم رو جمع کردمچیزی
  .ینا برگشته بودن و باید می رفتیممامان ا

  
.  روز بعد از برگشتن به تهران بآلخره راضی شدم توی شرکت بابا مشغول بشمچند

حدود یک ماهی می شد که سینا رو ندیده بودم و ازش خبری نداشتم تا اینکه اون 
. روز وقتی با بابا از شرکت برمی گشتیم متوجه خوش حالی مشکوک مامان شدم

  :طاقت نیاوردم و گفتم! تا ازش نپرسم قضیه چیه چیزی نمی گهمی دونستم 
  
  ! مامان جونم چی شده که اینقدر خوش حالی؟-
  

  !تو نمی تونی چیزی رو پنهون کنی! یکتا راست می گه سیمین: بابا
  

  : انگار که منتظر حرف ما بود سریع گفتمامان
  
  ! فربد داره ازدوج می کنه-
  
  ! خوشحالی پریدم هوااز
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  !با کی؟! چرا زودتر نگفتی؟! است می گی مامان؟ ر-
  
  !توی عروسی اون شب باهاش آشنا شده!  با فروغ-
  
  ! پس بآلخره مخ ش رو زد-
  

  : گوشیمو درآوردم و شماره ی فربد رو گرفتمسریع
  
  !سالم شادوماد!  به به-
  
  ! سالم از بنده ست-
  
ما هم ! کنینولی چه زود می خواین ازدواج !  مخ طرف رو زدی ها کلک-

  !دعوتیم؟
  
  ! تو که جز مهمونهای ویژه ای-
  
  ! مخلص شما هم هستیم-
  
  ! سروری-
  
  ! آقایی-
  
  ! با مرام-
  
  ! لوتی-
  
  ! چمنِ ِتیم-
  

. واقعا واسه فربد خوشحال بودم!  زدیم زیر خنده از چرت و پرت هامونهردومون
  .به هم می اومدن. فروغ دختر خوبی بود
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بگذریم یک هفته ی بعد قرار بود که پروانه جون و آقای احمدی  همه ی اینا که از

منم باید دو ماه توی خونه ی سابقم با سینا و البته شرمین زندگی می ! برگردن
  !کردم

  
البته هنوز سایه ی شوم ماهک روی زندگی م سنگینی می !  از این نمی شدبهتر
همیشه ! قصیر نبود هاولی اونم بی ت! من شوم بودم نه اون! بیچاره ماهک. کرد

  !مزاحم زندگی م بود
  

توی خونه بیکار بودم که با صدای زنگ گوشی م .  قبل وسایل هامو جمع کردمروز
  :شماره ناشناس بود. اوقات فراغتم پر شد

  
  . بله بفرمائید-
  
  ! منم-
  
  !فامیل؟! غریبه؟! آشنایی؟! حاال کی هستی؟! فکر کردم تویی!  واقعا؟-
  
  ! ماهک-
  

  !پس بآلخره اومد تو میدون! قیبمر! اوه
  
  !چه عجب یادی از ما کردین؟! ماهک خانم!  به به-
  

  : جدی گفتخیلی
  
ساعت پنج بیا به این آدرسی که بهت می ! باید ببینمت!  حوصله ی شوخی ندارم-

  !دم
  

بعد از قطع کردن گوشی رفتم تا .  نگفتم و فقط به آدرسی که داد گوش دادمچیزی
باید نشون می دادم که من از اون . د حسابی به خودم می رسیدمبای. آماده بشم
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و باید نشون می دادم که اگه ! باید بهش می فهموندم که من جذاب ترم! قوی ترم
می تونستم این !  چی می گفت؟لمولی د! بخوام می تونم سینا رو مال خودم کنم

  !کاش! کارو بکنم؟
  

خدای من اون ! مثل همیشه زیبا! از دور دیدمش!  ساعت پنج رفتم سر قرارراس
  !همه می گن! من خوشگل ترم!نه! خیلی خوشگله

  
و ! این اولین قدم.  عمیقی کشیدم و سعی کردم اعتماد به نفسم رو باال ببرمنفس

  !و قدم های دشوار تر برای رسیدن به هدف! قدم دوم
  
به ! ودهدفم رسیدن به سینا ب! مگه داشتم می جنگیدم؟!  هدف من پیروزی بودو

  !به زندگی م! عشقم
  

از نگاه هردومون نفرت ! توی چشم های هم خیره شده بودیم!  هم نفس عمیقباز
  !و دلیلش هم مشخص بود! شعله می زد

  
از نگاه هردومون نفرت ! توی چشم های هم خیره شده بودیم!  هم نفس عمیقباز

  !و دلیلش هم مشخص بود! شعله می زد
  
! چون فقط یکبار تکرار می شه!  زنم خوب گوش کنیبهتره به حرف هایی که می-

سعی نکن در عرض چند ماه اونو . من توی این سه سال خیلی روی سینا کار کردم
دلیل اینکه قبول ! هرچند بعید می دونم بتونی همچین کاری بکنی! ازم بگیری

ولی نمی دونم ! کردم تو دوماه تو خونه ی سینا زندگی کنی فقط بخاطر سینا بود
به هر حال ! دیر یا زود باید بفهمه! چرا نمی خواد مادرش بفهمه که شما جدا شدین

مهم اینکه تو باید بدونی توی خونه ی سینا فقط حکم یه مسافر رو ! اینا مهم نیست
در مورد شرمین هم بگم ! داری که چند شبی رو اونجا می گذرونه و بآلخره باید بره

اون ! من نیازی به بچه ی تو ندارم! ونو بهت بده سینا رو راضی کن که استیاگه تون
  !درست مثل تو! فقط مثل یه مزاحمه

  
  : همون خونسردی ای که داشتم گفتمبا
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  !بپا نفست نگیره ماهک جون-
  

  : خیلی جدی گفتمبعد
  
هرچقدر ! حاال خوب گوشاتو واکن ببین من چی می گم! هرچی خواستی نالیدی-

مطمئن باش اگه بخوام ! ردی تالش بیهوده بودهکه روی سینا به قول خودت کار ک
و اما در مورد اینکه قبول کردی من دوماه با سینا . می تونم از چنگت درش بیارم

این خواسته ی قلبی سیناست که ! زندگی کنم باید بگم تصمیم تو هیچ اهمیتی نداره
 خوب تو در ضمن اینو! حاال دو روز، دو هفته یا دوماه! من تو خونه ش زندگی کنم

من واسه ی سینا حکم یه . گوشات فرو کن که من توی خونه ش یه مسافر نیستم
اما تو براش مثل یه . درخت قدیمی با ریشه های قوی ام که از دلش بیرون نمی رم

واما مهمترین نکته؛ شرمین از ! نهال کوچیکی که حکم یه گیاه زینتی رو براش داری
و در کنار من و پدرش بزرگ می ! خونه شهاون خونه بیرون نمی ره چون اونجا 

  !شه
  

  : یه هو داد زدمبعد
  
  !شیر فهم شد؟-
  

خودم هم ! شاید انتظار این حرف ها رو از من نداشت.  شد و هیچ حرفی نزدالل
  :با چشم های آبی ش بهم خیره شد. تعجب کرده بودم

  
  !اون برای من مثل نفس! تو نمی تونی سینا رو از من بگیری-
  
  .چون من دارم نفس تو می گیرم! پس قرار بمیری! اوه-
  
  !نکنه ازرائیلی؟-
  
  !البته برای تو! شاید هم بدتر-
  

  : انداخت دور گردنمدست
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  .حاال من ازرائیل رو می کشم-
  

سریع دستاشو کنار زدم و موهای ! ولی منم قوی بودم ها.  زوری داشتعجب
ه هیچ کس اونجا نبود وگرنه خوشبختان. بلوندش رو از توی روسری گرفتم و کشیدم

  :ماهک داد زد. سوژه ی خنده ی همه می شدیم
  
  !تو یه دیوونه ای-
  
  !پس حتما شنیدی که می گن با دیوونه ها نباید سربه سر گذاشت-
  
  !ولم کن روانی-
  

  : ول کردم و هلش دادمموهاشو
  
  !می زنم لَت و پارت می کنم ها! برو بابا-
  
  : و روبه من گفت حرص روسری ش رو مرتب کردبا
  
  !نمی زارم سینا رو ازم بگیری! برای بار آخر بهت می گم-
  

مانتومو که با لگد . خنده م گرفته بود.  دوباره موهاشو بکشم که فرار کرداومدم
چون حالم زیاد خوب . های ماهک خاکی شده بود مرتب کردم و برگشتم به خونه

  .م و تا صبح بیرون نیومدمنبود رفتم تو اتاقم و اون شب بدون شام خوابید
  

 با رفتنم به خونه ی سینا مخالف بود اما مامان راضی ش کرده بود که چیزی بابا
اما فقط ! بعد از شش سال بازم زندگی مشترک با سینا. دلهره ی عجیبی داشتم. نگه

خوش ! نمی دونستم باید چه عکس العملی نشون بدم! دوماه و از همه بدتر نمایشی
 اینکه ناراحت باشم از اینکه همه ی اینا یا اینکه برمی گردم پیش سینا حال باشم از

  !یه نمایش مسخره ست
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هنوز هیچی نشده دوماه مرخصی گرفته .  مامان زودتر از همیشه بیدارم کردصبح
سریع دوش گرفتم و آماده شدم و چون می دونستم سینا نمیاد دنبالم خودم ! بودم

  !ود و سینا هم مطبشرمین مهد ب. با ماشینم رفتم
  

! وسط هال ایستاده بودم و نمی دونستم باید چی کار کنم!  چه استقبال گرمیواقعا
  !یعنی وسایلم رو می زاشتم تو اتاق خواب سابقمون یا بزارم تو اون یکی اتاق؟

  
!  سینا حوصله مو نداشت و به اصرار سارا قبول کرده بود که من بیام اینجامطمئنا

  !پس حتما از من خل تره! نه جون هنوز نمی دونست ما جدا شدیم؟یعنی واقعا پروا
  

یه لباس !  وسایلمو گذاشتم توی یه اتاق دیگه که به اتاق سرمین نزدیک تر بودبآلخره
خانم ! راحت پوشیدم و رفتم به سوی آشپزخونه تا یه غذای خوشمزه درست کنم

  !به به! خونه ام دیگه
  

رفتم تو اتاق شرمین و !  بود که کارم تموم شد ساعتی به اومدن شرمین موندهیک
  .جلوی پیانوش نشستم و یکم واسه دل خودم زدم

  
همونطور که حدس زده .  صدای زنگ اف اف از اتاق بیرون اومدم و درو باز کردمبا

  !بودم شرمین بود
  
  ! سالم یکتا جون-
  
  !راستی باید به من بگی مامان!  سالم بروی ماهت-
  

  :گفت گرد شد و چشماش
  
  !تو می خوای مامانم بشی؟!  راست می گی یکتا جون؟-
  

  : زدم و بوسیدمشلبخندی
  
  !باید منو مامان صدا بزنی!  آره فدات شم-



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

574

  
  : خنده ی قشنگش گفتبا
  
  ! چشم یکتا جون-
  

  : گرفتم و کشیدم سمت اتاقشدستشو
  
  !مامان! مامان-
  

  :با تعجب گفتم.  و بعد یه هو حالت صورتش عوض شدخندید
  
  !دوست نداری من مامانت بشم؟!  چی شد شرمین؟-
  

  : تختش نشست و نگام کرد و گفتروی
  
ولی دوست داشتم مامانم هم ! خیلی دوست دارم تو مامانم باشی! چرا یکتا جون-

  .می اومد پیشم
  

  :کنارش نشستم و روی موهای لخت مشکی ش دست کشیدم!  قاطی کردمدیگه
  
  !مامانت منم! نت برم قربون اون دل کوچیک و مهربو-
  

دیگه منم گریه م .  با تعجب نگام کرد و یه خودشو انداخت تو بغلمو زد زیر گریهبازم
  :موهاشو نوازش دادم و گفتم. گرفته بود

  
  !من دیگه برگشتم پیشت و هیچ وقت ولت نمی کنم!  گریه نکن قربونت برم-
  
  !ی بمونی؟ یکتا جون قول می دی دیگه نری و همیشه پیش من و بابای-
  

صدای زنگ اف اف که اومد شرمین یادش رفت داشت بهم چی !  بهش می گفتم؟چی
  !می گفت و یه هو دوید سمت اف اف و گوشی رو برداشت
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  ! آخ جون بابایی اومد-
  

وقتی اومد تو بالفاصله پرید بغلش و .  درو باز کرد و توی راهرو منتظرسینا شدبعد
  :گفت

  
قول داده ! می گه مامانم اونه! جون اومده مامانم بشهیکتا !  بابایی ، بابایی-

  !دیگه نمی ره تا تو گریه کنی! همیشه پیشمون بمونه
  

  : یه نگاه مهربون به شرمین و بعد با اخم به من نگاه کردسینا
  
  ! بیا تو اتاق کارت دارم-
  

ا ب!  دستای شرمین رو از دور گردنش باز کرد و رفت تو اتاق و درو باز گذاشتبعد
به محض بسته شدن در با صدایی دو رگه از . ترس و لرز رفتم تو اتاق و درو بستم

  :خشم گفت
  
  ! این چرت و پرت ها چیه به شرمین گفتی؟-
  

  : کردم خونسردی مو حفظ کنمسعی
  
  !مگه من مادرش نیستم؟!  چرت و پرت کدومه؟-
  

  : زد و گفتپوزخندی
  
و الیق این اسم نیستی چه برسه که ت! این اسمو به کثافت نکشون! مادر؟!  تو؟-

  !بخوای واسه بچه ی من مادری کنی
  

  : رفت باالصدام
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درسته که من قبال اشتباه های زیادی کردم !  تو به چه حقی این حرفا رو می زنی-
! من شرمین رو به دنیا آوردم. اما این دلیل نمی شه که به بچه م نگم که مادرشم

  !نه اینو تغییر بدههیچ چیزم نمی تو!پس من مادرشم
  

  : فریاد زدتقریبا
  
تو که یه روز می خواستی !  تو می خوای احساسات اون بچه رو هم به بازی بگیری-

  !اونو سقط کنی حاال چی شده احساس مادر بودنت گل کرده؟
  
  : صورتش زل زدم و گفتمتو
  
منو تو یا هیچ کس دیگه ای هم نمی تونه جلوی !  من هرکاری که بخوام می کنم-

  !بگیره
  

نفس های داغش به صورتم می خورد و دیوونه م .  به صورتم نزدیک کردصورتشو
  .اما حرفی نزدم. داشتم می سوختم. کرده بود

  
  ! پس بچرخ تا بچرخیم-
  
  ! اونقدر می چرخم و می چرخونمت که سرت گیج بره و کم بیاری-
  
  !یاین تویی که خودتو کنار می کش!  مطمئن باش من کم نمیارم-
  
  !تو نمی تونی جلوی من مقاومت کنی!  می بینیم آقا سینا-
  

هولم داد و .  یه هو لبامو رو لبای نرمش گذاشتم و شروع به بوسیدنش کردمبعد
  :گفت

  
  ! دست از سرم بردار-
  

  : لبم دست کشیدم و گفتمروی
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  ! ولی من عاشقتم-
  
  : پوزخندی گفتبا
  
  !عشق!  هه-
  
نبالش رفتم و اصال به روی خودم نیاوردم که چه جوری منم د!  از اتاق بیرون رفتو

میز نهار رو چیدم و شرمین و سینا رو که با تفنگ های شرمین بازی . تحقیرم کرده
  :شرمین با خنده گفت. می کردن صدا زدم و اونام اومدن تا ناهار بخورن

  
  ! مامان جون غذامون رو که خوردیم میای باهامون بازی کنی؟-
  

  :م گفت با اخسینا
  
  !غذاتو بخور!  الزم نکرده-
  
  : لبخند رو به شرمین گفتمبا
  
  !چرا باهات بازی نمی کنم؟!  آره قربونت برم-
  

  : صورتمو بوسید و گفتشرمین
  
  ! مرسی مامان یکتا جون-
  

  :خندیدم
  
  ! فقط بگو مامان-
  

. خوب بود که حد اقل از دست پختم ایراد نمی گرفت!  ساکت غذاشو می خوردسینا
  !مثل یه خانواده ی خوشبخت! غذا در سکوت صرف شد
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  : غذاشو که خورد بلند شد و بجای تشکر گفتسینا

  
  !از این به بعد کمتر نمک بریز!  خیلی شور بود-
  
  !از این به بعد کمتر نمک بریز! خیلی شور بود-
  
  : حرصش لبمو گزیدم و با صدای بلند گفتماز
  
  !راستی مگه تو فشارت باالست؟! چشم-
  

شرمین بی اشتها با غذاش بازی .  اینکه جوابمو بده از آشپزخونه رفت بیرونبدون
  :کنارش نشستم و قاشقش رو گرفتم تو دستم و گفتم. می کرد

  
  !دختر خوشگلم چرا ناراحته؟-
  
  !یکتا جون، چرا بابا با تو قهر ه؟-
  

  : پر رو گذاشتم توی دهنشقاشق
  
  !داره واسه من ناز می کنهبابای خوشگل تو با من قهر نیست فقط -
  

 خندید و منم غذاش رو بهش دادم و بعد از مرتب کردن آشپزخونه با کمک شرمین
  !دست های کوچیک دخترم با هم رفتیم پیش پدر مهربون خونواده

  
بعد از .  دو بود که سینا از خونه رفت بیرون و من و شرمین تو خونه تنها شدیمساعت

یم شرمین خسته شد و دو تا تفنگ برداشت و آورد و اینکه کمی تلوزیون نگاه کرد
داشتم بهش نگاه می کردم که یه هو شرمین با تفنگش رو ! یکی ش رو داد به من

اونقدر .  و با هم آب بازی می کردیمردمخندیدم و منم دنبالش ک. صورتم آب پاشید
  . بودنخندیدم و دویدم و به همدیگه آب پاشیدیم که تقریبا وسایل خونه خیس شده
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هنوز داشتیم ! بی خیال! واسه خودشون خشک می شن دیگه!  چی کار کنم؟حاال
  .دنبال هم می دویدیم و حواسمون به گذشت زمان نبود! بازی می کردیم

  
سینا اخم . من و شرمین برگشتیم نگاش کردیم.  دفعه در باز شد و سینا داخل شدیه

! برگشته بودم سینا فقط اخم کرده بوداصال از وقتی . کرده بود و به ما نگاه می کرد
  !اه
  

شرمین .  روش آب پاشید و سینا دیگه نتونست خودشو کنترل کنه و خندیدشرمین
دیگه . منم نامردی نکردم و روش آب پاشیدم! دنبالش کرد و سینا دوید طرف من

دیگه بهم گوشه و . دیگه تو چشم های سینا نفرت نبود! هر سه تامون می خندیدیم
  . و می خندیدمودیمهر سه تامون بی خیال غم ها شده ب!  نمی زدکنایه

  
سینا با لبخند .  زنگ خوردن گوشی سینا من و شرمین دست از آب بازی کشیدیمبا

  :گوشی شو جواب داد
  
  !الو آرمین؟-
  
-...  
  
  .اصال فراموش کرده بودم! ای وای-
  
-...  
  
  !خداحافظ. اآلن میایم! خیله خب بابا تو ام-
  

  :رو که قطع کرد روبه ما گفت گوشی
  
از !فراموش کرده بودم مامان اینا امروز میان! زود آماده شین باید بریم فرودگاه-

  !دست شما دوتا
  

  : با لحن قشنگش گفتشرمین
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  .من و مامان زود آماده میشیم! بابایی ناراحت نباش-
  

و یه آرایش زود لباس های خیسمو عوض کردم .  گرفتم و رفتیم تا آماده شیمدستشو
سینا هم رفت تا لباس . مالیم هم کردم و به شرمین هم کمک کردم تا آماده بشه

با سرعتی که سینا رانندگی می کرد . نیم ساعت بعد راه افتادیم. هاشو عوض کنه
سارا و آرمین .  به موقع رسیدیمتخیلی زود رسیدیم و چون پروازشون تاخیر داش

ا همدیگرو دیدن شروع به شیطونی کردن و از شرمین و امیر ت. تو فرودگاه بودن
جالب بود که با یه پسر بچه ی دیگه هم . این صندلی رو اون صندلی می پریدن

  .دوست شده بودن و همش توی اون شلوغی دنبال هم می دویدن
  

الحق که دلم .  چشممون به جمال پروانه جون و آقای اشکانی روشن شدبآلخره
پروانه جون رو . با دیدنشون به طرفشون رفتیم.  بودواسه معلم فیزیک م تنگ شده

با آقای احمدی هم دست دادم و بعد از اینکه همه باهم . بغل کردم و بوسیدم
بعد از شام هم .  خوردیمشامروبوسی و سالم علیک کردن رفتیم به یه رستوران و 

ه و کلی تعارف تیکه پاره شد و پروانه جون نخواست به قول خودش مزاحم کسی بش
حاال چه فرقی می ! یا همون خونه ی سینا. با آقای احمدی رفتن خونه ی خودشون

  !بگذریم! قبال خونه ی اونا بود دیگه! کنه؟
  
سینا شرمین رو که توی ماشین خوابش برده بود رو برد توی .  هم برگشتیم خونهما

ا بهم اتاقش و خوابوندش روی تخت و بعد برگشت و بدون اینکه به من نگاه کنه ی
  !شب بخیر بگه رفت توی اتاقش و درو بست

  
 توی اتاقم و زنجیری رو که واسه عید براش خریده بودم رو از کیفم برداشتم و رفتم

  :رفتم پشت در اتاق سینا و چند ضربه به در زدم
  
  !می تونم بیام تو؟-
  
  !بیا تو-
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بود و به من روی تخت نشسته بود و یه کتاب تو دستش .  باز کردم و داخل شدمدرو
  :وقتی دید من نمی تونم حرفی بزنم گفت. نگاه می کرد

  
  !چیزی الزم داری؟-
  
  !چه جوری بگم؟... راستش-
  
  ...با کمک زبان و تارهای صوتی و-
  

  . هم داشت مسخره م می کردباز
  
  !می شه یه کم جدی باشی؟-
  

  :رفتم طرفش و زنجیر رو جلوش گرفتم.  نگفتچیزی
  
  !این واسه تو اه-
  

  : از ابروهاشو باال انداختیکی
  
  !مال خودت-
  
  !سینا خواهش می کنم قبولش کن-
  

  : لحظه سکوت کرد و بعد گفتچند
  
  !بزارش روی میز-
  

 عمیقی کشیدم و زنجیر رو روی میز گذاشتم و زیر لب شب بخیری گفتم و نفس
  !پس می خواست لجبازی شو ادامه بده! اومدم بیرون

  
  !به قول خودت بچرخ تا بچرخیم! منم لجبازی می کنم که لجبازی می کنی حاال
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سینا زودتر بیدار شد و رفت تا شرمین .  زود بیدار شدم و میز صبحانه رو چیدمصبح

بآلخره با کلی ناز و نوازش بیدارش کرد و بعد از اینکه شرمین . رو بیدار کنه
  :شرمین هنوز خواب آلود بود.صورتش رو شست باهم اومدن توی آشپزخونه

  
  !صبح بخیر-
  
  !صبح بخیر خانم خواب آلو-
  

بعد از اینکه !  هم زیر لب صبح بخیری گفت و مشغول خوردن صبحانه ش شدسینا
رفتن مشغول مرتب کردن خونه شدم و بعدش رفتم تا واسه نهار قرمه سبزی درست 

ساعت دوازده شرمین برگشت و یک ساعت . از حرص توش اصال نمک نریختم. کنم
 دویدم سمت شورهتا سینا رفت که دست و صورتش رو ب. ینا اومدبعدش هم س

بعد هرچی . آشپزخونه و واسه خودم و شرمین غذا کشیدم و روش نمک پاشیدم
شرمین رو هم صدا زدم و اونم . نمک دون بود بردم توی اتاقم و توی کمد گذاشتم

 و خودم بشقاب شرمین رو جلوش گذاشتم و بوسیدمش. شرمین و سینا اومدن. اومد
  .مهم بی خیال سینا شروع به خوردن کرد

  
  : واسه خودش غذا کشید و بعد از اینکه یه کم خورد چپ چپ نگام کرد و گفتاونم

  
  !می شه نمکدون رو بیاری؟-
  
  : خونسردی گفتمبا
  
  !مگه نگفتی غذای شور دوست نداری؟! نه-
  
  !غذای بی نمک هم دوست ندارم-
  

ناچار بلند شد و توی کابینت ها رو .غول خوردن شدم باال انداختم و بازم مششونه
شرمین هم غذاشو تموم . وقتی نا امید شد با حرص از آشپزخونه رفت بیرون. گشت

  :کرد و با لحن قشنگش گفت
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  !مامانی دستت درد نکنه-
  

سینا ! منم میزو جمع کردم و بعد با ظرف میوه رفتم تو هال. رفت پیش سینابعد
  :ظرف میوه رو جلوش گذاشتم و گفتم. فوتبال نگاه می کرد

  
  !یکم میوه بخور! غذاتو که نخوردی-
  

چون از فوتبال اصال خوشم نمی اومد کنترل رو برداشتم و .  کرد و هیچی نگفتنگام
  :کانال رو عوض کردم که صدای اعتراض سینا بلند شد

  
  !چرا عوضش کردی؟-
  
  .حوصله شو ندارم-
  
  !می خوای برق رو قطع کنی؟-
  
شرمین خمیازه ای کشید و شب بخیر گفت و .  یاد آوری اون شب خنده م گرفتبا

داشتم رفتنش رو نگاه ! اول صورت سینا و بعد صورت من رو بوسید و رفت که بخوابه
با حرص دست . می کردم که یه هو سینا کنترل رو ازم قاپید و کانال رو عوض کرد

  .به کمر جلوی تلوزیون ایستادم
  
  !ریکتا برو کنا-
  
  !می خوام ببینم! اآلن فیلم مورد عالقه ام شروع می شه! نمی خوام-
  
  !برو کنار! یکتا لجبازی نکن-
  
  !رم...می...ن-
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بازومو گرفت هلم داد که پام به لبه ی میز گیر کرد و داشتم .  شد و اومد طرفمبلند
و کمتر از شاید همه ی اینا ت. می افتادم که تو هوا منو گرفت و بی اختیار بغلم کرد

سرم رو سینه ش بود و صدای قلبشو که برام مثل یه الالیی . چند ثانیه اتفاق افتاد
باورم نمی شد که سینا خودش .  نفس نفس می زدماناز هیج. قشنگ بود می شنیدم

نمی دونم چقدر تو اون حالت موندیم که بآلخره سینا منو از خودش . بغلم کرده بود
من که هنوز گرمای آغوش . فت تو اتاق و درو بستجدا کرد و بدون هیچ حرفی ر

 ناصدای سی. سینا رو احساس می کردم رفتم پشت در و چند ضربه بهش وارد کردم
  :رو شنیدم که گفت

  
  .می خوام تنها باشم-
  
  . می خوام تنها باشم-
  

انقدر گریه کرده بودم ! بازم گریه م گرفته بود.  حرف برگشتم و رفتم تو اتاقمبدون
تاموقعی ! چقدر دیگه باید گریه می کردم؟.  از خودم و چشمام بدم می اومددیگه

چهاردم اردیبهشت اومدم اینجا و تقریبا ! تا دوماه دیگه؟! که خوشی بیاد سراغم؟
 واسه عروسی ماهک جون و سینا آماده خودموبعدشم باید . چهاردهم تیر باید برم

 باید چشم های ماهک از حدقه !لباسم باید خیلی قشنگ باشه! چی بپوشم؟. کنم
من نباید ! نه! چرا نمی خوای شکست رو قبول کنی؟! آخه واسه چی؟! دربیاد

امکان نداره بتونم زنده ! اگه سینا مال ماهک بشه من می میرم! شکست بخورم
به شرمین می گم بهونه ی منو !  عروسی شون منو دعوت می کنن؟واسهاصال ! بمونم
! اینم خیلی خوبه! باید برم و عروسی شونو بهم بزنم! وبیهاین راه خ! آره! بگیره

  !تاریخ عروسی شون تقریبا بیستم تیر
  

! اووه! شصت و هفت روز! تا بیستم تیر چقدر وقت دارم؟!  شونزدهم اردیبهشتهفردا
فردا ! واای! شونزدهم! شونزدهم! فردا چندم بود؟! واسه خودش یه عمریه

  !شونزدهمه؟
  

بلند شدم و ! تولد چهار سالگی شه! فردا تولد شرمین!  و نشستم دفعه بلند شدمیه
اتاق تاریک بود و هیچ . دویدم سمت اتاق سینا و بدون اینکه در بزنم درو باز کردم

  :آروم گفتم. چیز دیده نمی شد
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  ! سینا؟-
  

  : شنیدم که بی حوصله گفتصداشو
  
  ! چی می خوای؟-
  

  .روشن کردم بردم سمت کلید برق و المپ ها رو دستمو
  
  ! فردا تولد شرمینه-
  

  : عاقل اندر سفیه ای بهم انداخت و گفتنگاه
  
  ! خب که چی؟-
  
  ! خب باید همه رو دعوت کنیم دیگه-
  

  : زد و گفتپوزخندی
  
  .من همه رو دعوت کردم!  خیلی زود یادت اومد-
  

  : راحتی کشیدم و گفتمنفس
  
  !واسش چیزی هم خریدی؟!  خدا رو شکر-
  

  :گفت حوصله بی
  
  ! یه زنجیر-
  
  ! من چی بخرم؟-
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  ! چه می دونم؟-
  

همونطور که دراز کشیده بود بدون توجه به من به سقف .  و کنارش نشستمرفتم
بهم پشت کرد و با لحن سرد . آروم رو موهاش دست کشیدم. خیره شده بود

  :همیشگی ش گفت
  
  !ه رو بفرسته کمکتبه سیمین جون گفتم رقی! فردا اینجا شلوغ می شه!  برو بخواب-
  

روز بعد با کمک رقیه خانم .  عمیقی کشیدم و بلند شد و رفتم تو اتاقم که بخوابمآه
صبح رفتم بیرون و چون می دونستم شرمین به اسباب بازی . همه چیزو مرتب کردیم

های پسرونه بیشتر عالقه داره واسش یه ماشین اسباب بازی که می تونست سوارش 
  . خریدم و گذاشتم توی اتاقمبشه و رانندگی کنه

  
. کارم دو ساعتی طول کشید ولی می ارزید!  پنج بود که رفتم آرایشگاهساعت

موهام رو بیگودی کرده بود و یه طرف سرم جمع کرده بود و یه گل سر خیلی 
مثل همیشه یه آرایش تیره که به رنگ چشمام می ! خوشگل هم به سرم زده بود

  !اومد
  

سینا رفته بود .  مشکی هم پوشیده بودم که خیلی بهم می اومد کت و دامن کوتاهیه
هوا دیگه تقریبا داشت . ساعت هفت بود که اومدن. تا شرمین رو از آرایشگاه بیاره

قبل از اینکه بیان داخل رفتم تو اتاق شرمین و لباس صورتی قشنگی ! تاریک می شد
ا وارد هال شدم سینا و ت.  و رفتم بیرونتمرو که واسش انتخاب کرده بودم برداش

  !نگاه سینا رو من ثابت مونده بود! شرمین هم اومدن داخل
  

  . از سر رضایت روی لبم نشست و رفتم و دست شرمین رو گرفتملبخندی
  
  ! مامانی خیلی خوشگل شدی-
  

موهاش رو خیلی قشنگ جمع کرده بودن .  زدم و با هم رفتیم تا آماده ش کنملبخند
صورتش هم آرایش !  شکل یه پاپیون خیلی قشنگ بسته بودنو یه طرفش رو با تور

  !خیلی کمی داشت که صورت خوشگلش رو فوق العاده کرده بود
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از صدای تق تق پاشنه .  احتیاط لباسش رو تنش کردم و کفش هاش هم پاش کردمبا

  !ی کفش هاش خوشش اومده بود و هی راه می رفت
  
سینا هم . ی حرکاتش رو دوست داشتم اینکه سرم دیگه داشت درد می گرفت ولبا

  !حسابی به خودش رسیده بود و بوی ادکلنش فضا رو پر کرده بود
  

اولین !  داشت حوصله م سر می رفت که کم کم سر و کله ی مهمونها پیدا شددیگه
چند دقیقه ی بعد هم پروانه جون و سارا و . گروه مامان اینا و نیما و مهشید بودن

  .آرمین اومدن
  

خالصه مهمونی خودمانی شده . پذیرایی بودم که بقیه هم کم کم سر رسیدنمشغول
فقط . بچه ها بازی می کردن و بقیه هم می رقصیدن. بود و همه یه کاری می کردن

  :بهاره اومد طرفمون و گفت! من و سینا بودیم که بقیه رو نگاه می کردیم
  
  !بیاین وسط دیگه!  شما چرا اینجا نشستین؟-
  

  :بهاره روبه سینا گفت.  زدم و به سینا اشاره کردم کجیلبخند
  
  !بیاین دیگه!  زود باش سینا-
  

  : ناچار اومد طرف من و آروم زیر گوشم گفتسینا
  
  ! فقط بخاطر مامانه-
  
صدای جیغ و هورا و .  حرفش توجهی نکردم و بلند شدم و با هم رفتیم وسطبه

  .موزیک فضا رو پر کرده بود
  

  قشنگه خوب من با تو چقدر زندگی
  

   عشق چه آبی رنگهآسمون
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   بزار آروم بروی شونم، شیرینمسر

  
   که خسته از این زمونموقتی

  
   همه عشق تو چاره ی منای

  
   خوبه دوباره ی منبودنت

  
   این شب های بی ستارهتوی

  
   قشنگ تو ستاره ی منچشمای

  
  ! ی منستاره

  
  
  

بخاطر حفظ ظاهره اما هرچند می دونستم همش .  توی آسمون ها بودمانگار
  !خوشحال بودم که سینا بروم لبخند می زنه

  
. همه برای شام به پذیرایی رفتیم!  هردومون خسته شدیم برگشتیم پیش بقیهوقتی

  :سینا برام یه صندلی عقب کشید و با مهربونی گفت
  
  . کنار من بشین-
  

  !ما نمی خوایم بدزدیمش! نترس سینا جون:  جونپروانه
  

با . بآلخره نشستیم و مشغول خوردن شدیم. عنی داری به ما انداختن نگاه مهمه
توی جمع نمی تونست . شیطونی از غذای سینا برداشتم که برگشت و نگام کرد

یه کم دیگه از غذاش برداشتم ! ولی فهمیدم که داره حرص می خوره. چیزی بگه
  . گرفتمبیشتر از اینکه دردم بگیره خنده . که به پام لگد زد
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دیگه کسی نمی رقصید .  شام تموم شد و مشغول پذیرایی با میوه و چای شدمآلخرهب

با شروع آهنگ تولدت مبارک رفتم و کیک رو از توی . و همه مشغول صحبت بودن
یخچال درآوردم و روش فشفشه گذاشتم و درحالی که با آهنگ زمزمه می کردم 

شرمین عزیزم گذاشتم و کیک رو جلوی . بین جیغ و هورای بقیه وارد سالن شدم
  .شمعی که عدد چهار بود رو روشن کردم

  
وقتی شرمین شمع رو خاموش کرد همه براش دست .  شروع به شمردن کردنهمه

منم رفتم و ماشینی رو که . زدیم و هرکس کادوش رو آورد و تقدیم شرمین کرد
. کردشرمین با دیدنش ذوق کرد و ازم تشکر . براش خریده بودم به زحمت آوردم

  :سارا روبه سینا گفت
  
  . سینا با یکتا بشینین کنار شرمین ازتون عکس بگیرم-
  

با اینکه اخم کرده بود ولی ناچار قبول کرد و دست منو .  به سینا انداختمنگاهی
  .گرفت و باهم کنار شرمین نشستیم و سارا ازمون عکس گرفت

  
  !عکس بگیرن شرمین جون حاال بیا اینور بزار مامان و بابا با هم -
  

سینا دست انداخت دور گردونم و سرشو به سرم .  با لبخند نگامون کردنهمه
سارا ازمون عکس گرفت سینا سریع بلند شد و به بهونه ی رفتن . چسبوند و لبخند زد

  :سارا اومد و کنارم نشست. پیش نیما ازم جدا شد
  
  ! رفتارش عوض نشده؟-
  

  : عمیقی کشیدم و گفتمآه
  
  ! نمی خواد منو ببخشه سارا سینا-
  

  : سرشو تکون داد و گفتسارا
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  !باید بیشتر تالش کنی!  اون خیلی مغروره-
  
  !دیگه چیزی برام باقی نمونده.  من که غرورمو شکستم-
  

  : اومد و کنار سارا نشستمهتاب
  
  ! خلوت کردین؟-
  

  .حرف خاصی نمی زدیم: سارا
  

دیگه باید چی کار می کردم . ر و مهتاب مشغول صحبت شدن و من رفتم تو فکسارا
  !چقدر باید التماسش می کردم؟! که دل سینا به رحم بیاد؟

  
مامان موقع رفتن در .  مهمونی تموم شد و همه بعد از کلی تشکر برگشتنبآلخره

  :گوشم گفت
  
نباید قبول می ! اصال این مسخره بازیا چیه؟.  اگه سینا اذیتت کرد برگرد خونه-

  !درش باید بفهمه شما سه ساله جدا شدینبآلخره که ما! کردم
  

هوا . تا دم در بدرقه شون کردم. مامان و بابا صورتمو بوسیدن و رفتن.  نزدمحرفی
سردم شد و . درو بستم و چند لحظه به آسمون خیره شدم! ابری بود و سرد شده بود

 سینا .باز هم من بودم و سینا و شرمین که روی کاناپه خوابش برده بود. رفتم داخل
 ای کشیدم و چون کاری نبود انجام بدم یازهمنم خم. بغلش کرد و بردش تو اتاقش

  .رفتم که بخوابم
  

 های شب بود که با صدای رعد و برق از خواب پریدم و ناخودآگاه جیغ نیمه
یه دفعه در اتاق باز شد و . اونقدر بلند که خودم از صدای خودم ترسیدم. کشیدم

سینا که هراسون داخل . هامو بسته بودم و گریه می کردمچشم . من زدم زیر گریه
 که با دیدن گریه م برگردهشده بود و مطمئن شده بود فقط ترسیدم می خواست 

  .پشیمون شد
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با تردید روی موهام دست کشید و با .  اومد طرفم و کنارم روی تخت نشستآروم
  :لحن مهربونی که توش کینه و نفرت نبود گفت

  
  !فقط رعد و برق بود!  آروم باش-
  

اتفاق چند لحظه پیش باعث شده بود از .  جمع کرده بودم و گریه می کردمخودمو
تا خواست بغلم کنه . تو اون لحظه حتی از سینا هم می ترسیدم. همه چیز بترسم

  .خودمو عقب کشیدم که باعث تعجبش شد
  

 یه لیوان آب و یه سینا از اتاق رفت بیرون و چند دقیقه بعد با.  م شدیدتر شدگریه
سریع خوردمش و چشم هامو . قرص رو با لیوان آب داد دستم.آرام بخش برگشت

نصف شبی یاد ! گریه م دیگه بخاطر ترس نبود. ولی هنوز گریه می کردم. بستم
 من با هم یه فضای جالبی و ایصدای بارون و گریه ه. بدبختی هام افتاده بودم

  .تشکیل داده بود
  

  :سرشو روی شونه م گذاشت و زیرگوشم گفت.  شد و بغلم کرد بهم نزدیکسینا
  
  !گفتم که فقط یه رعد و برق بود!  گریه نکن-
  

. کاش گریه نمی کردم! کاش غصه هام تموم می شد!  گریه من تمومی نداشتولی
چرا باید عذاب ! ولی چرا؟! باعث و بانی هرچی که سرم اومده بود خودم بودم

تا کی باید از سینا دور ! و چند بار دیگه باید پس بدم؟تاوان یه گناه ر! بکشم؟
  !باشم؟

  
  ! سینا؟-
  
  ! جانم؟-
  

تشنه ! تشنه ی محبت بودم!  یک کلمه باعث شد یادم بره چی می خوام بگم؟همون
تا دید ! تا حس منو فهمید احساس خطر کرد! کاش اینو می فهمید! ی عشق سینا
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ولی من واقعا دوستش !  ش بدمعاشقش شدم احساس کرد بازم می خوام بازی
  !لعنتی چرا نمی خواست بفهمه؟. داشتم

  
  : خواست بره که بلوزش رو تو چنگم گرفتممی

  
  !پیشم بمون!  نرو سینا-
  
  !حاال آروم بگیر بخواب. همین جا پیش تو ام!  من هیچ جا نمی رم-
  

  . منو روی تخت خوابوندبعد
  
  ! شرمین که بیدار نشده؟-
  
  !بش مثل خودت سنگینه خوشبختانه خوا-
  

  : شد که سریع گفتمبلند
  
  ! کجا میری؟-
  
  . چراغ رو خاموش کنم-
  

سرمو رو سینه ش گذاشتم و .  ها رو خاموش کرد و برگشت و کنارم دراز کشیدچراغ
آرام بخشی که سینا بهم داد خیلی زود اثر کرد و خواب . سینا موهامو نوازش داد

  .چشم هامو بست
  

بلند شدم و بعد از . چقدر خوابیده بودم.  نیم بود که بیدار شدم ساعت یازده وصبح
در یخچال . شستن دست و صورتم رفتم توی آشپزخونه و یه تیکه نون انداختم دهنم

یه خرده خوردم و بعد رفتم جلوی . از کیک دیشب یه کم مونده بود. رو باز کردم
  .حوصله ی آشپزی نداشتم. تلوزیون روی کاناپه دراز کشیدم
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سینا و شرمین .  دونم چقدر فکر کردم که با صدای زنگ اف اف به خودم اومدمنمی
  !سینا چرا اآلن اومده بود؟. با هم اومدن داخل

  
سینا نگاهی به صورتم انداخت و با همون لحن .  باز کردم و بهشون سالم کردمدرو

  :سردش که ازش بیزار بودم گفت
  
  ! بهتری؟-
  
  ! بهتری؟-
  

  .و به شرمین که سعی می کرد مقنعه شو برداره کمک کردم ندادم جوابشو
  

  .امروز یکی از دوستام روی لباس بچه ها واکس پاشید: شرمین
  

  : که انگار از شیطونی های شرمین خبر داشت سریع گفتسینا
  
  ! تو که نبودی بابایی؟-
  

  : لباشو جمع کرد و گفتشرمین
  
  !آخه اذیتم کرده بودن! من بودم!  چرا-
  
! یعنی شرمین روی لباس بچه های مهد واکس پاشیده بود؟. دای بلند خندیدم صبا

  :سینا سعی کرد عصبانیت ش رو نشون نده
  
  !چرا این کارو کردی؟!  باید دلیل موجه ای داشته باشی-
  

  : روی مبل نشست و گفتشرمین
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ولی اونا مسخره م کردن !  من به بچه ها گفته بودم که یکتا جون مامانم شده-
منم عصبانی شدم و روی مقنعه شون ! فتن که من مامان ندارم و دروغ می گمگ

  .واکس پاشیدم
  

  :شرمین ادامه داد.  روی لبم ماسیدخنده
  
  ! خانم مدیر گفت فردا باباتو بیار مهد-
  

  : کالفه شد و به من نگاهی انداخت و بدون هیچ حرفی بلند شد و گفتسینا
  
  ! آماده شید نهار میریم بیرون-
  

سینا جلوی یه رستوران سنتی .  و شرمین سریع آماده شدیم و با هم رفتیم بیرونمن
ماهم . شرمین دوید و رفت سمت یه تخت و روش نشست. نگه داشت و پیاده شدیم

  :سینا با لبخند گفت. چهره م هنوز غمگین بود. کنارش نشستیم
  
  دوست ندارم روزم خراب بشه!  اخم هاتو وا کن-
  

! مرامش رو برم که گهگداری یادی از من می کرد. آزاد بود. رد م زنگ خوگوشی
. چند دقیقه ای باهاش صحبت کردم و بعد گوشی رو قطع کردم! واقعا با معرفت بود

شرمین سوار . با شرمین بلند شدیم که یکم قدم بزنیم. سینا سفارش قهوه با کیک داد
  .کت نشستم روی یه نیممنیه تاب که توی محوطه گذاشته بودن شد و 

  
هلش می داد و با هم می .  دقیقه ی بعد سینا هم اومد و رفت پیش شرمینچند

شرمین . گوشی مو از توی جیبم درآوردم و ازشون چند تا عکس گرفتم. خندیدن
  .می خندید و اوج می گرفت

  
 دیگه خسته شدن شرمین از تاب پیاده شد و دست سینا رو گرفت و به طرف من وقتی

. مون موقع دوتا پسر جوون از جلوم رد شدن و یه چیزی گفتنه. حرکت کردن
  .چون حواسم بهشون نبود نفهمیدم چی گفتن
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  : اومد طرفم و با اخم گفتسینا
  
  ! چی بهت گفتن؟-
  

  !فکر نمی کردم متوجه شده باشه.  کردمنگاش
  
  !حواسم نبود!  نمی دونم-
  

  : چشمام زل زد و گفتتوی
  
  ! مطمئن باشم؟-
  
  : گفتم عصبانیتبا
  
  ! منظورت چیه؟-
  
  ! خودت خوب می فهمی-
  

سریع . دیگه تحمل این همه سرزنش بی خود رو نداشتم.  بهم توهین می کردداشت
. کیفمو برداشتم و دست شرمین رو گرفتم و به حالت قهر جلوتر از سینا راه افتادیم

رامون باز دزدگیر رو زد و درو ب. دست به کمر جلوی ماشینش ایستاده بودم که اومد
  .کرد

  
شرمین که پشت نشسته بود یه سی دی رو بهم نشون داد و .  شدیم و راه افتادیمسوار

حتی شرمین . تموم طول راه هر سه تامون ساکت بودیم. منم گذاشتمش توی پخش
 واست ی که دلم میچندتا ترک رو زدم جلو تا به اون... هم هیچ حرفی نمی زد

 معلوم بود که ی بود ولاومده آهنگه خوشم نی امن از... خودشه... آها. دمیرس
  :هی عصباننایس
  

   که می خوام حرف دلم رو باتو بگم می ریهمین
   می دونم بد بوده کارم اینجوری دلگیریآره
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   شه ایندفعه منو تو ببخشی؟می
   شه نگی می خوای ازم جداشی؟می

  ! ببخشی و بگذری عشق من؟میشه
   شه فراموشت بشه گناهم؟می
  نگاه کنی به اشک و آهم؟ شه می

  . از همه بهتری عشق منهنوزم
  . ببخش اگه بچگی کردممنو

  . دستاتو تو دستای سردمبزار
  . ببخش می دونم اشتباه کردممنو
  . ببخش اگه از تو بریدممنو
  . شکستی و هیچی ندیدماگه
  . ببخش اگه بازم خطا کردممنو

  
  ... خندم گرفته بود.اخم هاش تو هم بود.  چشمی به سینا نگاه کردمزیر

  
  . که همیشه سنگ صبور این دل تنهاییتو

   نباشی دنیا تمومه، دیگه چه دنیایی؟اگه
  ! دونی چیه دیوونگی بسهمی

  . چشممو غمت شکستهغرور
  . برندار از تو نگاه مننگاتو

  . می شه بزار پیشت بشینماگه
  . عزیز نازنینمپشیمونم

  . ببخش دوباره این گناه منبیا
  .اگه دیوونه بودم ببخش منو
  . که می ترسیدی خونه نبودمتو

  . تو پاکی و همش گناه کردماگه
  . ببخش هنوز اگه می تونیمنو
  . مثل قدیما مهربونیاگه
  . ببخش عزیزم اشتباه کردممنو
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سریع دکمه ی آف .  خواننده دیگه قطع شده بود و فقط آهنگ پخش می شدصدای
  :با حرص گفتم. رو زد و خاموشش کرد

  
  ! چرا خاموشش کردی؟-
  

  : بهم زل زد و با لحن خیلی تندی گفتبرگشت
  
  ! خودت می دونی چرا-
  
  !با این بیچاره چی کار داری؟.  من که ازت نخواستم منو ببخشی-
  

انگار نه انگار به پاش افتاده بودم که منو .  از حرفی که زدم خجالت کشیدمخودم
  ! نمی شکستیکاش حداقل غرورتو! خاک بر سرت یکتا. ببخشه

  
حق داشت یه . اما یه پوزخندی رو لباش بود.  فقط نگام کرد و چیزی نگفتسینا

ولی پس گذشت چی می . روزی من احساسشو به بازی گرفتم و حاال نوبت اون بود
من حق ! چه حرفایی می زنم ها! هه! سینا حق نداشت اینقدر بی رحم باشه! شد؟

  !داشتم بهش خیانت کنم؟
  

اصال حال و حوصله . و سینا سفارش جوجه کباب داد ولی من لب نزدم خونه رفتیم
  .سینا هم هیچ اعتراضی نکرد. شو نداشتم

  
تا شب خیلی وقت داشتم برای همین بی .  جون واسه شام دعوتمون کرده بودپروانه

رفتم سمت کتابخونه ی سینا و سعی . کار نشسته بودم و به در و دیوار نگاه می کردم
بیشترشون کتاب های پزشکی بود که من اصال حوصله . اب انتخاب کنمکردم یه کت

  .شونو نداشتم و خوشم نمی اومد
  

 کتاب شعر و رمان هم بود که من کتاب شعر فروغ فرخزاد رو انتخاب کردم و چندتا
نمی دونم . یکی از شعرهای فروغ رو خیلی دوست داشتم. مشغول خوندن شدم

هرچند این شعر . اشت اما من خیلی دوستش داشتمشاید زیاد به جریان ما ربط ند
  :رو از حفظ بودم ولی باز چندبار خوندمش
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   شب کوچک من، افسوسدر
   با برگ درختان میعادى داردباد
   شب کوچک من دلهره ى ویرانیستدر
  

   کنگوش
  

  ! ظلمت را مى شنوى؟وزش
   غریبانه به این خوشبختى مى نگرممن
   به نومیدى خود معتادممن

  
   کنشگو
  

  ! ظلمت را مى شنوى؟وزش
  

...  
  
  

 کتاب رو تموم کرده بودم که با تاریک شدن اتاق مجبور شدم کتاب رو ببندم و تقریبا
چرا خونه اینقدر . هفت و نیم بود. به ساعت نگاه کردم. برم که چراغ رو روشن کنم

  !ساکته؟
  

  :روی در یخچال یه یادداشت بود.  بیرونرفتم
  

  !ارک و شرمین رفتیم پمن
  

. تازه در اومده بودم که سینا و شرمین پیداشون شد.  حموم و دوش گرفتمرفتم
  :موهام رو خشک می کردم که شرمین داخل شد

  
  !آماده ای؟! بابا می گه باید بریم!  سالم مامانی-
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  . اآلن حاضر می شم قربونت برم-
  

شرمین .  بودممانتو مشکی با شلوار جین آبی پوشیده.  سریع یکم آرایش کردم بعد
زیر لب . رفتیم بیرون و آروم به سینا سالم کردم. هم که لباساش رو پوشیده بود

  :جوابمو داد و گفت
  
  ! حاضری؟-
  
  . آره بریم-
  
سینا هم اومد و سوار شدیم باز هم بدون هیچ حرفی به مقصد .  جلوتر حرکت کردمو

 بود که به اینجا خیلی وقت. جلوی اون خونه ی ویالیی بزرگ نگه داشت. رسیدیم
  .نیومده بودم

  
دکمه ی اف اف رو زدم و چند .  شدم و به شرمین کمک کردم که پیاده بشهپیاده

. پروانه جون و آقای احمدی جلوی در منتظرمون بودن. لحظه ی بعد در باز شد
سینا هم اومد . باهاشون روبوسی کردم و دست دادم. باز هم نمایش شروع شده بود

 بودن ولی خبری از آرمین ونجاسارا و امیر هم ا.  پرسی شروع شدو سالم و احوال
  :سینا دست انداخت دور کمرم و روبه سارا گفت. نبود

  
  ! آرمین چرا نیومده؟-
  
  !سالم رسوند و عذر خواهی کرد!  با نیما یه جا کار داشتن-
  
  : خنده گفتمبا
  
دی سالم رسوند و عذر ج!  مگه آرمین از این کارا هم بلد بود و ما خبر نداشتیم؟-

  !خواهی کرد؟
  

  : خندید و گفتسارا
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  !اینا همش تعارفه!  نه بابا-
  

نمی خواستم سینا فکر کنه بخشیدمش برای همین دستشو از دور .  مون خندیدیمهمه
پروانه جون می خواست بره و ظرف میوه . کمرم باز کردم و رفتم و کنار سارا نشستم

  .دم و رفتم سمت آشپزخونهرو بیاره که نزاشتم و زود پاش
  

  : جون هم اومد تو و دستمو کشید و من رو روی صندلی نشوندپروانه
  
  ! تو زحمت نکش عزیزم خودم می برمشون-
  
  !چه زحمتی؟!  نه پروانه جون این چه حرفیه؟-
  

  : روم نشست و گفتروبه
  
  ! می دونی چرا امشب دعوتتون کردم؟-
  
  : تعجب گفتمبا
  
شما بعد از سه سال اومدین باید از این فرصت ها . م باشیمدور ه!  خب معلومه-

  ...استفاده کنیم و دور هم
  

  : قطع کردحرفمو
  
  ! من می دونم شما از هم جدا شدین-
  

این یعنی دیگه موندنم بی فایده بود و زود باید جل و پالسم و .  نگاش کردمفقط
  !جمع می کردم و د برو که رفتیم

  
. و لبمو می گزیدم تا اینکه احساس کردم خون اومد نگاش می کردم همونجور

پروانه جون یه دستمال کاغذی برداشت و گذاشت . چون شوری ش حالمو بهم زد
  :روی لبم
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من همون موقع که شما از هم جدا شدین در جریان کار ها !  خودتو اذیت نکن-

یزی فقط منتظر بودم که سینا خودش بهم بگه ولی اون نمی خواست من چ. بودم
تا . منم طوری وانمود می کردم که چیزی نمی دونم. بفهمم و نگران زندگی ش باشم

 خوای که دوباره با سینا میاینکه چند ماه پیش سارا بهم گفت که تو برگشتی و 
منم خواستم که شما به این بهونه یه دوماهی رو با هم باشین تا اگه خدا بخواد ! باشی

  .زندگی تونو از نو بسازین
  
  ! شده بودملال
  
به نظر من انسان دائم ! سرزنشت نمی کنم! ی کردی اشتباههی سه سال پیش تو -

حاال هر ! البته سینا هم توی اشتباهات تو بی تقصیر نبوده! الخطاست نه جایز الخطا
من و ! طوری که هست باید نظرشو جلب کنی و بهش ثابت کنی که تو عوض شدی

  .یمسارا هم سعی می کنیم بهت کمک کن
  

  :بلند شد و گفت.  تکون دادمسرمو
  
  ! من می رم تو هم چند دقیقه بعد بیا-
  

اول ظرف میوه رو برداشتم و .  رفت بیرون و من موندم ویه دنیا فکر و خیالبعد
بردم توی هال و گذاشتمش روی میز و بعد دوباره برگشتم و چای ریختم و بردم به 

ا بود که بهش چای ندادم و سینی رو بعد از آقای احمدی سین. همه تعارف کردم
  .گذاشتم جلوی خودم

  
  : جون خندید و گفتپروانه

  
  ! سینا باز نیشش زدی؟-
  

  : یه نگاه به من انداخت و با تردید گفتسینا
  
  ! من که از گل نازک تر بهش نمی گم-
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  !راست می گه یکتا؟:  جونپروانه

  
  : باال انداختم و گفتمابرو

  
  !یلی اذیتم می کنه اما می ترسم که بگم راستش پروانه جون خ-
  

  . سینا گرد شدچشمای
  
  ! مگه چی بهت گفته؟-
  

  : جمع کردم و گفتملبامو
  
  ...راستش...  آخه نمی تونم بگم-
  

  !راحت باش. بگو دخترم:  احمدیآقای
  

  : به سارا زدم و گفتمچشمکی
  
ینا قبول نمی  من می گم بهتره که شرمین یه خواهر یا بردار داشته باشه ولی س-

  !کنه
  

پروانه جون و آقای احمدی خندیدن و سارا .  سرخ شد و با عصبانیت نگام کردسینا
  :گفت

  
  !شرمین دوست داره که یه خواهر یا بردار داشته باشه!  چرا سینا؟-
  

  : با اخم گفتسینا
  
تو خودت چرا دوست داری فقط یه !  کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی-

  !باشیبچه داشته 
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  : با حاضر جوابی گفتسارا

  
  !ولی یکتا اینو نمی خواد!  چون آرمین هم همین رو دوست داره-
  

  : جون روبه من گفتپروانه
  
  ! این که موضوع مهمی نیست سرش بحثتون شده-
  

  : سرشو برگردوند و روبه سینا گفتبعد
  
  !فهمیدی؟!  توی این دوماه ای که من اینجام یکتا باید باردار بشه-
  

  : با عصبانیت بلند شد و گفتسینا
  
  ! امکان نداره-
  

  : احمدی دستشو گرفت و نشوندشآقای
  
  !تو که بچه زیاد دوست داشتی!  چرا عصبانی می شی پسر؟-
  

همین شرمین پدرمونو در ! من بچه دوست داشتم اما نه زیاد! نه بابا جون: سینا
  !بچه واسه چی مونه؟! آورده

  
  :ت جون با تحکم گفپروانه

  
  !فهمیدی؟!  یکتا تا آخر همین ماه باید باردار بشه-
  

  !آخه: سینا
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حاال پاشید بریم شام بخوریم که . دیگه م نمی خوام چیزی بشنوم!  همین که گفتم-
  !خیلی گرسنمه

  
بعد از .  لبخند پیروز مندانه ای بلند شدم و زودتر از بقیه رفتم کمک پروانه جونبا

اونقدر عصبانی بود که توی .  و ما هم زود برگشتیم خونهشام سینا بازم سردرد گرفت
  :شرمین با اعتراض گفت. ماشین سیگار می کشید

  
  !دوست ندارم! چقدر سیگار می کشی؟!  بابایی-
  

  : از پنجره پرت کرد بیرون و زیر لب گفتسیگارشو
  
  !حواسم بهت نبود!  ببخش بابایی-
  

دنبالش رفتم توی . و دوید داخل رسیدیم شرمین زود تر از ما پیاده شد وقتی
قربونش برم که . لباسش رو عوض کرده بود و داشت دندون هاشو می شست. اتاقش

  !اینقدر عاقله
  

لباس خوابم .  شب بخیر گفتم و از اتاقش اومدم بیرون و رفتم توی اتاق خودمبهش
اومدم . رو پوشیدم و می خواستم بخوابم که صدای باز و بسته شدن درو شنیدم

با دیدن من مثل یه ببر زخمی اومد طرفمو بازومو . سینا تازه اومده بود تو. یرونب
در حالی که سعی می کرد صداش رو کنترل کنه ! گرفت و هولم داد توی اتاق خواب

  :گفت
  
  ! که بچه می خوای ها؟-
  
  .دستشو گذاشت پشت سرمو موهامو گرفت تو مشتش.  ترس چیزی نگفتماز
  
  !دسینا دردم اوم!  آی-
  

  : جری تر شده بودولی
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  ! بهت گفته بودم که با اعصاب من بازی نکن-
  

کراواتش رو باز کرد و دکمه ی یقه ی .  داد روی تخت و کتش رو درآوردهولم
شاید . نمی دونستم باید چی کار کنم. گیج شده بودم. اومد طرفم. بلوزشو باز کرد

ردم ولی تو اون لحظه فقط اگه سینا حالت عادی داشت از این کار هاش لذت می ب
 کرده بودم و مثل بچه ها با عدستامو بین شکم و زانو هام جم. ازش می ترسیدم

  .ترس نگاش می کردم
  

زنجیری بود که من بهش داده .  زنجیری که تو گردنش بود نگاهمو خیره کردبرق
  !ولی همش مال یه لحظه بود! دلم پر از شادی شده بود. بودم

  
بهم نزدیک شد و دستاشو انداخت دورم و محکم بغلم . ها شده بود مثل دیوونه سینا
. سنگینی شو انداخت روم و منو خوابوند و اومد روم. نمی تونستم کاری بکنم. کرد

سعی کردم هولش بدم ولی محکم . لباشو گذاشت روی لبام و عمیق و محکم بوسید
  . تکون بخورم بود و نمی زاشتهبغلم کرده بود و با دستاش دستامو قفل کرد

  
سرمو عقب کشیدم ولی فایده ای .  محکم لبامو می بوسید که دردم گرفته بوداونقدر
دست راستش رو . دست چپشو گاز گرفتم. دیگه داشت گریه م در می اومد. نداشت

قد یه دایره به قطر . خودم تعجب کردم. گذاشت روی جایی که گاز گرفته بودم
  !ه ساعت خشگلیچ! چهار سانتی متر کبود شده بود

  
  

دلم براش سوخت ولی زود از دستش فرار کردم و رفتم تو اتاقم !  اومده بوددردش
تنها . غم هامو دوست داشتم. و درو قفل کردم و همونجا پشت در نشستم و زار زدم

آخه تا کی می خوای ! حتی توی شادی هام! کسانی بودن که همیشه باهام بودن
  !سنگ شدهقلبت مثل ! شکنجه م بدی سینا

  
 یک هفته گذشت و من و سینا توی این یک هفته شاید فقط چند بار اونم حدود

حتی منم . هیچ کدوم واسه آشتی پا پیش نمی گذاشتیم. اتفاقی با هم روبه رو شدیم
روزها وقتی سینا خونه بود توی اتاق می موندم و بیرون . دیگه نا امید شده بودم

  .نمی رفتم
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آره ! م بودم و کتاب شعر فروغ رو می خوندم که اومدن روز هم توی اتاقاون

  !سینا و ماهک جونش! اومدن
  

اومده . اومده بود که بهم بگه من نمی تونم واسه همیشه بمونم!  بود که بمونهاومده
  !اومده بود! و اومده بود. بود که بهم بفهمونه سینا برای من ارزشی قائل نیست

  
و با دیدن سینا و . که شرمینه از اتاق رفتم بیرون صدای باز شدن در به خیال اینبا

  :با صدایی که اصال فکرشم نمی کردم کسی بشنوه گفتم. ماهک خشکم زد
  
  ! شرمین کجاست؟-
  

 اومد و جلو و اول با چشمای آبی ش بهم خیره شد و بعد صورتمو بوسید و ماهک
  :زیر گوشم گفت

  
  ! با پای خودم اومدم پیش ازرائیل-
  

  :لند کرد و با صدای بلندی گفت سرشو ببعد
  
شرمین می خواست بره پیش ! خیلی وقت بود ندیده بودمت!  خوبی یکتا جون؟-

  !امیر من و سینا هم بردیمش خونه ی سارا جون اینا
  

از . به سینا نگاهی انداختم.  سینا رو جوری تلفظ کرد که فقط نگاش کردماسم
دم و منم روی صورتش بوسه ی به خودم مسلط ش. نگاهش هیچ چیز دستگیرم نشد

  :بعد مثل خودش زیر گوشش گفتم. سردی زدم که خودم یخ زدم
  
  !باید بگم نفس هات داره به شماره می افته!  تو که می گی سینا برات مثل نفسه-
  

  "! فقط تهدید می کنی بیچاره" نگفت فقط بلند خندید که یعنی چیزی
  



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

607

واقعا . یم سر سینا دوئل می کردیمانگار داشت!  هم می دونستم همین جورهخودم
  !برام مسخره بود

  
منم که !  اومد طرفمون و دست ماهک رو گرفت و با خودش بردش تو اتاقشسینا

  !وای که چه حرصی خوردم! گالبی بودم
  
نباید !  بغض برگشتم توی اتاقم و می خواستم درو محکم ببندم که پشیمون شدمبا

نباید ! نباید برم! ولی نه! گه جای من نیستاینجا دی! باید برم! ضعف نشون بدم
. باید می موندم و واسه عشقم می جنگیدم. میدون رو واسه ماهک خالی می کردم

  ! خوادمیمی دونستم ماهک سینا رو بخاطر پول و شهرتش 
  
اونقدر گریه کردم !  اینکه وضع مالی خوبی داشت ولی باز چشم و دلش سیر نبودبا

می . ین هم نبود که باهاش حرف بزنم و خودمو سرگرم کنمحتی شرم! که خوابم برد
  !دونستم از حرص بردنش خونه ی سارا

  
.  که سرم چقدر درد گرفته بود و چشمام از بس گریه کرده بودم می سوختوای

سینا و ماهک هنوز تو اتاق بودن و من نمی تونستم . بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه
  .هیچ کاری بکنم

  
یه مسکن و دو تا آرام . ک شانس کوچیکی هم که داشتم از بین رفت اومدن ماهبا

تا درو بستم صدای باز شدن در اتاق سینا رو شنیدم و . برگشتم تو اتاق! بخش خوردم
  .بعدش صدای خنده های ماهک بود که حالمو بهم می زد

  
. نانگار اون دوتا خیال شام خوردن نداشت.  شام بود و خیلی گرسنه م شده بودموقع

تلفن رو برداشتم و واسه خودم . یا شاید هم منتظر بودن من واسشون آماده کنم
  .پیتزا سفارش دادم

  
 خوردن بودم که ماهک اومد بیرون و نگاهی به من انداخت و از کنارم رد مشغول

  :زیر لب گفت. شد
  
  ! ایکبیری-
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. بودمو انگار درست حدس زده . این جوری بیشتر حرص می خورد.  ندادمجوابشو

با تعجب به من که بی خیال و آروم پیتزا می خوردم نگاه کرد و اومد رد بشه که 
یواش یه کم صندلی کناری مو هل دادم طرفش که پاش بهش گیر کرد و سکندری 

  .خورد
  
  : لحن خاصی گفتمبا
  
دور از جون ازرائیل بی خبر میاد ! مواظب باش!  ای وای ماهک جون چی شد؟-

  !سراغ آدم
  

نوشابه مو سر کشیدم و درحالی که از کنارش !  ایستاد و با حرص نگام کرداهمونج
  :رد می شدم زیر لب گفتم

  
  ! ایکبیری-
  

  : شنید و یه هو داد زدصدامو
  
  !دیوونه!  تو یه دیوونه ای-
  

  :سینا زود از اتاق اومد بیرون و روبه ماهک گفت.  نگاش کردمفقط
  
  ! چی شده ماهک؟-
  

سینا هم ! وه و ناز زد زیر گریه و خودشو انداخت تو بغل سینا خانم هم با عشماهک
سر ماهک رو شونه ی سینا بود و داشت با . دستشو گذاشت پشتش و نوازشش کرد

  .چشم های گربه ای ش نگام می کرد
  

.  از حرص می مردم ولی بروی خودم نیاوردم و رفتم جلوی تلوزیون نشستمداشتم
گوشی رو برداشتم و . تم توی اتاق و درو بستمرف. یه دفعه یه فکری زد به سرم

  :داشتم نا امید می شدم که جواب داد. شماره ی همراه پروانه جون رو گرفتم
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  ! بله بفرمائید؟-
  
  !یکتا ام!  سالم پروانه جون-
  
  !چه خبرا؟!  سالم یکتا جون-
  
  ... راستش-
  
  !با سینا حرفت شده؟!  چیزی شده؟-
  

  :فتم من و من کردم و بعد گکمی
  
  ! ماهک اومده اینجا و قراره که بمونه-
  

  : لحظه ای سکوت کرد و بعد گفتچند
  
 من و احمدی به یه بهونه ای میایم اونجا و من ماهک رو مجبور می کنم بیاد پیش -

  !چطوره؟! خودم
  
  !منظورمو که می فهمین؟... ولی نمی خوام سینا!  عالیه-
  
  .فعال خداحافظ! رسنت! نمی زارم چیزی بفهمه.  آره عزیزم-
  
  . خداحافظ-
  

 رو قطع کردم و پیروزمندانه رفتم و روی تختم نشستم و واسه اومدن پروانه گوشی
با دیدن . الحق که بازیگر خوبی بود. بآلخره اومدن. جون لحظه شماری می کردم

ماهک طوری اظهار تعجب کرد و گالیه از اینکه چرا نرفته پیششون که منم داشت 
  .اینجاد پروانه جون خیلی اتفاقی اومده باورم می ش
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طوری اخم کرده بود که با یه من عسل هم .  قیافه ی ماهک خیلی دیدنی بودولی
  .نمی شد قورتش داد

  
  : خود شیرین می خواست بره و میوه و شیرینی بیاره که پروانه جون زود گفتماهک

  
نیومدی اینجا ! اشیتو مهمونی باید راحت ب!  اوا ماهک جون تو چرا بلند شدی؟-

یکتا جون مادر تو . اومدی دو روزی خوش بگذرونی و برگردی شمال. که کار کنی
  .زحمتش رو بکش

  
.  که سعی می کردم نخندم سریع رفتم تو آشپزخونه و مثل بمب منفجر شدمدرحالی

هرچند صدای پروانه جون نمی زاشت صدای . ولی سعی می کردم بلند نخندم
  :تند و تند حرف می زد و هی می گفت. نخنده ی من بره بیرو

  
  !مامان کجاست؟! چند روز می مونی؟!  کی برمی گردی؟-
  

از اون طرف سینا با اینکه با آقای !  رو جوری می گفت که به ماهک بر نخورهاینا
قیافه ی سینا ! احمدی حرف می زد ولی تمام حواسش به حرف های پروانه جون بود

  .اخم هاش تو هم بود و الکی می خندید! به نسبت دیدنی تر شده بود
  
در حالی که جلوی .  میوه و شیرینی برگشتم توی هال و مشغول پذیرایی شدمبا

  :ماهک خم می شدم بلند گفتم
  
  !خونه ی من خونه ی خودته! راحت باش!  تعارف نکن ماهک جان-
  

  : آروم زیر گوشش گفتمبعد
  
  ! صلّ علی محمد، بالی جونت آمد-
  

 این بیت چرت و پرت ها رو از کجا پیدا کردم ولی تو اون لحظه به دردم  دونمنمی
  !خورد
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بیچاره نمی دونست چی کار .  ماهک نشستم و واسش توی ظرف میوه گذاشتمکنار
منم جواب لب خند هاشو با خنده می دادم و . کنه و هی الکی لبخند مسخره می زد
  .توی دلم بهش فحش و ناسزا می گفتم

  
  !تا جون زحمت نکش مرسی یک-
  

  : لبخند زدم و گفتمبهش
  
  !میوه برای هضم خوبه! این حرفا چیه؟!  چه زحمتی عزیزم؟-
  

  : سرمو بردم جلو و گفتمبعد
  
  ! ممکن بود امشب رو دل کنی-
  

  : برگردوندم عقبسرمو
  
  ! بخور دیگه-
  

  : برگشت و با اخم نگام کردسینا
  
  !یستماهک که غریبه ن.  بزار راحت باشه عزیزم-
  

من دارم خودمو واسه تو می کشم اون وقت تو ! بی معرفت! بی شعور!  بر سرتخاک
  !از این دختره ی هر جایی دفاع می کنی؟

  
  !ماهک جان خاله، امشب می ری هتل؟:  جونپروانه

  
  :سینا زود گفت.  یه نگاه به من و بعد به سینا انداختماهک

  
  !نیست پیش ما می مونهماهک که غریبه ! هتل واسه چی؟!  نه مامان-
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سینا ! خب اگه اینطوره این چند روز بیا پیش من که با هم یکم بگردیم:  جونپروانه
یکتا هم که سرش به شرمین گرمه و اصال اهل بازار و خرید ! که همش سر کاره

هم تو یکم حال و هوات . این چند روز با هم می ریم یکم خرید می کنیم. نیست
مگه نه یکتا .  قدم نزدمتهرانلی وقته تو خیابون های خی! عوض می شه هم من

  !جون؟
  

  : تکون دادم و گفتمسرمو
  
البته اینجا هم خونه ی خودته ، تا هر وقت که خواستی !  پروانه جون راست می گه-

  !می تونی بمونی
  

  !نظرت چیه ماهک جان؟:  جونپروانه
  

  : دخالت کردسینا
  
  ! مامان گفتم که اینجا می مونه-
  
  : جون بهش چشم غره رفت و گفتوانهپر
  
من فقط نمی خوام ! این جا و اون جا نداره که!  سینا بزار خودش تصمیم بگیره-

دلم می گیره تو اون خونه ی . تازه منم از تنهایی درمیام! حوصله ش اینجا سر بره
  !به اون بزرگی

  
  :ناچرا گفت!  مونده بود چی بگهماهک

  
  ! مزاحم نباشم؟-
  
ما که با هم تعارف ! یه عزیزم تا هر وقت که خواستی می تونی بمونی مزاحم چ-

  !دیگه از این حرف ها نشنوم ها! نداریم
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ماهک هم .  یک ساعت بعد پروانه جون و آقای احمدی بلند شدن که برنحدود
قبل از رفتن پروانه جون اومد طرف من و سینا و روبه سینا . ناچار باهاشون رفت

  :گفت
  
  !بهت چی گفتم؟ یادته که -
  

  : متعجب گفتسینا
  
  ! چی مامان؟-
  
  ! یکتا باید تا آخرین همین ماه باردار بشه-
  

وقتی رفتن همش منتظر عکس .  سرمو انداختم پایین که یعنی خجالت کشیدممنم
رفت توی آشپزخونه و یه لیوان آب . العمل سینا بودم ولی خدا روشکر چیزی نگفت

  !نکنه باز مثل دیشب بشه؟. کارهاشو زیر نظر داشتماز توی هال همه ی . سرد خورد
  

زود پا شدم و شب بخیر آرومی گفتم و پریدم تو اتاق و درو !  راه فرار بودبهترین
بیچاره نمی دونست . خوشحال بودم که ماهک مزاحم رو بیرون کردم. قفل کردم

  !چه جوری یه راهی واسه موندن پیدا کنه
  

  . ون و تا نیمه های شب هم خونه نیومد صبح روز از خونه زد بیرسینا
  

 "! بابامو می خوام": ده بود که شرمین دیگه زد زیر گریه و همش می گفتساعت
ولی ! می دونستم همش زیر سر ماهکه. هرچقدر گوشی شو می گرفتم خاموش بود

  .غرورم این اجازه رو نمی داد که بهش زنگ بزنم
  

در کمد رو باز کرد و تموم . هم ریخت دوید توی اتاق سینا و همه چیزو بشرمین
رو تختی رو جمع کرد و کتاب هاشو ریخت رو . لباس های سینا رو پرت کرد بیرون

  !می دونستم که همش بخاطر عصبی بودنشه. زمین
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! و همه ی این ها بخاطر من بود.  زود عصبانی می شد و از کوره در می رفتخیلی
با هر حرکتی که می کرد ! ه گرفته بوددخترم این حالت های عصبی رو از من هدی

اون لحظه ای رو یاد آوردم که بخاطر کشتن دخترم دست ! درد دلم بیشتر می شد
 حتی نخواستم جنسیتش رو جبازیاون لحظه هایی که از سر ل! به هر کاری می زدم

  .بدونم
  

 تنش هایی که من زمان بارداری داشتم و درگیر طالق گرفت از سینا بودم بخاطر
توجه نبودم که دارم چی کار می کنم و چقدر توی زندگی بچه م مشکل ایجاد می م

وای که به جای شرمین که خودشو این ور و اون ور پرت می کرد باید سرمو . کنم
  !می کوبیدم به دیوار

  
  : روی صندلی میز آرایش و داد زدرفت

  
  !زنگ بزن بگو بیاد!  من بابامو می خوام-
  

این چیزی بود که از وقتی . اش هیچ وقت برنمی گشتمک.  نگاش می کردمفقط
 ی خواست از رویم!کاش زمان به عقب برمی گشت! برگشته بودم آروز می کردم

 هم افتاد و شکست و نهیبا افتادنش آ...  خورد و افتادچی توالت بپره که پاش پزیم
  ! بد شدلش با دیدن خون حانیشرم..  ش رفت تو پاشکهیچند تا ت

  
! منم داشتم غش می کردم ولی نه.  ی اینا توی چند ثانیه اتفاق افتاد همهشاید

دست و پامو گم کرده بودم و نمی دونستم باید . دویدم سمتش و با ترس نگاش کردم
  .دیگه غرورم مهم نبود. سریع شماره ی ماهک رو گرفتم. چی کار کنم

  
  ! الو-
  
  : فریاد گفتمبا
  
  ! گوشی رو بده به سینا-
  
  !یار پایین صداتو ب-
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  ! گفتم گوشی رو بده به سینا-
  
من و سینا داریم با هم خوش می گذرونیم لطفا !  اگه ندم چی کار می کنی؟-

  ...مزاحم
  

.  رو قطع کردم و سریع شرمین یه باند برداشتم و دور زخمش پیچشدمگوشی
. توی راه فقط گریه می کردم. شرمین رو بلند کردم و به سمت در دویدم

وقتی دکتر . شاید حال من بدتر از شرمین بود. ه زود رسیدم به بیمارستانخوشبختان
 که دکتر جوونی دنمی دونم چقدر گذشته بو. اومد خودمو روی صندلی انداختم

  :اومد باالی سرم و گفت
  
  ! مادر این بچه شمایین؟-
  
  !مشکلی پیش اومده؟!  بله-
  
 ها خون شهی و بخاطر شدهی ضربه دکمیفقط پاش !  خوشبختانه چیز جدی ای نبود-

  !سرمش که تموم شد می تونید ببریدش! امشب می تونه بره خونه! ازش کم شده
  

  : عمیقی کشیدم و گفتمنفس
  
  !می تونم ببینمش؟!  ممنون آقای دکتر-
  
  !فقط بهتره بیدارش نکنین و بزارین بخوابه!  البته-
  
  !متشکرم! حتما!  بله، بله-
  

به دست های کوچیکش سرم وصل بود و . ی سر شرمین رفت و منم رفتم باالدکتر
دستشو . وای که چقدر دوستش داشتم. چشمای قشنگش رو روی هم گذاشته بود

موهای قشنگش رو که روی صورتش پخش شده بود کنار .تودستم گرفتم و بوسیدم
  . زدم و به صورت قشنگش خیره شدم



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

616

  
  ! به حال دخترم سوختدلم

  
چرا باید بخاطر دیدن بابایی ش اینقدر عذاب ! گه باشه نباید مثل بچه های دیچرا

حتی وقتی ! طفلکی دخترم! چرا مادر و پدرش باید از هم جدا شده باشن؟! بکشه؟
بغض کرده بودم سعی داشتم . می خواست بدنیا بیاد من و سینا با هم قهر بودیم

  ! بغض و گریهوداین سه سال فقط برام شده ب. بغضمو خفه کنم
  

خوبیش این بود ! زده و نیم بود که سرمش تموم شد و با هم برگشتیم خونه دواساعت
  !که شرمین هنوز خواب بود و گریه نمی کرد که دلم بیشتر بسوزه

  
درو که بستم می خواستم ببرمش توی اتاقش که .  بغلم گرفتمش و درو باز کردمتوی

ن توی بغلم که با دیدن شرمی. چشمم افتاد به سینا که به محض دیدن ما بلند شد
  .پاش باند پیچی شده نگران اومد طرفم

  
سینا !  اخم کنارش زدم و شرمین رو بردم توی اتاقش و روی تختش گذاشتمشبا

سینا . صورت شرمین رو بوسیدم و از اتاق رفتم بیرون. فقط به شرمین نگاه می کرد
  :پشت سرم می اومد

  
  ! چی شده؟-
  

نمی . خسته بودم. می خواستم برم بخوابم. حوصله ی بحث نداشتم.  ندادمجوابشو
  !ولی خیلی خسته بودم! دونم جسمی یا روحی

  
  : صدای بلند تری گفتبا
  
  ! پرسیدم چی شده؟-
  

  :درو باز کرد و اومد تو.  توی اتاقم و روی تخت دراز کشیدمرفتم
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چرا آینه اتاقم ! می گم چه بالیی سر شرمین اومده؟!  صدامو نمی شنوی؟-
  !شکسته؟

  
  : عصبانیت بلند شدم و جلوش واستادم و داد زدماب

  
اونقدر بخاطرت گریه کرد و بهونه ! باشه بهت می گم! ها؟!  می خوای بدونی؟-

وقتی می گفت بابامو می خوام باید چی کار می ! گرفت که به این روز افتاد
  !هرچقدر بهت زنگ زدم گوشی ت خاموش بود! کردم؟

  
  :تم توی هوا تکون دادمو گفدستمو

  
حاال فهمیدی چی .  به ماهک جونتونم زنگ زدم گفت مزاحم عشق و حالتون نشم-

حاال فهمیدی چی ...  خوردچی و اونور که پاش پنوری ادی پرنقدری انیشرم! شده؟
  !شد؟

  
کاش یه چیزی می گفت که بتونم به بهونه ی .  فقط به حرفام گوش می دادساکت

ولی اون . تا بتونم عقده هامو خالی کنم! اون باهاش دعوا بگیرم و سرش داد بزنم
  !فقط ساکت بود و من گریه می کردم

  
لعنت به ... اه...  کردمیچقدر من زر زر م!  بیرون و باز من موندم و اشک هامرفت

  ...من
  

یه ! نمی دونم کی واسه شرمین یه هدیه خرید.  بعد سینا از خونه بیرون نرفتروز
 که انگار نه انگار چه اتفاقی افتاده و چرا اون شرمین هم! لباس خیلی خوشگل بود
فقط پاش اذیتش می کرد و ! سریع با سینا آشتی کرد! بال رو سر خودش آورده

 سرشو گرم کنه که درد یادش کردسینا هم سعی می . گاهی از درد گریه می کرد
  !بره

  
 گوشی شو.  قهوه درست می کردم که صدای زنگ اس ام اس سینا رو شنیدمداشتم

از طرف ماهک ! نمی دونستم اس ام اس رو باز کنم یا نه؟. روی میز جا گذاشته بود
  !بود
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روی صندلی نشستم و به گوشی سینا که جلوم بود خیره .  کردم بی خیال باشمسعی
روبه روم نشست و داشت اس . سینا اومد توی آشپزخونه و گوشی شو برداشت. شدم

 جا بود که همون لحظه گوشی منم زنگ جالب این. ام اس ماهک جونشو می خوند
  :آزاد بود. خورد

  
  ! به به آقای بی معرفت؟-
  

  .نگاهمو دزدیدم. داشت به من نگاه می کرد.  چشمی به سینا نگاه کردمزیر
  
  ! بی معرفت خودتی که محض رضای خدا یه بار شماره ی منو نمی گیری-
  

  : و گفتمخندیدم
  
  ! حالت خوبه؟-
  
  ! مگه تو دکتری؟-
  
  ! دامپزشکم-
  
  ! همیشه یه حرفی تو آستینت داری؟-
  
  ! ما اینیم دیگه-
  
  ! چه خبر؟-
  
  !از کجا بگم؟!  خبر دارم فت و فراوون-
  
  ! از هر جا که دوست داری-
  

  : کم فکر کردم و بعد بلند شدم و گفتمیه
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  ! یه لحظه گوشی دستت باشه آزاد جان-
  
  !پزخونه زدم بیرون سینا نگاهی انداختم و بلند شدم و از آشبه
  
  ! سینا پیشت بود؟-
  
  !نمی دونم چی کار کنم؟! آزاد دارم دیوونه می شم!  آره-
  
  !چاره ش فقط همینه!  تحمل کن-
  
! اصال غم و غصه های منو ول کن!  تو چیز دیگه ای جز این بلد نیستی که بگی؟-

ونستم واسه تو من فربد رو زن دادم ولی نت! ببینم پیر پسر تو نمی خوای زن بگیری؟
  !کاری کنم

  
  ! کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی-
  

  : مبل نشستم و گفتمروی
  
  ! حاال-
  
  ! این حاال یعنی داری یه کارهایی می کنی-
  
انگار سر یه دوراهی گیر ! ولی احساس می کنم رفتار سینا بهتر شده!  نمی دونم-

قرار بود در ! بگذریم! داریمهرچند هنوز ماهک مزاحمه و هنوز با هم دعوا ! کرده
  !کسی رو بیچاره نکردی؟! مورد تو صحبت کنیم

  
  : خندید و گفتبلند

  
  ...یکتا!  هیچ کس اونقدر مادر مرده نیست که من بیچاره ش کنم-
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  ! می خواد یه چیزی بگه اما نمی تونهفهمیدم
  
  !راحت باش!  چیزی می خوای بگی؟-
  
  ! پرهام پدر شد-
  

شاید ! شاید بخاطر کودکی هامون بود! ز پرهام دلگیر نبودماصال ا!  زدملبخند
! یا بخاطر اینکه اونم مثل من عاشق بود! بخاطر این بود که یه زمانی عاشقش بودم

ولی ! بخاطر اینکه باید بخشید تا بخشیده شد! بخاطر اینکه اونم حق زندگی داشت
! در بزرگ بود؟یعنی گناهم اینق! من که بخشیده بودم چرا بخشیده نمی شدم؟

  !مطمئنا همین طور بود
  
  !صدامو می شنوی؟!  الو یکتا؟-
  
  !دایی شدی؟!  تبریک می گم-
  
  !خواهر زاده م پسره!  آره-
  
  ! ان شاهللا که قدمش مبارکه-
  
  ! تو که ناراحت نیستی؟-
  
  !خبری از سیلوی نداری؟! چرا باید ناراحت بشم؟!  نه-
  
  !منتظر به دنیا اومدن بچشهبی صبرانه .  گاهی بهش زنگ می زنم-
  
  !راستی تو چند سالته؟! خب پیر پسر فعال کاری نداری؟!  مهشید هم همین طور-
  
  !چطور مگه؟!  بیست و شش سال-
  
  !تو چرا ازدواج نمی کنی؟!  آزاد-
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  !من آزادم!  چون نمی خوام پا بند بشم-
  
  ! اینو که خودم می دونم-
  

  : و گفتخندید
  
  ! کاری نداری؟-
  
  !خداحافظ -
  
  ! خداحافظ-
  
 لبخند گوشی رو قطع کردم و می خواستم برم تو اتاق شرمین که سینه به سینه ی با

  .سینا خوردم
  
  ! کی بود؟-
  

  : باال انداختم و گفتمابرو
  
  ! یه دوست-
  

  : هامو گرفت تکون داد و خیلی جدی گفتشونه
  
  !ی گم کی بود؟بهت م! با من کل کل نکن!  ببین یکتا من اعصابم درست نیست-
  
  : عصبانیت گفتمبا
  
  !به قول خودت دوست پسرم بود!  مگه برات مهمه کی باشه؟-
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از اینکه تونسته بودم حرصش بدم خوش !  خواست بهم سیلی بزنه اما پشیمون شدمی
  !حال بودم

  
چطور تو می تونی با ماهک خانم خوش ! خب بزن!  چیه می خوای بزنی؟-

درحالی که می دونم اون هیچ قصد و ! آزاد حرف بزنمبگذرونی ولی من نباید با 
  !از اولش هم نباید می اومدم! من دارم می رم! اصال می دونی چیه؟! نیتی نداره؟

  
.  از چشمام اومد و می خواستم برم تو اتاقم که دستمو گرفت و منو برگردونداشک

  :به مچ دستم که تو دستش بود نگاه کردم و گفتم
  
من نمی دونم چه نقشی تو ! بزار برم! اینقدر عذابم نده! نا دستمو ول کن سی-

  !یا فقط یه مترسکم؟! معشوقه تم؟! زنتم؟! زندگی ت دارم؟
  

خیلی زود چمدونم رو بستم و .  کشیدم و رفتم که وسایل هامو جمع کنمدستمو
  :داشتم می رفتم سمت در که صدام کرد! اومدم بیرون

  
  ! بازم می خوای بری؟-
  

  :با گریه گفتم و برگشتم
  
  !اشتباه بزرگی بود!  نباید می اومدم-
  

  : و چمدونمو از دستم گرفتاومد
  
ولی به تنهایی . می دونم نباید بی خبر می رفتم!  حوصله ی منت کشی ندارم-

  !ببخش! احتیاج داشتم
  
  : پوزخندی گفتمبا
  
  ! تنهایی تو ماهک خانم پر کرد؟-
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  : حوصله گفتبی
  
اگه بری شرمین ناراحت می ! دیگه بی مزه ش نکن! کردم یه بار عذر خواهی -

  !تا خوب شدنش صبر کن! شه
  

ولی . منو بگو که فکر کردم بخاطر خودم می گه بمونم.  برد توی اتاقمچمدونمو
  !کاش حداقل یه کلمه ی امیدوار کننده می گفت. همه ش بخاطر شرمین بود

  
ولی سینا حرفی از رفتن !  می گذشت و حال شرمین هم دیگه خوب شده بودروزها

من هم دیگه بی خیال شده بودم و تالشی برای به دست آوردن دل . من نمی زد
  .سینا نمی کردم

  
سینا با این چیزا زیر بار !  پروانه جون هم برای باردار شدن من بی نتیجه موندتالش

این البته . درگیر کارهای عروسی شون بود. دیگه کمتر سینا رو می دیدم. نمی رفت
  !حدس من بود چون صبح ها زود می رفت و شب ها دیر بر می گشت

  
ولی انگار به شرمین زیاد خوش نمی .  اوقات شرمین رو هم با خودش می بردگاهی

چون همش غر می زد که ماهک رو دوست نداره و همه ش باهاش دعوا می ! گذشت
  اواخر خرداد بود و دو هفته به ! کنه

  
  ! زحمت نکش پروانه جون-
  

  : جون ظرف میوه رو جلوم گذاشت و گفتپروانه
  
  !نوش جان!  چه زحمتی؟-
  

  . زدم و چیزی نگفتملبخند
  
  ! یکتا، گفتم بیای اینجا تا بهت بگم من و احمدی واسه فردا شب بلیط داریم-
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ولی مگه می ! یعنی دیگه باید بی خیال سینا بشم؟! این یعنی چی؟.  نگفتمچیزی
! سینا رو که عاشقش بودم؟! احتی همه چیزو ول کنم؟می شه به همین ر! شه؟

  !شرمین چی می شد؟
  
  ! به سالمتی ان شاهللا-
  

. توی راه نزدیک بود تصادف کنم.  هیچی نگفتم و ازش خداحافظی کردمدیگه
  :راننده ی ماشینی که جلوش ترمز کردم پسر جوونی بود که با صدای بلند گفت

  
  جلوتو نگاه کن دیوونه!  هووووی-
  

  : خودش داد زدممثل
  
  ! دیوونه خودتی-
  
  !خدا شفات بده!  برو بابا-
  

امروز آخرین روزیه که اینجا ! با اعصابی داغون رسیدم خونه.  گاز داد و رفتبعد
. واسه شام خیلی تدارک دیده بودم ولی سینا نیومد. پس نباید خرابش کنم! مهمونم

اونقدر بهونه ی . ود نگاه کردمبه شرمین که روی پام جلوی تلوزیون خوابش برده ب
 عادت کرده بود یا باباش کنارش باشه خترمطفلکی د. سینا رو گرفت که خوابش برد

  !من و سینا و شرمین! هیچ وقت با هم نبودیم! یا مامانش
  
صحنه ی بریدن گردن یه دختر .  فیلم وحشتناکی که پخش می شد نگاه کردمبه

. دم و می خواستم تلوزیون رو خاموش کنمترسیده بو! جوون به دست یه جانی بود
سرمو انداختم پایین ولی صدای جیغ دختره . اگه پا می شدم شرمین بیدار می شد

  .تو گوشم پیچید
  
این .  ترس سرمو بلند کردم و چشمم به خونی که از گردنش می زد بیرون افتاداز

داشت جیغ می دختره که هنوز جون . اولین باری بود که از دیدن فیلم می ترسیدم
  !زد و هم زمان با جیغ دختره در باز شد و منم جیغ زدم
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چشم هامو که باز . چشم هامو بسته بودم و نفس های عمیق می کشیدم!  آهستهولی

  :کردم چشم های قشنگ و نگران سینا رو جلوی صورتم دیدم
  
  ! تو که جراتش رو نداری چرا این چیزا رو نگاه می کنی؟-
  

  :فس می زدم گفتم که نفس ندرحالی
  
  !با این سن کمش از این چیزا نگاه می کنه!  تقصیر شرمین بود-
  

 شد و رفت برام یه لیوان آب آورد و کنارم نشست و نگاهی به صورت شرمین بلند
  :انداخت و گفت

  
گاهی وقت ها فکر !شرمین هم مثل خودته!  تو که از این چیزا خوشت می اومد-

اگه با چشمام نمی دیدم هیچ وقت باور ! یزا نمی ترسهمی کنم چرا شرمین از این چ
  !نمی کردم که یه بچه ی چهار ساله اینقدر دل و جرات داشته باشه

  
 رو از روی پام بلند کرد و بردش توی اتاقش و برگشت و خودشو روی مبل شرمین

انگار ! سرشو به پشتی مبل تکیه داد و ساعدش رو گذاشت رو پیشونیش. پرت کرد
دیگه به ! ر درد داشت چون اخم کرده بود و حالت صورتش عوض شده بودبازم س

  .سردرد هاش عادت داشتم
  

  : خواستم برم بخوابم که آروم گفتمی
  
  !یکتا؟-
  

  : که نیم خیز شده بودم دوباره نشستم و گفتمدرحالی
  
  !چیزی می خوای؟-
  
  !مامان و بابا فردا می رن-
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  : لحظه سکوت کردم و بعد گفتمچند

  
  !منم باید برم! می دونم! رهآ-
  
  : چشمای خمارش نگام کرد و گفتبا
  
! کاش پام می شکست و نمی اومدم عروسی متین! کاش هیچ وقت ندیده بودمت-

  ....من.... من 
  

  : که گوشه ی چشمم جمع شده بود رو با پشت دست پاک کردم و گفتماشکی
  
  !غروری برام نموندهمن دیگه ! سینا هنوزم اگه بگی بمون می مونم! تو چی؟-
  

  :با دردی که توی صدام پیدا بود گفتم.  نگام می کردساکت
  
ال اقل یه ! یه جوابی بهم بده! این سکوتت دردمو بیشتر می کنه! منو منتظر نزار-

اگه منو می ! اگه دوستم داری بگو! تو می خوای من برم یا پیشت بمونم؟! چیزی بگو
نزار ! گرم نه بگو تا همین اآلن از اینجا برما! بزار زودتر راحت بشم! خوای بگو

  !بیشتر از این وابسته شم
  

  . ساکت بود و چشم هاشو بسته بودهنوز
  
یعنی بود و نبود من واست هیچ فرقی ! یعنی گفتن یه آره اینقدر برات سخته؟-

! خواهش می کنم! حرف بزن سینا! یه تصمیمی بگیر تا قلبم یه ذره آروم شه! نداره؟
  !دوستم داریبگو که 

  
با گریه . چیزی که کاش هرگز نمی شنیدم! ولی یه چیز دیگه! چرا گفت!  نگفتولی
  :گفت

  
  !هرچی بین ما بوده دیگه تموم شده! اینجا نمون! برو! همین اآلن برو یکتا-



  باد ما را با خود خواهد برد

 

goldjar/me.Telegram  

 

627

  
وسایل هامو برداشتم و .  که هق هق می کردم بلند شدم و رفتم توی اتاقدرحالی

. هردومون گریه می کردیم.  بود و رفتنمو نگاه می کردهمونجا نشسته. زدم بیرون
  :توی چشم های قشنگش نگاه کردم و زیر لب گفتم

  
  !دوستت دارم-
  

حتی وقت واسه خداحافظی از . از نگاه خیسش دزدیم از خونه زدم بیروننگامو
با اینکه تابستون . هوای خنک بیرون که بهم خورد یکم آروم تر شدم. شرمین نداشتم

  ! بود ولی هوا خیلی خنک بودرسیده
  

خسته و کوفته . تا صبح توی خیابونها چرخ زدم.  ماشینو زدم و سوار شدمدزدگیر
مامان درو برام باز کرد و با دیدن حال و روزم و چمدونم همه چیز ! برگشتم خونه

  .یک راست رفتم توی اتاقم و خوابیدم. دستگیرش شد و چیزی ازم نپرسید
  
. مهمون داشتیم. از پایین سر و صدا می اومد. ه بیدار شدمنزدیک غروب بود ک.

با اینکه حوصله نداشتم ولی ادب بهم اجازه نمی . خونواده ی آقای نوذری بودند
با لبخندی که سعی . لباس مناسبی پوشیدم و موهامو مرتب کردم! داد نرم پیششون

سالم و احوال پرسی  و خانم نوذری آقابا . می کردم طبیعی به نظر بیاد رفتم پایین
با هم مشغول صحبت بودیم و من متوجه گذشت . کردم و بین عسل و عرشیا نشستم

  .زمان نشدم
  

  : چشمم به ساعت افتاد با صدای بلندی گفتموقتی
  
  !وااای-
  

  !چی شد؟: عرشیا
  

  : کردم خونسرد باشمسعی
  
  !ی خوامعذر م! متاسفم من باید زود برم! یکی از آشناهامون امشب پرواز داره-
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 رفتم توی اتاقم و سریع آماده شدم و بعد از خداحافظی و کلی تعارف تیکه پاره بعد

بابا خونه نبود و ماشین مامانم که . کردن تازه یادم اومد که سوییچمو گم کردم
  ! خراب بود

  
یاد شبی که پروانه جون .  یه تاکسی گرفتم و به سمت فرودگاه حرکت کردمناچار

اما امشب ! من بودم و سینا و شرمین. اون شب هم دیر کردیم. فتادمقرار بود بیاد ا
  !سعی کردم فکر و خیال رو کنار بزارم! شرمین نبود و پیش امیر مونده بود

  
سینا سعی می کرد نگام .  شکر پروازشون تاخیر داشت و به موقع رسیدمخدارو

!  کرده بودنسارا و آرمین نیومده بودن و توی خونه باهاشون خداحافظی! نکنه
پروانه جون بعد از . فقط سینا اومده بود! شرمین هم طبق معمول پیش امیر بود

  :بوسیدن هردومون روبه سینا گفت
  
می دونم کار یکتا ! من می دونم که شما از هم جدا شدین! سینا یکتا رو تنها نزار-

  !اشتباه بود ولی من بهت بخشیدن رو هم یاد دادم
  

آقای احمدی دستشو گذاشت رو شونه ی !  چیزی نمی گفت سرش پایین بود وسینا
  :سینا و گفت

  
نزار شرمین اذیت ! من ماهک رو خیلی دوست دارم ولی اون به دردت نمی خوره-

  !اون حقشه که پیش پدر و مادرش باشه! بشه
  

از فرودگاه رفتم !  پروانه جون و آقای احمدی رفتن و موندیم من و سینابآلخره
حد اقل یه بوق ! سینا با سرعت از کنارم رد شد. گرفتم یکم قدم بزنمبیرون و تصمیم 

  !می زدی
  

با دستش اشاره زد که بیام و سوار !  لحظه بعد دنده عقب گرفت و جلوم ایستادچند
  .سوار شدم! دیدم اگه نرم عصبانی می شه. بوق زد. اعتنایی نکردم. شم

  
  : دقیقه بعد جلوی یه کافی شاپ نگه داشت و گفتچند
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  !با یه قهوه موافقی؟-
  

. سینا سفارش کیک و قهوه داد.  هیچ حرفی پیاده شدم و با هم داخل شدیمبدون
  :یکم از قهوه مو خوردم که گفت

  
  !من مجبور بودم بزارم که بری! از دست من ناراحت نباش-
  

  : کردم و گفتمنگاش
  
  !ناراحت نیستم-
  
  : دستش زیر چونه مو گرفت و سرمو بلند کردبا
  
  !ولی چشمات یه چیز دیگه می گه-
  

  : حوصله گفتمبی
  
  !مامان نگرانم می شه! بهتره بریم! دست از سرم بردار سینا-
  
  !چرا قهوه تو نمی خوری؟-
  
  !میل ندارم-
  

یه پسر و دختر !  شد و صورت حساب رو داد و از کافی شاپ اومدیم بیرونبلند
شون می کردم که صدای سینا با نگاهم دنبال! جوون با خنده از جلومون رد شدن

  :منو به خودم آورد
  
  !چرا سوار نمیشی؟-
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 شدم و به این فکر کردم که چرا سینا با یه دست پس می زنه و با دست دیگه سوار
  !پیش می کشه؟

  
. خاموشش کردم. این کارهاش بیشتر حرصمو در می آورد.  آهنگ شاد گذاشتیه

  :سینا با تعجب نگام کرد و گفت
  
  !ی کنی؟چی کار م-
  
سی دی و درآوردم و درحالی که از پنجره به بیرون پرتش می .  روشنش کردو

  :کردم گفتم
  
  ! حوصله شو ندارم-
  
  :زیر لب گفت.  حرص دنده رو عوض کرد و سرعتشو زیاد کردبا
  
  !فکر کردی کی هستی؟-
  
  : دفعه داد زدمبه
  
  !هرکی که هستم به تو ربطی نداره-
  

  .ه باشم نمی کرد صداشو شنیدفکر
  
  !نگه دار! نمی خوام بیشتر از این خرد شم! دیگه نمی زارم مسخره م کنی-
  

  : روی دستگیره گذاشتم و گفتمدستمو
  
  !گفتم نگه دار-
  
  !بچه نشو یکتا-
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  : زدمداد
  
  !بهت می گم این ماشین لعنتی رو نگه دار-
  

انگار ! نشدهرچقدر سعی کردم درو باز کنم .  رو قفل کرد و سرعتشو زیاد کرددرها
سینا که دید من دست از تالش برنمی دارم ماشین و نگه داشت و . دیوونه شده بودم

  :قفل در ها رو باز کرد
  
تو که رفتنو خوب ! ؟ حاال در بازه راحت برو!مگه نمی خواستی بری! برو دیگه-

  !بلدی
  
 و دستامو گذاشته بودم روی صورتم! یه دفعه زدم زیر گریه.  کارم پشیمون شدماز

  .گریه می کردم
  

. سرشو بلند کرد و نگام کرد.  گذاشته بودم روی صورتم و گریه می کردمدستامو
  :اشکهامو پاک کرد و با لحن آرومی گفت

  
چرا نمی زاری راحت ! چی از جونم می خوای ظالم؟! چرا اینقدر اذیتم می کنی؟-

با !  تر می کنیبا بودنت چشم هامو! خسته شدم! یکتا من دیگه طاقت ندارم! باشم؟
وقتی هستی اذیت ! نمی دونم می خوام بمونی یا نه! رفتنت غصه هام بیشتر می شه

! اه!  عاشقت باشم یا ازت متنفر باشمدنمی دونم بای! می شم، وقتی می ری پشیمونم
نمی ! وقتی می ری دلمم باهات می ره! کنارمی و آرزو می کنم بری! لعنت به تو

  !ی دونمنم! دونم می خوامت یا نه
  

  : روی فرمون کوبوند و گفتدستشو
  
خودمم نمی ! دوستت دارم ولی هنوز مرددم! بخدا از این بالتکلیفی خسته شدم-

اما اآلن می خوام که ! یه روز می گم برو، یه روز می گم بمون! دونم چم شده
  !مال من! فقط مال من باش! فقط اینو می دونم که می خوام باشی! باشی

  
  : بغض گفتمبا
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  !فقط تو بخواه! واسه همیشه! هستم سینا-
  

نمی دونم چند دقیقه گذشت که سینا به ! چقدر آغوشش گرم بود.  بغلم کردمحکم
داشت سمت خونه ی . ماشین رو روشن کرد. خودش اومد و منو از خودش جدا کرد

به مامان اس ام اس زدم و گفتم که . لبخند محوی روی لبم نشست. خودش می رفت
  !مشب نیام خونهشاید ا

  
سینا ! داخل که شدیم همه چیز مرتب بود.  جلوی در نگه داشت و پیاده شدیمسینا

  :خودشو روی مبل انداخت و شقیقه هاشو گرفت تو دستاش و گفت
  
  !می شه قرص هامو بیاری؟-
  

دو تا قرص رو بدون آب .  توی اتاقش و قرص هاشو با یه لیوان آب براش بردمرفتم
  :موهاش کشیدم و گفتمدستی به ! خورد

  
  !سینا؟-
  
. سرمو گذاشت روی سینه شو با موهام بازی می کرد.  چشم های خمارش نگام کردبا

  :سرمو بلند کرد و چشم هامو بوسید! اشک از چشمام چکید روی بلوزش
  
  !قول بده! بهم قول بده! هیچ وقت! دیگه نباید گریه کنی-
  

  : اشک هامو پاک کردم و گفتمسریع
  
  !ی دمقول م-
  

  : پیشونی مو بوسید و گفتاینبار
  
  !دیگه ترکم نکن! دوستت دارم یکتا-
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  !دیگه هیچ وقت این کارو نمی کنم-
  

. اومد روم و شروع به بوسیدن لبهام کرد.  بغلم کرد و منو خوابوند روی مبلمحکم
ولی عمر خوشبختی های من . اونقدر عاشقانه می بوسید که داشتم پرواز می کردم

لب هاشو از لبام جدا کرد و از روم بلند شد انگار که داشت با خودش . وتاههخیلی ک
  :حرف می زد گفت

  
  !من نمی تونم! نه-
  

  : گذاشتم روی دستشو گفتمدستمو
  
  !من تو رو می خوام و تو هم منو! چرا سینا؟-
  

  : بغلم کردبازم
  
  !قول بده وقتی من رفتم گریه نکنی-
  
  : تعجب گفتمبا
  
  !ا بری؟مگه قراره کج-
  
یکتا اگه ! اه! تو می تونی بدون من باشی! فقط قول بده که بخاطر من گریه نکنی-

من نمی خوام ! حتی زبونم هم قادر به گفتنش نیست! بدونی چقدر دوستت دارم
  !من نمی تونم! ازت جدا شم یکتا

  
  !واضح حرف بزن! سینا چی میگی؟-
  

  :گفت لحظه سکوت کرد و بعد با صدای خیلی ضعیفی چند
  
یه تومور ! سردرد هام بخاطر همینه! یه تومور تو سرم دارم! من رفتنی م یکتا-

  !بدخیم
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  !نمی فهمیدم سینا داره چی می گه!  بودمگیج

  
 روز دیگه سیلوی زایمان می کرد از سینا خواستم که دنبال کارها برای رفتن به چند

سیلوی صاحب . لیس بودیمچند روز بعد من و سینا و شرمین راهی انگ! انگلیس بیفته
  !من که می خواستم پسرشو قورت بدم از بس که ناز بود. یه پسر خوشگل شده بود

  
 هم عاشق شرمین شده بود و خیلی خوشحال بود که من تونستم دوباره سینا سیلوی

خیلی از . آزاد رو هم دیدیم و سینا و آزاد با هم آشنا شدن. رو مال خودم کنم
با همه گرم می گرفت و ! کال آزاد همین طوری بود.  بودهمدیگه خوششون اومده

  !سریع با همه دوست می شد
  

 هم خیلی آزاد و سیلوی رو دوست داشت و با اینکه پسر سیلوی خیلی شرمین
  !کوچولو بود ولی همش باهاش بازی می کرد و می بوسیدش

  
طراتم رو توی فرودگاه آزاد ازم قول گرفت که دفتر خا.  هفته ی بعد برگشتیمیه

  .منم بهش قول دادم که یه روزی این کارو بکنم. براش بفرستم
  

سینا دلش می خواست بیشتر .  که اذیتم می کرد سردرد های زیاد سینا بودچیزی
روز به روز ضعیف تر می ! وقتمون رو با هم باشیم برای همین کم تر می رفت مطب

غر شده بود اما هنوزم هرچند خیلی ال. شد و بیشتر از اون من عذاب می کشیدم
  !خوشگل و جذاب بود

  
شرمین هم انگار فهمیده بود یه غم !  هر روز واسه من و شرمین کادو می گرفتتقریبا

کمتر شیطونی می کرد و همش دورو بر سینا ! بزرگ تو دل من و سینا وجود داره
  .مرداد ماه هم رفت و شهریور جاشو گرفت. می پلکید

  
صدای شر ! یازده و نیم بود! به ساعت نگاه کردم! ولدم بود بود و فرداش تچهاردهم

شرمین از بس اصرار کرد که . شر بارون و باد تندی که می وزید از بیرون می اومد
! بره زیر بارون آخرش خسته شد و همونجا روی کناپه جلوی تلوزیون خوابش برد

 روی هرچند سعی می کرد به! احساس می کردم سینا حالش اصال خوب نیست
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چون نمی خواستم اذیتش کنم و بیشتر از این خسته بشه بهش گفتم که ! خودش نیاره
صد ! ده بار! نمی دونم چند بار. پا شد و رفت پیشونی شرمین رو بوسید! بره بخوابه

  :رفتم و دستشو گرفتم. از این کارهاش دلم می گرفت! هزار بار! بار
  
  !بیدارش می کنی!  سینا جان بسه دیگه-
  

می خواست یه . با عشق نگام کرد!  رو بردم تو اتاقش و برگشتم پیش سینامینشر
رفت توی ! توی چشم هاش هزار تا حرف نگفته بود! چیزی بگه اما انگار پشیمون شد

چند لحظه بعد ! آشپزخونه و نمی دونم چند تا قرص رو با هم خورد و رفت تو اتاق
  ! رو گذاشته بود روی پیشونی شعدشساچشم هاشو بسته بود و ! منم رفتم توی اتاق

  
  ! سینا؟-
  

  : حال گفتبی
  
  ! جانم؟-
  

  : انداختم تو بغلش و اونم سرمو بوسیدخودمو
  
  ! چی می خوای قربونت برم؟-
  
  ! تو رو-
  

  : نوازش داد و زمزمه کردموهامو
  

   شب کوچک من، افسوسدر
   با برگ درختان میعادى داردباد
  ت شب کوچک من دلهره ى ویرانیسدر
  

   کنگوش
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  ! ظلمت را مى شنوى؟وزش
   غریبانه به این خوشبختى مى نگرممن
   به نومیدى خود معتادممن

  
   کنگوش

  
  ! ظلمت را مى شنوى؟وزش

   شب اکنون چیزى مى گذرددر
   سرخ است و مشوشماه

  
   بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن استو
  

   همچون انبوه عزادارانابرها،
  ن را گوئی منتظرند ى باریدلحظه
   اى و پس از آن هیچلحظه
   این پنجره ى شب دارد مى لرزدپشت

  
   زمین داردو
  

   مى ماند از چرخشباز
   این پنجره یک نامعلوم استپشت

   من و توستنگران
   سراپایت سبزاى

  
   هایت را چون خاطره اى سوزان، در دستان عاشق من بگذاردست

  
   را چون حسى گرم از هستىولبانت

   نوازش لب هاى عاشق من بسپاربه
  

   ما را با خود خواهد بردباد
   ما را با خود خواهد بردباد
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   ما را با خود خواهد بردباد
   ما را با خود خواهد بردباد

  
  

منو توی بغلش گرفته بود و با دستای بی رمقش .  و روی لبشو بوسیدمبرگشتم
دهنش خارج می شد با صدای آرومی که به سختی از ! موهامو نوازش می داد

  :گفت
  
  !مواظب خودت و دخترمون باش!  تولدت مبارک عشق من-
  

ساعت ! به ساعت نگاه کردم! منظورش از این حرف ها چی بود؟!  شده بودمگیج
  :توی چشم هام نگاه می کرد. دوباره به سینا نگاه کردم! دقیقا دوازده بود

  
  .دارم... دوستت-
  

می خواستم تا جایی که . این امکان نداره! نه! رفت؟...  نفس بلند کشید و بعدیه
  :مثل دیوونه ها تکونش دادم. می تونستم داد بزنم

  
یه ! سینا ترو خدا پاشو! سینا خواهش می کنم! پاشو! عشق من... سینا...  سینا-

هرکاری که ! از این به بعد هرچی تو بگی. دیگه اذیتت نمی کنم... سینا! حرفی بزن
نه ! ازت خواهش می کنم! سینا التماست می کنم! و خدا پاشوتر! تو بگی می کنم

این دفعه هم ! تو همیشه مهربون بودی! تو نمی تونی اینقدر بی رحم باشی! سینا
سینا جونم ! سینا ی من! من هنوز بهت احتیاج دارم! مهربون باش و برام دل بسوزون

  !پاشو
  

نمی ! و پلک نمی زدتوی چشمام خیره شده بود !  اون فقط نگام می کردولی
هردومون به ! منم نمی خواستم چشم هاش بسته شه! خواست نگاهشو ازم بگیره

چرا قلب مهربونش دیگه نمی . سرمو روی سینه ش گذاشتم! همدیگه نگاه می کردیم
  :ضجه زدم! زد؟

  
  !اگه پا نشی گریه می کنم!  سینا-
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ت به حرف های سینا هیچ وق. نمی تونستم جلوی اشک هامو بگیرم.  می کردمگریه

هیچ .  دونم چقدر گریه کردمنمی !حتی وقتی ازم خواست گریه نکنم. گوش ندادم
  !فقط چشم های معصوم سینا بود که به من خیره شده بود! چیز یادم نمیاد

یادم نیست که کی منو !  دونم چند وقت توی بیمارستان روانی بستری شدمنمی
هر لحظه، ! نم این بود که فقط با سینا بودمتنها چیزی که می دو! برگردوندن خونه
ولی نمی دونم چرا طفلکی دخترم ! شرمین هم می اومد پیشمون! هر جا کنارم بود

  !اینقدر ناراحت بود
  

! مگه چی شده بود؟! چرا گریه می کرد؟! گریه می کرد.  روز سارا اومد پیشماون
  :سرش داد زدم

  
اون از ! بسه دیگه!  واسش گریه کنهسینا نمی خواست کسی!  چرا گریه می کنی؟-

  !گریه ی دخترا بدش می اومد
  

  : بغلم کرد و گفتسارا
  
  !دیگه گریه نمی کنم...  باشه یکتا-
  

می خواستم ! قلبم درد گرفت! یه دفعه یادم افتاد که چی شده!  سینا رو می دادبوی
  :آروم گفتم! برم پیشش

  
  ! سارا منو ببر سر خاکش-
  

  :صورتمو بوسید و گفت. ریع اشک هاشو پاک کرد بلند کرد و سسرشو
  
  .همین اآلن با هم می ریم!  قربونت برم-
  

بیچاره از اینکه من قبول کرده بودم که سینا دیگه نیست .  سریع رفت بیرونبعد
  :روبه سارا گفتم. با هم رفتیم پیش سینا! خوشحال شده بود
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  !قبرش کجاست؟!  می خوام باهاش تنها باشم-
  

  :روم گفت آخیلی
  
  !یه قبر تنها زیر یه درخت بید!  آخرین قبر-
  

به ! چند تا برگ روی قبرش بود! رفتم سر خاکش! باد شدیدی می وزید.  شدمپیاده
توی دلم ازش خواستم مواظب سینا ی ! درخت بیدی که باالی قبرش بود نگاه کردم

یب بود با آرامشی که برای خودم هم عج. روی سنگ قبرش رو خوندم! من باشه
  :گفتم

  
می دونی تو این ! سینا من نرفتم که بعدش تو بری!  سینا این رسمش نبود بی وفا-

! ببین! ولی این جوری؟! تو عاشقم کردی سینا! خودت! آره! بازی که برنده شد؟
! اآلن پنج ماه از اون شب لعنتی می گذره! مثل همیشه بی وفا! عشقت! یکتا! منم

. حتی حاال هم که اومدم دست خالی ام. ات گذاشتمهمیشه تنه! بازم دیر کردم
منو ببخش که اینقدر ! مثل همیشه تو می بخشی! حتی یه شاخه گلم نیاوردم! ببین

چرا باید تاریخ تولد من ! راستی سینا! می دونم دلت خیلی بزرگه. بهت بدی کردم
 می خواستی! می خواستی چی رو بهم ثابت کنی؟! چرا؟! روی سنگ قبرت باشه؟

  !چرا ساکتی؟! حرف بزن دیگه!  به یادت باشم؟یشهبهم بگی که هم
  

  :دیگه آروم نبودم. برش می کوبیدم روی سنگ قدستمو
  !بگم بابایی ت کجا رفته؟! من چی باید به شرمین بگم؟! یه چیزی بگو!  حرف بزن-
  

  ! اونقدر شدید بود که موهام رو جلوی صورتم پخش کرده بودباد
یه روز ! باد تو رو با خودش برد! آره سینا! ن شب هم باد می اومداو!  یادته سینا؟-

  !مطمئن باش! خیلی زود! منو هم میاره پیش تو
  

  : اسمش رو بوسیدمروی
  
دیگه نیستم تا اشک تو ! دیگه من پیشت نیستم که اذیتت کنم!  آروم بخواب سینا-

  !چشم های قشنگت که حاال بسته شده جمع بشه
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  : گفتم عمیقی کشیدم ونفس

  
  ! فعال خداحافظ-
  

به حالت . چند لحظه همونجا منتظرش ایستادم!  برگشتم سارا توی ماشین نبودوقتی
  :دو اومد و گفت

  
  ! ببخشید معطل شدی-
  

اونم . ازش خواستم منو برسونه خونه ی سینا.  نداشتم بپرسم کجا رفتهحوصله
  !مسیرشو عوض کرد و نیم ساعت بعد جلوی در نگه داشت

  
  :سارا با نگرانی گفت.  شدمهپیاد

  
  ! مطمئنی نمی خوای باهات بیام؟-
  

از حیاط . کلید رو انداختم توی درو بازش کردم.  هامو بستم و بهش لبخند زدمچشم
داخل خونه که شدم همه جا بوی سینا رو می . که می گذشتم همش به یاد سینا بودم

  .بهش خندیدمبرگشتم و . دستشو از پشت سرم انداخت دور گردنم. داد
  

به جایی که سینا اون شب دراز . روی تخت دراز کشیدم! رفتم تو اتاقش!  نبوددیگه
بالشش رو بوسیدم و با . کشیده بود و به چشم هام خیره شده بود دست کشیدم

  :صدای بلند گفتم
  
  ! دوستت دارم سینا-
  

لی پنج ماه و. انگار همون لحظه داشت اتفاق می افتاد.  لحظه ها اومد تو ذهنماون
خیلی اتفاق ها توی این پنج ماه افتاده بود که من بهشون ! دقیقا پنج بود! پیش بود

توی مدتی که توی ! بچه ی مهشید و نیما به دنیا اومده بود. توجه نکرده بودم
از لحاظ .  از همه عذاب کشیده بودبیشتربیمارستان روانی بودم شرمین عزیزم 
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چون همه ! ید همه ی زندگی م رو به پاش می ریختمبا! روحی داغون تر از من بود
 شدم و عکس خودمو سینا رو که کنار تخت بود رو بلند !ی زندگی م اون بود

  :بوسیدمش و بهش گفتم. برداشتم
  
خودت گفتی باد ! باد منو هم میاره پیش تو!  یه روزی می رسه که منم میام پیشت-

  !ما را خواهد برد
  
چشمم به دفتر خاطراتم که روی . ستقیم می رم تو اتاقم خونه که برمی گردم مبه

دفترم رو باز می . قول داده بودم برای کسی که منتظرشه پستش کنم. میزه می افته
. بی اختیار شروع به خوندنش می کنم! کنم و چشمم روی سطورش سر می خوره

 چند خط دیگه به چند صفحه ی آخرش اضافه! خاطرات ده سال اخیر زندگی مه
  :می کنم

  
چون دیگه چیزی !  آزاد عزیزم فکر می کنم زمانش رسیده که به قولم عمل کنم"

به ! اآلن تنها چیزی که برام مهمه شرمین! نمی تونه زندگی مو تا سال ها تغییر بده
  "!خدانگهدار! امید اونه که زنده ام

  
   )انیپا( 

  
  1390زمستان 

  ی قربانکالله
  

  : کتاب ساخت

  ی سقراطدیفر

  96 زیییپا
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