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  عاشقانه : ژانر
  

  5:  فصل تعداد
  

  ی. ا شبنم: نویسنده 
   Farid.s : کتاب ساخت

  
  جلد دوم این رمان را از کانال کتاب تلگرام ما دانلود فرمایید

  
   کتاب ما در تلگرامکانال

goldjar/me.Telegram  
  

***  
  :  داستان درباره

  

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

 ی برن تونکهیا... شرطکی به ی ولکننی میونا رو راض بالخره ای ولشنیمواجه م
 ی زندگی ولکننی هم قبول منیلی و آسنای... کننی زندگنیلی آی پسر عمه یخونه 

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

***  
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  :مقدمه 
  

   دوست دارم و به همه خواهم گفتتورا
  

   که گذر کرد به شبیمی نبه
  

   شبهی دیخش که دریی شبهابه
  

   بلندداری شب و روشن و پاک و به سپبه
  

  شی ترک کند النه خونی پرستو که غمگبه
  

   همه خواهم گفتبه
  

  دیرقصی تو می مانهی که به پی شراببه
  

  و تو را مست کند شب همه شب
  

  یگذری به هر کوچه که تو ممن
  

   که پر از خاطره هاستیی هاکوچه
  

   به همه خواهم گفتو
  

  دارم دوست تورا
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   )1فصل ( 

  
  . گهیاه زود باش د.  خدایوا-
  

 ذره هی نترنتی انی االنم منتظرم تا بالخره اکردنی کنکور و اعالم می هاجهی نتامروز
مثل .....  ـــــشیا. نمی صاحابو ببی بی جهی نتنیسرعتش بره باالتر بلکه بشه ا

 من فتمینه که باز پس ب کرده االخی خدا دستو پام ی واشهی که داره درست منیا
  ....  نگاه کنم که تونمینم
  
  بــــــــــــــهزاد........ بهزاد -
  

  . اتاقی تودنی نگران پری با چهره هااسی باز شد و بهزاد و مامانو الییهوی اتاق در
  
   ؟ی داد راه انداختغوی جی طورنی که ای شد؟قبول نشدی چ-اسیال
  
  .نی ببایبهزاد تو ب. نمی ببتونمی کرده نمخیدستوپام . نه-
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 اگه ای خدایوا.  زدمی چه گندنهی و ببنهی بشادی بلند شدم تا بهزاد بی رو صندلاز
 ی ها ولکنمی نمتی اذادیز.  نکنمتی اذادی رو زی کسگهی ددمیقبول شده باشم قول م

 نیی که باز سرعتش اومده پانیآااااخ مثل ا. ندارهیبی عگهی که دکمی
 شدم انگار اونم استرس داشت چون با پاش رهیهره بهزاد خبه چ. اهـــــــــه

 بودم که فقط دوسال ازم بزرگتر بود کمی کوچییبهزاد دا.  ضرب گرفته بودنیرو زم
 ی بود ولطونی بودم چون مثل خودم شرو شیمی صمشتریو از داداشمم باهاش ب

اور خوبو  مشکی برام حکم شهی همنی همی داشت  برایی باالیلی درک خنیباوجود ا
 ی،چشمایی خرمایموها.  شدمرهی خاسی برداشتم و به الزادچشم از به. داشت

 که داشت رفتارش ی برخالف چهره خوشگلو جذابی بلندو چارشونه ول،قدیعسل
 امرزمی اخالقش به آقاجون خدابنی که اشدی و خشک می جدیلی اوقات خیگاه

 ل چهار سااسیت داده چون ال عصا قورمیگفتی منو بهزاد بهش منی همیرفته بود برا
 ی مهربونیلی خیلی وجود قلب خنی با ایاز من و دوسال از بهزاد بزرگتر بود ول

 لبخند هی االن که داشت با نی مثل همدادی می بهم دلگرمیلی اوقاتم خیداشت و گاه
با . پس آروم باشی تو قبولدونمی من مگفتی با نگاش بهم مکردویمهربون نگام م

  .ه سمتش برگشتم بهزاد بیصدا
  

  . اومد صفحشای ب؟ییکجا..... سنـــــــای -بهزاد
  
  . خودت نگاه کن بهم بگوکنمینه من نگاه نم-
  

 قرن هی که برام مثل هیبعد چند ثان. نمی رو تختم نشستم تا اصال صفحه لب تابو نبرفتم
  گذشت بهزاد رو به من کرد و گفت 

  
 نشه ی گفتن تا سه نشه بازمیه از قد نداربی عی امسال سال اولت بوده ول-بهزاد

  .زمی عزی وقت دارگهیپس هنوز دوبار د
  
   ....... یعنی-
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 ری وخودشونو تا زخوردنی گونم سر می رونطوری باز مونده بود و اشکام همدهنم
. کردی به منو بهزاد نگاه میبه مامان نگاه کردم که داشت با ناباور. رسوندنیچونم م

 نگاه به صفحش هی که نیبعد ا. فت تا خودش چک کنه به سمت لب تاب راسیال
 ومدی واسش چشم و ابرو میبهزاد ه. انداخت برگشت و با تعجب به بهزاد نگاه کرد

 ؟ی اگه راست گفته باشه چی سوار کرده ولی کلکهی بهزاد موزمار نی بازم ادمیفهم
 کردمو از اشکامو پاک.  باش و خودت نگاه کن و مطمئن شوی چته؟ پاشو قوسنای یه

بهزاد .  که روش لب تابم بود رفتمزمی محکم به سمت میجام بلند شدم و با قدم ها
  .ستادی  بلند شدو روبروم واامی دارم مدی دیتوق
  

   ؟ینی ببیخوای رو می کجا؟چ-بهزاد
  
  .شهی باورم نمنمیمن تا خودم نب-
  

  . ندارمیرستار من حوصله پفتهیباز االن فشارت م. ینی ببذارمی من نمری نخ-بهزاد
  
  . حالم بد نشهدمیبرو کنار قول م. ی مواظب منشهیحاال نه که تو هم-
  

  .....کنهی کمکت مادی عمه نداشتت مشهی هم؟ی پس چ-بهزاد
  
 ی کاسش هست برامی نری زی کاسه اهی دمی که راه انداخته بود فهمی سخراننی ابا

زدم به صفحه لب تاب و  و زل ی رو صندلدمی دستش رد شدم و پرری از زعی سرنیهم
  . خودم خوندمیبلند بلند برا

  
  ...دانشگاه تهران..یرشته پزشک.. رتبه ..  فرهمند شماره سنای-
  

 هی دانشگاه تهـــــــران؟ ی نوشته؟ من قبول شدم اونم پزشکی چنیا ... ها
  . بغل ماماندمی و پردمی کشی بنفش از خوشحالغیج
  
  ؟شهیباورت م.  مامان قبول شدم یوا-
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  ؟یمگه بهزاد نگفت قبول نشد-مامان

  
 و برگشتم رونی کرده  از بغل مامان اومدم بی بهزاد افتادم که چه نامردادی تازه

 من ی از حواسپرتدمیفهم.  دوروبر اتاقو نگاه کردم نبودی هرچیول. طرف  بهزاد
 و از پله ها سر خوردمو رونی از اتاق اومدم بعیسر.  شدهمیاستفاده کرده و ج

 یده بودم چون داشت آروم از پله های که به موقع رسنیمثل ا. اطی تو حدمییدو
 که متوجه نشه پشت سرش ی طوریواشکیمنم . رونی تا بره برفتی منیی پااطیح

 ی ولستادی واخیسرجاش س.  با دوتا انگشتم زدم به شونشدمی بهش رسیوقت.رفتم
  .  به چشماش شدمرهی و خستادمیدست به کمر رفتم روبروش وا.برنگشت

  
   فرصت دارم آره؟گهیکه هنوز دو بار د-
  

 یلی تا با رتبه خکنمی دفعه کمکت منی خودم اای اصال ناراحت نباشزمی آره عز-بهزاد
 کرد شهی چه می ولی و به من نرفتی ذره کند ذهنهی دونمیم. یخوب دفعه قبول ش

  ..... کمکت کنمدی بای خواهر زادمگهید
  
 ری از زعی بدجور جوش آوردم سردیز شدم اونم که فهم قرمشیی همه پرونی ااز

 در آوردم و به مویی نکردم دمپایمنم نامرد. دییدستم رد و شدو به سمت در دو
 به در خورد و چون محکم پرت کرده بودم یی درو بستو دمپایطرفش پرت کردم ول

  . رفت هواغمی برگشت و خورد تو ساق پام و جیی در بودم دمپاکیو نزد
  
  . کارت نکنه پام داغون شدی خدا بگم چیبــهزاد اله.... یــــــیآ-
  
 نفر هی از غیاما در. کردمی نشسته بودمو آه و ناله ماطی جور وسط حنی ربع همهی تا

 نی به اگهیالبته حقم داشتن چون د.  زندمای مردم نهی حال مارو بپرسه ببادیکه ب
 و یی کنون رفتم دمپای لیآخرم خودم ل.  منو بهزاد عادت کرده بودنیکارا

  اطی حهی با ییالی خونه وهیخونمون . مبرداشتم و آروم آروم به  سمت  خونه رفت
 خوردی راه سنگ فرش بود که آخرش مهی یشدی که وارد میاز در ورود.بزرگ بود
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 خونمون که ی به در ورودرسدی باال و مرفتی مخوردی و کنارشم پله منگیبه پارک
 دی گل سرخ و درخت بی راه پر بود از بوته هانی ای کنار ه ها. سوخته بود یقهوا

 خونه مال آقاجونم نیا.  خوشگلو درست کرده بودیلی خیلی منظره خهی که نمجنو
 شرکت هی ریبابام که مد.  بابامیعنی به تنها فرزندش دیبودکه بعد از مرگش رس

 کرد آخه تا یگ خونه رو دوباره درستش کرد تا بشه توش زندنی بزرگه ایمعمار
 نی مجنونم از همون زمان تو ادی بی درختانیا.  درب و داغون بودیلیقبل از اون خ

  . عالقه داشت درختا رو قطع نکرداهی به گل و گیلیخونه بود و بابام از اونجا که خ
  

 نیلی گلوم پاره شد بس که صدات کردم زود باش آییکجا...... سنـــای-مامان
  .کارت داره

  
  . رفتم تو خونه و خودم و به تلفن رسوندمدمیی راه و دوی اومد باقنیلی اسم آتا
  
  ؟یخوف. سالم. الو-
  
   گفتکردی که هق هق می در حالنیلیآ
  
   شد؟ی چجتی بگو نتسنای یوا. خوبم.  سالم-نیلیآ
  

   افتادم و با آبو تاب براش گفتمجمی نتادی تازه
  
  ؟یتو چ... به  تهران قبول شدم اونم با رتی من پزشکیلی آیوا-
  

   جواب بده دوباره گفتم نی از اقبل
  
... شاای ازمی نداره عزبی عیول. گهی شده دی هات معلومه چهی گرنیالبته تو با ا-

 وقت غصه هی. یشی بهتر قبول میلی و با رتبه خیدی دوباره کنکور مگهیسال د
   .....کنمی ها من خودم از جون و دل کمکت مینخور

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

9

.  که ناراحت نباشهدادمی مشی و مثال دلدارکردمی میاش سخران داشتم برنطوریهم
   زد غی جییهوی

  
اتفاقا قبول شدم اونم . یزنی چقدر حرف مگهیبسه د.  سرم رفتیوااا-نیلیآ

  .... . دانشگاه تهران با رتبهیپزشک
  

  .  بکشمغی دفعه نوبت من بود که جنی احاال
  
 ما از هم خوادی که خدا نمنی امثل. می دانشگاههی من تو باهم تو یعنی یلیآ-

   ؟یکردی مهی گری شده که داشتیزیحاالچ. میجداش
  
بعدشم .... . ااااه. تو پرحرف و دوباره تحمل کنمدی من که با؟طفلکیجد-نیلیآ

  .  بودی خوشحالهی نشده گریچی هرینخ
  
  .  کلوم باهات صحبت کنمهی من افتخار بدم ی دلت بخواد حتمیلیخ-
  
  . فعال.کنهیداره صدام م) مامانش( جونتی مهرنیبب. خوادیلم نمفعال که د-نیلیآ
  
-ok.فعال  
  

  . مامانشی گذاشتم سرجاش و رفتم آشپزخونه پتلفنو
  

   کجا قبول شده؟نیلی شد آی چ-مامان
  
  .می رشته قبول شدهی و کجای باهم نیلیمن و آ-
  

  ..... ا چه جالب-مامان
  

  دمی ازش پرسنیهم ی براستی خوشحال نادی کردم مامان زاحساس
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  ن؟یستی خوشحال نادی زکنمی شده احساس میزیچ-
  

  . آبو بست و به طرفم برگشتری ششستی مامان که داشت ظرف م
  

 ی که بابات رویدونیآخه م.  راستش فکر کنم بابات با رفتنت مخالف باشه-مامان
  . ذره تعصب دارههی مسائل نیا

  
   دست بکشم؟ی خوبنیا به تی موقعهی از نییخوای میعنی ؟ی چیعنی-
  

  . بابات مخالفت کنهدی شایول. ستمی مخالف نادیمن که ز... وا-مامان
  
   گفتمی ناراحتبا
  
  .  کنمشی راضدی من بایول-
  

 و دمی کشرونی بی صندلهیمنم .  تکون داد و دوباره مشغول کارش شدی سرمامان
 از یلیمن و آ.ه هم صد در صد مخالفنیلی آیاگه بابا مخالف باشه پس بابا. نشستم

خانواده هامون باهم رفت وآمد داشتن و باباهامونم مثل برادر . میدبستان باهم بود
 دی بامی انجام بدمیخواستی باهم منیلی آو که من ی هر کاریاز بچگ.  همیبودن برا

پس فکر .  حل بود یکی اون شدی می راضکشونی چون اگه میکردی می راضکشونوی
 می که ما داری با وقت نسبتا کم؟ی چه جوریول. میکردیرو م کانی همدیکنم االنم با

  .می نقشه حساب شده بکشهی دیبا
  

 نی مهر آذی چطوره امشب به مناسبت قبول شدنتون خانواده آقاگمی م-مامان
  م؟یو دعوت کن) نیلیخانواده آ(
  
  ...هیفکر خوب-
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  ؟ی شدنتو داد به بابات خبر قبولیراست.  خبر بدهنیلی باشه پس برو به آ-مامان
  
 رو در رو بهش بگم تا عکس و دمی محی ترجی که شما گفتییزای چنیبا ا. نه-

  .نمیالعملش و بب
  

  .یهر جور راحت.  باشه-مامان
  
 اسیطبقه باال اتاق منو بهزاد و ال.  جام بلند شدمو آروم آروم رفتم سمت پله هااز

 هی باردار شده بود و یری چون مامان بزرگم تو سن پکنهی میبهزاد با ما زندگ. بود
 بهش گفته یلیالبته مامانم خ.  مردمانی سر زانی همیذرم قلبش ناراحت بود برا

بابا .  خداستهی هدنی اگفتی مامان بزرگم میلبود که خطرناک و بچه رو بندازه و
مامانم چون دختر بزرگ . ماه بعد از اون مرد6جونمم که عاشق مامان بزرگم بوده 

 ایدوسال بعدشم که من به دن.  خودش نگه دارهشی پادیبهزادو ببوده مجبور شد 
 شب تم دادم و گفنیلی اس به آهی. لمیدر اتاقمو باز کردمو  رفتم سمت موبا. اومدم

   جواب داد و گفتقهیبعد از ده دق.  خونه ماانیب
  
  .شهی باعث زحمت مگهی گفتم می به مهر-نیلیآ
  
  میشب منتظرتون.  بابایچه زحمت-
  
  فعال  .ok -نیلیآ
  

 نگاه به در اتاق هیدرو که بستم . رونی گذاشتم سرجاش و از اتاقم اومدم بمویگوش
 وسط اتاق قایاتاق من دق.  که سمت چپم بود انداختم و به طرف اتاقش رفتماسیال
 زشی پشت ماسیال. محکم درو باز کردم و وارد شدم. و بهزاد قرار داشتاسیال

 ای وکالت خونده بود و تازگاسیال. نوشتیرو تو برگه م ییزای چهینشسته بود داشت 
  . خودش باز کرده بودی براکی دفتر کوچهی شده بود و لیفارغ و التحص
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 هست االنم ی جا کسنی تو اتاق انگار نه انگار که ایای بدون در زدن که م-اسیال
  .یدی با اون چشات قورتم می به من داریکه زل زد

  
رفتم رو تختش نشستم و با . گفتیش به من بود داشت م که پشتی رو در حالنایا
   گفتم یالیخیب

  
  به توچه؟. اتاق دادشم-
  

  . برگشت و زل زد تو چشامزوی گذاشت رو مخودکارشو
  
  ؟یدی خوشگل ندهیچ-
  
  .هنوزم تو چشمام زل زده بود.  تخت نشستی جاش بلند شدو اومد کنار من رواز
  
  . بزرگ بشهنقدی روز اهیچولوم  کوی آجکردمی وقت فکر نمچی ه-اسیال
  
  .  تو بغلش و موهامو ناز کرددی منو کشهوی

  
   ها؟ی تهران داداشتو فراموش بکنی نکنه بر-اسیال
  
   جرئت داره عصا قورت داده رو فراموش کنه؟یک. نه بابا-
  

 و موهامو بهم رونیمنو از بغلش آورد ب.  کوچولو از بازوم گرفتشگونی نهی دویخند
  .ختیر
  
  ...طونیش-اسیال
  
  اس؟یال-
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   هوم؟-اسیال
  
  . بابا با رفتنم مخالف باشهدی شاگهیمامان م-
  
 ی اخالقایشناسیچون بابا رو که م.  مخالف باشهدی شاگمی اتفاقا منم م-اسیال

   داره؟یخاص
  
 یدونی و از دست بدم؟خودت که متی موقعنی اتونمی کار کنم؟من نمیخب من چ-

 تهران قبول شده اگه بابا ی مثل من پزشکنمیلیآتازه . میمن چقدر عاشق پزشک
  . اونم مخالفهیمخالفت کنه پس بابا

  
  . کنمی بابا رو راضکنمی می حاال من تا اونجا که در توانمه سع-اسیال
  
  ی داداشیمرس-
  
  . بوس محکم کردمهی و از لپش دمیپر
  

...                                                       هادهی ورپرنیدیخوشم باشه باز چشم منو دور د..  به به به خوشم باشه-بهزاد
   بود نگاه کردمو گفتمستادهیبرگشتمو به بهزاد که کنار در اتاق وا

  
  . نگو که هنوز دلم ازت پره هایچیتو ه-
  

   تاوان پس بدم؟دی من بایزنیخودت خودتو م.  به من چه-بهزاد
  

  .دینونه کش زغی جهی شدمو افتادم دنبالش که بلند
  

  . دد باز رم کردی وا-بهزاد
  

  . رفت تو اتاقش درو بستعیسر. رونی بدییدو
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  . ناهاری برارونی بیایبالخره که م.  ندارهبیع-
  

   گفته؟یک..  نه-بهزاد
  
  .شناسمی شکمو رو میمن تو-
  

 تتی اذادی زگهی ددمی شو قول مالیخی دفعه رو بنیجون بهزاد ا. ایراست گفت-بهزاد
  .نکنم

  
  .ستمی نایمن کوتاه ب. ی دادادی قوال زنیتو از ا-
  

   برات بزارم برم؟ذارمی برات تخم طال مکنمی من که قدقد منی بب-بهزاد
  
  . رونی بفرستمی خودم می چرا تو برزمینه عز-
  
 کمک نیی راهمو گرفتمو رفتم پانی همی حوصله کل کل باهاشو نداشتم براگهید

  .ومدی بابا هم مگهیمامان چون االنا د
  

 یحاال چه جور. پس بابا هم اومد.  در اومدی که صدانیی پاومدمی از پله ها مداشتم
  ...  هرچه بادا بادسنای الیخیکنه؟بی مخالفت میعنیبهش بگم؟ 

  
  .ییسالم بابا-
  

   باباجان؟یخوب.  سالم گل دختر-بابا
  
  .نیخسته نباش.. یمرس-
  

  .ی درمونده نباش-بابا
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  !سنای -مامان

  
  بله؟-
  

  .مینی بچزوی کمک کن مای ب-مامان
  
  .باشه-
  
 و بابا اسی رفتم بهزاد و الزی مدنیبعد از چ. نمی بچزوی طرف آشپزخونه رفتم تا مبه

 که ی مشغول بود طوریلی فکرم خخوردمی ناهار میوقت.  ناهار صدا زدمیرو برا
  دیبابا پرس

  
  ؟ی تو فکرهی بابا چسنای -بابا

  
  .نجای اانی شون منیلیشب آ.. زهینه چ... ها -
  

   داره؟ی ا؟مناسبت-بابا
  
   داره؟یبیع.ی جورنینه هم-
  

 هفته سرم نیبس که تو ا. میببن) نیلی آیبابا( هفتس نتونستم رضا هیاتفاقا .  نه-بابا
  .شلوغ بوده

  
 به بابا خبر ی مهمونی گرفته بودم شب تومیتصم.  نگفتمیچی تکون دادم و هیسر

بعد از ناهار رفتم باال . کرد دست به دامن عمو رضا بشم بدم تا اگه مخالفت مویقبول
 به راه نقدری و ادمی تختم دراز کشیآروم رو.  استراحت تا شب سرحال باشمیبرا
  . تا بالخره خوابم بردردم کردن بابا فکر کی راضی مختلف برایها
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تم  و چون تخدمی از خواب پرکنهی پام حرکت می داره روزی چهی که نی احساس ابا

  .واری به ددمی بود چسپواریکنار د
  

  ..... نگاه کن توروخداافشوی ق-بهزاد
  
 از شدت خنده پخش شده رو دمی خنده بهزاد به طرفش برگشتم و ددنی شنبا

  . پاهامی بود رودهی پرم دستش بود که با همون کشهی.نیزم
  
  ...شــــــــــــوری من رو پاهام حساسم بیدونیتو مگه نم. حناق-
  
  . خندشو جمع کردو و صاف نشستعی من سرغیج با
  

   چته؟ ی هــــــــو-بهزاد
  
 ی اون بالی هنوز تالف؟ی مرض دارم؟ی من چقد قلقلکیدونیروتو برم مگه نم-

  ؟یکنی کارا رو منی ااوردمیصبحتو سرت ن
  
  .دمی جهش خودمو بهش رسوندمو موهاشو کشهی با
  

  ... خوشگلموی زلفای ول کن کندی آی آ-بهزاد
  
  .کنمی غلط کردم ول نمیتا نگ-
  

  .گمی باشه باشه م-بهزاد
  
  .بگو-
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 بود ی بهزاد خاکستریچشا.  مظلوم زل زده بود تو چشامافهی وبا قگفتی نمیچیه
من که .  کور خوندهیول. شدی می خواستنیلی خکردی چشماشو مظلوم میکه وقت

  .دمیش کشتری موهاشو بنی همی براشمی خرش نمشناسمی ملشوی حنی اگهید
  
  .گهیبگو د-
  

  .یغلط کــــــــــــــــــــــــرد....  باشه یآااا-بهزاد
  
 هی که چه عرض کنم غی جهی کوچولو از بازوش گرفتم که شگونی نهی گمی دست دبا

 طبقه هفتم، آپارتمان ستم،ی واحد بهی که من که سهل فکر کنم همسادیعربده بلند کش
 که نطوریاشو ول کردمو رفتم عقب و همموه.  کرشدابونمی سمت چپ سر خ،یسوم

   گوشام بود گفتم یدستم رو
  
  .گوشام کرشد.  خدا نکشتتیاله-
  
.  نگاه کردمواری دیبه ساعت رو. رونی رفت بعی کردو سری خنده از سر بدجنسهی

 ی اقهی دوش ده دقهی رفتم و نی همی براومدنی کم کم مهمونا مگهید.  بود6ساعت 
 لباس هی باز کردم دنبال مویواری رنگ کمد دیاسیدر .ه بشمگرفتم و اومدم تا آماد

 بود که یاسی یواری بزرگ با کاغذ دچهار اتاق سه در هیاتاقم .  تا بپوشمگشتمیم
 یسمت چپ اتاقم کتابخونم بود که درست روبرو.  کوچولو داشتیروش گال

گوشه .  توالتمزیسمت راست کتابخونم حموم بود سمت چپشم م.  بودزمیکتابخونه م
  . تختم بودی روبروواری دیکمدمم رو. سمت راست اتاقم تختم و گذاشته بودم

  
 دمی چسپ انتخاب کردم و پوشی ساپورت مشکهی هفت با قهی ی لباس گلبههی بالخره 

  . گذاشتم کنار تا پام کنمدممی سفیصندال
  

شونه  که داشتم موهامو نوطوریهم.  توالتم نشستم تا موهامو شونه بزنمزی پشت م
 ی،چشمایپوست گندم.                             کردمی می صورتمو بررسی اجزازدمیم

 یصورت تپل. ی پر پشت مشکی و مژه های هشتی روشن با ابرو هایدرشت قهوه ا
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 یموهام قهوه ا.  و قد بلندی قلوه ایلبا. فقط توپرم.. نه که چاق باشم ها.. داشتم
کال عاشق .  کمرم بود و سر موهامم فر درشت بودری بود و اندازشم تا زرهی تیلیخ

.                                                                              کوتاهشون کنمخواستی اصال دلم نمنی همیموهامم بود برا
 پشت سرم جمعشون رهی گهی با دی طول کشی اقهیبعد شونه کردن موهام که ده دق

 حالت نی برق لب به لبام و رژ گونم زدم تا ازاهی. رشم آزاد گذاشتم ذهیکردم و 
 که از نیبه محض ا. نیی دل کندمو رفتم پانهیبالخره از آ. امی در بیدگیرنگ پر

 تا در باز فونی آسمت دمیبا سرعت جت پر.  زنگ درو زدننیی پله اومدم پانیآخر
  . پشت در خشکم زدی علیی دادنیکنم که با د

  
  .چرا خشکت زده؟ درو باز کن -مامان

  
  . ی علییدا.. مامان-
  

  زنن؟ی ساعته دارن زنگ مهی یکنی خب چرا درو باز نم؟ی چ-مامان
  

 سال از 4 ی علییدا.  اومد و خودش درو باز کردفونی به سرعت به سمت آمامان
 بود ییچون از اونا.  زنشو اصالی دوست داشتم ولیلی بود خودشو خکتریمامان کوچ

پسرشون هوتنم که .... یدی بو مای دنبالم نفی پفی پگفتی به دم خودشم میکه حت
 جونش باال یگرفتی که دماغشو مو بود گوالیاز اون بچه ژ.  از خودش بدترگهید
 آغوششو برام باز یی بود که وارد شد رفتم جلو و دای علیی نفر دانیاول. ومدیم

  .کرد
  
  ... جونییسالم دا-
  

  ؟یبخو . زمی سالم عز-ییدا
  
  ن؟ی شما خوبیمرس-
  

   و بد باشه؟نهی رو ببی خوشگلنی آدم دختر به اشهیمگه م-ییدا
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  ...یمرس-
  

  دستمو به سمتش دراز کردمو گفتم.  فوالد زره بودیی نوبت زنداحاال
  
  .نیخوش اومد. سالم -
  

 عقب عی تماس کوچولو دراز کردو سرهی دستشو در حد ی عشوه خرکهی با اونم
 نی من جوزام دارم دور جونم که اکنهی ندونه فکر میهر ک... شــــــیا. دیکش

  ...یریکبیا... کنهی مینجوریا
  

 هیموهاشو که کامال فشن کرده بود و .  متر باز موندمی که تا وارد شد دهنم نهوتنم
 بلند با ری گردنبند با زنجهی.  بوددهی که روش عکس اسکلت داشت پوشی مشکشرتیت

 از پاچه هاش یکی ی که رویخی نی شلوار جهی. د گردنش انداخته بوبیپالک صل
 شده رهی خبی مخلوق عجنی به ار جونیهم.  بزرگ بودی پارگهیقسمت زانوش 

 به خودم ی  پس گردنهی ی از پهلوم و بعد از اون صداشگونی نهی با ییهویبودم که 
  .نی به هوتن زد که با مخ رفت تو زمیبهزاد بود که پس گردن. اومدم

  
  ؟ی خودت درست کردی برای اافهی چه قنیا.. خاکیا-ادبهز

  
   گفتدادی که پشت گردنشو مالش می در حالهوتن

  
   وا چشه مگه مد روزه عمو؟-هوتن

  
 تو قصال خونه ها ی مرده شورانی از لباست که مثل انی است؟ی بگو چش ن-بهزاد

  ..اه اه اه.. گردنتی که انداختی زنگوله انی از انمی ایشد
  

 نهی ترتا شلوارشو ببنییسرشو آورد پا. کردی داشت با تاسف نگاش منطوریهم بهزاد
   گفت دوی کشغی جشی پارگدنیکه با د
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  ه؟ی چنی ارتتیدردو بال بگ...  منی وای ه-بهزاد

  
 بهش زد وگوششو گرفت به سمت مهمونخونه ی پس گردنهی بعد از اون دوباره و

  .تم  پشت سرشون رفدمیخندی مکهیرفتن منم در حال
  

   گفت ی علیی که  که هنوز گوش هوتن تو دستش بود رو به دای در حالبهزاد
  

   لباس بخره؟یدی بچه پول نمنی داداش به ا-بهزاد
  
  آقا بهزاد -یی نازک کردو گفت           زندای پشت چشمیی زندای علیی دای جابه

   گوش بچمو بعدشم چشه مگه لباساش ؟نیکند
  

  .. گل پسرت نی استیگو چش ن زن داداش بیچی ه-بهزاد
  
در باز .  دفعه حتما عمو رضانی ادونستمیم.  زنگ حرفشو نصفه گذاشتی صدابا

 یبابا(اول از همه به عمو رضا . اطی تو حمی استقبالشون منو مامان رفتیکردم و برا
  .  سالم کردم) نیلیآ
  
  .سالم عمو جون-
  

  زم؟ی عزیخوب.  سالم دختر گلم- رضاعمو
  
  .دی خوش اومدیلی تو خدییفرماب. ممنون-
  

  . جون بودی از اون نوبت مهربعد
  
  ن؟یچطور.  جون گل خودمیسالم مهر-
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  ؟ی کرددایاز ما بهترون پ..ی شددایکم پ.  شمایای از احوال پرس- جونیمهر
  

   بغلش کردمو گفتمارمی که از دلش دربنی ایبرا
  
 چند روزه از بس نیدوما به خدا ا. رهیگی جونمو نمی مهری جایچکیاوال ه-

 بنده خطا کارو نی خودتون ای شما به خوبومدمیاسترس داشتم اصال از خونه درن
  .نیمورد عف و عطوفت  قرار بد

  
   و گفترونی منو از بغلش اورد بدویخند

  
  . خوبه خوبه  گوشام دراز شد- جونیمهر

  
  .دور از جون..... اااا-
  

 نیلی افتاد آادمی برم داخل که تازه خواستم.  و با مامان رفتن داخلدی خنددوباره
 و داره با اخم نگام ستادهی وانهی خانم دست به سدمی که داطیبرگشتم طرف ح. ستین
  .کنهیم
  
  ؟یستادی وانجای چرا ازمیا عز-
  
   اومد؟ادتونی ا چه عجب منو -نیلیآ
  
  .....بنمتهی مزیاخه بحث همون ر. گهیشرمنده د-
  
 فلنگو بستمو د نی همی براچسپونهی و آمپر مدهیگ م رنریی کم کم داره تغگهی ددمید

وارد خونه شدم به طرف آشپزخونه رفتم اما اون . اونم افتاد دنبالم... یبرو که رفت
 دیی دونی همی تر از من وارد خونه شده بود فکرکرد رفتم طبقه باال براریچون د

 یخنده از سر بدجنس هی.  در اومداسی الی نهی به سنهیسمت پله ها که جلو راه پله س
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 شده بود مثل لبو قرمز شده بود و تند عذر یدنی دنیلی آافهیق. ششونیکردمو رفتم پ
  .کردی میخواه

  
   شده؟یانگار چ..  چـــــه خبر بابا-
  
دستشو گرفتمو .دیکشی برگشت و بهم نگاه کرد و با چشماش برام خطو نشون منیلیآ

 هی. گفتی نمیچیز اون حادثه بود هاونم که هنوز تو فا.  بردمشییرایبه سمت پذ
 بودن ی مشغول بحث اقتصادونیآقا.میمبل دونفره انتخاب کردم و کنارهم نشست

 که ی برداشتمو درحالوهی مهی. زدنی گوشه نشسته بودن و حرف مهیخانومام  که 
   گفتمنیلی رو به آکردمیپوست م

  
  تو؟ی خبر قبولی تو به عمو گفتیلیآ-
  
  ؟چطور مگه. آره-نیلیآ
  
   گفت؟یخب چ-
  
  ؟ی چیبرا.  نشون ندادی عکس العمل خاص-نیلیآ
  
  .آخه من هنوز به  به بابا نگفتم-
  
  ؟ی چی برا-نیلیآ
  
  ...یعنی نیو ا..  مخالفت کنهدی شاگفتیآخه مامان م-
  
  .کنهی منم مخالفت می بابایعنی -نیلیآ
  
   ..قایدق-
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  م؟ی کار کنی حاال چ-نیلیآ
  
 توعمل انجام شده قرار یی جوراهیامشب بهشون بگم که  خوامی من می ولدونمینم-
  ...رنیبگ
  
  .یدونی خودت م-نیلیآ
  

 گرفتم می تصمگذرهی داره مینجوری وقت همدمید. رفتنشونی علیی  از شام دابعد
 رو ی خبرهی خوامی بلند گفتم که میصدامو صاف کردم و رو به جمع با صدا. بگم

شمرده شمرده شروع کردم به .  دوختنهمه ساکت شدنو به من چشم. بهشون بدم
  .صحبت کردن

  
  .می جا قبول شدکی با هم یلیمنو آ.. کنکورو اعالم کردنجیامروز نتا-
  

 نی قبول شدی حاال کجا و چه رشته ا؟یچرا از ظهر به من نگفت...  ا چه خوب-بابا
  بابا جون؟

  
   دهنمو قرت دادمو گفتمآب

  
  ... تهرانی پزشک-
  

  !!!نیته بود با هم نگفنیلی آ- رضاعمو
  

   گفتمنی همی کردم چهره بابا تو هم رفت برااحساس
  
  ه؟یبابا نظرتون چ-
  

   .....ی خوبه ولیلی خ-بابا
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  ؟ی چیول-
  

   ذره راهش دور باشه؟هی یکنی فکر نم-بابا
  
  ....میستیتنها که ن. می با همنیلیبابا منو آ-
  

قدر سخته دو تا دختر  چیدونی می خب تهران به اون بزرگی درسته ول- رضاعمو
   کنن؟یدانشجو توش زندگ

  
  .میای که از عهده خودمون بربمی اونقدر بزرگ شدگهیفکر کنم ما د..  بابا-نیلیآ
  

  .میگی بهتون مجشوی خب آخر شب نتیلی خ-بابا
  
 موی نگفتیچی هنی همیبرا.می به بحث ادامه بدنی از اشتری بدی که نبانی ایعنی نی او

 و با هم گفتنی نمیچی هنوز هی بود ول11 ی ساعتای حدودا.میمنتظر آخر شب شد
 خودم برم ازشون بپرسم که بابا شروع خواستمی کم کم مگهید.. کردنیفقط پچ پچ م

 و گرفتم نیلی آی دستانی همی برارد کخی منم یبه صحبت کردن وهمزمان دستا
  . انگار وضع اون از من بدتر بودیول
  

  .می بگم که ما مخالفدیترا با خب درمورد موضوع شما دخ-بابا
  
   آخه چرا؟-نیلیآ
  

   داد و گفتکهی به مبل تبابا
  

  .. که راهش دورنی به خاطر ا-بابا
  
  ن؟؟؟؟؟یهم-
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  ه؟ی کمزی آره مگه چ-بابا
  
  ..می رو ازدست بدی خوبنی به اتی موقعهی میتونیما نم. کنمیبابا خواهش م-
  
   از ما گفتی به طرفداراسمیال
  
 یلی خد؟االنیزنی شما مهی چه حرفنی اشی افکار مال ده هزار سال پنی بابا ا-اسیال

  .خوننی درس مگهی شهر درنیاز دخترا م
  

  .کنهی نمریی من حرفو زدم و نظرمم تغ-بابا
  
  ... عمو-نیلیآ
  

   رضا که تا اون موقع تو فکر بود گفتعمو
  

  . هستی راههی - رضاعمو
  

  میفت طرفشو باهم گمیدی پرای مثل وحشنیلی آمنو
  
  ؟یچه راه-
  

  ن؟ی تحت نظر ارسان باشدی بای اونجا ولنی شما بر- رضاعمو
  
  ؟ی چ-نیلیآ
  
  ه؟یارسان ک-
  

  .. که تو تهران مشغول به کارنهیلی ارسان پسره عمه آ- رضاعمو
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  ه؟؟؟؟؟یآها؟ بعد منظورتون از تحت نظر چ-
  

پارتمان دو طبقه  آهیاونجام .  وقته تو تهران یلی بچه ها ارسان خدی ببن- رضاعمو
 موضوع نی اومدن اشیحاالم با پ. هی طبقش خالهی دونمیداره و تا اونجا که من م

 صورته که ما نیفقط در ا.  راحترهالمونی خی جورنی اونجا چون ادی بردیتونیم
  د؟یکنیحاال قبول م. میموافق

  
وشش  خادی زنیلی چرا آدونمی اصال بد نبود فقط نمیعنی نبود ی بدادی زشنهادیپ
  . چون چهرش تو هم رفته بودومدین

  
  .میگیعمو ما فردا جوابمونو بهتون م-
  

  .میری مگهیپس ما د.  باشه-عمورضا
  
  .می بمونه تا باهم صحبت کننجای امشب انیلی آشهیعمو م-
  

  . ندارم دخترمی من حرف- رضاعمو
  
  .ممنون-
  

. بهزاد شدم بتیتازه متوجه غ.  جون بلند شدن و آماده رفتن شدنی و مهرعمو
 که کالفه داشت با دمی بهزاد و دمیرفتی بدرقه عمو رضا دم در می برامی داشتیوقت

 ی جورنی تعجب کردم آخه سابقه نداشت بهزاد ایلیخ. کردی صحبت ملشیموبا
  ..  داشته باشهازی نیی تنهابه دی شدم گفتم شامونی که پشششیخواستم برم پ. باشه

  
   گفتیحت تخت نشست و با نارای رونیلیآ
  
   داده؟یشنهادی پنی بابا همچی چی برافهممی اصال نم-نیلیآ
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  ؟ی داریتو چه مشکل. ستی که بد نشنهادشیپ-
  
  ست؟ی نادتی تو واقعا ارسانو یعنی -نیلیآ
  
   بشناسمش؟دینه مگه من با-
  
 عاشقشم گفتمی ممونیی که من تو دوران راهنماهیارسان همون.... سنای اه -نیلیآ
  ست؟ی نادتی یعنی گه؟؟ید
  
 اون زمانا نیلی آگفتی نه؟ آره راست مای ادی مادمی یزی چنمی ذره فکر کردم ببهی

 آخه به نظر دادمی فحشش می منم کلکردی مهی گریلیعاشق پسر عمش بود طفلک خ
با عرض پوزش از ( کنههی دختر براشون گرهیمن پسرا اونقدر ارزش ندارن که 

  ).ونیآقا
  
  ....شهی  سال پ6ای 5 مال هی قضنی داره ای چه ربطنیخب ا-
  
  . نگفت و فقط نگام کردویچیه
  
  ؟؟ی نگو هنوزم  دوسش داریلیآ-
  
  ... دوسش داشتمیلی اون ساال خیدونی م-نیلیآ
  
  ؟یاالن چ. دونمیاونو که م-
  
  .آره هنوزم نتونستم فراموشش کنم.....  راستش-نیلیآ
  
  م؟یکن قبول شنهادشونوی پدی نبایعنی ؟ی چیعنی نیخب ا-
  
   شدمو بهش گفتمیعصبان.....  نهیعنی نیو ا.  انداختنیی نگفت و سرشو پایچیه
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  .می رو از دست بدیتی موقعنی همچدی ما نبا؟یگی می چیفهمی مچیه-
  
  . باهاش روبروشمتونمی من نمی ولدونمی م-نیلیآ
  
  آخه چرا؟-
  
داره و کس  روز بفهمم اون منو دوست نهی دوسش دارم اگه یلی آخه من خ-نیلیآ
  . شمی و دوست داره نابود می اگهید
  
  ؟ی کنم که اون بهت عالقه مند بشه چیاگه من قول بدم که کار-
  
  شه؟ی مگه م؟یگی می چ-نیلیآ
  

   و دست انداختم دور گردنشو گفتمششی پرفتم
  
  ؟ok؟ی قبول کنهی کارو بلدم تو فقط کافنی داره و من راه ای راههی یهر کار-
  
  ؟ین تو مطمئ-نیلیآ
  
  قبول؟.. دمی رو بخوام انجام بدم حتما انجام می کارهی یشناسیتو منو م. شک نکن-
  

   کردو گفتیپوف
  
  . قبول-نیلیآ
  
  هــــــــورا.... تهران ی به سوشیپس پ... ـــــــــــــــــهوی
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 تشک هی نی دست لباس دادم و بعد از عوض کردن لباسامون من رو زمهی نیلی آبه
  . رو تختنمیلی آدمیبپهن کردمو خوا

  
 می بوددهیاز بس ترس. دمی از خواب پرنیلی بلند من و آپوری شهی ی با صداصبح

 بهزاد یا.  اومداسی خنده بهزاد و الیکه صدا.  تو حموممیدی پرموی بلند شدعیسر
  .اومد پشت در حموم گفت. باز کار اون بود. دهی ندریخ
  

  .رونی بدییایب دیتونی خانوما اوضاع تحت کنترله م-بهزاد
  

  نیلی در گوش آنی همی به سرم زد برای فکرهی. شدی باز مرونی حموم اتاقم به بدر
   بلند گفتی گفتم اونم با صدایزی چهی ستادهیکه پشت سرم ا

  
  .میای نه ما نم-نیلیآ
  

 درو ییهوی دمی دشوی که سانی اومد جلوتر تا باهامون صحبت کنه به محض ابهزادم
هر سه تامون جنازه .  و سرش خورد به کمدنی پرت شد رو زمباز کردم که محکم

 بهزاد دستشو به سرش گرفته بود و صورتشو از درد جمع ی از خنده ولمیشده بود
   جلو گفتمفتم رنی همی شده باشه براشی طوردمیترس. کردو بود

  
   شد؟تیزیبهزاد چ-
  

   نگفتیچی اورد باال بهم نگاه کردو هسرشو
  
  کنه؟ی درد میلیو؟ خ بگیزی چهیبهزاد -
  

 نگران شده بودنو اومده نمیلی وآاسیال. کردی و فقط نگام مفتی نمگیچی اون هاما
  . دوسش داشتمیلی آخه بهزاد و خومدی داشت اشکم درمگهید. بودن جلو

  
  ؟یزنیچرا حرف نم...  بگو یزی چهی خب -اسیال
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ت گردنم و بعد از  احساس سوزش پشهی ییهوی که کردی بهم نگاه منطوری اون هماما

 ی پس گردنهینامرد باز بهم کلک زده بود و االنم .  خنده بهزاد بلند شدیاون صدا
 دمیمالی که پشت گردنمو میدر حال. دیخندینوش جونم کرده بود و داشت بهم م

  گفتم
  
   کار کنم آخه؟ی چنی خدا من از دست ایااااااااااا. بال. درد. حناق. کوفت-
  

  .....ریبرو بم زمی عزیچی ه-بهزاد
  

   گفتمی دادم باال و با بدجنسابروهامو
  
حاال هم . رمی خودم درست نکردم نمیمن نذر کردم تا حلواتو با دستا. ا نه بابا-

  . که اصال حوصلتو ندارمرونیپاشو برو ب
  

 لگد به پاش زدم که بلند هی که از جاش بلند شه نی ایبرا. دیخندی داشت منطوریهم
بعد از عوض کردن لباسامون . رونی رفتن باسیدو بعدشم با ال فحش بهم داهیشدو 

 و میبعد از صبحانه به بابا و عمو زنگ زد.  رفته بودناسیبهزادو ال. نیی پامیرفت
  .می موافقشنهادشونی با پمیگفت

  
 و به سمت ادی تا بمی و منتظر عمو رضا بودمی نشسته بوداسی النی تو ماشنیلی آبا

 رهی بگی مهمونهی خواستیمامان م. گذشتیهفته از اون شب م هی. میتهران حرکت کن
 تی اذیلی چند روزه خنیتو ا.  بشهالیخی بمی کردشیکه با هزار زورو زحمت راض

.  تهرانمی و عمو رضا براسی با الارهاالنم قر. می چون همش تو بازار بودمیشد
آهنگ گوش  تو گوشم گذاشتمو مویریهنزف.میبالخره عمو رضا اومد و راه افتاد

چشمامو رو هم گذاشتم و با . من خوابش برده بودی رو پای که از خستگنیلیآ.کردم
  .    خوابم بردنی معنی آروم و دلنشیصدا

  
  . چشامو باز کردمی دستی تکون هابا
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  . پاشو ناهار بخورسنای -اسیال
  
  .خوامینم-
  
  ....یکنی پاشو باز ضعف می چیعنیا -اسیال
  

 ذره هی گمیبا دست د.  کردادمی پنیت و به زور از ماش از اون دستمو گرفبعد
  چشمامو مالش دادم و گفتم

  
  م؟یدیهنوز نرس-
  
 ی بعد راه ممیکنی استراحت مکمیبعد از ناهار .. موندهگهی کم دهی نه هنوز -اسیال

  .میافت
  
  .امی به دست و صورتم بزنم بعد می آبهیپس تو برو تو من برم -
  
  . باشه-اسیال
  

صورتمو شستم تا سرحال .  رفتمیی دستش در آوردمو به سمت دستشو ازدستمو
. شدی رفتم سمت رستوران چون هوا کم کم داشت سرد معیبعد از اون سر.بشم

 نیلی کردم و کنار آداشونی زود پنی همی بود برایزی تمیرستوران کوچولو ول
  .نشستم

  
  . چه عجب خانوم خوش خواب-نیلیآ
  
 ی وگرنه چی من غش کرده بودی رو پامیافتیاه ب که رنیخوبه تو قبل از ا-
  ؟؟یگفتیم
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  خوبه؟.  واست جوجه کباب سفارش دادمینبود.  خب حاال-اسیال
  
  ....آره-
  

 2 ساعت ی حدودابایتقر. بودی خوشمزه ایغذا.  غذاهامونو آوردنقهیدق10 از بعد
به . کردمی درعوض فکر می ولدمی نخوابگهی دفعه دنیا. میبود که دوباره راه افتاد

 که نیبه ا.. رسهی که به کجا منیلیبه داستان آ..  دارمشی که در پی نامعلومندهیآ
  ؟؟.. عالقه من بشهنیلی به آن بکنم که ارسای کارتونمیمن واقعا م

  
  ......دونمینم
  

 من دی همون خونه جدای سمت خونه ارسان می و رفتمیدی بود که رس4 ساعت قایدق
.  قرار داشتی با در کرمکی طبقه ش2 ساختمون هیو روم  جلمیدی رسیوقت. نیلیوآ

 عمو رضا فرستاده بود چون به ی خونه رو برایدای که ارسان از قبل کلنیمثل ا
 ه؟ی شغلش چیعنی.  شده برهجبور اومده و مشیبراش پ. خاطر شغلش رفته بود سفر

  .می پارک کردنگی پارکی تونویماش
  

 به سالن دیرسی پله مفی ردهیبعد .  سمت پله هامی رفتموی برداشتنی از تو ماشلویوسا
.                               مال ما بودیواحد سمت راست.  هم قرار داشتی شکل که دو تا واحد روبرویمربع

 نفرم من بودم که رفتم نیعمو رضا درو باز کردو اول خودش وارد شد و آخر
 هی به دیرسی مشدیراهرو تموم م نی ای بود که وقتکی کوچی راهروهیاول . داخل

 آشپزخونه خوشگل بود سمت چپشم هی شکل که سمت راستش لیحال بزرگ مستط
به .  بودیی بود که توش دو تا اتاق خواب و حموم و دستشوگهی دی راهروهیباز 

.  تخت دونفرههی اتاق بزرگ بود با هی.  اتاق خواب رفتمو درشو باز کردمنیسمت اول
چمدونم و گذاشتم گوشه اتاق و خودمو پرت .  بودیست اتاق شکالت گفت شهی مبایتقر

  .    کردم روتخت
  
   اتاق مال تو؟نیا-نیلیآ
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  ؟یخوای منوی تو اهیچ. آره-
  
  ؟یدی مثال اگه بخوام بهم م-نیلیآ
  

   باال انداختمو گفتمابروهامو
  
  .نچـــــــــــــچچ-
  
  ؟یدی مشنهادشوی پی چی برای بدیخوای نمی خب وقت-نیلیآ
  
  ..دی که عشقم کشنی ایبرا-
  
  . سال تموم تحمل کنم7 نوی به من بده که قراره اوبی صبر اهی خدا ی ا-نیلیآ
  

 ی بود برای طوالنیلیراه خ. در رفتعی برداشتمو پرت کردم طرفش که سربالشتو
                                 .                  کردمی و لباسامو جابه جا مشدمی بلند مدی بای خسته بودم ولیلی خنیهم

 دست لباس برداشتمو هیاول .  از جام بلند شدمو به سمت چمدونم رفتمیبا سست
 مونمیقاب عکس خانوادگ. کردمزونی لباسامو تو کمدم آوی بعدم همه دمیپوش

 و می بوداسی عکس فقط من و بابا و مامان و النی ایتو. کنار تختزی میگذاشتم رو
.  درست کنمی       بعد از مرتب کردن لباسام رفتم آشپزخونه تا چا. بهزاد نبود

 گشتن ی روبعد از کلیکتر. ود مبل خوابش برده بی روی از خستگاسی الیطفلک
 هی بعدم رفتم ادی گاز تا جوش بی کردم و پر آبش کردمو گذاشتم روداشیبالخره پ

 یلیون رفتم سمت اتاق آبعد از ا.  تا سرما نخورهاسی الیپتو آوردم و انداختم رو
  .دیبا شدت در اتاقشو باز کردم که ترس.که ته راهرو بود

  
   زهرمار چته؟-نیلیآ
  
  . دارمی دوست میچیه-
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  .خورهی مردشور اون دوست داشتنتو ببرن که فقط به درد عمه نداشتت م-نیلیآ
  

 ست . نفره که گوشه اتاقش بودکی تخت هی بود با کتری از اتاق من کوچنیلی آاتاق
 انتخاب رهی تی ارسانم انگار افسردس فقط رنگانیاه ا. بودی مشکدی سفنیلیاتاق آ
  ..کرده

  
   توهپروت؟ی باز رفتییکجا!! یهــــو-نیلیآ
  
  ست؟ی وقت افسرده نهی ارسان نی اکردمی داشتم فکر میچیه.. ها-
  
   تعجب بهم نگاه کردو گفتبا
  
  ؟ی نه واسه چ-نیلیآ
  
 از نی اهیاون از اتاق من که شکالت. فاده کرده تو خونه استرهی تیآخه همش رنگا-

  ....اون از.  سوختسیاون از تو سالن که مبالش قهوه ا. دهی سفیاتاق تو که مشک
  
  . عالقه دارهرهی تینه ارسان کال به رنگا.  اوه خب بابا-نیلیآ
  
   کارس آقاتون؟ی چیراست. چه باحال-
  
   آقامون؟-نیلیآ
  
  . آقاتونشهی مگهیآره تا چند وقت د-
  
  ؟ی کارو انجام بدنی ای بتونیکنی واقعا فکر م-نیلیآ
  
  ؟یتو شک دار-
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 از ری کسو به غچی خشک و مغرور و هیلی خیشناسی آخه  تو ارسانو نم-نیلیآ
  .نهیبیخودش نم

  
  .ستی که باشه سنگ که نی هرچگهید-
  
  . هستقای دق-نیلیآ
  

   بده گفتمنانیبهش اطم کردمی می که سعی لحظه نگاش کردمو با لحنچند
  
  .ستی نی ممکنری وگرنه کار غشهی کم کارمون سخت مهیفقط .. ندارهبیع-
  
  .دوارمی ام-نیلیآ
  
   کارس؟ی چیخب حاال نگفت-
  
  . بزرگ داره مثل عموی شرکت معمارهی -نیلیآ
  
  .چه جلب.  منهیا پس مثل بابا-
  
  . درست کنیچا هی کنم تو بلند شو ی من دارم لباسامو مرتب منی بب-نیلیآ
  

آب .  تو آشپزخونهدمییباسرعت جت دو.  گازی رو گذاشتم روی اومد کترادی تازه
 گازو بستمو ری شعیسر.  بود کنارو گازو خاموش کرده بودختهیجوش اومده بود و ر

   آشپزخونه و گفتی اومد تونیلیآ.  گاز برهیپنجره آشپزخونه رو باز کردم تا بو
  
   تو؟ی کار کردیچ. ی گازی اوف چه بو-نیلیآ
  
 عمو رضا یراست.  شدی جورنی ای پرحرف حواسمو پرت کردی توگهی دیچیه-

  کجاست؟
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  .می رفت وآمد نکنادی کنه که ما زدی رفت خرمی خونه نداری تویچی هدید-نیلیآ
  
  ...چه خوب-
  

 و از خواب اسیال. حالی رفتم توختموی درست کردم تو فنجون ری که چانی ابعد
  . برگشتم عمو رضا هم اومدیوقت. و صدا بزنمنیلیفتم آ کردمو رداریب

  
 می الزم داشتی هرچمیرفتی خب خودمون منیدیچرا شما زحمت کش. سالم عمو-
  .میگرفتیم
  

  . خونه هم براتون زدمیدای رفتم دادم از کل؟ینه چه زحمت.  سالم دخترم- رضاعمو
  
  .دی درست کردم بخوری تازه چادییایب. ممنون-
  

  .  عمو جونیس مر-عمورضا
  

 اتاق من تا استراحت کنن چون ی رفتن تواسی عمو رضا و الی بعد از خوردن چا
 سمت مشهدو ما خودمون فتنیواقعا خسته بودن آخه باز قرار بود فردا صبح راه ب

 که اون می قرار گذاشتنیلیبا آ.                می ثبت نام دانشگاهمونو انجام بدیکارا
 در ی بلند نبود ولی اصال آشپزیلیآ.  کنمدرست کنه منم شام زی ذره تمهیخونه رو 

 درست کردم و ی شام ماکارونیبرا. عوض من انواع غذاهارو بلد بودم درست کنم
  . آشپز خونه رو مرتب کردمکمی کارم تمو شد خودمم نیبعد از ا

  
و  و عمو رضا راسی رفتم الزی مدنیبعد از چ.  بود که شام حاضرشد8 ی ساعتاحدود

 حال ی و همه دورهم توختمی ریبعد از شامم دوباره چند تا فنجون چا. صدا زدم
  . صحبت کنهیلی با منو آخواستی چون عمو رضا ممینشست
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 ی اومدتون راضنجای که ما اصال به ادیدونی خب بچه ها خودتون خوب م-عمورضا
 از شتریمن ب دادم وگرنه تی اعتماد دارم رضایلی االنم چون من به ارسان خمینبود
 براتون نی ماشهی دی رفت آمد راحت تر تونم منو حمیبرا.  مخالف بودمدیحم
  .ارنی که فردا سپردم بمیدیخر

  
  .ی عمو؟ مرسدیگیراست م... یهــــ-
  
 یلی آدونمیتا اونجا که من م..سنای باشه تی فقط حواست به رانندگ-اسیال

  درسته؟.. ندارهنامهیگواه
  
  . آره-نیلیآ
  
  .یری با سرعت مدونمی به تو تذکر بدم چون مدی فقط بادیب پس با خ-اسیال
  
  .دمیمن قول م.  راحت باشهالتونینه شما خ-
  

 نبودم بتونم به قولم عمل کنم آخه من عشق سرعت بودمودست دواری امادی زالبته
 می شدن که بری حرف زدن و شرط گذاشتن راضیبالخره بعد کل. خودمم نبود

  .   شدن بودمهوشی در حال بیخستگ چون من از میبخواب
  

 نقدریا. یلی عمو رضا هم تو اتاق آاسیال. می تو اتاق من بخوابنیلی شد منو آقرار
 که یلی آی رو تختو بدون توجه به غرغرادمی که بدون مسواک زدن پرمیخسته بود

  . تخت بخوابه چشامو بستمی روخواستیم
  

بلند .دمی و باالسرم داسیدم که ال موهام چشمامو باز کری رویصبح با احساس دست
  شدمو سرمو گذاشتم رو پاشو گفتم

  
  .کردی مداری هر روز اون بهزاد مارمولک منو بنجا؟ی ای شده اومدیچ-
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  .ستی نگهیبهزادم د. ی تو االن تو تهرانای که هنوز خوابنی مثل ا-اسیال
  

  .ومدی مادمی روزی کم داشت اتفاقات دکم
  
  .  درس بخونمخوامیاصال من نم.  بهزاد تنگ شدهیدلم برا-
  
  . منو از رو پاش بلند کردو نشوندم رو تختاسیال
  
  !!ی زود جا بزننقدی اکردمی فکر نم-اسیال
  
  . از شما رو ندارمی طاقت دورنمیبی حاال میجا نزدم ول-
  
 ذره کار سخته هی هفته اول نی همی ولمی از تو رو نداری ما هم طاقت دور-اسیال
 تا مییحاال هم پاشو تنبل خانم که ما فقط منتظر تو. میکنی کم عادت م به بعد کمیول

  .میوفتی و راه بمی کنیخداحافظ
  
  مگه ساعت چنده؟-
  
   به ساعتش انداختو گفتی نگاهاسیال
  
  . شدرمونی که دایپاشو ب..9-اسیال
  

   گرفتو از رو تخت بلندم کرد و تو چشام زل زدو گفتدستمو
  
 هی اومد شی برات پی روز مشکلهیموش نکن که اگه  وقت فراچی هنوی ا-اسیال

  .کنهی دوست داره و از جونو دل کمکت میلی که خی دارگهی شهر دهی تو یداداش
  
 و بغلم دی موهامو بوسی نگاش کردم و محکم بغلش کردم اونم روی قدر شناسبا

.  آوردی در می بازی کولی بود کلنجای بهزاد افتادم که االن اگه اادی. کرد
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 و بودمی می قودیمن با. پسش زدمعی سریاخودآگاه اشک تو چشمام جمع شد ولن
  .امی خودم بربس از پتونمی که مکردمی و خانوادم ثابت اسی به النویا

  
 ی بود که راه10 ساعت ی سفارش از طرف عمو رضا حدودای بعد از کلبالخره

 نگیتم تو پارک رفنی همی آوردن برانوی ماش8عمو رضا گفته بود که ساعت . شدند
  .  بوددی صندوق دار سف206 هی.  پشت سرم اومدنمیلیآ. نمشیکه بب

  
  . چه خوشگله-نیلیآ
  
 آروم ی و بگینی کنار من بشرزنای مثل پیفقط بهت گفته باشم اگه بخوا. یلیآره خ-

  . و تودونمی حرفا من منیبرم و از ا
  
  ؟یم برون که آروی قول نداداسیمگه تو به ال.ی رو داریلی خ-نیلیآ
  
 کورس با الک پشت هی که فکر کنم اگه 20 با سرعت یعنی آروم از نظر تو یچرا ول-

  .شهی صد در صد اون برنده ممیبزار
  
  . که هستنهی هم؟ی خب که چ-نیلیآ
  

  . با ناز برگشتو رفت سمت خونهبعدشم
  
  .یای ادا اطوار می جورنی که استای طرفا ننی االن ارسان اگمی میلیآ-
  
 عیزبونمو براش درآوردم که سر.. حرفم برگشت سمتمو با حرص نگام کردنی ابا

  .  طرف خونه و درو بستمدمییمنم دو.. اومد سمتم
  
  . باز کن حوصله ندارمسنای -نیلیآ
  
  . من جونم تو خطرهی نداریتو تعادل روان. عمرا-
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  .باز کن گفتم.  کوفت-نیلیآ
  
  .نعــــــعع-
  

   گفتییهوی چند لحظه سکوت بعد
  
   ؟ی اومدیک.  ارسان سالمی وا-نیلیآ
  
 لبخند هی با یلی آدمی درو باز کردم که دعی آقا اومده سرنی که انی االی خبه
  .ستادهی پشت در وایطانیش
  
  آرره؟.. یکنی که باز نم-نیلیآ
  

   مثل خودش گفتممنم
  
  .نـــه-
  
  .برو کنار.  که حوصله ندارمفی ح-نیلیآ
  
   خواهر؟یشدی من نمفی که حریآخه تو اگه حوصله هم داشت-
  
  .ی نچا-نیلیآ
  
  .نه هوا گرمه-
  

 از بازوم شگونی نهی باال انداختمو زبونمو رفتم داخل که یی ابروطنتی با شبعدم
   در اومدغمیگرفت که ج
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   نگو نه؟ی نداری تعادل روانگمینگاه کن م.... یـــیآ-
  
  .امای برو که دوباره م-نیلیآ
  
  .آخ باشه باشه-
  

 عمو رضا گوشت و شبید.  درست کنمیزی چهی ناهار ی آشپزخونه تا برا تورفتم
 ذره هی.  بسته مرغ برداشتم و گذاشتم تا پخته بشههی نی همیمرغم گرفته بود برا

از قبل . البته برنجوعمورضا نگرفته بود. برنجم برداشتم وهمراه باهاش درست کردم
 موهامو رونویحموم اومدم باز . رمی دوش بگهیبعدشم رفتم تا .  خونه بودیتو

  . و صدا زدمنیلی آدموی چزویم.ناهار حاضر بود. آزاد گذاشتمسیهمونطور خ
  
  . ناهارای بیلیآ-
  

   اومد تو آشپز خونه و گفتقهی از دو دقبعد
  
  وقتشه فرح جون دست به گهیفکر کنم د. خوبه...یچه رنگ! یی اووو چه بو-نیلیآ

  .کار بشه برات ها
  
  .گرهی نجنبون اون فکو آرتروز مقدنی بخور انیبش-
  
  .ی ندارفمی جنبه تعر-نیلیآ
  

   و گفتدی خودش غذا کشی برداشتو برابشقابشو
  
  م؟یری ثبت نام می برای کی راست-نیلیآ
  
  . بشهری دادی زدینبا. گهی دمی بردیفردا با-
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  . باشه-نیلیآ
  

 می تصمنی همی برامی بودکاری بیلیخ. می نگاه کردنیزی ذره تلوهی از ناهار بعد
  .رونی بمی بعد از ظهر برمیگرفت

  
  .نمای سمی برگمی من م-نیلیآ
  
  .رهیمی میکی شهی که آخرش همیرانی ایلمای فنی اهیبرو بابا چ-
  
  م؟ی پس کجا بر-نیلیآ
  
  ؟یموافق. ی شهر بازمیری بعدشم ممیزنی دورو برا گشت منی ذره اهیاول -
  
  .می خوبه بر-نیلیآ
  
  .ینداد و بهم چییکجا؟ سو-
  
  .یگی ا راست م-نیلیآ
  

  . و از اتاقش برداشت و آوردچیی رفتو سوعیسر
  

  . می کرددای رو پی درآوردمو پرسون پرسون راه شهر بازنگی و از تو پارکنیماش
  
  
  

 لباسامو عی افتادم سری داشتم پس  می خونه از خستگمیدی بود که رس12  ساعت شب
  .دمیعوض کردم و مسواک زدمو خواب

  
  . شدمداری بنیلی آیغوی جغی جیبا صدا صبح
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  . حوصلم سر رفتگهی پاشو دسنای اه -نیلیآ
  
  . کم کن سر نرهرشویخب به من چه ز-
  
  .گهیپاشو د. دمیخند.....  مسخره-نیلیآ
  
   خب؟ی دارکاریاااااااااااا تو به من چ-
  
  . ثبت ناممی بردی مگه نبا9 بابا ساعت -نیلیآ
  
   از جام بلند شدمو گفتمعی اسم ثبت نام سردنی شنبا
  
  شه؟ی مری دی نکرددارمی چرا زودتر بیواااا-
  
 از تخت ی تا جناب عالزنمی ساعته دارم باالسرتون ور مهی شرمندتون که -نیلیآ

  . هانیخواب مبارکتون دل بکن
  
  ؟یتو صبحانه خورد. خب حاال-
  
  .می عالف نشادی درست کردم تا زچی ساندوهی توام یبرا.  آره-نیلیآ
  

   بوس محکم از لپش کردمو گفتمهی جلو رفتم
  
  .قربون خواهر خلم برم من-
  
  . زود حاضر شو. ی اه برو اونور حالمو بهم زد-نیلیآ
  
  . دوچشمیبه رو-
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 ی شال بپوشم ولخواستمیاول م.  برداشتم تا بپوشمنی با شلوار جی طوسی مانتوهی

.  اشتباه بکننیرا دربارم فکدمیترسی چون مدمیبعد منصرف شدمو مقنعه پوش
 هیبا .  نزنهرونی مانتوم تا از مقنعه بری دادم زشوی جمع کردم و بقرهی گهیموهامو با 

  .رونیرژ هم رنگ لبم کارمو تموم کردمو رفتم ب
  
  . من حاضرمیلیآ-
  
   مبل بلند شدو گفتی از رونیلیآ
  
  ؟یشدی حاضر میخوب بود گفتم زود وگرنه ک.  چه عجب-نیلیآ
  
  . تویو شداه چقدرغرغر-
  

 هی به دانشگاه می تا برسنیلیآ. رونی با خودم آوردمش بدموی دستشو کشبعدشم
  . زدزغریر
  
 کالسامونو ی برنامه می ثبت نام تموم شدو رفتی بالخره کارای دوندگی کلبا

 هی دو تا کالس بقیکی از ری و به غشدی کالسامون شروع مگهیاز هفته د.میگرفت
 رونی بود که از دانشگاه ب12                          ساعت . ساعت بودهیکالسامون تو 

 اما چون می ناهار درست کنمیدیرسی نمگهید رستوران چون هی سمت می و رفتمیاومد
 که من عاشق ییاز اونجا.  خونهکی فست فود نزدمی رفتمیشناختیرستوران خوب نم

 میعد از ناهار رفتب.  سفارش دادمینی زمبی سرخ کرده بودم دو ظرف سینی زمبیس
  .نمای سمی رفتنیلیبعد از ظهرم به اصرار آ. میخونه تا استراحت کن

  
  
  
   هفته بعدکی
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. ستی آقا ارسان ننی از ایهنوزم خبر.  که شروع شدهشهی که می دوروزکالسامون
 نیلی بود که آیی از اون کالسانیا.  خونهرمیاالنم تازه کالسم تموم شده و دارم م

 از عیسر.  زنگ زدمی شدم و روندم سمت خونه که گوشنمیوار ماشس. ستیباهام ن
  .نیلی آدمی مانتوم در آوردم که دبیج
  
  سالم-
  
  ؟ییکجا.  سالم-نیلیآ
  
  . خونهامیاالن تازه کالسم تموم شده دارم م-
  
  فعال. منتظرتم.  باشه-نیلیآ
  
  .فعال-
  

 و بازش کردم امیپ. مد از طرف بهزاد برام اوامی پهی عی که قطع کردم سرنی از ابعد
 خی ترمز و سی زدم روعیسر. یزی چهی برخورد کردم به هوی که خوندمیو داشتم م

 چی بودو سر ظهر بود هی فرعابونیچون خ. سرجام نشستم و به روبرو نگاه کردم
.  من که سرعت نداشتمیول....  نهی آدم بود؟  وایعنی ایخدا.  نبودابونیکس تو خ

  ... نشدهری شده تا دی چنی ببادشوی باش و پی قوسنایچته 
  

 که نی ماشی لرزون رفتم جلویبا قدم ها.  شدمادهی باز کردم و پنوی در ماشآروم
   رفتم جلو گفتمشتریب. دهی نشسته و داره پاشو مالش منی پسره رو زمهی دمید
  
  حالتون خوبه؟-
  
   من سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد و گفتی صدابا
  

   خانوم؟ی چه طرز رانندگنی ای بله ول-پسر
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  .شرمنده حواسم پرت شد-
  

  ن؟ی جواب بدنیخواستی شما مومدی سرمن میی بالهی اگه -پسر
  
  . کردمیمن که عذر خواه-
  

  شه؟ی درست می عذر خواههی به نظرتون با -پسر
  
   گفتمدموی اخمامو تو هم کشنی همی براکنهی داره شلوغش میلی خدمید
  
 دی دارنقدی اگهی دی چی براکنمی می دارم عذر خواه نسبتا محترم من کهیآقا-

 االن نی تا من بهتون نقدا همدی بگنیدی حاال هم هر چقد خسارت دد؟یکنیشلوغش م
  .پرداخت کنم

  
 چشاتونو باز ی کار موقع رانندگنی ای به جادی پولتونو به رخ من بکشخوادی نم-پسر

  .دیکن
  

 بلند شدو       لنگ لنگون رفت  صحبت بده از جاشی که اجازه نی بدون ابعدم
بعدشم با سرعت از کنارم .  و درشو باز کردو نشست توشی مشکی سوزوکهیسمت 

  .رد شدو رفت
  
  .ونهی دی کهیاه مرت-
  

  . شدمو رفتم سمت خونهنمی سوار ماشمنم
  

  . پارک کردمو رفتم داخلنگی تو پارکنوی ماشدمی رسیوقت
  
  .سالم-
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  .دیدی مونیزیو داشت تلو بوددهی رو مبل دراز کشنیلیآ
  
  .ی کردرید.  سالم-نیلیآ
  
  . شلوغ بودابونایخ-
  
  .کردی شلوغش منیلی تصادفو بهش بگم آخه باز آانی جرخواستمینم
  
 ارسانم زنگ زد گفت یراست.  بردار بخوروی ناهارتو گذاشتم تو ماکرو-نیلیآ

  .شبم مارو خونش دعوت کرد. اومده
  
  ....ونا چه عجب آقا برگشتن از سفرش-
  
 دفعه پروژشون نی سفرت گفت ادی انقدر طول کشی چی اتفاقا گفتم برا-نیلیآ
  . شدهی جورنی انی همی بوده برانی سنگیلیخ
  

 تا دمیبعد از ناهارم خواب.  تکون دادمو رفتم سمت اتاقم تا لباساموعوض کنمیسر
  .  شب سرحال باشمیبرا

  
 گرفتم بعدشم ی اقهی دق10 دوش هیاول رفتم .  شدمداری بود که از خواب ب4 ساعت

.                                                                             کنمدای شب پی لباس مناسب براهیاومدم سر کمدم تا 
 گل هی و شدی طرف جمع مکی داشت و به یفی که جنس لطیقی قاقهی لباس کرم هی

 یصندال.دمی چسپ انتخاب کردم و پوشی شلوار مشکهی و با خوردیبزرگ روش م
 ی گل مشکرهی گهیموهام چون حالت داشت فقط با .  گذاشتم کنار تا بپوشمممیمشک

 به ملی  ذره رهی.  سرم فرق کج کردمی ذرشم جلوهیکرم پشت سرم جمع کردم و 
 رژگونه کارمو هی خوشرنگم زدم و با یت رژ صوهی. موژه هام زدم تا خوشگل تر بشه

  .دمتموم کر
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 یلیخ. رونی حاضر و آماده از اتاقش اومد بنمیلی که همزمان آرونی اتاقم رفتم باز
 رو حمی ملشی آراهی بود و دهی پوشی ناز با صندل آبی لباس آبهی. خوشگل شده بود
  . کردی مییصورتش خودنما

  
   منو؟ی نخور-نیلیآ
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  م؟یبر-
  
  .می بر-نیلیآ
  

 معلوم بود استرس نیلیآ. یی سمت واحد روبرومی رفترونوی بمی از خونه اومدباهم
 که آرومش کنم دستشو گرفتمو خودم زنگ نی ای بود برادهیداره آخه رنگش پر

   آشنا گفتی صداهیبعد از چند لحظه در باز شد و بعد از اون . زدم
  
  .امی تو من االن مای بیلیآ-
  

 دمانشونی و نوع چلیبود فقط وساساختار خونه ها مثل هم . می وارد خونه شدباهم
 شازده آرسان شدم نی انی و منتظر امی حال نشستی توی مبالیباهم رو. کردیفرق م

  میبا همون صدا به سمت عقب برگشت. هی بالخره چه شکلنمیتا بب
  

   سالم-ارسان
  
 دهنم باز دنشیخواستم سالم کنم که با د.  جام بلند شدمو به سمت عقب برگشتماز

  . که باهاش تصادف کردمی که همون پسره انیا .... نیا. موند
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اونم با . چند بار چشمامو بازو بسته کردم. نمیبی خدا نکنه من دارم خواب میوا
 به ی هکردی به من نگاه می وسط هنی انمیلیآ.  من دهنش باز مونده بوددنید

   گفتاوردویآخرم طاقت ن. ارسان
  
   به هم؟نید شخی اه چتونه شما با دهن باز م-نیلیآ
  
   ذره خودمو جمع و جور کردمو گفتمهی نیلی آی صدابا
  

 کجا کردمی آقا ارسان به نظرم آشنا اومد داشتم فکر مافهی ذره قهی ..... یچی هها
  .دمشونید
  

 نی همی در مورد موضوع تصادف نگفتم برایزی چنیلی من به آدی انگار فهمارسانم
  اونم گفت

  
  خانوم؟...  من آشناستی برا ا اتفاقا چهره شما هم-ارسان

  
  . فرهمند هستمسنای

  
  . بله خوشبختم-ارسان

  
  . طورنی هممنم

  
 ی کولی و اونجوریآره جان خودت خوشبخت(  آروم با خودم زمزمه کردمبعد
  ) تصادف کوچولوهی ی برای در آوردیباز

  
  . رفت تو آشپزخونهنی بشای ب؟یی کجا-نیلیآ
  

  . آوردی ارسان برامون چاقهی چند دقبعد از.  رو مبل نشستمنیلی آکنار
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  .ی لبدوز لبسوز حسابی چانمی ادیی بفرما-ارسان
  

  . ما نشستی مبل روبروی روزوی رو گذاشت رو مینی سبعدشم
  

  دمت؟ی ندشهیچند سال م. مینیبی خانوم چه عجب ما شما رو منیلی خب آ-ارسان
  
   قرمز شدو گفتنیلیآ
  
  .شهی می سال6 5 هی -نیلیآ
  

 و تو سرو میکردی می چقدر باهم بازادتهی. وقعا؟ چه زود گذشت اون دوران -ارسان
  .میزدی هم میکله 

  
  . بود و زودم گذشتی دوران خوبیلی آره واقعا خ-نیلیآ
  

  . تو فاز خاطراتنی برخوادی حاال نمخب
  
 نی ارسان ای که جلوومدی واسم چشم و ابرو می برگشت و بهم نگاه کرد و هنیلیآ

   دوباره بلند گفتمییمنم با کمال پرو. کنم صحبت نیجور
  
  .زنمی من چقدر رکم و حرفمو میدونیتو که م.  باباهیچ
  
  . کردی گرد شده داشت نگام می با چشانیلیآ
  

  . بزار راحت باشنشونی به ای دارکاری چنیلی آ-ارسان
  
  . اوقاتی گاهگرتشی جو مییهوی نی ارسان تو ببخش ا-نیلیآ
  

  ؟ی من و فروختی زودنی به همی نامردیلیخ..... یاوووووووووو
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   باال انداختو گفتی شونه انیلیآ
  
  . نگمی جورنی خب آدم باش تا ا-نیلیآ
  

   جوابشو بدم که ارسان گفتخواستم
  

  م؟ی شام کجا بری برادییحاال بفرما. خوامی خانوما من اصال عذر م-ارسان
  
  .رونی بمی برمییخوای مگه م-نیلیآ
  

  . غذا درست کنمستمین که بلد نچون م.  آره-ارسان
  

  . آخهمیشناسی رو نمیی که جامام
  

 نی بردارنییخوای می هرچنی برنیشمام بلند ش.  باشه پس انتخاب جا با من-ارسان
  .میتا بر

  
 چرم یمن که حاضر بودم فقط پالتو. می تا حاضرشمی برمی باهم بلند شدنیلی آمنو

 ی با کفشای ای سورمفیک.ا سرم کنم برداشتم تی مشکی آبی مو با روسریسورمه ا
 نمی تا ببنیلیبعد از حاضر شدن رفتم اتاق آ. دمی پوشممی مشکی سانت10پاشنه بلند 

  . نهایاون حاضره 
  
  .یستی تو هنوز حاضر نیلی آیوا
  
  . اتو نکردمممی نه بابا هنوز روسر-نیلیآ
  

  .ی بده من اتو بزنم تا تو حاضر بشخب
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  . باشه-نیلیآ
  

  . و اتو زدمنیلی آیاتاقم برداشتم و روسر رو از اتو
  
  . تموم شدای بیلیآ
  
  . هنوز چروک دارهنیا. ی تو مثال اتو زدنوی ا-نیلیآ
  
  . کجاش چروک دارهنی ای خوبیلیآ
  
  . منتظرم باش من حوصله جروبحث با تورو ندارمرونی اصال تو برو ب-نیلیآ
  

  .  رفتمیورود به سمت در رونوی تکون دادم و از اتاقش اومدم بیسر
  
فقط خدا کنه .  بال رو سرش آوردهنی عشق ارسان ایعنی.  نبودی اصال وسواسنیلیآ
  . باشهی جورنی ارسان ای برانمیلیآ
  

 خوشگلش ی و به سوزوکستادهی ارسانم حاضر آماده وادمی که دنگی تو پارکرفتم
                                      .    کنمیابی کرده بودم که چهرشو کامل ارزدایحاال فرصت پ.  دادههیتک

دماغشو نه . ی مشکی لخت باشه با چشماومدی کوتاه که به نظر می مشکیموها
 با ومدی میلی دوتا که به صورتش خنی انی بزی چهی. ی نه گوشتهی بگم قلمتونستمیم

 ییخدا.  داشت و چهار شونه بودی بلندیلیقد خ(!!!!!). بنی رنکی و عی معمولیلبا
 نی شلوار جهی با ی مشکی پالتوهیمثل االن که .  بودپی خوشتیلی خمی حق نگذراز
  . بوددهی پوشی آبی چهار خونه ی مردونه رهنی پهی پر رنگ و یآب
  

   تموم شد؟-ارسان
  
   ارسان به خودم اومدمو با تعجب بهش نگاه کردم؟ی صدابا
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  ؟یچ
  

   نگاه کردن من؟-ارسان
  
  . جمعش کنمی جورهی رو که زدم یگندخب بهتره .  متوجه شدیعنی یوا
  

  .کردمی من به شما نگاه ممگه
  

  . آرهدمی که من دیی تا اونجا-ارسان
  

  .دنی اشتباه دیلی خشما
  

  ؟ی مطمئن-ارسان
  

  ن؟یدوما بله مگه شما شک دار. نی لطفا زود پسر خاله نشاوال
  

   زدو گفتی پوزخندارسان
  

  ؟یاب حاضر جویلی بهت گفته خی تا حاال کس-ارسان
  

  . صحبت کنمتشونی گرفتم با آدما مناسب با شخصادی اما ستمی جواب نحاضر
  

  گه؟ی دتمی شخصی االن من بیعنی -ارسان
  

  . نگفتمیزی چنی همچمن
  

سرشو آورد جلو اونقدر .  روبروم قرار گرفتقای شدو دقکی قدم قدم بهم نزدارسان
مترم از جام تکون  یلی مکی یاما من حت.  کردمی که هرم نفساشو حس مکینزد
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. ومدی ترسو بدم می از دختراشهیهم. ترسمی فکر کنه ازش مخواستمینخوردم چون نم
  . تو چشماش زل زدمیرگیمنم با خ.  شدرهیچند لحظه تو چشمام خ

  
  .ی نگفتنمی از اری غی ول-ارسان

  
 در ساکت شدمو اونم چند قدم رفت عقب تر و ی جوابشو بدم که با صداخواستم

  قط من بشنوم گفت که فیطور
  

  . بدونهیزی بحث ما چنی از انیلی دوست ندارم آ-ارسان
  

  . کنمی که خبر کشستمی اونقدر بچه نمنم
  

  . معلومه-ارسان
  

  منظور؟
  

   شدو گفتگیکنی وارد پانیلی جوابمو بده که آخواست
  
  .نی ذره معطل شدهی دی ببخش-نیلیآ
  

   ذره؟هی فقط
  

  .نیسوارش.  ندارهبی ع-ارسان
  
  .  منم رفتم عقب نشستمنهی به زور فرستادم تا جلو بشنویلیآ
  

. کردمی االن شروع منی از همدی عالقه مند بشه بانیلی ارسان به آخواستمی ماگه
  . سخت باشهیلی کارم خدی بانمیبی کوه غرور که من منیالبته با ا
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 بهزاد  بای چند بارهیچون .  بام تهرانمیاومده بود. می ساعت تو راه بودکی کینزد
  .شناختمی جارو خوب منی انی همی اومده تهران برانیلیو آ

  
   بشه گفتادهی تا پکردی که کمرندشو باز می در حال-ارسان

  
  .دی شادهیپ.  همون بام تهران معروفهنجای ا-ارسان

  
   گفتمنیلیرو به آ.  شدادهی پعی خودش سربعدشم

  
  .میشناسی نمنجاروی اصال اموی ما از پشت قلعه اومدانگار

  
  ؟ی چته تو امشب باز آمپر چسپوند-نیلیآ
  
  . دارمی مزخرف آلرژی به آدمایچیه
  
  ؟یگی ارسانو م-نیلیآ
  
  .گمی صمدو مامرزی خدابی پس ننه نه
  
  .ی گلنی برو بابا پسر به ا-نیلیآ
  

 شی و خوشگل اگه نخواستپی خوشتیلی خیی خدای من بگم؟ ولی نگنوی تو اآره
  .حتما بدش به من

  
 چند تا فحشش بدم خواستمیم.  در اومدغمی از بازوم گرفت که جشگونی نهی نیلیآ

  . شددای محل سروکلش پی خروس بنیکه با ا
  

  .گهی دنیی پادییای ب-ارسان
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 و ی رستوران سنتهی می بعدشم رفتمی ذره قدم زدهیاول . می شدادهی پنی از ماشباهم
.  نشستنیلی آیسانم روبرو هم اری پهلونیلیمنو آ. می چهار نفره نشستزی مهیپشت 

  منو رو برداشتو گفت
  

  م؟ی سفارش بدی شام زود باشه چطوره چای فکر کنم االن برا-ارسان
  
  . موافقم-نیلیآ
  

منم .  هستنجای امیانگار نه انگار کس.  سفارش دادی بدون توجه به من چاارسانم
اختم رو همو  باشه پاهامو اندالمی خنی که عنی بدون اارمی که لجشو دربنی ایبرا

.                                   کردی صحبت منیلیاونم بعد از سفارش دادن با آ. اطرافو نگاه کردم
 ی نبات برداشتمو انداختم تو فنجونمو براکهی تهیمن .  آوردنمونویا بعد چقهی دق5

 راحت نوش الی که اصال به اون دو تا توجه کنم با خنی بدون اختمی ریخودم چا
 اصال دست خودم نبود یول. خوردی از دست من حرص می هنمیلیآ. ان کردمج
  .  دوست داشتم با ارسان لج کنمنقدری ای چی برادونمینم
  

 کم گهی خورد دی فنجون چا4 ارسان ی ولمی خوری فنجون چاهی فقط نیلی آمنو
  .......گهی بردارو بخور دشوی قورییهوی یکنی متیمونده بود بگم آقا چرا خودتو اذ

  
 هی انگار نه انگار که کردنی باهم صحبت منیلی باز ارسان و آیی از خوردن چابعد

.  بشنکی به هم نزددی نداره بالخره که بابی نه عیول.   هم باهاشونهییسنای
 دمی درآوردم که دفمی از تو کعیسر.  زنگ زدمی تو فکر بودم که گوشنطوریهم

  .بهزاد
  
  . دادم رو جوابی شوق و ذوق گوشی کلبا
  

  . بهزادسالم
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 منم یول.  برگشتنو با تعجب بهم نگاه کردننیلی بلند پر ذوق من ارسانو آی صدااز
  . افتاده با همون صدا به حرف زدن ادامه دادمیپرو انگار که انگار که اتفاق

  
  ؟یکنیچکار م.  خانمجری سالاااااااام ج-بهزاد

  
  . بام تهرانمی االن اومدیچیه
  

  . بکنم هاحتتی دوروز باهات صحبت نکردم نصنیبب. دهید نری خی ا-بهزاد
  

  .گهی می به کیباز ک.  خوبهخوبه
  

  .گهی خله مسنایآقا بهزاد به . گهی خب خره معلومه د-بهزاد
  

  ؟ی چرت بگیزنگ زد. کوفت
  

   جان؟یی دایکنی اااااااااااااااا تو هنوزم رم م-بهزاد
  

  .زنمتایم. بهزااااااااااااد
  

  ؟یزنی می چه جورنمیبزن بب ای ا ب-بهزاد
  

  .گهی به مشهد درسهیمن که پام م.  بگویخوای می هر چباشه
  

  . مشهدیای بی درستو ول کنیکنی تو غلط مدی چشم سفی دختره -بهزاد
  
  .گهی نکن دتی بهزاد اذا

  
  . داشتم که بهت زنگ زدمی کارهیراستش من .  باشه باشه-بهزاد
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   افتاده؟ی اتفاق؟ی کارچه
  

  .ی جا که تنها باشهی درو برته برو نیلیاگه آ -بهزاد
  
 یوقت.  صحبت کنمرونی برمی اشاره کردم و گفتم من منیلی جام بلند شدم و به آاز

   رستوران نشستم و گفتمکی نزدکتی نمی رورونیرفتم ب
  

  .رونی بهزاد من اومدم ببگو
  

  ....... بگمی خب راستش چه جور-بهزاد
  

  . هگی بگو دی دق مرگم کردبهزاد
  

  .مونهی خودمون منی اول تو قول بده ب-بهزاد
  
   دهن لق بودم؟ی من کی نامردیلیخ
  

  .حاال قول بده. هی مساله مرگو زندگی ولدونمی م-بهزاد
  

  . منومیبگو تا نکشت. باشه
  

اونم همراه با شما قبول .  بود که باهاش آشنا شده بودمی دخترهی راستش -بهزاد
  . شد اومد تهران

  
  خب؟

  
  . کردم قهر کردتشی من اذ-دبهزا

  
   مگه؟ی کردکارشیچ
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 دوتا سوسک با دو تا می بار که با هم قرار گذاشتهی تهران ادی که بنی  قبل از ا-بهزاد

  . متنفر بودنایاونم شانس من از ا. فشیملخ انداختم تو ک
  

  . سرجاتینی کخ بشی بیتونی نمقهیآخه تو دو دق.  خدا نکشتتیاله
  

   بچه ها گفتمثل
  

 تی منو اذیآخه ه.  خودش بود خانومریبه خدا تقص..... اجازه...  اجازه-بهزاد
  . کردمشی جورنی منم اکردیم
  

   کار کنم؟ی چتونمی حاال من مخب
  

  .ی منتها رشته دارو سازی گفتم که اون تهران قبول شده ول-بهزاد
  
   از طرف تو؟ی برم منت کشیخوای از منم مو
  

  ؟ی چیعنی یمنت کش.  خواهریرف چه حنی ایییییییی ه-بهزاد
  

   کار کنم؟ی چپس
  

  . از طرف خودتی منت کش-بهزاد
  

  . تو برم بچه پرورو
  

 که یی تخم طالنی اولدمی قول می اگه کمکم کننیبب. گهی نکن دتی ا اذ-بهزاد
  . مال تو باشه هازارمیم
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و فقط عکس . ی مرغ بشرتتی بکنم فقط تو باز جو نگتونمی کار می چمی ببنباشه
  . کنلیمیمشخصاتشو برام ا

  
  . باشه-بهزاد

  
  ؟ی باریکار

  
  ..... های نکنیطونی شیزی چهی فقط گهی نه د-بهزاد

  
  بهزااااد

  
  .فعال.  پرده گوشم پاره شدیزنی باشه بابا چرا داد م-بهزاد

  
   که قطع کنه دوباره گفتمنی از اقبل

  
 نی دنبال انقدری ای چی همه دختر درو برت هست برانی تو که ایراست. بهزاد

 از ی تو جون به جونتم بکنن منت کشدونمی که من میی آخه تا اونجا؟یدختره ا
  !!یکنی نمیکس

  
  . ذره فرق دارههی نی اخه ا-بهزاد

  
  ؟ی چه فرقاونوقت

  
  .ومدهی به تو نای فضولنی ا-بهزاد

  
  . ندارهی چون به من ربطکنمی خب منم باهاش صحبت نما

  
. یکنی معی ضای دارسنای نی ایزت نگذره که منو جلو خدا  انیاسمی ی ا-بهزاد

  . ذره دوسش دارمهیباشه بابا 
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   ذره؟هیفقط . نیاسمی اسمش پس

  
  . ذرههی از شتری کوچولو بهی -بهزاد

  
   ذره؟هی از شتری کوچولو بهی فقط

  
 هفته هیبرو برو به اندازه .  پدر سوختهیمنو سرکار گذاشت..... .  دو کوچولو-بهزاد

  خدافظ.گهی دی کردمیاطالعات هیتخل
  

  .سالم برسون خدافظ.  باباباشه
  

 هی نشستم که احساس کردم کتی رو نمینطوری همقهی رو قطع کردم و چند دقیگوش
 پسر بود که داشت با وقاحت تمام نگام هی دمینگاش که کردم د. نفر کنارم نشست

  .کردیم
  

  ؟یی خوشگله چرا تنها-پسر
  

  ومزاحم نش. هی فضول سنجتست
  

 ی داشتن غذا ها رو رودمی رسیوقت.  بلند شدمو رفتم سمت رستورانعی سربعدشم
  .دنیچی مزیم
  
  . من به جات سفاش دادمی تو پس؟ نبودیی کجا-نیلیآ
  

   نشستمو گفتمنیلی آکنار
  

  .گهی دگهی فکش که گرم بشه دگهی دبهزاده
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   گفتذاشتی برنجش می که داشت کره شو روی در حالارسان
  

  اداشتون؟ د-ارسان
  
  .نه
  
  . اضافه تر بدمحی توضهی ی که حتنی گفتم و مشغول غذا خوردن شدم بدون انویا

  
  .  خونهمیدی بود که  رس1 ساعت یحدودا.  بودی خوبیلی شب، شب خاون

  
معلوم بود که .  سرحال بودیلی بازم خی بود ولدهی که ظهرم نخوابنی با انیلیآ

 دهی شاد ندنقدری خواهر گلمو تا حاال ایلها.  با ارسان بدجور بهش ساختهییتنها
  .......... باشهداری پاشی شاددوارمیام. بودم

  
  . چشمامو باز کردمنیلی آی با صداصبح

  
  .ایظهر اومدم ناهار درست کرده باش.  کالسرمی من دارم منی ببسنای -نیلیآ
  
  .کنمی خب برو اما فقط به خاطر خودم درست میلیخ. یی بچه پرویلیخ
  
  .خدافظ.  خب حاال-نیلیآ
  

  . دمی چشمامو بستمو خوابدوباره
  
به ساعت .  در واحدمون چشمامو باز کردمی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم
 داره پس دمی رفته کلشی ساعت پمی که          ننیلیآ.  بود8.  نگاه کردمواری دیرو
  ه؟یک
  

  .م تا درو باز کنم رفتمی و شلوارک خرسنی آستمی توجه به لباس خواب نبدون
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 و منو نگاه ستادی وانطوری من همدنیبا د.  که باز کردم ارسان پشت در بوددرو

  آخرسرم خودم خسته شدمو گفتم. کردیم
  

  امرتون؟
  

   به خودش اومدو گفتاونم
  

  . کار داشتمنیلیدوما با آ.  اوال سالم-ارسان
  
  . رفته کالسستشین

  
  . ا قرار بود من برسونمش که-ارسان

  
  . من برمنیحاال اگه اجازه بد.   که رفتهعالف
  

 نگاه هی حداقل یکردی که درو باز  منی قبل از ایزی چهیفقط . دیی بله بفرما-ارسان
  .خدافظ. ینداختی منهیبه خودت تو آ

  
 حرفش کنجکاو نیاز ا.  درو بستمو رفتم داخلعی که جوابشو بدم سرنی بدون امنم

 خودم دنیبا د. ستادمی اتاقم ای قدنهی آیتم جلورف. نمی ببنهیشدم که خودمو تو آ
  . سکته کنمخواستمیم
  

 پاچشش رفته بود باال لباسمم که نصفش هیشلوارکمم .  شده بودنخی موهام که س
 خوبه حاال ارسان سکته نکرده بنده یوا.  شلوارم بودری زگشی بود نصف دزونیآو

  . خدا
  

 مگه اون خودش  واسه تو مهمه که اسنی الیخی بکنه؟ی می در مورد من چه فکرحاال
  نظرش مهم باشه؟؟؟؟
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  .  اومدم کنارنهی آی باال انداختمو از جلوی اشونه

  
 اول نی همی کردم خوابم نبرد برای هر کاری ولدمی رفتم رو تختم دراز کشدوباره

  . صبحونه مفصل خوردمهی دوش گرفتم بعدم اومدم هیرفتم 
  

 درست کنم چون هم ی قورمه سبزخواستمیم. آشپزخونه تا ناهار درست کنمرفتم
 روشن ونویزیکارم  که تموم شد تلو.  عاشقش بودنیلیخودم دوست داشتم هم آ

  .  نداشتیچی کانال اون کانال کردم هنی ای هرچیکردم ول
  

 حاضر شدم تا برم نی همیحوصلمم بدجور سر رفته بود برا.  کالس نداشتمامروزم
  .  بزنمی دورهی اطراف نیهم
  

 هی دنبال نی همی کرده بودم برادیهوس خر.  بود که از خونه در اومدم10 ساعت
  .  کردمدای گشتن پی بودم که بالخره بعد از کلدیمرکز خر

  
 شال هی.  داشتی نازو خوشگلی هایروسر. ی فروشی مغازه روسرهی رفتم سمت اول

 ی برا همی شال آبهی خودم برداشتم ی برای طوسی روسرهی خوشرنگ با یصورت
  . دمی خرنیلیآ
  
  
  
  
  

 مغازه پالتو هی ی که از جلودمیچرخی خودم می تو بازار برانطوری از اون همبعد
 بود پشت می خوشگل که درست همرنگ روسری طوسی پالتوهی.  رد شدمیفروش

 ی تو تنم چه  شکلنمیرفتم داخل تا بب.  خوشگل بودیلی گذاشته بود که خنشیتریو
  . شهیم
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 دستش بود و داشت تند لشمی نشسته بود و موبازی پسر بود که پشت مهی مغازه  صاحب
  .دادیتند اس م

  
  .نمی تونو ببی طوسی اون پالتوشهی آقا مدیببخش

  
  . نکرد و همچنان مشغول اس دادن بودی  اصال توجهیول
  

  آااااااااااااااااااااااااقا........آقا......آقا
  
  فت گدوی پسره از جاش پرییهوی من غی جبا
  

  ....دیی بله بفرما-پسر
  

  .نمی ببکی ازنزدخواستمی منتونویتری پشت وی طوسی پالتواون
  

  . فکر نکنم اندازتون باشهزهی اون پالتو تک سای بله حتما ول-پسر
  
 ادیاز حرفش بدم اومده بود آخه اصال خوشم نم. ارهی گفتو رفت تا پالتو رو بنویا

  . کننی تو کار آدم فضولنقدری ها ابهیغر
  

  .دیی بفرما-پسر
  

  .  رو ازش گرفتم و رفتم تا پرو کنمپالتو
  

جنسش .  بودکیواقعا ش.  ذوق مرگ شدمی کلدمی دنهی و خودمو تو آدمی پوشیوقت
 بزرگ ینیروش سه تا دکمه تزئ. شدی گردن مپی کج بود و کقشی. چرم مات بود

 عیسر. ت سگک بزرگم داشهی کمربند با هی. خوردی می دکمه مخفرشیداشت و ز
  .رونی رفتم بدموی خودمو پوشیدرش آوردمو لباسا
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   شد اندازتون نبود؟ی چ-پسر
  
  ؟؟..... داره من اندازم نباشه ی چه اصرارنی بابا حاال ایا

  
  .برمی منوی اتفاقا همنه
  

  .مبارکتون باشه.  بله-پسر
  

ضعف بدجور . رونی تو بازار گشت زدم و اومدم بگهی ذره دهی پالتو دنی از خربعد
  .  و خوردمدمی خرینی زمبی ظرف سهی سر راهم نی همیکرده بودم برا

  
 که دمی ارسانم دی مشکی که از دور سوزوکابونمونی خی تودمیچیپ.  بود2ساعت

  . سمت خونهرفتیداشت م
  

 کارو کرد نیاونم انگار هم.  تر رفتم تا من اول برم توعی گاز و سری پامو گذاشتم رو
  .                 ومدی میترشیچون داشت با سرعت ب

  
  . شهی برنده می کمینیباشه آقا ارسان حاال بب..... ههههههه

  
  
  

 ی جورنامونیماش.  سمتشمیدیچی بود که دوتامون با هم پنگی پارکی جلودرست
 عقب تا اون رفتی میکی دیبا.  بره داخلتونستی نمچکدومیقرار گرفته بود که ه

  . می بکنینی عقب نشچکدومی فکر نکنم هیل فعطیکه در شرا.  بتونه برهیکی
  

  .ا نه بابا خب تو برو عقب.  برگشت بهم نگاه کردو اشاره کرد برم عقبارسان
  

  .  با اشاره بهش گفتم تو برو عقبمنم
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منم شونه هامو . رمی من نمیعنی ذره نگام کرد بعدش ابروهاشو باال انداخت هی اول
 دادم و چشامو هی تکیراحت سرمو به صندلبعدشم . رمی منم نمیعنیباال انداختم 

  . بستم
  

 که یطور. دادمی صبر تو کارام به خرج میلی بودم و خلکسی رنقدری همشهیهم
  . گرفتی حرصشون مانمی من اطرافی اوقات از خونسردیگاه

  
. کردیداشت با حرص بهم  نگاه م.  چشمامو باز کردمو به ارسان نگاه کردمی الآروم

البته فکر کنم تو ذهنش اون . دییسای هم می داشت دندوناشو روفکشم منقبض بود و
حقم داشت چون واقعا داشتم حرصشو در    . دییجوی من بود که داشت میخرخره 

  .  آوردمیم
  

 خونه نگه داشت و ی جلوی تاکسهی که کردمی نگاش می چشمری داشتم زهمونطور
 و داد و ی تاکسهی کرانی بعد از ایاول متوجه ما نشد ول.  شددای ازش پنیلیآ

  .دیبرگشت سمت خونه مارو د
  
  .نیی پادمی رو کششهیمنم ش.  تعجب اومد طرف منبا
  

  .سالم
  
  نجا؟یچه خبره ا.  سالم-نیلیآ
  
  .نگی بگو بره عقب تا من برم تو پارکتی گرامی خبر فقط به پسر عمه چیه
  
  ؟یری خب چرا تو نم-نیلیآ
  

  . من اول اومدمچون
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 داشت با یوقت.  ارساننی تاسف تکون داد و رفت سمت ماشی از روی سرنیلیآ
 حرصش در یلی خی وقتنیلیآ. نی زمدی چند بار پاشو کوبکردیارسان صحبت م

 پس معلومه االنم ارسان حرصشو در آورده کردی کارو منی اومدیم
  ......بدجووووووور

  
  . اومد سمت منو گفتنیلیآ
  
تو برو عقب تمومش کن . ن اون اول اومده چوگهیم.  عقبرهی ارسان نمسنای -نیلیآ
  .گهید
  
  . ر م چون من اول اومدمیمن ن م ....  بابا نه
  

 قرمز شدو نیلیآ.  گفتم تا خود ارسانم بشنوهی بلندتری آخر حرفمو با صداقسمت
 ادی منیلی آدیارسانم تا د.  ارساننی و رفت سمت ماشنی رو زمدیمحکم پاشو کوب
   . شدادهی پنیطرفش از ماش

  
  .  دادم به در سمت خودمهی شدم و تکادهی پنی از ماشمنم

  
 زد به هی تکنهی بهم انداخت بعدشم مثل من دست به سی نگاه چپکهی اول ارسان

 یلیمنم خ.  شدرهی من خی که دستاشو مشت کرده بود تو چشمای و در حالنیماش
  .خونسرد نگاش کردم

  
 هر کدومتون که شی کالس اول پیمثل بچه ها. گهی شماهام دنی اه ول کن-نیلیآ
  ..... گهی من اول اومدم اون دروغ مگهی مرمیم
  

  .گمی دروغ نمچوقتی که من هیدونی نکن میکی خواهشا همه رو با هم -ارسان
  

   آره؟گمی من دروغ میعنی.......بله ..... بله
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   گفتشخندی برگشت سمتمو با نارسان
  

  . نگفتمیزی چنی من همچ-ارسان
  
  . کناردیتعارف مارف و خجالتم بزار. دی بگدیایب جان من نه
  
  ..... هاارمی حواستون باشه من کم کم دارم جوش م-نیلیآ
  

  . کننتی رو رعاگرانی بده حق دادی آقا نی جوش آوردن به ای من به جازی عزخب
  

  .گهی داره می به کی باز کنی بب-ارسان
  
   مگه من چمه؟هیچ
  

  )رد به سرشاشاره ک( نمه هی فقط یچی ه-ارسان
  

   کامل گفتمی بشم با خونسردی ذرم عصبانهی که نی بدون امنم
  

  .....لهی نمه شما که کال تعطهی خوبه من باز
  

  .می به سمتش برگشتنیلی آغی با جییهوی که دادمی جمله مو ادامه مداشتم
  
 خودم جفتتونو خفه ی خودم با دستادی حرف بزنگهی کلمه دهی به خدا اگه -نیلیآ
  ن؟یدیفهم.........  کنمیم
  
 ی حد عصباننی تا انیلی آومدی مشی کم پیلیآخه خ. نیلی دهن باز زل زدم به آبا

  .کردی مخواستی می کس جلو دارش نبود و هر کارچی جور موقعا هم هنیا. بشه
  
  .  برهیکی برداره تا اون نشوی ماشعی سرتونیکی االنم -نیلیآ
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 دی که دنمیلیآ.  انجام ندادمی حرکتچیهمنم نگاش کردم و .  به من نگاه کرداول

ارسانم اول چند لحظه نگاش .  برگشتو به ارسان نگاه کردکنمی نمی حرکتچیمن ه
   انداختو گفتنیکرد بعدش سرشو پا

  
  .امی گلم کوتاه میی به خاطر دختر دا-ارسان

  
 عی باز کردمو سرموتیمنم درو با ر.  عقب تا من برم تودشی کشنشوی سمت ماشرفت

  . برداشتم و رفتم داخلنی ماشی از تودوی خریساکا. تم داخلرف
  

 رشویز. خداشکرنسوخته بود.  وقت ته نگرفته باشههی سر غذا زدم که هی رفتم اول
  . اومد داخلنیلی که وارد حال شدم آنیهم.  حالیخاموش کردم و رفتم تو

  
  . رو ببرنیریکبی ای پسره نی اه مردشور ااه
  
 ی من بعدشم روشو برگردونو رفت توی چشمایم زل زد تو برگشت و با خشنیلیآ

  .اتاقشو درو محکم بست
  

  .آروم آروم رفتم سمت اتاقشو در زدم.  از دستمهیشی اوه فکر کنم بد آتاوه
  
  ؟ی جونم از دستم عصبانیلیآ .... یلیآ
  
  . برو حوصلتو ندارمسنای -نیلیآ
  
  ؟یبخشیمنو م......  آرهیعنی نیا

  
 فکر کنم یوا.  درو باز کرد بهم نگاه کردییهوی بعد ومدی نیی صداچی چند لحظه هتا

  .هی عصباننقدری انیلیبدجور گند زدم که آ
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   نه؟یری نم-نیلیآ
  

  ......با اجازه.  الزم شده برمگهی دنمیبی مکنمیاالن که دارم فکر م....... ها
  

با حرص . د دستم بوی هنوز تودمی خریساکا.  به سمت اتاقم رفتم و در بستمعیسر
  . و به ارسان فکر کردمنیپرت کردم رو تخت و نشستم رو زم

  
  
 سر نقدری ای چی پس برامونهی ارسان مثل سنگ مگفتی منیلی آادمهی که یی اونجاتا

 هنوزم از موضوع تصادف یعنی کارش کردم؟؟ ی مگه من چذاره؟؟؟یبه سر من م
تند رفت که من  کردم خودش ی من که همونجا ازش عذر خواهیناراحته؟ ول

 کوه غرور نی از کار اسر یکس......  به خدادونمینم......  جوابشو دادمیاونجور
  .ارهیدر نم

  
 آروم رفتم دمی چزوی که منیبعد ا. نمی بچزوی شدمو لباسامو درآوردمو رفتم تا مبلند

  . ناهار صداش بزنمی تا برانیلیسمت اتاق آ
  
  . ناهارای جونم بیلیآ
  
  .خوامی نم-نیلیآ
  

  . درست کردمای قورمه سبز؟ی چیبرا
  
  .گهی دخوامی نمیعنی خوامی بار گفتم نمهی سنای -نیلیآ
  
  .  اصرار نکردمگهی  دنی همی براهی عصبانیلی خدمید
  

  . خوردمدموی خودم کشی ذره برنج براهی زوی نشستم سر مرفتم
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   منم دروبرش نرفتم تا ومدی نرونی تا شب از اتاقش بنیلیآ
  

  . بشهآروم
  

 کالس داشتم االنم 9امروز ساعت .  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی با صداصبح
 به بدنم ی کش و قوسدمیکشی مازهی که خمیاز جام بلند شدمو در حال.  بود7ساعت 

  .دادم
  

  . صبحونه تپل خوردمهی دوش گرفتم بعدشم هی رفتم اول
  

گرفته بودمو برداشتم و  نیلی آی براروزی رو که دی که آماده شدم روسرنی از ابعد
  .آروم درو باز کردم و وارد اتاقش شدم. رفتم سمت اتاقش

  
. شدی چهرش نازو معصوم میلی خواب خیتو.  بوددهی تختش خوابی آروم رویلیخ

 کنار تختشو زی می شد رو گذاشتم روچی کادو پی بوس از لپش کردمو روسرهیآروم 
  .رونیاز اتاقش اومدم ب

  
همزمان با من ارسانم از . رونی رفتم بدمویم و کفشامو پوش برداشتنوی ماشچیسو

  .واحدش خارج شد
  

 بعد همزمان با هم رومونو می هم زل زدی چند لحظه با خشم تو چشمای براجفتمون
  . رفتم سمت دانشگاهعی سوارشدم و سرنمویرفتم سمت ماش. میبرگردوند

  
. مناسب باهاش صحبت کنم فرصت هی کنم تا سر داشی و پنیاسمی داشتم امروز میتصم

  .......(!!!)البته فقط تو عکس.  بودی بودم دختر خوشگل و بانمکدهیعکسشو  که د
  
  .  کالس داشتم11 ساعتتا
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 به سمت زدی صدام ملی که به فامی کسی که با صدارونی بومدمی داشتم از کالس م
  .عقب برگشتم

  
البته .  از ما بزرگتر بودمی کالسمون بود که چند سالی از بچه هایکی یعی سمفرزاد
 عی ضاشمی همکردی می بانمکه چون همش سرکالس با استادا شوخیلی خکردیفکر م

   کار داره؟؟؟یحاال خدا داند که با چ...  ماشاارفتی بشر از رو منی مگه ای ولشدایم
  
  . بود به مندهی تقربا رسگهید
  

  .  سالم عرض شد خانم فرهمند- یعیسم
  

  د؟ی داشتی امردییبفرما. سالم
  

  .... راستش..... راستش .  داشتم خدمتتونی بله عرض– یعیسم
  
 کردی راستش راستش می انداخته بود و هنیی که سرشو پایعی به سمی حوصلگی ببا

  ...  خبی  راحت تر بوددیخب آقا چپشو بگو شا. نگاه کردم
  
 با نی همی برازنهی راستش متیپی طور رنی همنی بهش نگم ایچی تا من هری نخدمید

   گفتمیکالفگ
  

  . تر آخه من کار دارمعی ذره سرهی شهی میعی سمیآقا
  

  ... بله راستش– یعیسم
  

   که ادامه حرفشو بگه گفتمنی از اقبل
  

  .دی حرفتونو بگعی سردوی راحت باشلطفا
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   گفتییهویبعد از چند لحظه .  سرشو آورد باال و بهم نگاه کردیعیسم
  
   بدم؟ی دوستشنهادی بهتون پتونمیم
  
.  جور رابطه ها بودمنی از حرفش بدم اومدم چون خودم مخالف صد در صد ایلیخ

   همو گفتمی تودمیاخمامو کش
  

  ... آقارینخ
  

   آخه؟ی چی برا– یعیسم
  

  .روز خوش. دی تکرار نکنشنهادوی پنی اگهیلطفا د.  که به خودم مربوطهنی ایبرا
  

  .  رفتمدمویمو کش که اجازه حرف زدن بهش بدم راهنی بدون ابعدشم
  

  ؟ی چه جوری ولکردمی مدای خانمو پنیاسمی نی ادی حاال باخب
  

 دی تا شاکردمیبا دقت دورو برمو نگاه م. ی دارو سازی سمت ساختمون بچه هارفتم
  .دمشی خوبه من اصال ندیلیاز شانس خ.  وقت از کنارم رد نشههی

  
  . سمت اتاق انتخاب واحدرفتم

  
  بود رفتم سمتشو گفتم نشسته زی خانم پشت مهی

  
  .  رو بدونمیعی شفنیاسمی خانم ی ساعت کالساتونمیم. دی خانم ببخشسالم

  
  .دی شونو لطف کنیی شماره دانشجو– یمنش

  
  . متاسفانه ندارمدیببخش
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  .شهی که نمی جورنی ا؟ی چیعنی – یمنش

  
  .دی بکنشی کارهی خدا تورو

  
  . بردم جلوترو ادامه دادمسرمو

  
  .....رهیخ مسئله امر آخه

  
  . نهای بکنم براتون ی کارتونمی منمی تا ببدینی بشدیی جدا؟ باشه بفرما– یمنش

  
  .ممنون

  
  .  و نشستم روشی سمت صندلرفتم

  
  .  گفتکردی برگه نگاه مهی که داشت با دقت به ی در حالقهیدق10 از بعد

  
  . کردمداشونی پدیی بفرما– یمنش

  
  . از جام بلند شدمو گفتمی خوشحالبا
  
  . ممنونم خانمیلیخ
  

  . باشممی سهری امر خهی یخوشحالم که تونستم تو. کنمی خواهش م– یمنش
  

  خدافظ.  ممنونبازم
  

  .خدافظ. کنمی خواهش م– یمنش
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

76

  .  گذاشتم تا سر فرصت بهش نگاه کنمفمی  بود تو کنیاسمی ی که ساعت کالسای ابرگه
  

به صفحش .  اومدمی گوشیدا استارت بزنم صخواستمی که منی شدم و همنمی ماشسوار
  .شماره خونه بود. که نگاه کردم

  
  . سالمالو

  
  . بودمامان

  
  گه؟ی دیزنی زنگ نمی شددای مادر؟ کم پیخوب. زمی سالم عز-مامان

  
  .کنمی وقت نمگهی دنی همی براشهی ذره داره مشکل مهی درسامون

  
 نی همیبرا ی گفت کالسنیلیزنگ زدم خونه آ. کنهیکمکت م.. شاای خدا ا-مامان

  .لتیزنگ زدم به موبا
  

  . برم خونهخوامی اتفاقا االن کالسم تموم شده مآره
  

  ؟یکنی می رانندگی االن داریعنی -مامان
  
  . االن که هنوز جلوم دانشگاهمنه
  

  اس؟ی بدم به الیباشه مامان جان اگه با من کار ندار.  خوبه-مامان
  
  .نیمواظب خودتون باش.  جونمی مامنه
  

  .از من خدافظ. نطوری تو هم همزمیاشه عز ب-مامان
  

  خدافظ
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  .ی سالم بر خواهر گرام-اسیال
  
  ؟ی خوب؟یسالم بر برادر گرام. به
  
   خانوم؟ی آبجیشما چطور. ی من که عال-اسیال
  

  ؟ی شارژیلی خهیچ.  خوبممنم
  
   خواهرشو بشنوه و حالش بد باشه؟ی آدم صداشهی خب مگه م-اسیال
  

   شده؟یراستشو بگو چ.  منم باور کردمویتتو گف...... برووووووو
  
  ... خب راستش-اسیال
  
  . راستش راستش نگوی هگهی توروخدا تو دیوا
  
  انگار توپت پره؟.  شده بازی چ-اسیال
  
 کالسمون که ی از بچه هایکی. خورهی حالم بهم موفتمی مادشی ی نگو که وقتشیا

 ی دوستشنهادی بهتون پتونمی مگهی منو گرفته می بانمکه امروز جلوکنهی فکر میلیخ
  .... پروووووووووکشهی خجالتم نمتیمردک قوزم. بدم

  
   شده؟ی اوووو خب  بابا انگار چ-اسیال
  

  .ستی نی مهمزی اصال چزمی عزآره
  
   گفتدوی خنداسیال
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 ی موارد به مشکل برخوردنی به بعد هر وقت تو انیاز ا. الشیخی خب حاال ب-اسیال
  .یباهام مشورت کن یتونی میاگه دوست داشت

  
  .ی داداشیسیم
  
  .ی  خواهش خواهر-اسیال
  

  ؟ی خوشحالی چی برای نگفتی راست
  
  . پروندم بود که به نفع ما تموم شدنی آها امروز دادگاه آخر اول-اسیال
  
  . گمی مکیتبر.  گل خودمی داداشولیا

  
  .رمی وقتتو نگنی از اشتری بگهیتوام برو د.  ممنونم-اسیال
  

  ؟یبار یکار. باشه
  
  . نه فقط مواظب خودت باش-اسیال
  

  خدافظ. نطوری تو هم همباشه
  
  . خدافظ-اسیال
  

  . و روشن کردم و رفتم سمت خونهنیماش
  

درو آروم . خوندی بودو داشت درس مدهی رو مبل دراز کشنیلی خونه که شدم آوارد
  . رفتم طرفشواشی واشیبستمو 

  
  .بود پشتش به من نی همی بود برادهی دراز کشچون
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  ؟یخوف.  جونمیلی آسالم

  
 ی زود خودشو جمع و جورو کردو به روی ولدی ذره از جاش پرهی من ی صدابا

  . اوردیخودش ن
  

  ؟یهنوز قهر.  دارهمیخانم چه ناز...... اووووو
  
  . که قهر کنمستمی من بچه ن-نیلیآ
  

  گه؟ی دیدی و منو بخشی آشتیعنی پس االن آها
  
  . نهی آره دومی اول-نیلیآ
  
  .گهی ددی چرا؟ ببخشا

  
  د؟ی با هم لجنقدری من واقعا موندم تو کار شما دوتا که چرا ا-نیلیآ
  

 شهی کخم وارد بدن مهی انگار نمیبی ارسانو که منی استی به خدا دست خودم نبابا
  . کارا رو انجام بدمنی اکنهیمجبورم م

  
منم مثل . بگو کم چرت یعنی بهم انداخت ی نگاه چپکهی از جاش بلند شدو نیلیآ

  . کردمی انداختمو با انگشتام بازنیی مظلوم سرمو پایبچه ها
  
  ؟یمونی باشه باورم شد پش-نیلیآ
  
  ؟یدی بخشیعنی
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 و نیلی رو مبل و آدمیمنم از همون ور مبل پر.  نگفت و فقط نگام کردیچی هنیلیآ
  .محکم بغلش کردم

  
  .ی خواهریمررررررررس

  
  ....ی خفم کرد برو اون وریییییییییی ا-نیلیآ
  

   براش نازک کردمو گفتمیمنم پشت چشم.  به زور منو ازخودش جدا کردبعدشم
  
  ..... از خداتم باشهشششیا

  
 صرف دنمی به حال ناهار بکن تا از بخشی فکرهیپاشو برو . ستی فعال که ن-نیلیآ

  .نظر نکردم
  

   ازم؟یکشی میگاری بیدار. گهی دباشه
  
   گفته؟ی نه ک-نیلیآ
  

  . هستروزی دیای درست کنم چون         قورمه سبزستیناهارم الزم ن. ن می عمه
  
  .امرزهی اونارو خدا ب-نیلیآ
  
  ؟ی چیعنی

  
 بنده گرسنم شدم دی در خواب ناز بودشبی شما دی که وقتنی ایعنی -نیلیآ

  .خوردمشون
  
  .  خاکیا-
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  . ا خب ضعف کرده بودم-نیلیآ
  
   بود؟ادی چقدر زیندویم.  صاحبیکارد بخوره به اون شکم ب-
  
  . قابلمه پر بودهی آره -نیلیآ
  
  .گهی درتتی بگادی که ارسان نمیخوری می جورنیهم.... نچ.... نچ...  نچ-
  
   شدو کوسن مبلو به طرفم پرت کرد من تو هوا گرفتمش و گفتمی عصباننیلیآ
  
 ی وقت نترشهی که رتتی بگادی بزنمی نکن من باهاش حرف مهیحاال گر-

  .....رررخواهررررر
  
  . اتاقمی در رفتم و رفتم توعی دنبالم منم سرادی بلند شد که بنیلیآ
  

 درست کردم که ی بندرسی که لباسامو عوض کردم اومدم و ناهار سوسنی ابعد
  . دوست نداشتی تندادی زنیلی فحشم داد چون تند بود و آی کلنمیلیآ
  

  . گفتنیلی که آمی بودهدی تخت اتاق من دراز کشی با هم رویی از ناهار دوتابعد
  
  م؟ی شب ارسانو شام دعوتش بکنهی ی موافقگمی م-نیلیآ
  
  .ستمینه اصال موافق ن...... ییییییا-
  
   چرا آخه؟-نیلیآ
  
  .رایچون که ز-
  
  . دعوتش کنمخوامیمن که م.  من به تو کار ندارم-نیلیآ
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  .یکنی مشوی خودتم آشپزیپس دعوتش که کرد-
  
  ستم؟ی بلد نیچی هی فکر کردهیچ . دمی م باشه خودم انجام-نیلیآ
  
 که برام درست ییای وقت اون الزانچی فقط هزمی فکرا نکردم عزنی من از ارینخ-

  .کنمی و فراموش نمیکرده بود
  
 نمک به من شکر داده بود ی مامان بود که به جاریتقص.  من نبودری اون تقص-نیلیآ

  . شده بودنیری شیو اونجور
  
 از بس پخته شده بود مثل ستی نادتی هاشو ایالزن. دنش بود بونیریکاش فقط ش-

  .ومدی کش مریخم
  
 یلیاالنم نسبت به اون موقع خ. الیخی شد بی خاطره اهی بود ی حاال هر چ-نیلیآ
  . کردمشرفتیپ

  
  . هاکنمی ذرم تو کارا کمک نمهیفقط گفته باشم من . مینیبیم-
  
  .. درک-نیلیآ
  

 کردم و مثل خودش پشتمو بهش یبهش زبون درازمنم . دی بهم کردو خوابپشتشو
  .دمیکردمو خواب

  
 نیلیآ. برگشتمو پشت سرمو نگاه کردم.  شدمداری بود که از خواب ب5 ی ساعتاعصر
رفتم . تو اتاقش بودنیلیآ.  به بدنم دادم و از جام بلند شدمیکش و قوس. نبود

 هق ی صداهیاه با  آهنگ همری تر که شدم صداکینزد. کنهی کار می چنمی ببششیپ
 زشی پشت منیلی آدمی که نگاه کردم در دیاز ال.  باز بودمهیدر اتاقش ن.دمیهق شن
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 و اشک کنهی چونش و داره به صفحه لب تابش نگاه مرینشسته و دستاشو زده ز
  .کنهی وآهنگو با خودش زمزمه مزهیریم
  

   بگم دوست دارمخوادی وقته دلم میلیخ
  

   دارم دوست دارم ، بگم دوستبگم
  

   من بخون که من تو رو دارمی تو چشمااز
  

  ارمی تو کم می تورو دارم بفقط
  

   غم و اشک و تو چشماتنمینب
  

   دستاتلرزهی داره منمینب
  

   نفسهاتی ترسو تونمینب
  

   دوست دارمنیبب
  

   مثل تو با خودم تنهاممنم
  

  امی خسته از تموم دنمنم
  

   همه شب هامگذرهی سخت ممنم
  

   دوست دارمنیم ، بب دوست دارنیبب
  

 دانلود آهنگ
������	 
 �ه�� دو�� دارم ���
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بدون توجه به من بازم داشت به کارش ادامه .  رفتم داخلاوردموی طاقت نگهید
.  لب تابش نگاه کردمیبه صفحه .  سرشو تو آغوشم گرفتمجلوتر رفتم و. دادیم

آروم موهاشو .کردی مهیعکس ارسان بود و داشت به خاطرش گر. حدسم درست بود
 خوامی لحظه ازت منی همیو االن تنی همایخدا... گفتمی نمیچی هی ولکردمیناز م

..  کارو بدهنی حداقل به من توان اای..  عالقه مند بشهنیلی ارسان به آیکه کار کن
  ..کنمیخواهش م.. ستی ننیاون حقش ا..  خواهرمو ندارمی من طاقت اشکاایخدا

  
   گفتمدموی موهاشو بوسی شدمو آروم روخم

  
   گلم؟هی چی براهیگر-
  
  . بهم نگاه کردی اشکی با چشارونوی سرشو از آغوشم آورد بنیلیآ
  
   اصال به من توجه نداره؟ی واقعا متوجه نشدیعنی -نیلیآ
  
 تا االن همش می باهم بودیی هرقت سه تادمی که من دییتا اونجا...  گفته؟ وایک-

 دی بای بهت بکنه ولیشتری توجه بی انتظار داریتو چون دوسش دار. دروبرت بوده
 شنی نفر نمهی که عاشق ینطوریهم.  تا بهت عالقه مند بشهی ذره به اونم زمان بدهی

  . دلمزیآخه عز
  
  ال و گفت بادی شو کشینی بنیلیآ
  
  ؟یگی راست م-نیلیآ
  

   گفتمدموی دماغشو کشمنم
  
  .معلومه بچه دماغو-
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  . ا نکن-نیلیآ
  
  . در دری بردی که باری دوش بگهیبلند شو برو -
  
  ؟ی در در؟ با ک-نیلیآ
  
  .با ارسان جونت-
  
  !! ارسان؟-نیلیآ
  
  .قایدق-
  
  رون؟ی بمی مگه زنگ زد گفت بر-نیلیآ
  
اگرم گفت چرا با . رونی ببرتت بدی حوصلت سر رفته بایگی به ارسان میریتو م. نه-

  . درس داشتهسنای یگی میریمن نم
  
  ..کنمی نمی کارنی من همچ؟ی چـــــــــ-نیلیآ
  
  چرا خله؟-
  
  .تونمی چون نه روشو دارم نه م-نیلیآ
  

   به زور بردمش سمت حموم و گفتمدموی کشدستشو
  
  . باشبدو زود. یتونی هم میاتفاقا هم روشو دار-
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 درست یخودمم رفتم سمت آشپزخونه تا چا.  حموم و درو بستمی توانداختمش
 تا چند تا لباس خوشگل براش انتخاب کنم تا نیلیبعد از اون رفتم اتاق آ.  کنم

  .بپوشه
  
.  و گذاشتم رو تختشرونی از تو کمدش آوردم بی شلوار مشکهی با دی سفی پالتوهی

  ..... ی روسرموندیخب حاال م.  گذاشتم کنارفشی همراه با کی مشکدی سفیچکمه ها
  

  . نکردمدای که مناسب با رنگ پالتوش باشه پی تو کمدشو دنبال گشتم رنگی چهر
  

  . نهای دارم که بهش بخوره یزی خودم چمی اتاق خودم تا ببنرفتم
  

همون .  کردمدای پی با دور مشکی ساتن صدفی روسرهی گشتن ی بعد از کلبالخره
منم پشت سرش رفتم و بعد از .  از حموم دراومد و رفت سمت اتاقشنیلیلحظم آ

  . اون وارد شدم
  
   تخت نگاه کرد و گفتی روی با تعجب به لباسانیلیآ
  
  ه؟ی چنای ا-نیلیآ
  

  ... تویلباسا
  
  نجا؟ی اشونی گذاشتی چی برایعنی گمی م؟یگی ا راست م-نیلیآ
  

  .شونی بپوشدی که بانی ایبرا
  
  .ادو مشغول کرم زدن به دستاش شد تکون دی سرنیلیآ
  
  . توام آماده شوزمی بری چارمی من متا
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  . شوالیخی بای بسنای -نیلیآ
  

  .ی دوروبرش باششتری بدی بهت عالقه مند بشه بایخوایاگه م. اصال
  
  ؟ی اگه نشد چ-نیلیآ
  
  .شهیم
  

  ).  بشهدوارمیام( تو دلم گفتم اما
  
  
  
  . زمی بریپزخونه تا چا و رفتم آشرونی اومدم بنیلی اتاق آاز
  

 ی و به بخارزیخودمم نشستم پشت م. زی می و گذاشتم روختمی فنجون ری رو توایچا
  . شدهرهی خشدیکه از فنجونم بلند م

  
  . به خودم اومدمنیلی آی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم
  
   چطورم؟-نیلیآ
  

  .  آوردم باال و بهش نگاه کردمسرمو
  

 بود دهی چشاشم مداد کشری لختشو پوش داده باال و زیمشک یموها.  شده بودیعال
 قاب دشوی خوب اندام کشیلی خدشمی سفیپالتو.  زده بودمیازی رژ پوست پهیو 

  .گرفته بود
  

  . کلمه هلو بپر تو گلوی واقعیبه معنا. یعال
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

88

   گفتخوردی مشوی که چای زد و اومد جلو فنجونشو برداشتو در حالی لبخندنیلیآ
  
  .زدمیهتر نبود قبلش بهش زنگ م ب-نیلیآ
  

حاالم . ارهی بهونه بتونهی نمگهی دنهی و تو رو حاضرو آماده ببی اگه بری جورنیا.  نه 
  .برو به سالمت

  
  ؟یترسی تو تنها تو خونه نم-نیلیآ
  
   کار کنم؟یحاال من چ. ای راست گفتیوا
  
  .می خب توام پاشو حاضر شو باهم بر-نیلیآ
  
  . راحت باشهالتیو خبر.  کردمی  شوخونهید
  
   مطمئن؟-نیلیآ
  

  .برو مواظب خودت باش. مطمئن
  
  فعال.  باشه-نیلیآ
  
  .ی بایبا
  
  .  ورفتدی پوششوی مشکدی سفی چکمه هاعی سرنیلیآ
  
 نگاه ی چشمی و از توستادمی که درو بست منم تند رفتم پشت دروانی محض ابه

  .کنهی کار می چنمیکردم بب
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 و به در ستادی پشت در وانطوری همقهیچند دق. ارسان آروم رفت سمت خونه آروم
دستاشو آروم برد باال و گذاشت رو . معلوم بود هنوزم شک داره تو کارش. نگاه کرد

  . بالخره زنگ درو فشار داد.  حالت بودنی ایچند لحظه تو.  فشار ندادیزنگ ول
  

 نی همید براچون همه جا ساکت و آروم بو.  از چند لحظه ارسان درو باز کردبعد
  .دمیشنیراحت صداشونو م

  
   طرفا؟نی از ا؟یخوب.  سالم-ارسان

  
  ؟یتو چطور. خوبم.  سالم-نیلیآ
  

  ..... توایب.  منم خوبم-ارسان
  
  . نه-نیلیآ
  

  ؟ی داری کار-ارسان
  
  ؟ی وقت دار-نیلیآ
  

   گفتدوی به پشت موهاش کشی دستارسان
  

  چطور مگه؟...  آره-ارسان
  
  رون؟ی بمی با هم برشهیم. رفته من حوصلم سر -نیلیآ
  

  ؟یری نمسنای چرا با ی آره ول-ارسان
  

 با همه کنهیپرو  فکر م..... یبه تو چه آخه مگه تو مفتش(  با خودم زمزمه کردم منم
  ......) و حناقسنای....  و دردسنای..... سنای گهی راحت منقدی داره ای نسبتهی
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حاال اگه تو . تونهی نمنی همیت برا داشادی درس زسنای..... زهی آخه چ-نیلیآ
  . من خودم برمیتونینم
  

  . تو تا من آماده شمایب. من که گفتم وقت دارم.  نه-ارسان
  
  .ممنون.  باشه-نیلیآ
  

   خونه گفتی تورفتی که داشت می در حالارسان
  

  ......ستی تشکر الزم ن-ارسان
  
  . خونه و درو بستی چون رفت تودمینی حرفشو نشهی بقگهید
  
   در فاصله گرفتمو گفتماز
  

  . که حل شدنمی اخب
  

 دمیخواستم کتابامو بردارمو درس بخونم که د.  سمت اتاقمو رو تخت نشستمرفتم
  .  شدمالشیخی بنی همی براستیفعال حسش ن

  
 کاغذ و از توش در آوردمو فمویرفتم سمت ک.  افتادمنیاسمی ی برنامه کالساادی هوی

  . آخ که چه قدر من خوش شانسم. نشستم رو تخت و نگاش کردم
  
  .  که اون کالس داشت من نداشتمیی روزاادمی زی خوش شانساز
  
 2 نوی آقا بهزاد صبح از خواب نازم بزنم و ماشی گند کارهی به خاطر دی حاال بایوا

 آخه همه کالساش ارمیساعت قر قر راه بندازم تا برم دانشگاه و از دل خانم درب
   .5/7اونم ساعت  . صبح بود
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 از طرف بهزاد بهش بدم یزی چیی کادوهی دی باارمی حاال اگه بخوام از دلش دربخب

  .  زنگ زدم به بهزادنی همی دوست داره برای چدونستمی نمیول.......  نهای
  

  . رو برداشتی تا بوق خواب آلود گوش3 از بعد
  

  ....... بله-بهزاد
  

  سالم. تی تربی نه ببله
  

  ن؟امرتو. کی خب عل-بهزاد
  

  ....سنامی ؟ی نشناختبهزاد
  

 موقع نی ای نداریبچه تو مگه خواب و زندگ.....   بر خرمگس معرکه ی ا-بهزاد
  .یزنگ زد

  
  .... مثل خرسی شب تو هنوز خواب7 ساعت چنده؟ ساعت یدونیم......  بابابرو

  
  ..... عفت کالم داشته باشای اهوووووو-بهزاد

  
  .ب شد خسی نگو شلوارم خی جورنی ایوا
  

 رو خودت حداقل دکتر برو یصد بار بهت گفتم کنترل ندار..... نچ.....  نچ-بهزاد
  .ی دونه از اون آمپول خوشگال بزنه تا خوب بشهیتا 
  
حاالم دست گذاشته . دونستی منویبهزادم خوب ا.  آمپول در حد مرگ متنفر بودماز

  . نقطه ضعفمیبود رو
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  . کم چرت بگو. خفه
  

   چوچولو؟یدیس تری اووووخ-بهزاد
  

 نیحاالم که ا. نیاسمی موضوع یاصال من زنگ زده بودم برا...... زنمتای مبهزاد
  خدافظ. کنمی قطع میکنی میجور

  
  . نه نه جون عمت قطع نکن-بهزاد

  
  .  عمه ندارممن

  
  . خب جون خالت قطع نکن-بهزاد

  
  . دونه داشتم خدا رحمتش کنههی

  
  . آها خب جون پسر خالت قطع نکن-بهزاد

  
  . خاله ندارمپسر

  
  ........ آها خب جون-بهزاد

  
 عذر هی......  قطع نکن جون اون قطع نکننی جون ای هگهیول کن د.... اههههههه

  . کن تا قطع نکنمیخواه
  

  گه؟ی دنی اون کنویا.....  منی وای ه-بهزاد
  

  .......بهزاااااااااااد
  

  ...... جانیی جانم دا-بهزاد
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 ای به حرفم یدیحاال گوش م.  نخواستمیصال من عذر خواها..... گهی نکن دتیاذ

  نه؟
  

  . من سرپا  گوشمدییبله بفرما...  شدنی آها ا-بهزاد
  
  ....ارمی دربنیاسمی اگه من بخوام از دل نیبب
  

   گفتعی ادامه حرفمو بگم و سرنذاشت
  

  ؟یاری رو دربیچ...... ییییییی ه-بهزاد
  
  .ز طرف تو کنم ای کوفت منظورم ازش عذر خواهیا

  
  ......ویکنی می نشد از طرف خودت عذر خواهگهی نه د-بهزاد

  
   گفتمدموی به صورتم کشی دستکالفه

  
   ....بهزاد

  
 و شمی می کم کم دارم عصبانیعنی کنمی صداش می جورنی ای وقتدیفهمی مخودش
  .  نگفتیچی هگهی ساکت شدو دنی همیبرا. ادی از دستم برمیهر کار

  
 دوست داره براش بخرم چون ی چنیاسمیازت بپرسم  حاال زنگ زدم خب

  .شهی که نمینطوریهم
  

   ها؟-بهزاد
  

  رم؟ی دوست داره براش بگی ازهمه چشتری بیاسی گمی ؟ مهی چها
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  ....دونمیراستش من نم...... هی چیدونی خب م-بهزاد

  
  دونم؟ی نمی چیعنی ؟یچ
  

  ....دونمی نمیعنی -بهزاد
  
  ؟یدونی نمشقی از عالیچی تو واقعا هیعنی

  
  .... نه-بهزاد

  
  ؟ی شدشی بپرسم تو عاشق چشهی مپس

  
حاال .  کوچولو دوسش دارمهی گفتم عاشقش شدم؟ من گفتم فقط ی من ک-بهزاد

  . عاشقش شدمدیبعدا که بهتر بشناسمش شا
  

   کار کنم؟ی من چحاال
  

  .گهی بخر براش دینطوری همیزی چهیخب .....  اووووووو-بهزاد
  

  ؟یدی بهم میپولشو کآها بعد . باشه
  

  شه؟ی پول کادو نمهی که برات انجام دادم به اندازه ی همه کارنی نامرد ای ا-بهزاد
  

  .ی خستم کردگهیحاالم برو د.  نکن نخواستمهی حاال گرخب
  

  . توای گرفته من بودم زنگ زدم گری جز ج-بهزاد
  

  . کار تو بودی برای زنگ زدم ولمن
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  . نگاه نکرده بودهی به قضدی د بله شرمنده من از اون-بهزاد

  
  .ی بعد فراموش نکن نگاه کننی ااز
  

  ...... بچه پرووووووووو-بهزاد
  

   و گفتمدمیخند
  

  فعال   . اری بابا جوش نخب
  

  .ی به من بگی حرفاشو حفظ کنی همه ی فراموش نکنی راست-بهزاد
  
  .تونمی مگه من موا
  

  .ی بتوندی من کار ندارم با-بهزاد
  

  .....می کار بکنهی یخوای مخب
  

   کار؟ی چ-بهزاد
  

 وی تا تو همه چفونی آی روذارمی من خواستم باهاش صحبت کنم تلفنو میوقت
  .یبشنو

  
  .هی فکر خوب-بهزاد

  
  .زنمی بهت زنگ م9پس فردا صبح ساعت . باشه

  
  ؟ی کله پزی بریخوای؟ چه خبره مگه م9 -بهزاد
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  .هی جورنی کار کنم ساعت کالساش ای خب من چ

  
  .گهی درد سرارم داره دنی ادنیناز کش.  باشه-زادبه
  

  ؟ی نداری کار
  

  ی بایبا.  نه دخمل گلم-بهزاد
  

  .خدافظ
  

  . دمی تخت دراز کشی رو قطع کردمو همونجا رویگوش
  

   بخرم؟ نیاسمی ی برای چحاال
  
 تونمی هم نمقهی دقکی افتاده نباشه که لی از دماغ فی فقط خداکنه از دخترایوا

 جور دخترا نی اونم از ادونمی بهزاد و مقهی که من سلیی تا اونجای ول.تحملش کنم
  ....... باشهی جورنی پس فکر نکنم اادیبدش م

  
  .  که براش گل بخرمدمی رسجهی نتنی فکر کردن به ای بعد از کلبالخره

  
 کتابمو گذاشتم دموی دمر دراز کشنی زمی جام بلند شدمو کتابمو برداشتمو رواز

  . جلوم
  

  .  از اول شروع کردم به خوندننی همی  نخونده بودم برایچی از اول ترم هچون
  
  . همو خوابم بردی شد که کم کم چشام افتاد روی چدونمینم
  
  . کم کم چشامو باز کردمی دستی تکون هابا
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 سرما یدی خوابنی زمی رونجای چرا ازمیپاشو عز.... سنای..... سنای -نیلیآ
  ؟یخوریم
  

  . باالسرم نشستهرونی بی که با همون لباسادمی و دنیلیکردمو آ چشامو باز آروم
  
  ؟ی اومدی تو کا

  
  .شهی می اقهی دق5 هی -نیلیآ
  

   گفتمدموی مالچشمامو
  

   چنده؟ساعت
  
   انداختو گفتشی به ساعت مچی نگاهنیلیآ
  
   .5/12 -نیلیآ
  

  دم؟ی همه خوابنی من ایعنی ؟یگی میجد
  
  ؟ی خوابی مگه از ک-نیلیآ
  
  . خوابم بردییهوی خوندمی داشتم درس ممدونینم
  
  ؟ی شام خورد-نیلیآ
  
  .ی از گشنگرمیمی نخوردم دارم میچی بابا از بعد از ظهر هنه
  
  . خب پس پاشو من برات شام گرفتم تو آشپزخونس-نیلیآ
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   خوش گذشت؟یراست. ی خواهری مرس؟یجد

  
 شهی در واقع مینعی اون شنونده بود زدموی من حرف مشتریب.  بدک نبودی ا-نیلیآ

  .زدیگفت اون اصال حرف نم
  

  .شناستتی بهتر مستی بدم نی جورنیا.  ندارهبی عخب
  
  . کردن پاشو شامتو بخوری فضولی حاال به جا-نیلیآ
  

  . از جاش بلند شدو رفت اتاقش تا لباساشو عوض کنهبعدم
  

                         منم بلند شدمو رفتم                                                                    
  .  مخصوص گرفته بودتزایبرام پ.  برام گرفتهی چنمی آشپز خونه تا ببیتو
  

  . خونه اومد آشپزخونه گفتی توی با لباسانیلی که آخوردمی شاممو مداشتم
  
   خوشمزست؟-نیلیآ
  

 یارسانم که بودمخصوصا که با . یکردی کارا نمنی وقت از اچی تو هیول. ی مرسآره
  .یمحال بوده به فکر من باش

  
  . نگرفتمنوی من ایگی  خب راست می ولستم؟یمن به فکرت ن. ی نامردیلی  خ-نیلیآ
  
   نگاه کردمو گفتمنیلی تعجب آبا
  

   گرفته؟ی کپس
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 شام داره منم گفتم نه اونم گفت که برات غذا سنای دی ارسان از من پرس-نیلیآ
  .رهیگیم
  

  . باشهمی کوه غرور مگه بلده به فکر بقیآقا....... اوه اوه
  
 یلی قلب خی وسرده ولخی یلیدرسته در ظاهر خ..... ی جورنی نگو ا-نیلیآ

 اگه اون طرف ی رو نداره حتی کسدنی داره و اصال طاقت زجر کشیمهربون
  .دشمنش باشه

  
   باال انداختمو گفتمییابرو

  
  . بابانه
  
 مورد خوب نی ای که ارسانو نشناسم توی هر موردی توگهید.  باور کن-نیلیآ
  .  واسه آخر هفتم دعوتش کردمیآها راست. شناسمشیم
  
   ؟ی کردی بالخره کار خودتشیا

  
  . دعوتش کنمخوامی من که بهت گفته بودم م-نیلیآ
  

  .ی خودت انجام بددی کارا رو بای و همه کنمی نمی کارچی بهت گفتم که همنم
  
 یباشه نکن خودم همه .  بکنهخواستهی کار می چحاال انگار.  خوبه خوبه-نیلیآ

  ؟یای مدی برم خرخوامیفردام م. دمیکارا رو انجام م
  
  . من فردا صبح دانشگاه کار دارمنه
  
  .می کار؟ ما که فردا کالس نداری چ-نیلیآ
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  . دارم که مربوط به بهزادگهی کار دهی من ی ولآره
  
  ریشب بخ.  بخوابمرمیمنم م.  باشه-نیلیآ
  

  .ریبخ شب
  

بعدشم رفتم مسواک . خچالی گذاشتم تو شوی خوردمو بقتزاموی از پگهی برش دهی منم
  .دمیزدم وخواب

  
 تو دمی پرعیسر.  بود8ساعت .  شدمداری از خواب بلمی زنگ موبای با صداصبح

 حاضر شدمو از خونه اومدم عیبعدشم سر.  گرفتمی اقهی دوش ده دقهیحموم و 
  .رونیب

  
 ی که با صدارونی که بره بشدی منشی شدم ارسان داشت سوار ماش کهگی پارکنوارد

  . من به سمتم برگشت ونگام کردیپا
  

  .ری صبح بخ-ارسان
  

  .ری بخصبح
  

  . بشم که گفتنی نگامو ازش گرفتم و خواستم سوار ماشعی سربعدشم
  

   شام خوشمزه بود؟-ارسان
  

  . ممنونبله
  
   سوارشم که دوباره گفتخواستمیم
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 امروز دونمی چون تا اونجا که من م؟یری بپرسم کجا مشهیم. کنمیهش م خوا-ارسان
  .یکالس ندار

  
   گفتمدموی تو هم کشاخمامو

  
  . بدمحی به شما توضدی باکنمی نمفکر

  
  .دی بددی بای ول-ارسان

  
   اونوقت؟چرا

  
  . رضا شما رو به من سپردهیی دادی فراموش که نکرد-ارسان

  
  .دیه متوجه شد فکر کنم شما اشتبای ولدایببخش

  
   چطور؟-ارسان

  
من خودم پدر .  نه منگرهی ممی و فقط در مورد اون تصمنیلی آی عمو رضا باباچون

 ی بابام منو به کسادمهی که من یی و تا اونجارهیگی ممی من تصمیدارم و اونه که برا
  .روزخوش. نسپرده

  
  . رونی شدمو از خونه اومدم بنی سوار ماشعی سربعدشم

  
 با دهن باز زل زده بود به منو نطوری باحال بود همیلین لحظه آخر خ ارساصورت
اصال به .... کنهی که از من بازخواست مهی پرو فکر کرده کیحقشه پسره .کردینگام م

 من با دوست پسرم قرار داشتم دیاصال شا.... رمی داره که من کجا میاون چه ربط
 ندونه خودم که ی نکنم چون هر ک چاخانادیحاال ز.......  بدمحی به اون توضدیبا
  ....وا..... دوست پسر ندارمدونمیم
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 شدمو ادهی پنینگه داشتمو از ماش.  بودی گلفروشهی دانشگاه رفتی که می راهیتو
  . رفتم داخل مغازه

  
  . کنننشی انتخاب کردمو دادم تزئدی رز قرمز با دو شاخه رز سفدوشاخه

  
.  دانشگاهدمی بود که رس10/9 ساعت یدودا موندن حکی تو ترافی بعد از کلبالخره

  .  که نرفته باشهکردمیفقط خدا خدا م
  

  . نقشمون با بهزاد افتادمادی که ی داروسازی سمت ساختمون بچه هارفتمی مداشتم
  

  . در آوردمو بهش زنگ زدممویگوش
  

  . بهزادالو
  

  ؟ی دانشگاه؟ییکجا. سالم.  الو-بهزاد
  

  .ت کنم برم باهاش صحبخوامی االن مآره
  

  . بزن برو طرفشفونی باشه تو رو آ-بهزاد
  

  . کنمداشی بزار پباشه
  

 از جلوم میهر ک.گشتمی بودم و داشتم با چشم دنبالش مستادهی در ساختمون وایجلو
 ی رز و دنبال گشتنای شاخه گالنیحق داشتن با ا. کردی نگام می جورهی شدیرد م
 پسر هی از خوامی مکننیودشون فکر ماالن حتما با خ.  بدم نگاه نکننخواستهیمن م

  . کنمیخواستگار
  

 گمی دختر دهیالبته .  خانوم از ساختمون خارج شدنیاسمی لی ستاره سهنی ابالخره
  .کنارش بودو داشت باهاش صحبت کنم
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  . های ندیفقط حواست باشه سوت.  طرفشرمی کردم دارم مداشی پنیبهزاد بب-
  

  برو.  راحتالتی خ-بهزاد
  

   بهش گفتمدمی رسیوقت.  رفتم طرفشفونویم رو آ زدتلفنو
  
  !!؟؟یعی شفنیاسمی خانوم دیببخش-
  
  . من به سمتم برگشت و بهم نگاه کردی صدادنی شنبا
  
  شما؟... خودم هستم-نیاسمی

  
   به سمتش دراز کردمو گفتمدستمو

  
  . فرهمند هستمسنای

  
   نگاه به دستم کرد و گفتهی نگاه به من و هی تعجب با
  
  !!!ارمی به جا نمی ولدی ببخش-نیاسمی

  
   گفتمدموی پس کشدستمو

  
  .می صحبت کنی گوشه خصوصهی میاگه ممکنه بر. نی حق داربله

  
  . تا دوستش برهی گفتم خصوصمخصوصا

  
   بپرسم در چه مورد؟شهی م-نیاسمی

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

104

  .دمی محی براتون توضزوی من همه چنییای اگه با من بشما
  
  تش گفت تکون دادو رو به دوسی سرنیاسمی

  
  .امی سارا تو برو من بعدا م-نیاسمی

  
   بمونم؟یخوای نم؟ی مطمئن-سارا

  
  . نه تو برو-نیاسمی

  
  .مواظب خودت باش. زمی باشه عز– سارا

  
  . راحتالتیخ.  باشه-نیاسمی

  
  .  رفتن دوستش به طرفم برگشتو منتظر نگاهم کردبا
  
  گفتم ذره اونطرف تر قرار داشت اشاره کردمو هی که یمکتی نبه
  

  .می حرف بزنمینی اونجا بشی موافق باشاگه
  
منم خودمو بهش رسوندم با هم . مکتی نگفت و آروم راه افتاد سمت همون نیزیچ

  .می نشستمکتی نیرو
  
  .دیی خب من منتظرم بفرما-نیاسمی

  
  . من از طرف بهزاد اومدمخب

  
  !!!!!!! بهزاد-نیاسمی
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  .آره
  
  ؟ی خب که چ-نیاسمی

  
 تا از نجامیاالنم ا.  شما دوتا با خبرمی من کامال از موضوع دعوا جاننیاسمی نیبب

  . کنمیطرف بهزاد ازت عذر خواه
  

  . نمی چشماش تا عکس العملشو ببی و به طرفش گرفتم و زل زدم توگل
  

  .زی و دماغ و لب ررهی تی قهوه ایپوست سبزه با چشما.  بودی نازدختر
  
   گلو ازم گرفت و گفتنیاسمی

  
  دمش؟ی بگم بخشدی من االن با خب-نیاسمی

  
 گفتن بخشش شهی همی انجام نداده ولیمن قبول دارم بهزاد کار خوب...... دونمینم

  ....از بزرگان
  
 فکر نش؟یدی بخشی              منی من بودتی بدونم شما اگه تو موقعخوامی م-نیاسمی

 کرده دایکجا پ از دونمی دو تا سوسک با دوتا ملخ نمی پارک به اون شلوغی تونیکن
 کردم فمی دستمو تو کیوقت.  از سوسک متنفرمتی نهایمنم ب.....  منفیانداخته تو ک

 هی نمیبی مرونیدستمو که آوردم ب. خورهی مکون داره رو دستم تیزی چهی دمید
 من داشتم مثل مرغ سرکنده بال بال یحاال وقت.  رو دستمهیسوسک به چه بزرگ

  ..... پروووووخندهیمک کنه نشسته هر هر به من م که به من کنی ای به جازدمیم
  
   زود خندمو خوردمو گفتمی لحن با نمکش خندم گرفته بود ولاز
  

  ...طونهی که چقدر شی بهزاد و بشناسدی خب خودت بایول.  من قبول دارمزمیعز
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  . نقطه ضعفتی دست بزارن روی شوخی بده که برایلی خی آره ول-نیاسمی
  

  ش؟ی ببخشی کارا حاضرنی ای همه حاال با. یگی مدرست
  
  ن؟ی داری شما با بهزاد چه نسبتیراست.  فکر کنمدی با-نیاسمی

  
  .... خواهر زادشمسنای من

  
   به من کردو گفتی با تعجب نگاهنیاسمی

  
  ن؟یی شماسنای واقعا -نیاسمی

  
   چطور مگه؟آره

  
  .... آخه-نیاسمی

  
 ری بلند از پشت تلفن زد زیا جملشو بگه بهزاد با صدی خواست ادامه نیاسمی تا

  .خنده
  
  .  گرد شده نگاهم کردی برگشت طرفمو با چشمانیاسمی

  
  . شدی بهزادم مگه خنده هاش تموم مشعوری بنیا. شدمی مدی سرخ و سفی همنم

  
   گفتمنی همی براشمی معی ضایلی نگم خیزی اگه چدمی دآخرسر

  
  .دادیوش مخب بهزاد داشت به حرفامون گ...... یعنی ...... زهیچ
  
   ؟؟؟یچه جور....... ؟؟؟؟ی چ-نیاسمی
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  ...گهی ددادی بود اونم گوش مفونی آی رومیگوش
  

   صداش بود گفتی که توی با ته خنده ابهزادم
  

  .... کارو بکنهنی رو دعواش نکن من گفتم اسنای حاال -بهزاد
  

نم او!!!!!!  کرده بودیبهزاد از من طرفدار. اوردمی از تعجب شاخ در مداشتم
  .....!!!!!!!نداختی مگرانی دری کاراشو تقصشهی که همیبهزاد

  
  . از شما نظر نخواستی کس-نیاسمی

  
   با من؟یتو هنوز قهر.....  اووووووو-بهزاد

  
  . باهاتمی نه پس آشت-نیاسمی

  
  د؟یی نداره بنده رو عف بفرمای راهچی واقعا هیعنی -بهزاد

  
  ...... نعععععععععع-نیاسمی

  
  .ی فکر کندی بای گفتدمینگو خودم شن دروغ -بهزاد

  
  . که ببخشمتنی گفتم فکر کنم نه ایگی می خودت دار-نیاسمی

  
  ....... بعلهههههههیعنی فکر کنم یگی می وقتشناسمی خب من تو رو م-بهزاد

  
 برگشتنو با شدنی بهزاد چند تا از دانشجوها که داشتن از کنارمون رد می صدابا

  .تعجب بهمون نگاه کردن
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 قشنگ ارمی در مفونی آی رو از رویچته خب؟ االن گوش......  حناقیییییییییییا
  .باهاش صحبت کن

  
  . گرفتمنیاسمی در آوردمو به سمت فونی آی رو از رویگوش

  
  ه؟ی چ-نیاسمی

  
  . باهاش صحبت کنریبگ
  
  .دمشیمن که هنوز نبخش.....  عمراااااااا-نیاسمی

  
  ؟یمطمئن

  
  .کنمی باهاش صحبت ممشدی آره هر موقع بخش-نیاسمی

  
  .ی هر جور راحتباشه

  
   گذاشتم رو گوشم و به بهزاد گفتملویموبا

  
  . باهات صحبت کنهخوادی نمنیاسمی نی بببهزاد

  
  ؟ی نداریکار. رمیگیحاال بعدا خودم باهاش تماس م. دمیشن. دونمی م-بهزاد

  
  خدافظ. نه.  وقتهی ی از غم و ناراحتیرینم.... یوا... یوا
  

  . خدافظ-بهزاد
  

  . برگشتمنیاسمی قطع کردمو به سمت یگوش
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  ه؟ی چمتی تصمستی بهزاد نگهی حاال که دی خانمخب
  
  .... ندارمیمی تصم-نیاسمی

  
  ش؟یدی بخشیعنی

  
 بفهمم چقدر خواستمی کارم منی ناراحت نشده بودم فقط با اادی از اولم ز-نیاسمی

  .براش ارزش دارم
  
  تم نگاه کردمو گفنیاسمی تعجب به با
  

  ؟یدیحاال فهم....  چه جالب؟یجد
  
  ..... آره-نیاسمی

  
   تو چقدر ارزش داره؟ی اون برا؟ی اون چخب

  
  ....ادی ز-نیاسمی

  
  دونه؟ی مخودش

  
  ؟یگی نمیزیتو که بهش چ.....  بدونهخوامیفعال نم.......  نه-نیاسمی

  
   بهش زدمو گفتمیچشمک

  
  ... راحت من دهنم قرصهالتیخ
  
  ........ی مرس-نیاسمی
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  د؟یخندی می جورنی ای بهزاد از چیدونی تو میراست.... خواهش
  
  . نیی سرشو انداخت پادوی خندنیاسمی

  
  . که از شدت خنده سرخ شده بود سرشو آورد باالی از چند لحظه در حالبعد

  
 گفتم عکس یوقت. سناستی خواهر زاده داره که اسمش هی بهزاد گفته بود -نیاسمی

 شی گوشی گفت عکستونو نداره چون اگه عکس شمارو توشما رو بهم نشون بده
 نی دماغ داره عهی سنایگفتم چطور؟ گفت آخه . کننیداشته باشه همه ازش فرار م

 ی صورتشم پر از جوشه و بلوه لب داره قد قهی جفت چشم داره قد بادوم، هی ل،یف
  ..... چاقهتینها
  

  جدا؟
  
  . سرشو تکون داددوی خندنیاسمی

  
  ..... نداره باز دارم براشبیع.... ..نطوری اکه
  
  . وقت من بهت گفتماهی ی نگ-نیاسمی

  
  .کنمی مشی کارهی حاال نه
  

  . بود11ساعت .  به ساعتم کردمینگاه
  

  .پاشو تورم برسونمت.  برمدی من کم کم بازمیعز
  
  .. براتونشهی نه زحمت م-نیاسمی
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 به بعد مثل دو تا نی ا دوست دارم از؟یبندی مگه من چند نفرم که جمع مبراتون؟
  . باهممی پاشو برعیاالنم سر... می هم باشی برایمیدوست صم

  
 دانشگاه نگی از بغلش برداشتو از جاش بلند شدو باهم به سمت پارکفشوی کنیاسمی

  .میرفت
  
  . کردم و خودم رفتم سمت خونهداشی در خوابگاه پی و جلونیاسمی

  
  .......می با هم آشنا ششتریدم تا بشمارشو گرفته بو.  بودی خونگرمیلی خدختر

  
 راهرو ی وسطابایتقر.  با نوک پا رفتم سمت اتاقمواشی در خونه رو باز کردمو آروم

  .دمی از پشت سرم شننیلی آیبودم که صدا
  
   خانم صبح زود کجا در رفته بودن؟-نیلیآ
  

   گفتمی و با خونسردنیلی سمت آدمی بعد از چند لحظه چرخستادموی واسرجام
  

  .ی روادهی بودم پرفته
  
  ن؟ی تا حاال اهل ورزش شدیبعد از ک....  آها-نیلیآ
  
  . امروز صبحنی هماز
  
  ده؟ی طول کش5/10 که تا ساعت ی کردی روادهی بپرسم تا کجا پشهی بعد م-نیلیآ
  

   سرمو خاروندم و گفتمپشت
  
  . بلد نبودمابوناشویآها اسم خ ....... زهیچ
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  ؟ی روادهی پرنی می ده سانتیده شما با چکمه ها یبعد تو......  بله-نیلیآ
  

  ...ی داده بودم اساسیسوت....... آخآخ
  

  .باشه در رفته بودم......  نگاه نکن ی حاال اونجورخب
  
منم رفتم سمت اتاقم تا .  از رو تاسف تکون دادو رفت سمت آشپزخونهی سرنیلیآ

  .لباسامو عوض کنم
  

  . ما بشن فرفی قرار بود آقا ارسان تشرامروز
  

 باالسرمو مجبورم کنه من غذا ادی مظلوم نافهی صبح با قنیلی که آنی ای برامنم
 نی ای کار کوچولو هم براهی ستمی حاضر نی چون حترونیدرست کنم از خونه رفتم ب

  .کوه غرور انجام بدم
  

 چندتا آهنگ شاد عی که لباسامو عوض کردم لب تابمو روشن کردمو سرنی از ابعد
  . فلشمی توختمیر
  

  .  رفتم سمت آشپزخونهرونوی تابمو خاموش کردمو از اتاق اومدم بلب
  

  .... جونمی آجی نباشخسته
  
 به سمتم برگشتو با شستی ساالد می که داشت کاهو هارو برای در حالنیلیآ

  .  نگام کردتیمظلوم
  

  .رونی از آشپزخونه اومدم بعی که گول نگاهشو نخورم سرنی ای برامنم
  

  .  دستگاه پخش زدمو کنترشو برداشتمی توفلشمو
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 کردمو شروع کردم به ادی حد زنی که آهنگ شروع شد صداشو تا آخرنی محض ابه
  .قر دادن

  
.... قر.... قر.... قر.... ماشاا.....  نمه به راستهی نمه به چپ هیحاال ..... آهااااااا

  ....... قر
  

برگشتم سمت دستگاه . ع شد آهنگ قطی صداییهوی که دادمی داشتم قر منطوریهم
  .ستادهی پشت سرم واقای دست به کمر دقنیلی آدمی چش شده که دمیپخش تا ببن

  
  . عقبمی پرددموی بنفش کشغی جهی ترس از
  

 سکته کنم؟ یگی نم؟یستیمی پشت سر آدم وای طورنی ای برده مگه مرض دارمرض
 یگی نمشه؟ی م شوهرم از درد من کمرش خمیگی بشن؟ نمسنای ی خانوادم بیگینم

  ......یگی نمشن؟ی مادر میبچه هام ب
  
   تو؟یکنی می جورنی ای چیبرا...... گمی نمرینخ....... یگی کوفت نمی ا-نیلیآ
  

  ؟ی جورچه
  
  .....ی جورنی هم-نیلیآ
  

  ؟ی چه جورخب
  
  ؟ی کردادی زنقدری انوی ای چی برایعنی گمیم....  اهههههه-نیلیآ
  
   کردم؟ادی زنقدری اویچ
  
  ...نوی ا-نیلیآ
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  کدومو؟
  
  .........سناااااااااااای -نیلیآ
  

  جاااااااااانم؟
  
   حرص زدو گفتی از روی لبخندنیلیآ
  
  ؟ی اعصاب من راه نری رونقدری اتاقت و ای توی گمشی برشهی مزمی عز-نیلیآ
  

  .......نچ
  
  ؟ی دوباره تکرار کنشهی منهی ذره گوشام سنگهی من زمی عزدی ببخش؟ی چ-نیلیآ
  
  ...شهی آره فداتشم چرا نمگمیم.... زهیچ
  
  . نگاش کردمستادموی وانطوریمنم هم.  بهم نگاه کردستادوی دست به کمر وانیلیآ
  

  . می حالت بودنی همی لحظه توچند
  
 که تو دستش بود به سمتم ی با مالقه اخورمی من از جام تکون نمدی که دنمیلیآ

  .و درو بستم منم پا گذاشتم به فرار و رفتم تو اتاقمدییدو
  

  . شد که خوابم بردی چدونمی نمدموی تختم دراز کشیرو
  
  .....پاشو ترو خدا ...... سنای ...... سنای -نیلیآ
  

  .  نگاه کردمنیلی آونی گری باز کردمو به چهره چشامو
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   گفتمدموی از جام پرنگران
  
   شده؟یچ
  
   گفتکردی که اشکاشو پاک می در حالنیلیآ
  
  ....ای پاشو ب-نیلیآ
  
  . از جام بلند شدمو پشت سرش رفتمعی منم سررونی جاش بلند شدو از اتاق رفت باز
  

   گاز بود برداشتو گفتی رو که رویدر قابلمه ا.  سمت آشپزخونهرفت
  
  .....نی ببای ب-نیلیآ
  

  . قابلمه رو نگاه کردمی رفتم و توجلوتر
  
 ی که تمام سبزنیابه خاطر ) هیشب (گمیم.  بودی خورشت قورمه سبزهی شبیزی چهی

  . طرفکی طرف بود گوشتشو آبشم کی هاش ایها و لوب
  
   اونوقت؟هی چنیا

  
  .ی خورشت قورمه سبز-نیلیآ
  

  ؟یمطمئن
  
  . سرشو تکون دادرختی همونطور که اشک منیلیآ
  

  ؟یکنی مهی گری چی حاال براخب
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   شده خورشتم؟ی چه جورینیبی مگه نم-نیلیآ
  

  اد؟ی بر مین چه کار از دست می ولنمیبی و که ماون
  
  .ی دوباره درستش کندی با-نیلیآ
  
 من همون اول بهت گفتم که رینخ.... ؟یدی رسجهی نتنی به ایی نه بابا خودت تنهاا

  .زنمی نمدی و سفاهیدست به س
  
   چرا آخه؟-نیلیآ
  

  .....خوادی دلم نمچون
  

   دستمو گرفتو گفتنیلی که آرونی از آشپزخونه برم بخواستم
  
  .....یلی جون آسنای -نیلیآ
  
 به جون نی همی برادونستی منوی دوست داشتم اونم خوب اتی نهای و بنیلیآ

  .خودش قسمم داد
  

   طرفشو گفتمبرگشتم
  

  ؟ی تو نظرت بود که درست کنیخب چ..... باشه
  
   دستاشو به هم زدو گفتی با شادنیلیآ
  
  . دوست دارهیلی خی و کو کو سبزی ارسان خورشت قورمه سبز-نیلیآ
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االن اگه خورشت قورمه درست .  بود12ساعت . وارکردمی دی به ساعت روینگاه
  .دیرسی شب می حتما براکردمیم
  

  .کنمی تو برو من خودم درستش مباشه
  
  .....ی خواهری مرس-نیلیآ
  

  . اومد جلو محکم لپم و بوس کردبعدشم
  
  ...ی کردمیبرو اونور تف...... ییییییا

  
  . منم شروع کردن به درست کردن    غذا ها.رونی رفت بدوی خندنیلیآ
  

 باز خشی کو کو گذاشتم کنار ی بسته سبزهی درست کردم بعدشم موی قورمه سبزاول
  . درستش کنم5 ی کردم تا ساعتاسیبرنجمم خ. بشه

  
  .نیلی رفتم سمت اتاق آرونوی آشپزخونه اومدم باز
  
  ؟یدی خرینیری شگمی میلیآ
  
   محکم زد پشت دستشو گفتنیلیآ
  
  . فراموش کردمی وا-نیلیآ
  

  .می خوشمزه درست کنکی کهی با هم ای نداره ببی بابا عخب
  
  ؟ی مگه بلد-نیلیآ
  

   گرفتمو گفتمی ژستمغرورانه
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  ......ای منو دست کم گرفت؟ی چپس

  
  .میبزن بر...... ولی ا-نیلیآ
  

  . درست کردنکی به کمی آشپزخونه و با هم شروع کردی تومیرفت
  

 و منتظر می مبل نشسته بودی حاضر آماده رونیلی بود که منو آ7 ساعت یحدودا
  .میارسان بود

  
  . شدی عالیلی خزی دستت درد نکنه همه چ-نیلیآ
  

  ...... خواهرمو ندارهقابل
  
  . جملمو بگم که زنگ درو زدنی ادامه خواستمیم
  
  . پاشو برو باز کنیلیآ
  
   ذره دست پاچه شده بود گفتهی که نیلیآ
  
  ... خودت برو نه-نیلیآ
  

  ..... از استرسیری حاال نمخب
  

  . سمت درو بازش کردمرفتم
  

 بود که با ستادهی چسب پشت به در وادی سفشرتی و تی مشکنی شلوار جهی با ارسان
  . در به سمتم برگشتیصدا
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  ؟یخوب.  سالم-ارسان
  

  .... تودییممنون بفرما. سالم
  

 ی از رونیلیآ.  و پشت سرش رفتممنم درو بستم.  اومد تو و وارد سالن شدارسان
  مبل بلند شدو رو به ارسان گفت

  
  .یخوش اومد.  سالم-نیلیآ
  

  ....یمرس.  سالم-ارسان
  

  .  نشست و شروع کرد باهاش خوشو بش کردننیلی مبل بغل آی از اون رفت روبعد
  

 نیواقعا کم کم دارم به ا.  دوتا به هم افتادنو منو فراموش کردننیباز ا.... اوففففف
  ..... ندارمشی بیلی من نقش دسته بمی با همی که هر وقت سه نفررسمی مجهینت
  

  . زمی بری فوت کردمو رفتم سمت آشپزخونه تا چانفسو
  

  .رونی گذاشتم کنارش و رفتم بکمی ظرف کختموی فنجون ری رو توایچا
  

  . ارسان گرفتمی رو جلوینی ساول
  

  دییبفرما
  

  .  سرشو به سمت من برگردوندکردی صحبت منیلی که داشت با آارسان
  

 کی ککهی تهی با ی فنجون چاهی ذره نگام کرد بعدش دستشو آورد جلو هی اول
  .برداشت
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  . ممنونم-ارسان
  

 کهی با تی فنجون چاهی گرفتم که اونم مثل ارسان نیلی آی رو جلوینی از اون سبعد
  . برداشتکیک
  

  . بقل دستمزی میو گذاشتم رو رینی نشستم سنیلی آی مبل روبروی رفتم روخودمم
  

  . دادنی دوتام همچنان به حرف زدنشون ادامه ماون
  

 که نیبعد از ا.  برداشتو شروع کرد به خوردنزی می از روشوی فنجون چاارسان
  . گاز بزرگ ازش زدهی برداشتو کشوی تموم شد کشیچا
  

  ؟یاز کجا گرفت.....ی خوشمزه اکیچه ک..... امممممم-ارسان
  
  ....سنای.......میگرفت ن-نیلیآ
  
   حرفشو قطع کردمو گفتمعی خواست ادامه جملشو بگه سرتا
  
  ....... درست کردهنیلیآ
  
 بهش زدمو مشغول خوردن یمنم چشمک.  برگشت سمتو با تعجب بهم نگاه کردنیلیآ

  . شدممییچا
  
  .میکردی صحبت مزای جور چنی به بعد در مورد درس و دانشگاه و اگهید
  

  . میدی شام چزی بود که کم کم م10  ساعتیحدودا
  

   نشست با اشتها به غذا ها نگاه کردو گفتزی سر می وقتارسان
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  .ی با کو کو سبزی آخ جون قورمه سبز-ارسان
  
  .....سنای به نی همی واسه ی دوست داریلی خدونستمی م-نیلیآ
  

   گفتمدموی وسط حرفش پرعی حرفشو بگه سری خواست ادامه نیلی تا آباز
  

  .... رو درست کردنای براتون همنیلی آنی همی هواس
  

   نگاه کردو گفتنیلی مشکوک به منو آارسان
  

  .... شما دوتا چتونه امشب؟ مخصوصا تو-ارسان
  
  . با اشاره به من گفتنویا

  
   باشه؟دی چم بامن؟

  
 گهی دزی چهی و یکنی حرفشو قطع معی حرف بزنه سرادی منیلی آی آخه ه-ارسان

  ....یگیم
  
  ...... من؟ نه ؟یک
  

  .... باشه انکار کن-ارسان
  

  .دی خودتون بکشی تا غذا سرد نشده براالیخی بحاال
  

   نگاه کردمو گفتمنیلی  به آبعد
  
  . آقا ارسان برنج بکشی جان برایلیآ
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  .دی تکون دادو بشقاب ارسانو برداشتو براش برنج کشی سرنیلیآ
  

 وهی مدمیدی مونیزیطور که تلو مبل و همونی رومی از شام با هم نشسته بودبعد
  .میخوردیم
  
 اشاره کردمو نیلی به آاوردموی فکر بود آخرسر طاقت نی ارسان بدجور تویول

  آروم گفتم
  

  چشه؟
  
  .دونمی نمیعنی باال انداخت ی به ارسان نگاه کردو شونه انیلیآ
  

    آروم گفتمدوباره
  
  ....خب بپرس-
  
   به سمت ارسان برگشتو گفتنیلیآ
  
  .ی تو فکر؟یارسان خوب -نیلیآ
  
   فکر در اومدو گفتی ارسان از تونیلی آی صدابا
  

   کوه؟می باهم برنییای فردا میراست......  نه-ارسان
  
   کوه؟-نیلیآ
  

 نیتونی شمام منیاگه دوست داشته باش..... میری آره ما هر هفته با بچه ها م-ارسان
  .نییایب
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  .گهی می چسنای نمی ببدی باادی من که بدم نم-نیلیآ
  

   به طرف من برگشتو گفتبعدش
  
  ه؟ی نظرت چسنای -نیلیآ
  
  . ندارمیمن حرف-
  

  .می با هم برنی صبح حاضر باش5فردا ....  پس حله-ارسان
  
  ... باشه-نیلیآ
  

______________  
  
  .  چشمامو آروم باز کردممی زنگ گوشی صدابا
  

   شدمو سر جام نشستمو با غرغر گفتمبلند
  
  ..... خبادیمن هنوز خوابم م. میر نشدی حاال نماه
  

 ی بالش و چشمامو بستم ولی خاموش کردم ودوباره سرمو گذاشتم روموی گوشزنگ
 داری بودم هر وقت از خواب بنطوری همشهیهم.  کردم خوابم نبردی بار هر کارنیا
  .بردی خوابم نمگهی دشدمیم
  
 رفتم تا رونیمدم ب که اوییاز دستشو.  جام بلند شدمو رفتم تا صورتمو بشورماز
  .  کنمدارشی بنمیلیآ
  

 زودتر از من دیحدس زدم با. هی تختش خالدمی دی درو اتاقشو باز کردم ولآروم
  .  شده باشهداریب
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  . و چشماش بستسزی می سرشو گذاشته رونیلی آدمی طرف آشپزخونه رفتم که دبه
  
  !!!....یلیآ
  
  . من آروم چشماشو باز کردی صدابا
  
  ؟ی شدداری ب-نیلیآ
  
  ؟ی شدداری بیتو ک.......  پس هنوز خوابمنه
  
  .دارمی ب4 من از ساعت -نیلیآ
  

   زود؟نقدری ای چیچه خبره؟ برا........ چهاااااااااار
  
  .....بردی خوابم نم-نیلیآ
  

  چرا؟
  
  ......دونمی نم-نیلیآ
  

  ؟ی چای براادی جوش بی گذاشتآب
  
  ساعت چنده؟.....  آره-نیلیآ
  

   انداختمو گفتمواری دیرو به ساعت ینگاه
  
   .5 ربع به هی

  
  . حاضر شوایتوهم کم کم ب. ادی م5ارسان گفت .  پس من برم حاضرشم-نیلیآ
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  .امی درست کنم میزی چهی صبحانمون یمن برا.  توبروباشه

  
  . باشه-نیلیآ
  
  .  رفترونی از جاش بلند شدو از آشپزخونه بنیلیآ
  

 چی و شروع کردم به ساندرونی آوردم بالخچی و کره و عسل و از ری پنعی سرمنم
  . درست کردن

  
 یکی. ی با گردو و سبزری پنیکی.  با سه تا طعم مختلف درست کردمچی تا ساندوسه

 جدا از هم کی سه تا پالستی توچارویساندو.  کره با گردوروی پنمیکی. کره عسل
  . گذاشتم

  
  .  کاکائو درست کنمری   ش     ی چای گرفتم به  جامی گازو خاموش کردم و تصمرویز
  

 یهمه .  فالکسی توختمی درست کردمو ری کاکائو عالری شهی قهی دق2 عرض در
 که رفتم تا حاضر 55/4ساعت .می کوله پشتی اپن تا بزارم توی و گذاشتم رولیوسا
  . بشم

  
 کوه یکفشا. دمی پوشی اسپرت مشکی مانتوهی با بی جشی رنگ شی شلوار خاکهی

  .  بزرگمم برداشتمیکوله پشت.  کمدم برداشتمو گذاشتم کناری از توممینورد
  

   اتاقمو گفتی اومد تونیلی که آکردمی جمع مرهی گهی موهامو با داشتم
  
  ... بدو ارسان منتظرمونهسنای -نیلیآ
  

  .امی تو برو منم االن مباشه
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  .... زود فقط-نیلیآ
  
عه مو سرم کردمو کوله  موهامو جمع کردمو مقنعی گفت و رفتم منم سرنوی انیلیآ

 و کفاشامو دمی کولم چی توعی و سرلیوسا. رونی و کفشامو برداشتمو رفتم بمیپشت
  . رونیپام کرده و رفتم ب

  
  . منتظرم بودننگی پارکی تونیلی و آارسان

  
  .میبر.  اومدممن

  
   تکون دادو گفتیارسان سر.  دوشون به طرفم برگشتنهر
  

  .... سالم عرض شد-ارسان
  
  ....دمتونی نددیببخش.  سالما

  
 رو بگو ی گفتگتی زندی که توی دروغنی بزرگترگفتنی االن بهم منی اگه همیعنی

 ی که توی نفرنی اولرونی از خونه اومدم بیچون وقت.  بود که االن گفتم بودینیهم
  . گفتمی طورنی ای از سر لجبازی ارسان بود ولدمشی دنگیپارک

  
 خودم ی که به رونی عقب نشستم بدون ایصندل رفتم عی حرف سرنی از گفتن ابعد

  . ارمیب
  

  .می شدنو راه افتادنی و ارسانم سوار ماشنیلی بعد از من آهی ثانچند
  

  . میدی بود که رس10/6 ساعت ی و حدودامی ساعت تو راه بودکی هی بایتقر
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.  و خاموش بکنه دو تا بوق زدنی که ماشنی قبل از ای پارک کرد ولنوی ماشارسان
 ی برادمی شدم فهمادهی پنی از ماشی وقتی تعجب کردم ولیلی کارش خنیل از ااو

  . کارو کردهنی اشیی جلونیماش
  

 شدنو اومدن طرف ادهی هم دو تا دختر با سه تا پسر پیی جلونی با ما از ماشهمزمان
  .  کردنی و با ارسان سالم احوال پرسستادنی ادنیبه ما که رس. ما
  
  خوشگل و جذاب بود رو به ارسان گفت یلی از پسرا که خیکی

  
  ؟یکنی نمی ارسان معرف-پسر

  
   بود اشاره کردو گفتستادهی که کنارش وانیلی به طرف ما برگشت و اول به آارسان

  
  .میی دختر دانیلی آ-ارسان

  
   به طرف من انداخت و به طرف جمع برگشت گفتی نگاهمی نهی از اون بعد

  
  .نی از خودشون بپرسشونمی ا-ارسان

  
 پسرا فقط با تعجب به ارسان نگاه ی ولدنی خندزی حرف ارسان دخترا رنی ابا
  . کردنیم
  
 من ی چی براشعوریپسره ب.  اومدی خونم در نمیزدی اون لحظه اگر کارد میعنی
  .!!!  کردعی ضای جورنیا

  
   رو به جمع کردمو گفتمارمی که کم ننی ای برامنم

  
  . فرهمند هستمسنای
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  .ارسان کردمو گفتم اشاره به بعدش
  
  ...... شونه متاسفانهی به خاطر کند ذهنارنی اگه اسم منو به خاطر نمشونمیا

  
 از اون یکی مندانه به چهره ارسان که از حرص قرمز شده بود کردم و روزیپ

تا .. شاایبسوز آقا ارسان که ا..... آها.  دادملشی مکش مرگ ما تحویلبخندا
  ......اونجات بسوزه

  
  .  نگاه کردهیا خشم نگاهشو از من گرفت و به بق بارسان

  
   صاف کرد گفتیی کنه گلوی که از ارسان خواست مارو معرفی پسرهمون

  
  ... کنمی من خودمونو معرفنی بزارشهی گرم نمی ارسان که آبنی خب از ا-پسر

  
   بود کردو گفتستادهی که کنارش ای اشاره به پسراول

  
  .... گل هستنری آقا امشونی ا-پسر

  
   بود کرد و گفتستادهی اری که کنار امی از اون اشاره به دختربعد

  
  . الهام خانوم هستنری خواهر آقا امشونمی ا-پسر

  
 بودنو دختره دستشو دور ستادهی واگشی که طرف دی اشاره کرد به پسر دختربعدش

  . پسره حلقه کرده بودیبازو
  

  .نوم هستن گل گالب و نامزدشون غزل خامای آقا نشونمی ا-پسر
  

دختر .  آزاد کردو به طرف ما اومدو باهامون دست دادمای دستشو از دست نغزل
  ....(!!!!)البته فقط چهرش مهربون بودا..... دیرسی به نظر میمهربون
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البته .....  نکردمیغزل برو اونور من هنوز خودمو معرف.... خوبه....  خوبه-پسر

  ... کنمیو تو راه معرف تا من خودمنی نشده حرکت کنریاول تا د
  

 سمت کوه و اون دوباره شروع کرد به صحبت می حرفش همه با هم راه افتادنی با ا
  کردن 

  
 زی و پسر عزابی و گوهر ناپی و خوشتگری بنده هم نقل مجلس، پسر ماه و ج-پسر

  .....مامان و بابا و مهربون و راستگو و شوخ و خندونو
  

 محکم زد ری که امگفتی خوب میهم صفتا خودش پشت سری طور داشت برانیهم
  پشتشو گفت

  
   نه؟ای اسمتو یگی بالخره م-ریام
  
   گفتیدونی بهش انداختو با لحن چاله می نگاه کجکهی

  
  .....مهرداد هستم چاکر شوما.  رو چشمم داداش-پسر

  
   گفتمومدی رو به مهرداد که داشت کنار من راه مدمویخند

  
  ......خوشبختم

  
   سوال ازتون بپرسم؟هی تونمیم.....  طورنیم منم ه-مهرداد

  
  ....حتما

  
   چرا برج زهر مار باهات لجه؟-مهرداد
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  ؟!! زهرماربرج
  

  ....گهی دگمی ارسانو م-مهرداد
  

  ..... منم با اون لجمی ولدونمینم..... آها
  

   کرده؟تتی چرا؟ اذ-مهرداد
  
  .....  کردم تا اون منوتی اونو اذشتری اتفاقا من بنه
  

  ..... چه جالب-دادمهر
  
  ن؟یدی سوال و پرسنی جالبه؟ اصال چرا اشیچ
  

   اومدو گفترونی فکر رفته بود از فکر بی ذره توهی که مهرداد
  

  . ی طورنیهم .... یچی ه-مهرداد
  
 نه که همون لحظه ارسان اومد کنار منو ای خونهی ازش بپرسم داره درس مخواستمیم

   گوشم گفتیتو
  

  ....اره کارت دنیلی آ-ارسان
  

 که داشت نیلی بندازم برگشتمو رفتم سمت آی نگاهمی بهش نی که حتنی بدون امنم
  . کردی صحبت ممایبا غزل و ن

  
   آروم بهش گفتم دمی که رسنیلی آکنار

  
  ..... جونمیلی آجونم
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   برگشتو با تعجب بهم نگاه کردو گفتنیلیآ
  
   تو؟یگی می چ-نیلیآ
  

  ؟ی کارم نداشتمگه
  
  ....؟؟ من؟؟؟-نیلیآ
  

  .... توگهی دآره
  
  .... نه  من کارت نداشتم-نیلیآ
  
  ....ی االن ارسان اومد به من گفت کارم دارا

  
 من شی پنی ماشی از جاگهی ارسان که دیول!!!!  ارسان بهت گفته-نیلیآ
  ....ومدهین

  
  .....نطوری که ا؟؟یجد

  
 کردمی نگاش مهری خرهی داشتم خنطوریهم.  برگشتمو نگاهمو دوختم به ارسانبعدشم

 پوزخند هی با نطوری چند لحظه همهی.  کردری برگشت عقبو نگاهمو غافل گییهویکه 
  . لب نگاهم کرد و بعدش برگشت و به راهش ادامه دادیرو
  
  . می دودسته شدمیدی که رسنجایبه ا.  کوهی به اوالمی بوددهی رسبای تقرگهید
  
 ومدی راه مریتا اون زمان کنار امالهامم که .  پسراشی از غزل جدا شدو رفت پماین

  .  ماشیاومد پ
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  اونا مارو بتونن از  می وقت اگه افتادهی تا میکردی دخترا جلوتر از پسرا حرکت مما
  .رنیپشت بگ

  
  .ومدنی و غزل الهامم کنارمون ممیرفتی وسط راه منیلی آمنو

  
  دمی که روبه غزل کردمو پرسرفتی کم داشت حوصلم سر مکم

  
  ن؟یخونی درس مشما

  
   من غزل به سمتم برگشتو گفتی صدابا
  

  تو چطور؟.... وترمی کامپیترم دوم مهندس......  آره-غزل
  

  ...می ترم اول پزشکمنم
  

  .... ا چه خوب-غزل
  

  گه؟ی دنیینجای اهل همشما
  

  ... آرهمای نیول....  من نه -غزل
  
  ن؟ی دانشگاه با هم آشنا شدتو
  

  ....می دختر عمه اییا با هم پسر دمایمن و ن.  نه-غزل
  

  واقعا؟
  

  ... آره-غزل
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   ترو گفتم کی بردم نزدسرمو
  
  ؟ی دوسش داریلیخ
  

   زدو گفتیحی لبخند ملغزل
  

  ....یلی  خ-غزل
  

  .  نگفتمیچی هگهی زدمو دی لبخندمنم
  
 تا منم عاشق پسر یدادی می درست و حسابیی پسر داهی به منم شدی می خدا چیه

 که ی به من دادیی پسر داهی ی که برداشتنینه ا.....  دارهی چه حالنمی بشم ببمییدا
  .......  نگم بهترهافشی از اخالقشو قیچیه
  
فکر کن من عاشق هوتن بشم با اون لحن حرف .....  هوتن چندشیییییییییا

  . زدمی لبخند بزرگشی که من عاشق هوتن باشم از مسخرگنیاز تصور ا..... زدنش
  
  کرد گفت با تعجب بهم نگاه نیلیآ
  
  ؟یخندی چرا با خودت م؟ی خل شدسنای -نیلیآ
  
  .. افتادم خندم گرفتیزی چهی ادی یچیه
  
  ؟ی صبحانه برداشتیراست.... ونهی د-نیلیآ
  

  ....آره
  
  ؟ی برداشتی چ-نیلیآ
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  ... با سه تا طعمچی تا ساندوسه
  
  ... بده من بخورمشویکی خب پس -نیلیآ
  

  .... صبحانه هامونومی همه با هم بخورمینی جا بشکیبزار ... شهی که نماالن
  
  .... خب من گرسنمه-نیلیآ
  
  .می صبحانه بخورمینی جا بشهیبرو به ارسان بگو به بچه ها بگه ... دونمینم
  
  . باشه-نیلیآ
  
 یبعد از چند لحظه صدا.  برگشت و رفت سمت ارسان که پشت سر ما بودننیلیآ

  گفتی که بهمون ممیدیارسانو شن
  

  .می صبحانه بخورمینی بشنجای همدی همه موافق باش اگه-ارسان
  

 قرار داشت یکی که همون نزدی تخته سنگی و رومی موافقت خودمونو اعالم کردهمه
  . و هر کس مشغول آماده کردن صبحانه خودش شدمینشست

  
 نیلی آی کاکائو براری شوانی لهی. می کاکائو بخورری رو در آوردم تا شوانای اول لمنم

 خواستم بدم ختموی کاکائو رری برداشتمو توش شگهی دوانی لهی. ادم بهش دختمویر
  .  شدممونی کاراش افتادمو پشادیارسان که 

  
 یچی خودش هی طور که معلوم بود اون برانی بهش ندم آخه اومدی دلم نیول

 برگشتم و خواستم به اون بدم تا بده به نیلی به سمت آنی همی بود برااوردهین
  . نم مشغول صحبت کردن با الهام بود اویارسان ول
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 ی صبر کردم نشد برای هر چی ذره منتظر شدم تا صحبتش تموم بشه ولهی اول
 ذره اون طرف تر از ما تنها هی ارسان که شی خودم از جام بلند شدمو رفتم پنیهم

 ی پای با صدای فکر بود که حتیبدجور تو. کردینشسته بودو داشت به اطراف نگاه م
  . سمتم برنگشتمنم به

  
   کاکائو رو به طرفش گرفتمو گفتمری شوانیل

  
  دییبفرما

  
 ی چشمایمنم همون طور زل زدم تو.  نگاهم کردرهی من به سمتم برگشتو خی صدابا

  . شیمشک
  

  .  چشمام ثابت شدی صورتم چرخوندو روی تک تک اعضای نگاهشو روارسان
  

 نگاهمو از چشماش تونستمی نمی طورچی غرق شده بودمو هشی مشکی چشمای تومنم
 خودش خکوبی رو می انندهی داشت چشماش که هر بی خاصییرای جور گهی. رمیبگ
  . کردیم
  

  .  اتفاق افتادهی ثان10 ی اتفاقا تونی ای همه دیشا
  

   بود نگاهمو ازش گرفتمو دوباره بهش گفتمی با هر سختبالخره
  

  .دییبفرما
  
 آروم تشکر یلی لب خریزدستم گرفتو ز و اوانی دفعه اونم به خودش اومدو لنیا

  .  تکون دادمو رفتم سر جام نشستمیمنم سر. کرد
  
  . شروع کردم به خوردنختموی خودم ری کاکائو براری شوانی لهی

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

136

   رو به جمع گفتمنی همی فالکس مونده بود برای کاکائو توری عالمه شهی هنوز
  

  .... بگهخوادی کاکائو مری شی ها هر کبچه
  
. من همه به طرف برگشتن و بعدشم همشون با هم به طرف هجوم آوردن ی صدابا

   مهرداد بود که گفتدی که بهم رسی نفرنیاول
  

  ... از سرمازنمی مخی که دارم زی من بری براوانی لهی...  قربون دستتی ا-مهرداد
  

.... یاله..... نداختی بهزاد مادیمهرداد منو . ختممی براش روانی لهی دمویخند
  .... منو بهزادمیکردی میی چه کاراری بخادشی....  همشون تنگ شدهیدلم براچقدر 

  
بعد .   کاکائو گرفتنو خوردنری شوانی لهی اومدنو یکی یکی از مهرداد بچه ها  بعد

  .  خودم برداشتممیکشی نیلی دادم به آیکی رو در آوردم چایاز اون ساندو
  

 یجاش بلند شدو رفت سمت بوفه ا که  ارسان از میخوردی مچامونوی ساندومیداشت
  .  ارسان درست کردم افتادمی که برایچی ساندوادیتازه .  بودیکیکه همون نزد

  
 تا به اون بدم تا ببره نیلی از تو کولم در آوردموبرگشتم سمت آچوی ساندوعیسر

فکش که گرم ... اوف ماشاا....  خانم مشغول حرف زدنهدمیکه باز د.... بهش بده
  ....رهی جلوشو بگتونهیگه م می کسشهیم
  
 بودو داشت ستادهی بوفه ای سمت ارسان چون جلودمیی زور از جام بلند شدمو دوبه
  . و از پشت سر صداش زدمدمیی دویشتریبا سرعت ب. دیخری میزیچ
  

  .... ارسانآقا
  
 کرد و سر افتادم ری به کجا گییهوی پام دونمی من به طرفم برگشت که نمی صدابا

  . نی زمیرو
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 خودمو با دستام عی که سرنی مونده بود تا سرم بخوره به زمگهی متر دیلی مهی فقط

  .نگه داشتم
  

 به سمتم اومدو عی صحنه سرنی ادنیارسان با د. کردمی پام احساس می توی بددرد
  گفت

  
   حالت خوبه؟؟ی شدی چ-ارسان

  
   که داشتم گفتمیادی که از درد زنی ابا
  

  ..... خوبمآره
  

  ؟ی بلند شیتونی م؟یئن مطم-ارسان
  

  ....آره
  

  ... پس بزار کمکت کنم-ارسان
  

 دموی که دستمو پس کشرهی از اون دستشو به سمتم دراز کردو خواست دستمو بگبعد
  گفتم

  
  ....تونمی خودم منه
  

  .پس آروم بلند شو.  باشه-ارسان
  

  ...باشه
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 که نیم اما هم که کنارم بود گرفتم و از جام بلند شدی دستمو به تخته سنگآروم
 دفعه از نی که ارسان اگه انی افتادم زمدموی کشغی گذاشتم از درد جنی زمیپامو رو
  .نیی پاشدمی حتما پرت مگرفتمیپشت نم

  
  ؟ی درد داریلی شد؟ خیچ...  مواظب باش-ارسان

  
   گفتمدمییجوی که از درد لبامو می حالدر
  

  ....یلی خآره
  

   کدوم پاته؟-ارسان
  

  .... راستمی پامچ
  

 بلند ی انداختو برگشتو با صدای نگاههی ذره شلوارمو داد باال و به مچم هی ارسان
  .مهرداد و صدا زد

  
  ...... مهرداد-ارسان

  
 که گشتی دنبال صدا مکردوی اسمش داشت با چشم اطراف و نگاه مدنی با شنمهرداد

ومدن  بچه ها هم با اهیبق.  به طرفمون اومدعی ما چشماش گردو شدو سردنیبا د
 از جاشون بلند شدنو اومدن عی طرف نگاهشون به من افتادو سرنیمهرداد به ا

  . طرفمون
  

   رو به ارسان گفتدوی  بهمون رسمهرداد
  

   شده؟ی چ-مهرداد
  

  ...فکر کنم پاش از بند در رفته... نی افتاده زمیچی ه-ارسان
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  ؟ی کنیخوای کار میحاال چ!!! ؟؟؟ی چ-مهرداد

  
  ...دازم جاش بندی با-ارسان

  
  ... نهههههه

  
  . من همشون به طرفم برگشتن و نگام کردنغی جبا
  

  ...یای راه بیتونی که نممیاگه جاش نداز.... یگی می چ-ارسان
  
  .تونمی من منه
  
   بود کنارم نشستو گفتستادهی که تا اون لحظه باال سرم وانیلیآ
  
  شه؟ی مگه مسنا؟ی یگی می چ-نیلیآ
  

  ...شهی مآره
  

  . نکن بزار جاش بندازمی لجبازدرنقی ا-ارسان
  

  .زارمیمن نم...  نهیعنی نه گفتم
  
  ...کنمیخواهش م... گهی نکن دتیاذ....  جونم سنای -نیلیآ
  
  ....یمن نم ....یلی آنه
  

 غی جهی پام ی درد وحشتناک توهی جملم کامل از دهنم خارج نشده بود که با هنوز
  . و اشکم در اومدنیلی و خودمو انداختم  تو بغل آدمیبلند کش
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   گفتدادی که داشت پشتمو مالش می در حالنیلیآ
  
  . تموم شدیدید...  آروم باشسی ه-نیلیآ
  

 پام نشسته نیی به ارسان که پاونی گری برداشتمو با چشمانیلی از رو شونه آسرمو
  . نگاه کردمکردیبود و داشت نگام م

  
  رش نشسته بود برگشتو گفت ذره بهم نگاه کرد بعد به سمت مهرداد که کناهی اول

  
  .می پاشو ببندمی کندای پیزی چهی دی با-ارسان

  
   مثال؟ی چ-مهرداد

  
 ی چون من باند کشی کندای چوب پهن پکهی چندتا تیتونی منی ببدونمی نم-ارسان

  . کولم دارمیتو
  

  ... باشه-مهرداد
  

   گفتهیارسانم رو بق.  کنهدای از اون بلند شدو رفت تا چوب پبعد
  

  .....می برمی جمع کنلتونی وسانی شماهام بر-نارسا
  

   گفتروی در آوردو داد به امنشوی ماشموتی پالتوشو ربی جی برد تودستشو
  

  .ادی راه بتونهی نمادیچون ز...  جلونی ااری و بنی توام برو ماش-ارسان
  
  .... باشه داداش-ریام
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غزل با . نییم رفتن پا بود کردو با هستادهی به الهام که کنارش ایی اشاره ارمیام
   نشستو گفتشمی پیناراحت

  
  ؟ی بهتر-غزل

  
  . کمتر شدهدردش

  
   کمکت کنم؟ستمی وایخوای م-غزل

  
  .... هست شما برونیلی آزمی عزنه
  

  . حتما بگوی کمک خواستی باشه ول-غزل
  

  .ممنون
  

 لشونوی تا وسافاشونی رفتن سمت کمای زدو از جاش بلند شدو همراه با نی لبخندغزل
   کردو گفتنیلیارسان رو به آ. مع کننج
  

  .اری منو بی رو جمع کن هم کوله سنای یالی تو هم پاشو برو هم وسایلی آ-ارسان
  
  . باشه-نیلیآ
  
 به ییهوی و نگاه کرد بعد نیلیارسان با چشم رفتن آ.  از جاش بلند شدو رفتنمیلیآ

  طرف من برگشتو گفت
  

   درد داشت؟یلی خ-ارسان
  
  ....ادی زیلیخ
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  . خودت بودری تقصی ولدی ببخش-ارسان
  

   من؟ ریتقص
  

 کارو نی حواست نبود ای وقتی مجبورم کردییخودت از بس ترسو.  آره-ارسان
  .بکنم

  
  ...ستمی اصال ترسو نمن

  
  ..ی پس حتما دختر شجاع-ارسان

  
  .... پس پسر شجاعمنه
  

   کردو گفتزی چشماشو رارسان
  

  اد؟ی خوشم متی از چیدونی م-ارسان
  
  خودش ادامه گمی نمیچی من هدی دیاونم وقت.  نگاش کردمالیخی نگفتم وبیزیچ

  داد
  

  ...ی بازم ده متر زبون دارطی شرانی بدتری که تونی از ا-ارسان
  

 رو که ی چوبکهیچند ت.  زدمو خواستم جوابشو بدم که مهرداد اومدیپوزخند
  دستش بود و رو به ارسان گرفتو گفت 

  
  .. خوبهنیبب.  کنمدای تونستم پ رو فقطنای هم-مهرداد

  
   به چوبا انداختو گفتی نگاهارسان
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  . درمانگاه خوبهشی که برسونمی اندازه ابه
  

  . کوله منو ارسان و آوردو اومد کنار من نشستنیلی موقع آهمون
  

  .  آوردرونی از توش بی کولشو باز کردو دو تا باند کشکی کوچپی زارسان
  

 پهن تر بودنو برداشتو گذاشت دو طرف پاهام و از هی بق که نسبت بهی چوبکهی تدوتا
 رو باز کردو شروع ایمهرداد خواست چوبا رو نگهشون داره بعدشم خودش باند کش

  .کرد به بستن پام
  

   که کارش تموم شد رو به من گفتنی از ابعد
  

  .ادی پات فشار ننی به اادی که زی جوری حاال آروم پاشو ول-ارسان
  

 رفتم نیلیرفتمو آروم از جام بلند شدم و لنگون لنگون با کمک آ و گنیلی آدست
  .نییپا
  

  .  خودشوی هم کوله دیکشی منو می جور کوله دی مهرداد هم بایطفلک
  

   گفتزدی که نفس نفس می در حالنیلی که آمی کوه بودی به آخراکی نزدبایتقر
  
  ....خسته شدم.... تونمی نمگهی من دسنای ی وا-نیلیآ
  

  ار کنم من؟ کی چخب
  
 یی ولت کردم خودم تنهای طورنی همیدی دییهوی یول.... دونمی من نم-نیلیآ

  .نییرفتم پا
  
  ... نامردیا
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   گفتنیلی رو به آدوی مارو شنی صداومدی که داشت کنارمون مارسان

  
  م؟ی جاهامونو عوض کنیخوای میلی آ-ارسان

  
  ..آره من از خدامه...  بدهرتی خداا خی ا-نیلیآ
  

  .نیستی پس وا-نارسا
  
 نیلی آیدستمو که دور شونه . ستمی و منم مجبور کرد واستادی سر جاش وانیلیآ

 دی دستم کشری آروم از دور شونش باز کردو خودشو از زنیلیحلقه کرده بودمو آ
  .کنار و بعدشم دستم وداد دست ارسان

  
م خواستم دستمو پس بکشم که ارسا.  خودش دستمو دور شونش انداختارسانم

  . کارو بکنمنیدستمو گرفت ونذاشت ا
  

منم  از بس تقال کرده بودم .  بکشمرونی دستش بی کردم نشد دستمو از توی کارهر
  . خسته شدم و دست از تالش کردن برداشتم

  
 کوه تا راحت تر ی آورده جلوقای دقنوی ماشری امدمی دمیدی کوه رسنیی به پایوقت
  .میباش

  
ارسانم اومد .  اومد عقب نشستنیلی شدمو آنیماش و ارسان سوار نیلی کمک آبا

 رو شهی و اشاره کرد ششهی که مهرداد اومد زد به شمیفتی راه بمیسوار شدو خواست
 ذره سرشو آورد داخل و رو به هی و مهرداد نیی پادی رو کششهی شنیلیآ. نیی پامیبد

  من گفت
  

   حالت خوبه؟-مهرداد
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   زدمو گفتمی کمرنگلبخند
  

  .ونممن. بهترم
  

  ام؟ی منم باهاتون بیخوای م-مهرداد
  
  .ی مرسنه
  

  .... تعارف نکردما-مهرداد
  
   گفتعی خواستم جوابشو بدم ارسان سرتا
  

  . درمانگاهمیتو برو بزار مام بر....  مهرداد جان من خودم هستم -ارسان
  

  .نیمواظب خودتون باش.  باشه-مهرداد
  

 نیا.  همونجا بودکیدرمانگاه نزد هی.  حرکت کردعی و سردی باال کششهی شارسان
  .  شدمادهی پنی از ماشنیلیدفعه فقط به کمک  آ

  
  . خونهمیبعد از اون باهم برگشت. دی طول کشی ساعتمی نهی پام  ی آتل بندکار

  
 داشت بند نیلی گرفته بودم و آواریدستمو به د.  داخل خونهمی رفتنیلی کمک آبا

  .ل و رفت سمت اتاق من که ارسان اومد  داخکردیکفشامو باز م
  

 رفت تو آشپزخونه تا نیلیآ. کردمی کوه غرور پرو نگاه منی طور به انی هممنم
 دمی وارد اتاقم شدم دیوقت.  زحمت رفتم تو اتاقمی منم با کلارهی برام بوهیآبم

  .کنهی رو برداشته و داره نگاش می عسلیارسان قاب عکس رو
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و گذاشت سرجاش و اومد سمتم تا کمکم  چهار چوب در قاب عکس ی من تودنی دبا
   که گفتمرهیخواست دستمو بگ. کنه

  
  .تونمیخودم م .... نه
  

   گفتیالیخی باال انداختو با بیی ابروارسانم
  

  ؟ی مطمئن-ارسان
  

  ن؟ی شک دارشما
  

منم که حوصله نگاه کردنشو .  نگاهم کردالیخی نگفتو همونطور بیچی هارسان
 تخت و ینشستم رو. مو لنگون لنگون رفتم سمت  تختم گرفتوارینداشتم دستمو به د

 ی ترو درست روبروکیارسان اومد نزد. کاپشنمو از تنم در آوردمو انداختم کنار
   به قاب عکس اشاره کردو گفتستادویمن وا

  
   خانوادتن؟-ارسان

  
   آوردم باال و گردنمو کج کردمو گفتمسرمو

  
  ..... خانواده عممننه
  

   با تعجب گفتارسان
  

 هم پسر عمته یپس اون پسر چشم عسل... چه جالب!!!!!!!!.....  عمت-ارسان
  گه؟ید
  
 منم ادامه نی همی براشدمی که سرکارش گذاشته بودم داشتم ذوق مرگ منی ااز

  دادم وگفتم
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  .....هی دوست داشتنیلیخ... هی چه پسر ماهنیدونی نمی آره وان؟یگی و ماسیال
  

 کامال یکنی مفی با ذوق و شوق ازش تعرنقدی که انیاز ا.....  بله-ارسان
  ...؟ی منو صدا کردیفتی که بنی قبل از ای چی کوه برای تویراست..... معلومه

  
  .....ی طورنیهم..... یچیه
  

   صورت من قرار داد وگفتی  خم شدو صورتشو روبروارسان
  

  که به خون منیی تو؟یاونم ک!!!.... ؟ی منو صدا زدی طورنی همیعنی -ارسان
  .......!!!!یتشنه ا

  
   با لکنت گفتمنی همی که زد واقعا کم آورده بودم برای حرفنی ابا
  

  ه؟یمگه چ... اصال دوست داشتم... اصال..... اصال
  

   گفتستادوی رفت عقبو صاف سر جاش واارسان
  

  ....یچی ه-ارسان
  

  دفعه سرمو برگردوندمو طرفنیمنم ا.  زل زد به منستادوی طور وانی همبعدشم
  . کردمی نگاهشو حس مینی کامال سنگی رو نگاه کردم ولی اگهید
  

 راه ینجوری انی دارم که ایرادی ابی که نکنه عکردمی کم داشتم به خودم شک مکم
اومد کنار . لباساشو عوض کرده بود.  اومدنیلی به من که بالخره آزنهیبه راه زل م

   رو به طرفم گرفت گفتموهی آبوانیمن نشست و ل
  
  .. بخورای ب-نیلیآ
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  ....یاری بوهی آبمای ی بکاروهی میرفت...  عجبچه

  
  ... چون رفتم لباسامو عوض کردم بعد اومدمدی طول کشنی ایبرا... ی دوم-نیلیآ
  

 من شدنو اول لباس خودشونو عوض الیخی که خانم بلمی دست بنجای منم اگهی دبله
  ....ادی وقت عرق نکنن بدشون بهیکردن تا 

  
 از هی....  جا شکستهشی انگار االن پاش از شزنهی حرف می جورهیب حاال   خ-نیلیآ

 نویحاالم ا.....  بودن خودتهی دست و پاچلفتری که اونم تقصگهیبند در رفته بود د
  .... دستم خشک شدریبگ
  

 که رونی بدمی رو از دستش کشوهی آبموانی تاسف تکون دادمو محکم لی از رویسر
  . لباسمی روختی بود نصفش ر محکم گرفتهوانویچون ل

  
  .....یلی آینی نبری خی الهیا

  
   خندشو پنهان کنه گفتکردی می که سعی در حالنیلیآ
  
  .....یگریخودت مثل آدم نم...  به من چه-نیلیآ
  
   و گفتمنیلی برگشتم سمت آزوی می وگذاشتم رووانیل

  
  .....رونی بدیی محترمتون بفرمای خواهش کنم با پسرعمه شهی جان میلیآ
  
   از جاش بلند شد گفتنیلیآ
  
  ....شهی خشک مرتی حرص نخور شادیفقط تو ز... شهی چرا نمزمی آره عز-نیلیآ
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 حرص بهش ی از رویلبخند.  گفت که فقط من بشنومی آخر حرفشو طورقسمت
  . درو بستنرونوی کردو رفت دست ارسانو گرفت و رفتن بیزی ریزدم که اونم خنده 

  
 ساعت از جام بلند میبعد از ن.  امروز فکر کردمی و به اتفاقادمی تخت دراز کشیرو

 دموی تخت دراز کشی بود عوض کردمو دوباره رویشدمو لباسامو به هر زحمت
  ... هم افتادو خوابم بردی چقدر گذاشته بود که پلکام رودونمینم
  
  
  
  
  
  . تخت نشستمی شدم و آروم روداری احساس درد پام از خواب ببا
  
 کی از تارنویا. شب شده بود.  گرفته بودیدی شدیلی پام درد خی چرا ولدونمینم

  .  بدمصی تشختونستمیبودن اتاق کامال م
  
اول نور .  کردم و روشنش کردمدای برقو پدی بود کلی جام بلند شدمو به هر زحمتاز

 ذره عادت کرد لنگون لنگون رفتم هی که چشمام نی بعد از ای کرد ولتیچشمامو اذ
  . رونیرو بازش کردمو رفتم بسمت د

  
 و ارسان نیلی آدمی حال که دیرفتم تو. ومدی صحبت کردن می حال صدای تواز
  .کننی نشستنو دارن صحبت منیزی تلوی مبل جلویرو
  

  ....سالم
  
  .  من هردوشون به طرفم برگشتنو باهم جوابمو دادنی صدابا
  

 مبل پرت نی اولی روعی سر خودمونی همی شدو بود براشتری بیلی پام از قبل خدرد
  .کردم وچشمامو بستم وبهم فشار دادم
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   گفتشموی اومد پی با نگراننیلیآ
  
   حالت خوبه؟سنای -نیلیآ
  

   چشمام جمع شده بود گفتمی که از درد اشک توی حالدر
  

  ....آخ...... کنهی درد میلیپام خ... پام
  
  ......ارمی مسکن مهیآروم باش االن برات ...  باشه-نیلیآ
  
بعد از رفتن . ارهی تو آشپزخونه تا برام مسکن بدیی از جاش بلند شدو دونیلیآ
   دستمو گرفت و گفتشموی ارسان اومد پنیلیآ
  

  ؟ی خوبسنای -ارسان
  
 که نی نه اارمی داشتم که دستمو از دستش در بنوی درد داشتم که نه حال  انقدیا

 زی که چنی بدون انی همی براتسی خوب نادی حالم زدیاونم انگار فهم. جوابشو بدم
 به دستم یفی اوقاتم فشار خفی دستش نگه داشت و گاهی بگه دستمو توی اگهید

  ....کردیوارد م
  

 وانی لهی با عی سرنیلی من مثل چند سال گذشت بالخره آی که براهی از چند ثانبعد
که  ی پام زانو زدو در حالیجولو. رونی بسته مسکن از آشپزخونه اومد بهیآبو 

   گفتکردی بستش خارج میقرصو از تو
  
  . کنمداشی گشتم تا پیکل...  شدری ددی ببخش-نیلیآ
  

منم .  دهنم گرفت تا بخورمی آبو جلووانی دهنم گذاشتو لی قرصو تونیلی آخود
  . ذره آب خوردمو قرصو قورتش دادمهی عیسر
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 ذره که هی.  دادم و منتظر شدم تا مسکن اثر خودشو بگذارههی مبل تکی پشتبه

 و ارسان هنوزم نگران باالسرم نیلیآ. شدیگذشت درد منم کم کم داشت کم م
  .کردنی بودنو نگران نگام مستادهیوا
  

   چشمامو باز کردم و رو به هردوشون گفتمآروم
  

  ...نینگران نباش...  حالم خوبهمن
  
  ... درمانگاهمتی بگو تا ببری اگه هنوزم درد دارسنای -نیلیآ
  
  .نگران نباش... م خوبزمی عزنه
  

   که تا اون موقع ساکت بود گفت ارسان
  

  .... درمانگاهمی پاشو حاضر شو برستی نتی تو االن حال-ارسان
  

   کردو گفتنیلی از اون رو به آبعد
  

  . منتظرمرونی کمکش لباس بپوشه من بیلی آ-ارسان
  
   تکون دادو اومد جلو خواست بلندم کنه که گفتمی سرنیلیآ
  

  ...ستی نی نگرانی بوده و جایعی دردم طبنیا...  من حالم خوبه به خدابابا
  

 ی توی حرف من برگشت سمتمو کالفه دستنی با ارفتی که داشت به سمت در مارسان
   گفتدویموهاش کش

  
  ؟ی مطمئن-ارسان
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  ..... خوبهیلیحالم خ ... آره

  
  ....میری نمیگی که مهی طورنی باشه اگر ا-نیلیآ
  

  م؟ی داریچ شام یراست... خوبه
  
  ....یچی ه-نیلیآ
  
  .....خب من گرسنمه.... ؟یچ
  
   کار کنم؟ی چیگی خب م-نیلیآ
  

  ... شام درست کنبرو
  
  .... بلدممیلیخ..  من؟؟ی ک-نیلیآ
  

   مشکوک نگاش کردو گفتستادوی انیلی اومد کنار آارسان
  

 شبو مگه تو درست نکرده ی پری پس غذا ها؟یستی بلد نی آشپزی چیعنی -ارسان
  ؟یبود

  
من که گردنمو کج کرده بودمو زل ..... ی واقعی گند زد به معنایلی آیعنی یوا

 ی جورهی که نی ایبرا.... کردی اونم با صورت سرخ داشت نگام منیلیزده بودم به آ
   رو که زده بود جمع کنم گفتمی گندنیا

  
 کارا رشتی بی ذره کمکش کردم ولهی منم ی درست کرده بود ولنیلیآره آ.... زهیچ

  ....رو خودش انجام داد
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 ستی کارا رو اون شب خودش انجام داده و االن بلد نیهمه ...  چه جالب-ارسان
  .... شام درست کنههی

  
  ..... حوصله ندارمی من بلدم ول-نیلیآ
  

   گفتنیلی هم غالب کردو رو به آی دستاشو  توارسان
  

که اون شب درست  ی ای ازت بخوام مثل همون کوکو سبزشهی میلی آ-ارسان
  ؟ی االنم درست کنیکرد

  
  .....)؟ییییییییییچ (می بلند گفتی هردو با هم و با صدانیلی آمنو

  
   قدم عقب رفت و رو به ما دوتا گفتهی بلند ما دوتا ارسان ی از صداکه
  

  ...  مگه؟هی چ-ارسان
  
  ....تونمی من نمی ول-نیلیآ
  

   چرا؟-ارسان
  
  ..مچون حوصله ندار...  چون -نیلیآ
  

 کار بکنه خوبه نگفتم چلو مرغ درست کن ی چخوادی اوووو حاال انگار م-ارسان
  ؟یگفتی میوگرنه اون موقع چ

  
   بشه گفتمالیخی که ارسان بنی ایبرا

  
  ... درست کنهدی من کوکو دوست ندارم پس نبااصال
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  ....؟یتو دوست ندار... بله..   بله -ارسان
  

   گفت  اشارشو به طرف خودش گرفت وانگشت
  

  نه؟....  پس البد من بودم که اون شب فقط کوکو خوردم-ارسان
  
 اتاقشم ی توی خونه حتنی ای توترسهی مگهی آدم دیوا...... هی کگهی دنی خدا ایا
 زهی بشر شگفت انگنی واقعا ایعنی..... نهی آقا ببنی لباس عوض کنه مبادا که اهی

 بشقاب خودش بود و یچشماش تو شام ارسان تمام وقت زیچون اون شب سر م... ها
  ...اوردیاصال سرشو باال ن

  
  ....حواستون به همه جام هست..  ماشااخوبه

  
  ..... حواسم به خونم نباشهخواستهیم... ؟ی پس چ-ارسان

  
 نفر بخواد منت سرم هی که نی بدم اومد چون متنفر بودم از ایلی حرفش خنی ااز

  با اخم از جام بلند شدمو گفتم... بزاره
  

  .... وقت از دستتون در نرههی نی خونتون باشنی مواظب باشپس
  

 جنبه فکر کرده ی  بیپسره .  راهمو کج کردم و رفتم سمت اتاقمو درو بستمبعدشم
  .....شهی پرو تر می هنی انیلی بهش به خاطر آگمی نمیچی من هیهر چ... هیک
  

 ارسان یعنی نی در اومد و ای که صداکردمی طور داشتم با خودم غر غر منیهم
  ...رونیاز جام بلند شدمو از اتاق رفتم ب... رفته

  
 من  صاف دنیبا د. کردی جمع مزوی می رووهی می حال داشت ظرفای تونیلیآ
   و گفتستادیا
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  ؟ی از حرفش ناراحت شد-نیلیآ
  
  ... از منت گذاشتنادی من چقدر بدم میدونیتو که م....  پس خوشحالم شدمنه
  
  ...هی طورنی کرد اخالق ارسان همشهی چه می ولدونمی م-نیلیآ
  
 که واقعا تونهی اخالقشو درست کنه؟ اگه نمتونهیخب نم... هی طورنی همی چیعنی

  ....براش متاسفم 
  
 ی بخورارمی بیزی چهی برات نیبش ... ی جوش بزننقدی اخوادی حاال تو نم-نیلیآ

  ..ی نخوردیچیظهرم ه
  
 برداشتو رفت زی می هم گذاشته بودو از رویه رو رو کوهی می گفتو بشقابانوی انیلیآ

 دموی دراز کشونیزی تلوی مبل جلوی برداشتمو رونویزیمنم کنترل تلو.... آشپزخونه
 یلی ترسناک و تخیینمای سلمی فهیزدم شبکه سه که داشت ....  روشن کردمونویزیتلو

  ... دادینشون م
  

 بدش لمای فنی از ای مثل چنیلی برعکس من آی بودم وللمای جور فنی اعاااااشق
 که رو که من ییزایچ. می نقطه مقابل هم بودقای دقنیلیکال منو آ... دیترسی مومدویم

... ومدی که اون دوست داشت من بدم مییزای چومدیدوست داشتم اون بدش م
 با هم ی چه جورنی که دارینظر اختالف نی که شما با اگنی همه بهمون مشمیهم

  ... نیدوست
  
 مقابل هم باشن تا بتونن مکمل هم باشن ی نقطه قای دقدی نظر من دوستا با بهیول

مثال ....کننی رو احساس میزی چهی کمبود شهیچون اگه هردوشون مثل هم باشن هم
 شهی آرومن اگر با هم دوست بشن همیلی خیتی و شخصی که از نظر اخالقیدونفر

 اگر مثل من یول.... کننی احساس مشونی دوستی رو تویجانی شورو ههیکمبود 
  ...... مکمل همشنی آروم باشن منیلی مثل آیکی مثل من شر و یکی باشن که نیلیآ
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

156

 با ییهوی که دادمی خودم نظرات کارشناسانه می ذهنم برای طور داشتم تونیهم
  ... به خودم اومدمنیلی آغی جی و پشت سرش صدایزی چهی شکستن یصدا

  
 ی راه از بس عجله کردم پایمت آشپزخونه که تو سدمیی از جام بلند شدمو دوعیسر

 که داشتم نتونست ی دردی رفت هوا ولغمی جزوی می خورد به گوشه دمیضرب د
  ....مانعم بشه

  
 شهی وسط آشپزخونه نشسته و داره با دست شنیلی آدمی آشپزخونه که شدم دوارد

  .کنهی و جمع منی زمی رویخورده ها
  

   به طرفش رفتم و گفتمآروم
  
  ....برهی ؟ بادست جمع نکن دستت میکنی کار میچ
  
 در همون حالم دادوی به حرفم بکنه به کارش ادامه می که توجهنی بدون انیلیآ
  گفتیم
  
  ..... از دستم افتادهوی شد ی چدونمی نم-نیلیآ
  
  . با جارو جمع کنبرهی دست مگمی میلیآ
  
  . نه حواسم هست-نیلیآ
  

  .....  معلومهکامال
  

   شونشو گفتمیزدمو دستمو گذاشتم رو زانو کنارش
  

   حرف ارسان فکرت مشغوله؟یبرا
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

157

 که ی از جاش بلند شدو سطل آشغالو برداشتو در حالعی حرف من سرنی با انیلیآ
   توش گفتختیری هارو مشهیش
  
  ... داره؟ینه بابا به اون چه ربط..  ها-نیلیآ
  
 رونویخونه آوردمش ب و گرفتمو با خودم از آشپزنیلی جام بلند شدمو دست آاز
   چشماش زل زدمو گفتمی مبل دونفره کنار خودم نشوندمشو تویرو
  
  ؟ی من نگاه کنو بگو از حرف ارسان ناراحت نشدی چشمایتو
  
   انداختو گفتنیی سرشو پانیلیآ
  
  ... گفتم که ناراحت نشدم-نیلیآ
  

   چونشو سرشو اوردم باال و گفتمری گذاشتم زدستمو
  
  .. من زل بزنو بگویا چشمی گفتم تویلیآ-
  
چند . شدی از دهنش خارج نمی کالمیچی هی چشمام زل زده بود ولی تونیلیآ

سرشو ... شهی کم کم داره چشماش پر اشک مدمی که دمی حالت بودنی ایلحظه تو
  .... کنهی تا راحت خودشو خالنمی سیگذاشتم رو

  
 نیلیشد که به آ حرف ارسان مشخص نیاالنم با ا..  بودی حساسیلی دختر خنیلیآ

 وقت اون حرفو چی ذره هم دوسش داشت ههی اگر ی چون حتستیعالقه مند ن
  ....زدینم
  

 کامال نویلی آی قرار نگرفته بودم ولتای جور موقعنی ای که خودم تا حاال تونی با ا
 دوست ی که عاشقشی کسی بفهمی وقتکنمی چون خودم دخترم حس مکردمیدرک م

  ..... فکرشم عذاب آورهی سخته و حتیلیقعا خوا...  دارهینداره چه حس
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االنم به اسرار من بود که حرف زد و گرنه  ... زنهی و دم نمکشهی می چنیلی آطفلک

  ....گهی نمیچی وهزهیری خودش می غماشو توی تو داره و همه یلی خنیلیآ
  

 لپاش گل کردی مهیهر وقت گر....  بلند کردمو نگاش کردمنمی سی سرشو از روآروم
  ...شدی و سر دماغشم قرمز منداختیم
  
  
  

   با دو تا انگشت شستم اشکاشو پاک کردمو گفتمآروم
  

  ؟ی شدبهتر
  
  .... گلمیمرس...  آره-نیلیآ
  

 برات خوادی می کارا رو برات انجام ندم کنیاگه من ا... زمی عزستی الزم نتشکر
  .....انجام بده

  
 کارو برام انجام نیدل کنم ا رو ندارم باهاش دردو ی فقط چون کسیعنی -نیلیآ
  ؟یدیم
  
   گفتمشویشونی پی محکم زدم رویکی

  
  ....نقدی لطفا چرت نگو ایلیآ
  
   گفتمالوندی مشویشونی که پی در حالنیلیآ
  
  ... بوقیدختره .....  دستم مثل پات چالق بشه یاله....  اوف-نیلیآ
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  ... کلمه حساسمنی ای من رویدونیمگه نم....  مارو بوقزهر
  
  ... دوست دارم بگمی ولدونمی م-نیلیآ
  
 تو یراست..... ی کنمی تسلنی بگو تا جان به جان آفرنقدی اهی جورنی که انی حاال اا

  ... هایقرار بود به من شام بد
  
  .... گازی غذاتو گذاشتم روی وااااااااا-نیلیآ
  

  . سمت آشپزخونهدیی از جاش بلند شدو دوعی حرف سرنی از ابعد
  

   که صدامو بشنوه گفتمی بلند طورسالنیتو از همون منم
  
  ...ی غذا رو هم درست گرم کنهی یتونی عرضه که نمی بیا

  
   بلند گفتدوی خندنیلیآ
  
  ... ذره ته گرفتههی که عرضه دارم چون فقط نی دفعه مثل انی ای ول-نیلیآ
  

  ... رو به موتمی که از گرسنگاری وردار بی گزارش کار بدخوادی حاال نمخب
  
  ...ارمی االن م-نیلیآ
  

 رو ینی سهی نیلی آقهیبعد از ده دق...  نگاه کردملمی دامو فهی مبل تکی به پشتراحت
 گذاشت و خودشم در زی می گوجه و نون بودو آورد جلوم رواروی خرویکه توش پن

  ... کاسه تخمه دستش بود  نشست کنارمهی که یحال
  
  ردمو گفتم کنیلی نگاه به آهی و ینی نگاه به سهی تعجب با
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  ..ه؟ی چنیا
  
  .... غذاگهی وا خب معلومه د-نیلیآ
  
  ...ری نون پنی چی براگمیم...  وقتهی تو ی دروغ نگیوا
  
  ارم؟ی شده برات بونی بوقلمون بری باشه؟ انتظار داشتیخواستی می خب چ-نیلیآ
  
   گرم بشه کجاست؟ی که گذاشته بودیی اون غذایعنی گمیم ... زنمتای میلیآ
  
   گفتشکستی که داشت تخمه میر حال دنیلیآ
  
  .... تو سطل آشغال-نیلیآ
  

  .... نسوختهی تو که گفت؟ی چیبرا
  
 و آب رختم نکی سی گذاشتمش توی حواسم نبود همونطوری  آره ول-نیلیآ

  ....توش
  
  ... خاکی واقعی بهت بگم به معنادی که بانجاسی واقعا ایلیآ
  
  ....گهی دنویر همبخو.....  شدهی چنگاری اوو حاال ا-نیلیآ
  
  ... درست کنی من کوکو سبزیاصال پاشو برا...... خوااااااامینم
  
   کرده بود گفتزی که چشماشو ری برگشت طرفمو در حالنیلی حرفم آنی ابا
  
  ...زمی جانم عز-نیلیآ
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 چقدر یشناسی چون منو که می برام آوردری دستت درد نکنه نون پنگمی میچی هها
  ... دوست دارمرینون پن

  
 از نون کندمو شروع کردم به کهی تهی جلوترو دمی حرفم خودموکشنی از ابعد

  ....خوردن
  

 آشپزخونه ی رو برداشتو برد توینی بلند شدو سنیلی که شاممو خوردم آنی از ابعد
 بود که بیعج.... می نگاه کردلمی نشست و باهم فشمی کاسه تخمه برگشت و پهیو با 

 ذره که تو نخش رفتم متوجه شدم هی... کردی نملمی فنیا دنی دی برای مخالفتنیلیآ
  ....  فکرهی توکنوی نگاه نملمویاصال ف

  
 نی به سر خواهرم آورده که ای چستی که معلوم نی بشلی ارسان بگم ذلی الهیا

  .... شدهیطور
  

 عی سرنیلیآ.  شروع کردن به زنگ خوردننیلی آی بود که گوش10 ساعت یحدودا
 که جواب بده رو به نی برداشتو به صفحش نگاه کرد و قبل از ازیم ی رو از رویگوش

  من گفت
  
  ....هی مهر-نیلیآ
  

   جواب دادفونوی رو زد رو آی حرف گوشنی از ابعد
  
  .... الو سالم مامان-نیلیآ
  

   ؟یخوب...  سالم دخترم- جونیمهر
  
   بابا خوبه؟ن؟یشما چطور ... ی مرس-نیلیآ
  

  ن؟یکنی کار میشما چ.. زمی اونم خوبه عز- جونیمهر
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  ....میکردی نگاه مونیزی تلومی داشتیچی ما ه-نیلیآ
  

  ....نی کارا هم وقت دارنی ای خوش به حالتون که برا- جونیمهر
  
  ...ستی سرمون شلوغ نادی ترمه زی اوالبای اون که آره چون هنوز تقر-نیلیآ
  

  ...اد؟یش درنم صدادهی ورپرنی کجاست اسنا؟یچه خبر از ...  خوبه- جونیمهر
  

   گفتمعی جوابشو بده من سرنیلی که آنی از اقبل
  
  ... جونی مهرنجامیا

  
  ؟یخوب... زمی سالم عز- جونیمهر

  
  ن؟یشما چطور ... یمرس

  
 نیجفتتون رفت... ماشاا... می ما که عالنیپرسی بس که شما حال مارو م- جونیمهر

  ....نی دارمی خانواده اهی انگار نه انگار نیاونجا و فراموش کرد
  
  ...میادتونی به شهیما هم..  تورو خدانی نگی جورنیا

  
 کار ی چه خبر از ارسان؟ چنیلی آیراست...  باشهی جورنی خداکنه ا- جونیمهر

  ....کنه؟یم
  
  ..... خودشهی کاراریاونم درگ...  خبرچی ه-نیلیآ
  

  ... سالم منو بهش برسوندشید...  طورنی که ا- جونیمهر
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  ؟ی نداریکار... مامان جان باشه -نیلیآ
  

  ....نی مراقب خودتون باشزمی نه عز- جونیمهر
  
  ...نیاز طرف من به بابا هم سالم برسون...  طورنی چشم شمام هم-نیلیآ
  

  ....خدافظ... زمی باشه عز- جونیمهر
  
  ... خدافظ-نیلیآ
  
 خاروندی که داشت سرشو میبعد در حال. زی رو قطع کردو گذاشت رومی گوشنیلیآ

  و گفت
  
  ... خستمیلی که خمی بخوابمی پاشو برسنای -نیلیآ
  

 دنی خوابیبعدشم به جا... ی بخوابیخوای زود منقدی انی که ای بابا مگه مرغبرو
  ... تا موهات شپش نگرفتهری دوش بگهیپاشو برو 

  
 و با من یکنی خاموش مونویزیتوهم االن تلو.... رمی حوصله ندارم صبح م-نیلیآ
  ....می بخوابیایم
  

  .... توبرو بخوابی کار داری تو به من چخب
  
  ... تو بخوابمشی پخوامی آخه من امشب مشهی نم-نیلیآ
  

  ؟ی مگه خودت اتاق ندارچرا؟
  
  ... تو باشمشی پخوامی می چرا ول-نیلیآ
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  . و خاموش کردو دست منو گرفتو به زور بلندم کردونیزی کنترلو برداشتو تلوبعدشم
  
  .... خبادیه من خوابم نم آقا جان مگه زورا

  
  .... من شی اونم پی بخوابدیبا....  به من چه-نیلیآ
  

 منو یزنی میندازیتو شب تو خواب جفتک م....  تو بخوابمشی پخوامینم...  زورهمگه
  ...یکنیلهم م

  
باز حاال خوبه من .... یخوابی جنب و جوش می نه که تو تا صبح بی آخ-نیلیآ

  ...یشی بار شونه به شونه مهی ی اهی توکه ثانندازمیجفتک م
  

  ....خوابمیمن نم... ی هر چحاال
  
  ....یکنی مخودی بیلی خ-نیلیآ
  
  منو نشوند رو تخت و گفت. می هم وارد اتاقم شدبا
  
  کنه؟ی پات که درد نم-نیلیآ
  

  ...رینخ
  
  ... کن تا بهت مسکن بدمدارمی بیاگه درد داشت..  خوبه-نیلیآ
  

منم با ... دی خوابدوی تخت و دراز کشی گهیت طرف د حرف خودش رفنی از ابعد
  ....  تخت نشسته بودمی طور رونی همنهی در هم دست به سیاخما

  
  ......دمی کم آوردمو از جام بلند شدمو رفتم مسواک زدمو گرفتم خوابآخرسرم

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

165

  . شدمداری از خواب بنیلی آی تکون هابا
  
  .... کالس دارمرمی پاشو من دارم مسنای -نیلیآ
  

   که چشام بسته بود با ناله گفتمهمونطور
  

 در ی واست بزارم بعدشم تا جلوهی کار کنم ؟ پاشم تغذیخب من چ.... اهههههه
  ....گهیخب برو د....  وقت دزد نبرتت؟هی امیباهات ب

  
  ...ی فقط خواستم بهت خبر بدم نگرانم نشری نخ-نیلیآ
  

 فک زدن زودتر برو یحاالم به جا..... شمی بشم نگران تو نمی من نگران هر کنترس
  ... خوابم برسمیبزار منم به ادامه 

  
 نیبا ا.  سرمی شونش برداشتو زد توی کولشو از روییهوی ی نگفت ولیچی هنیلیآ

  . جام نشستمی توعیکارش سر
  
  ....سکته کردم..... یری بمی الهیا

  
   زبونشو در آوردو مثل بچه ها برام شکلک درآوردو گفتنیلیآ
  
  ..... حقت بود-نیلیآ
  

 دادی در آپارتمان نشون میچند لحظه بعدم صدا. رونی از اتاق رفت بعی سربعدشم
  .  بوددهی که انجام داد کامل خواب از سرم پری کارنیبا ا. که رفته

  
 که دست و صورتمو نیبعد از ا.  اومدمو رفتم تا دستو صورتمو بشورمنیی تخت پااز

 یلی خییل درست کردمو خوردم که خدا املت باحاهی صبحانم یشستم برا
  ....دیچسپ
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 کانال اون نی ای هرچیول.  مبلی روشن کردمو نشستم رونویزی از صبحانه تلوبعد

 اتاقم تا با ی خاموش کردمو رفتم توونویزی تلونی همی نداشت برایچیکانال کردم ه
  .لب تابم کار کنم

  
  ...  ترنتنی ای نشتمو لب تابمو روشن کردمو رفتم توزمی مپشت

  
  .....اهوی ی مختلف چرخ زدم بعد از اون رفتم تویتای سای توی ساعتمی نهی

  
 از بهزاد و شترشی داشتم که بامی پ20اووووو .....  چک کردماماموی رفتم پاول

.... دمی اسم هوتن دییهوی که کردمی چک ماماموی طور پنیداشتم هم.  بوداسیال
  ... خوندمامشوی پعیکار داره؟ سر یاون با من چ..... جااااااان هوتن

  
 سوال ازت هی...  مزاحم شدمدیببخش.... زم؟ی عزیخوب..  جونمسنای سالم -هوتن
.....  حتما بهم خبر بدهی خونداممویپ.... ه؟ی خوب االن چملیمارک ر..... داشتم

  فدات شم
  
ده از  هم نوبره که اومی سوسو لنی پسر به ایعنی...  خندهری زدم زامشی خوندن پبا

  ....پرسهی و مملی رنیمن مارک بهتر
  

   جوابشو دادم و براش مثل خودش نوشتممن
  

 مارک خوب دونمی نمدی نرفتم خرای من االن تازگی ولدایببخش.....  جونمی هوتسالم
 کردم بهت دایاگه مارکشو پ....  داشته باشهی خوشگلت سازگاری که با چشماهیچ

  ...زمی عزدمیخبر م
  
  ......می دارلی دارن مام فاملیهمه فام......  خدایا

  
  .... و بخونماسی بهزادو الیامای براش ارسال کردمو رفتم تا پجوابمو



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

167

  
   بود که نوشته بوداسی از الامی پنیاول

  
 اونجا آروم تر یانگار رفت!!!..... ستی ازت نی خبر؟یخوب.....  سالم-اسیال

  .....یشد
  
   از بهزاد بود که نوشته بودی بعدامیپ

  
 هنوز نیاسمی ی ازت ممنونم ولیلی خی که برام انجام دادی کاری برا-بهزاد

  .....دهیتلفنامو جواب نم
  

  .... پسرا حقشونهنی ایی جوراهیالبته ...  بهزادیطفل...... یاله
  
 نوشته امشی پنی آخریفقط تو.  صحبت کرده بودنیاسمی هم از ی بعدی هاامی پیتو

  بود
  

  .... حتما بهم زنگ بزنی خوندمموای هر وقت پسنای -بهزاد
  
 5اوووو ....  در آوردمفمی کی از توموی از جام بلند شدمو گوشامشی پنی خوندن ابا

 تا بوق خودش 4 شمارشو گرفتم که بعد عیسر... شبی از بهزاد داشتم دسکالیتا م
  . رو برداشتیگوش

  
  سالم

  
   تو؟ییمعلوم هست کجا...  سالم -بهزاد

  
  . بوده متوجه نشدمفمی کی تومی گوشدیببخش

  
  .... نبودهشتی دفعه پنی شده که ای بهت وصل بوده چتی گوششهی تو که هم-بهزاد
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  . نگرانم بشنی الکدمیترسی بگم آخه میزی نداشتم از موضوع پام بهشون چدوست

  
   شده باشه؟دی بایچ .... یچیه
  

   شده؟یچ... فهممیاز لحنت م... شناسمی من تورو مسنای -بهزاد
  
  .گهی دیچی گفتم ههزادب

  
  ...سنای -بهزاد

  
  ... کوچولو شدهزی چهیخب آره .. ه؟یچ
  

  ...گهی خب بگو د-بهزاد
  
  ... پام از بند در اومدنی کوه اونجا خوردم زممی رفته بودنیلی با ارسانو آروزید
  

   االن؟ی خوب؟ییییییییییییی چ-بهزاد
  

 اونم تا آخر هفته بازش فقط پام آتل داره که...  خوبهمیلی االن حالم خآره
  ...کنمیم
  

  ؟ی مطمئنسنای -بهزاد
  

  .نگران نباش...  راحتالتی خآره
  

 دی گفتم باز حتما باچارتمی بی بابابینگران ج... ستمی نه اون که نگران تو ن-بهزاد
  ...وفتهی خرج بیتو
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  ...ی بدیلیخ... بهزاااااد
  

  چته خب؟.. گوشم کر شد...  کوفتی ا-بهزاد
  

  ؟یکارم داشت ی چاصال
  

  ...نیاسمی... ی انداختادمی آها خوب شد -بهزاد
  
   هنوز باهات قهره؟؟ی چنیاسمی

  
  ..رونهی همش منو از خودش میی جوراهی.... ستی مثل گذشته نگهی دی نه ول-بهزاد

  
   آخه؟ی چواسه

  
  ...دونمی نم-بهزاد

  
  ؟ی بهش گفتیزی تو تا حاال از عالقت چیراست

  
  گم؟ بدی نه مگه با-بهزاد

  
   اون بهت بگه؟ی ؟ انتظاار داری چپس

  
   زده؟ی مورد به تو حرفنی مگه اون در ا-بهزاد

  
  ....ی بهش بگدی تو بایول...  اصالنه
  

  ...شهی که نمی طورنی  خب ا-بهزاد
  
  ؟ی چیعنی
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  ... بدهیلی خی طورنی از پشت تلفن بهش بگم آخه اتونمی من که نمیعنی -بهزاد

  
 راه حل هی مشکل تو فقط نی ای چون برا؟ی کار کنی چیخوایپس م... یگی مراست

  ...ی بهش داری چه احساسی که بهش بگنیهست اونم ا
  

  ... اونجاامی پس مجبورم ب-بهزاد
  

  ؟یای بیخوای میک.. خوبه
  

  ..... تا دوشنبه سه شنبه خودمو برسونمدیامروز که شنبس شا... دونمی نم-بهزاد
  

Ok .؟ی باریکار  
  

  .نمتیبیم..... گهی نه د-بهزاد
  

  .خدافظ. باشه
  

  . خدافظ-بهزاد
  

از .  آشپزخونهی کردم از جام بلند شدمو رفتم توی که با بهزاد خدافظنی از ابعد
  ...  بشقابو برگشتم به اتاقمی با پرتقال برداشتمو گذاشتم توبی سهی خچالی یتو
  

 جا چیمم ه چالقنیبا ا.. حوصلم بدجور سرفته بود..  شده بود9 تازه ساعت هنوز
 به سرم زد که به ییهوی...    کالس داشت2 امروز تا ساعت نمیلیآ...  برمتونستمینم
  . نجای اادی زنگ بزنم بنیاسمی
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 کردمیفقط خدا خدا م.  کردمو بهش زنگ زدمدای شمارشو پمی گوشی از توعیسر
 خواستمیآخرسر م.  جواب ندادشوی منتظر شدم گوشیهر چ. کالس نداشته باشه

  . رو برداشتی گوشییهویکنم که قطع 
  
   بله؟-نیاسمی

  
  ؟یخوب.. زمی عزسالم

  
  ؟یی جان شماسنای -نیاسمی

  
  ؟یچطور .... آره

  
  ؟ی خوبم؟ تو چطوری مرس-نیاسمی

  
  چه خبرا؟... ستمی بدک نی امنم

  
  ..گهی درسهی به اطالعت مقی خبرا رو که جامع و دقگهی  د-نیاسمی

  
   گفتمدمویخند

  
  ...دونمی مییزای چهی خوب آره ی نه ولقمی دققی دقاونقدر

  
  ه؟ی از دستم شاکیلی گفته بهزاد؟ خی چ-نیاسمی

  
 دفعه باهاش صحبت کردم نیمن که ا...  کالفسیلیواقعا خ.. دی اون که شداوف

  ...دیخندی نمکردوی نمیاصال مثل قبل شوخ
  
  !!!دهی نشون نمی جورنی اصال اکنهی جدا؟ با من که صحبت م-نیاسمی
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 یاالنم برا..  گفت خود دارهشهی میی جوراهی...  دارهی خاصیبهزاد اخالقا خب
 ی همه موی با هم بزرگ شدی و از بچگمی به من گفته چون ما مثل خواهرو برادرنیا

  .میگیرازامونو به هم م
  
  ....  وادونمی نم-نیاسمی

  
  ه؟ی کالست کیساعت بعد... الشیخی بحاال

  
  .... کالس ندارم5 تا عصر ساعت گهیم شده ود من که االن کالسم تمو-نیاسمی

  
  ...می باهم صحبت کنکی من از نزدشی پایپس ب...  خوب چه

  
  ....شمیمزاحمت نم ..  زمی نه عز-نیاسمی

  
  .... من منتظرتمایپاشو ب... هی چه حرفنی اا

  
  ...گهی نه د-نیاسمی

  
  ....کنمای شتکت مزنمی منمتی ببی وقتای یای مای یاسی

  
   گفتدویند خنیاسمی

  
باشه ..  اخالقات به اون رفتهی همه ی از بس با بهزاد نشستو برخاست کرد-نیاسمی

  ...امیآدرس بده م
  

   بهش دادم و گفتم آدرسو
  
  .... هایینجای اگهی دقهی ده دقتا
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 نی ذره دوره با اهی از خوابگاه ما ی که تو دادی آدرسنیا..  چه خبره بابا-نیاسمی
  ... برسونمگهی دقهیمو تا ده دق من خودی چطورکیتراف

  
 به بهزاد و زنمی زنگ میومدی نی که اومدی اومدگهی دقهی کار ندارم تا ده دقمن

  ...ی عاشقشگمیم
  
  !!!یکنی میشوخ...  نهی وا-نیاسمی

  
  ... خودتهی عواقبش پاگهی اگه گفتم دی ولی فرض کنی شوخیتونیم
  
  ..... نه تورو خدا-نیاسمی

  
 نی برو زوتر حاضر شو چون از همی و حرف بزنی التماس کندرنقی که انی ای جابه

  ....االن وقتت شروع شد
  
  .....اومدم  اومدم.....  نههههههه-نیاسمی

  
  فعال... منتظرم....  گذشتاقشی دقهی

  
  .... اومدم-نیاسمی

  
 ری کارش زدم زنیبا ا...  رو قطع کردی گوشعی حرف  سرنی از  گفتن ابعد

 به دی و اصال نباهیحرفام شوخ% 5/99 که من شناسهی منو نم هنوزیطفل.... خنده
  ... من اعتماد کنهی جور حرفانیا

  
 تشی اذتونمی خوب مشسناسهی منو نمی اخالقانی که هنوز ایاسی خوب شدا چون یول

  ...هورااااااااا... کنم
  

  .  حال و درو براش باز کردمیرفتم تو....  زنگ درو زدنقهی راس ده دققایدق
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 از پله ها دیکشی منی زمی کولشو با خودش روزدوی که نفس نفس می در حالنیماسی
 پله و کولشم انداخت ی نتونستو نشست رو گهی بود که دی پله آخرقایدق.  باالومدیم

  .کنارش
  

   خندمو قورت بدم رفتم جلو بهش گفتمکردمی می که سعی در حالمنم
  

  .ی اومدقهی راس ده دققایدق... زمی عزنیآفر
  
   مقطع گفتزدی که نفس نفس می در حالنیاسمی

  
 نجایتا ا... ابونتونیاز سر خ... سنای کارت نکنه یچ.. خدا بگم... ی ا-نیاسمی

 نگام یچه جور .. یاگه بدون... شدیاز کنارم رد م ... یهر ک.... دمییدو
  ...اوف خدا مردم..... کردیم
  
   خندو گفتمری نتونستم خندمو نگه دارم زدم زگهید
  
  .....ی باحالیلی به خدا خیاسی

  
   گفتزدی بهتر شد بودو کمتر نفس نفس مگهی که دنیاسمی

  
  ؟ی واسه چ-نیاسمی

  
  ؟ی چی آب بهت بدم تا بگم براوانی لهی داخل ای بپاشو

  
  .  کولشو از کنارش برداشتو از جاش بلند شدنیاسمی

  
   کردم که گفتشیی طرف در خونه راهنمابه
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   از شماست؟گمی اون واحد د-نیاسمی
  
 رفت داخل منم پشت سرش رفتمو درو اسمنیاول . می وارد خونه شده بودگهید

  بستمو گفتم
  
  ...نهیلی آی اون از پسر عمه نه
  
  ن؟یلی آ-نیاسمی

  
 چون از می با هم  خواهریی جوراهیدر واقع ..  منهیمی دوست صمنیلی آآره

  . و خانوادهامونم با هم رفت و آمد دارنمی باهمییابتدا
  
  ... چه جالب-نیاسمی

  
   بهش اشاره کردمو گفتمنی همی بود براستادهی همونطور وسط خونه سرپا وانیاسمی

  
  .ی بخورارمی میزی چهیراحت باش منم االن برات ... یستادی چرا سرپا وانیبش
  
  . ممنون-نیاسمی

  
 آشپزخونه بودم ی ورودی توقایدق. ارمی به طرف آشپزخونه رفتم تا براش آب بمنم
   گفتنیاسمیکه  

  
   شده؟ی پات چسنای...  یییییییییی ه-نیاسمی

  
   برگشتمو گفتمنیاسمی تعجب به طرف با
  

 فقط از بند  در رفته بود که جاش ستی نی مهمزی چیچیه... ؟ی االن متوجه شدتازه
  ...ستی نی مشکلگهیانداختن و د
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   از جاش بلند شدو اومد طرفمو گفتنیاسمی

  
  ؟ی درد ندار؟ی خوباالن .. ی وا-نیاسمی

  
  ... االن خوبمزمی عزنه
  
  ...خورمی مدارمی آب برموانی لهی من خودم نی برو بشای خب تو ب-نیاسمی

  
  ... کهستمی اونقدرم چالق نگهید..  بابانه
  
 یاری به پات فشار بادی زدی تو االن نباگمیمن م..  نبودنی منم منظورم ا-نیاسمی

  ...نه کهی ممکنه موی نکنتیچون اگه رعا
  

  .کنهی نمهی  موارمی آب برات  بوانی  لهی تا من برم حاال
  
 برم تونمی خودمم مستی نیزی آبم که چوانی لهی نی بشای جان تو بسنای -نیاسمی

  .بردارم
  

  ...ستی که خوب نی طورنی اآخه
  
  م؟یداشت...  کهمی حرفا با هم نداشتنی ما که از ا-نیاسمی

  
 زدو رفت  ی لبخندنمیاسمی.  مبل نشستمیتم رو زدمو رفی تکون دادمو لبخندیسر
  . آشپزخونهیتو
  
 با هم ی چاهی رو هم روشن کن تا داغ بشه ی کترری زستی نی جان اگه زحمتیاسی

  .میبخور
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  ...زمی باشه عز-نیاسمی
  

 دستش بود اومد کنار من ی چاینی سهی که ی در حالنیاسمی قهی از چند دقبعد
  .  خودش گذاشتی برامیکی من ی برای فنجون چاهینشستو 

  
  !!!ی کنییرای ازم پذدی تو بای ها ولیمثال مهمون.. دیببخش.. یمرس

  
   کردو گفتی اخم با نمکنیاسمی

  
  ... هامی ابهی هنوز با هم           غرکنمی فکر می بگی جورنی اگه ا-نیاسمی

  
  ...گهی دمی خب هستوا
  
  ....گهی دبهی غرمی دست درد نکنه حاال ما شد-نیاسمی

  
   زدم پشتشو گفتم دمویخند

  
  ....زمی کردم عزیشوخ

  
   زدو گفتی لبخندنیاسمی

  
  ....ارمی بگو تا خودم چشاتو دربی و جدای نه جان ب-نیاسمی

  
   نگاه کردمو گفتمنیاسمی تعجب به با
  
 یریادگی ی توشرفتتیبزنم به تخته پ.. ماشاا.. روزیهر روز بهتر از د...  خوبه نه

  .... هاعیکلمات سر
  
   نازک کردو گفتی پشت چشمنیاسمی
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  ...دونستمی خودم م-نیاسمی

  
 ی نصف چاخوردی می تکون دادمو محکم زدم به شونش که چون داشت چایسر

  .  رو پاشختیر
  
 زدی که داشت شلوارشوبا دستش باد می در حالدوی از جاش پرعی کار من سرنی ابا

  گفت
  
  ....سوختم.. سنای خدا نکشتت ی ا-نیاسمی

  
   کنارم برداشتمو گفتمزی دادمو فنجونمو از مهی راحت به مبل تکالی با خممن
  

  .... بودحقت
  

  .  خوردمموی راحت چاالی با خبعدشم
  
  ... برم خونه خبی چطورنیحاال من با ا...  نگاه کنسنای ی وا-نیاسمی

  
 ری زقایآخه دق...  شده بودعی ضایلی خیی خداگفتیراست م.  نگاه کردمنیاسمی به

  .  شده بودسی گنده خی تا هلو4 یمش به اندازه شک
  

 داشتم بهش نگاه خوردمی می و چون همونطور که چارمی خندمو بگی جلونتونستم
  . ختی کردم روش ری دهنم بود با     خنده ای رو که تویی تمام چاکردمیم
  
  . اومدی خونش در نمیزدی و کارد منیاسمی اگه گهی دیعنی

  
   گفتکردی رو صورتشو با دستش پاک میای که با حرص چای حالدر
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اون .... ارای هم مونده سرم بی اگهی دیاگه بال مال...  تورو خدا تعارف نکنا-نیاسمی
 گمی به بهزاد می نباشنجای اگه اگهی دقهی تا ده دقیگیطرز زنگ زدنت که م

 خودت که قشنگ ی از چانمی رو پام ایختی که نصفشو ریی از چانیا... یعاشقش
  ...یمو باهاش صفا دادصورت

  
  ... بهت حال دادهیلی که خنی مثل اا

  
 سنای گمیم....  حاال نکرده بودمنی وقت بود از ایلیباور کن خ.. یلی اره خ-نیاسمی

  ...دمی رسی اجهی نتهیمن به 
  
  ؟یچ
  
  ..... به نام کخ و کرم درونت هستی موجودهی که هم تو هم بهزاد نی ا-نیاسمی

  
  ؟یدی رسجهی نتنیا بالخره توام به ا

  
  .دمی رسجهی نتنی به اری بله و متاسفانه چقدر د-نیاسمی

  
 تا به سمت گرفتمی و منیاسمی که دست ی از جام بلند شدمو در حالدمویخند

   ببرمش گفتمییدستشو
  

 برو دست و صورتتو ایب... ی مغزتو خسته کنی خاکستری سلول هاخوادی نمنقدی احاال
  .بشور

  
 وهیم. ارمی بوهیمنم رفتم تا براش م. ییدادو رفت سمت دستشو تکون ی سرنیاسمی

  .می اتاقم خودم گذاشتم تا اونجا بشنیهارو بردم تو
  
 از خواستی می سمت حال که وقترفتی در اومدو داشت میی از دستشونیاسمی

   اتاقم رد بشه گفتمیجلو
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  ...نجامی من ایاسی

  
  ...اوردیش ن خودی به روادی زی ولدی ذره ترسهی من ی صدابا
  
 موی و آهنگ گذاشتمی گشت زدنترنتی ااهوی ی تونیاسمی با ادی بنیلی که آ2 ساعت تا
  .میدی رقصیکل
  
 ازش شتری بشناختمشی بهتر مگذشتوی مشتری بیهر چ..  بود واقعای دختر باحالیلیخ

  .ومدیخوشم م
  

نه شد  که وارد خویاز همون اول.  اومدنیلی بود که آ30/2 ساعت ی حدودابالخره
  .. ساله شروع کرد70 یرزنایغرغراشو مثل پ

  
 نی امروز چقدر ایدونی نمسنای..... ی و گرسنگی خدا مردم از تشنگی وا-نیلیآ

 حرف زی رهی از اول تا  آخر قای دقیعنی...  رو مخ ماها راه رفت یاستاد صرمد
ههه تو که اه.... شدی اخر کار از سر تموم بچه ها داشت دود بلند منی اگهید.. زدیم

 لقمه کوفتم درست هی نی ها ببی بوده از صبح تو خونشششیا.. یغذا درست نکرد
  ...ینکرد

  
 نیاسمی دنی اتاق منو با دی که اومد توزدی خودش حرف می طور داشت برانیهم

  .خشکش زد
  

  ... خانومیلی عرض شد آسالم
  
 نی همیبرا... کردی نگاه منیاسمی به اری هنوزم با تعجب دهن پر خنیلی آیول
   کردو از جاش بلند شدو گفتی دستشی پنیاسمی

  
  ... سالم-نیاسمی
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   کم کم به خودش اومدو گفتنمیلی آنیاسمی ی صدابا
  
  .سالم.... س-نیلیآ
  

 ستادموی انیاسمیمنم از جام بلند شدمو کنار .  از اون با تعجب به من نگاه کردبعد
  گفتم

  
  ...کینزد یلی خی جون از دوستانیاسمی کنمی میمعرف

  
   گفتمنیاسمی اشاره کردمو رو به نیلی بعد از اون به آو
  
  . برات کرده بودمفشوی هستن که تعرنیلی آشونمی او
  
 که با هم دست نیبعد از ا.  دست بدهنیلی زدو رفت جلوتر تا با آی لبخندنیاسمی

 برگشت و سر جاش نشستو با تعجب نمیاسمی رفت تا لباساشو عوض کنه نیلیدادن آ
  و به من گفتر
  
  ه؟ی طورنی اشهی همنیلی آ-نیاسمی

  
  ؟یچطور

  
  ...کردی نگام می جورهی دونمی نم-نیاسمی

  
 یلی با من دختر خسهی در مقانیلی آخه آیکنی فکر می جورنی ادیشا .. نه

  ...هیآروم
  
  !!دیشا..  آها-نیاسمی

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

182

   که لباساشو عوض کرد دوباره اومد تو اتاقمو گفتنی بعد از انیلیآ
  
  ن؟یشما ناهار خورد..  گرسنمهیلی من خسنای -نیلیآ
  
  ؟ی درست کنیخوای میچ... می اتفاقا مام نخوردنه
  
  ن؟یخوری میشما چ.. ارنی برونی زنگ بزنم از بخوامیم.. یچی ه-نیلیآ
  

  ...  که بدجور هوس کباب کردممن
  

   کردمو گفتمنیاسمی به رو
  
   ؟یخوری می چتو
  
  ....شهی مری چون کم کم داره دگهی برم دخوامیمن م... یچی من ه-نیاسمی

  
  منم دستشو گرفتمو سر جاش نشوندمو گفتم.  از جاش بلند شد تا مانتوشو بپوشهو
  

 زنگ نیلی آیخوای میحاال بگو چ.. یی جانیناهارم هم.. ذارمی مگه من منمی ببنیبش
  ...ارنیبزنه ب

  
  !!!ستی که خوب نی طورنی آخه ا-نیاسمی

  
  ..ی مردم از گرسنگگهی دیخوری میحاال زودتر بگو چ. . هستمی عالاتفاقا

  
  .. دوست دارمیلی خب من جوجه خ-نیاسمی

  
  ... پس تو جوجه منم کبابخب
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   بود کردمو گفتمستادهی چهار چوب در وای که همونطور منتظر تونیلی به آرو
  

  ؟یخوای می چخودت
  
  ...دمیمنم همون کباب سفارش م... دونمی نم-نیلیآ
  

   خودم بزنگم؟ای یزنیزنگ م.. زمی عزباشه
  
  ...زنمی نه االن خودم زنگ م-نیلیآ
  

 که غذاهامونو آوردن ما سه تام از بس گرسنمون بود مثل 15/3 ساعت یحدودا
  .می خوردمی زده ها نشستیقحط

  
. می تا دم در بدرقش کردنیلیمنو آ.  کم کم آماده شد تا برهنیاسمی از ناهار بعد
   گفتمدادمی مهی تکواری که به دی در حالدیپوشیم که داشت کفشاشو یوقت

  
  ... حاالیبود

  
  .. بهتون زحمت دادمی هم کلنجایتا ا.. زمی عزگهی نه د-نیاسمی

  
  .... اگه بد گذشت بهتگهی ددیفقط ببخش... ه؟ی چه حرفنی بابا انه
  
 نی به فکر ادی نبایول...  خوش گذشتمیلیاتفاقا خ.. هی چه حرفنی ا ا-نیاسمی

 که خونه میستی پولدار ننقدری که من دعوتتون بکنم ها چون ما مثل شما انیباش
  ....میمستقل داشته باش

  
   گفتمدمویخند

  
  ..یگی چرت میباز دار... برو .. برو
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   گفترونوی از در رفت بدوی خندنمیاسمی

  
  .خدافظ..  بودی عالیلی به هر حال خ-نیاسمی

  
  .خدافظ

  
  .  خدافظ-نیلیآ
  

 باز شدو ارسان با نگی در پارکنیی پارفتی از پله ها داشت منیلی آ کهی وقتقایدق
 اومدم داخلو عی که اعتناش کنم سرنیمنم بدون ا.  وارد خونه شدشی مشکیسوزوک

  .درو بستم
  

 چون نیلی به خاطر آشتریالبته ب...  ناراحت بودمتینهای بشبشی از کار دهنوزم
  ... کنههیباعث شده بود خواهرم گر

  

   )2فصل ( 

  
 دست به نیلی آدمیاز راهرو گذشتمو وارد حال شدم که د. بستمو وارد خونه شدمدر

  با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم. ستادهی وسط حال ایکمر و عصبان
  
   شده؟یچ
  
   بود؟ی دختره کنی ا-نیلیآ
  
  ...نیاسمی

  
  ش؟یشناسی منظورم از کجا م-نیلیآ
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

185

  .... مربوط به بهزادهیی جوراهی
  
   اونوقت؟هیبعد ربطش به تو چ.. دمی فهم-نیلیآ
  

  ؟ی جوش آوردنقدریحاال تو چرا ا..  مفصلهانشیجر
  
  .. ازشادی چون اصال خوشم نم-نیلیآ
  
  چرا؟ ... وا
  
  ...شناسمشی چون م-نیلیآ
  
  !!!! ییییییییچ
  
  
  

   رفتمو دستشو گرفتمو رو مبل نشوندمشو خودمم کنارش نشستمو گفتمجلوتر
  
  ش؟یدینشگاه د دای تو؟ی کجا؟ چطوراز
  
  ...دمشی دانشگاه ندینه تو... یکی یکی سنای ی وا-نیلیآ
  

  ...گهی د جون بکن دش؟یشناسی که مشیدی کجا دپس
  
 ی روز اومدم بهت گفتم تمام عکساهی می بودرستامی سوم دبی وقتادتهی نی بب-نیلیآ

  ...دمی کردم و ددای ارسانو پیخصوص
  

   داره؟نیاسمی به ی چه ربطنی اخب
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 که ارسان با دوست دخترش گرفته بود یی از عکسایکی ی که تونهی ربطش ا-نیلیآ
  .... دوست دختره بودنیاسمی

  
  ....نهههههههههههه

  
  .... آره-نیلیآ
  

   کار کنم؟ی من چیگی حاال مخب
  
  ...ی رفت و آمد داشته باشنیاسمی نی با اگهی ددی نبایچی ه-نیلیآ
  

   آخه؟چرا
  
 اگر ارسان ی وقتهی هنوزم با اون دختر دوست باشه  که اگرنی به خاطر ا-نیلیآ

  ... ممکنه بهش عالقه مند بشهنهیدوباره اون دخترو بب
  
   باهاش باشم؟تونمی مگهی اون موقع ده؟ی چفی اگه دوست نبود تکلو
  
  ... نه-نیلیآ
  

   آخه؟چرا
  
  ... و ممکنه برام درد سر ساز بشهشناسهی و منیاسمی چون به هر حال ارسان -نیلیآ
  
  ..ستی نی کدوم از حرفات اصال منطقچی نظر من که هبه
  
   چرا اونوقت؟-نیلیآ
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 که ی دخترا رو از اطرافش پراکنده کنی من تو هر چقدرم که تالش بکنزی عزنیبب
 وفتهی بدی که بایچون اتفاق... شهی حرفا نمنی وقت عاشقشون نشه و از اهی دونمیچم

 فی که خودتو ضعنی ایپس به جا... یخوا و چه نیچه تو بخوا ...وفتهیبالخره م
 با یی روبروی و خودتو برای روبرو بشل جور مسائنی با ای کن بتونی سعیجلوه بد

  ...یاونا آماده کن
  
   انداختو آروم گفتنیی سرشو پانیلیآ
  
   عالقه مند بشه؟گهی دیکی ممکنه ارسان به یعنی -نیلیآ
  

  ...ی باشی قودیتوبا...  هستیزی هر چامکان
  
   شده بود گفترهی که تو چشام خی سرشو باال آوردو در حالنیلیآ
  
  ...ی خواهریدی با حرفات بهم آرامش مشهیممنون که هم.... کنمی می سع-نیلیآ
  

   گفتمکردمی که پشتشو نوازش می زدمو بغلش کردمو در حالیلبخند
  

  ..زمی عزستی نیزی که چنیا.. کنمی می تو هر کاری برامن
  
  نداخت دورگردنمو محکم فشارم دادو گفت دستشو انمیلیآ
  
  ....عاااااااااااااااااااااشقتم-نیلیآ
  

   گفتمدادمی که پشت گردنمو ماساژ می خودمو ازش جدا کردمو در حالعیسر
  
  .. که محبتت کردنتم از خلق خدا   به درهی کار نشی بگم چی الهیا

  
   زد به شونمو گفتیکی دوی خندنیلیآ



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

188

  
  ؟یرد که ندار پات چطوره؟ د-نیلیآ
  
  .... پا برم دانشگاهنی با ادیفقط فردا رو بگو من با....  خوبمنه
  
  . نرویشی متی خب اگه اذ-نیلیآ
  
 کالس گهی دمیستی    با هم نمیتازم فردا فقط کالس اول..  شده که نرمی بابا مگه چنه

  ...می که باهمشویبعد
  
   گفتشویشونی زد به پیکی نیلیآ
  
  ... نبودادمی یگی راست می وا-نیلیآ
  

  !! شدهی خب حاال انگار چاووو
  
  !!ستا؟ی نادتی که نی مثل ا-نیلیآ
  
   نگاه کردمو گفتمنیلی تعجب به آبا
  
   رو؟یچ
  
  ...می نخوندشمیچی همی فصل کامل امتحان دار1 فردا وونهی د-نیلیآ
  
  !!؟یگیدروغ م....  نهیوا
  
   گفتبردیو به سمت اتاقم م که منی دستمو گرفتو از جام بلندم کردو در حالنیلیآ
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 نصفشو تو خونمینصفشو من م.. میکنی فصلو نصف مایب... گمی اتفاقا راست م-نیلیآ
  ...میرسی و نمادهی زیلیچون خ

  
  ؟ی چمی هم نبودشی اگه پخب

  
 که بشه دوما اگه نشد بچه ها هستن میکنی درستش می جورهی اوال  خودمون -نیلیآ
  ...گهید
  

  ... تا قسمت قلب توام از اونجا به بعد بخون تا آخر خونمی پس من ازاول مباشه
  
  ... تا قلب تو از اونجا به بعدشو بخونخونمی من از اول مرینخ.. ی نچا-نیلیآ
  
  ... نکن من از قلب به بعدو نخوندم تا حاال خبتی جون من اذیلیآ
  
 چه نمیبب تا نیلی برگشتم سمت آستادموی در وایجلو. می بوددهی به اتاق من رسگهید

  .. دارهیمیتصم
  
   شد بالخره؟یچ
  
 نی بود که همچی بارنی آخری باشه تو قسمت اولو بخون من قسمت دومو ول-نیلیآ

  ... که قسمت دومش چقدر سختهیدونی برات کردما چون خودت می ایفداکار
  
   حرفش صورتشو گرفتمو لپشو محکم بوس کردمو گفتمنی ادنی شنبا
  

  ...یمرس
  
  ودش جدا کردو گفت منو از خنیلیآ
  
  ...می باشداری ب3 و2 برو زود بخون که فکر کنم امشب تا -نیلیآ
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 برداشتمو خواستمی رو که می قفسه کتابم کتابیاز تو.  اتاقمی زدمو رفتم تویلبخند

 به می با هم شروع کردنیلی بود که منو آ5 راس ساعت قایدق. شروع کردم به خوندن
  ..درس خوندن

  
  
  

 نی همی برارفتی مجی بود که از بس خونده بودم داشت سرم گ7 ساعت یحدودا
 زود یلی خیول.  ذره استراخت کنمهی کتابمو، کتابو بستمشو تا یمدادمو گذاشتم ال

 صفحه بود که من تا 50 که با من بود کلش ی چون قسمتکردمی شروع مدیدوباره با
  .. صفحشو خونده بودم10حاال فقط 

  
 استخونام دراومدو ی به بدنم دادم که از چند جا صدای جام بلند شدمو کش قوساز

 از درد کمرم خم شده بودم رفتم دمویلنگی که می گفتمو در حالیآخ. کمرمم گرفت
  ...دهی اون به کجا رسنمی تا ببنیلی آشیپ

  
 سکوت مطلق درس ی عادت داشت توشهی بسته بود چون اون همنیلی اتاق آدر

  .  درس بخونمتونمی میطی هر شرایبخونه برعکس من که تو
  

 که آرنجشو ی نشسته بودو در حالزشی پشت منیلیآ.  آروم در اتاقشو باز کردم
اونقدرم غرق درس بود ... خوندی و کتابم جلوش بود داشت مزی میگذاشته بود رو

  ...که اصال متوجه من نشد
  
  ....یلیآ
  
   من به خودش اومدو گفتی دفعه با صدانیا

  
  ؟ی اومدی ک؟یینجای ا تو ا-نیلیآ
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  ... بهترهی جورنی ذره استراحت کن اهیپاشو ... االن
  
   به بدنش دادو گفتی از جاش بلند شدو مثل من کشو قوسنیلیآ
  
  ؟یستادی چالقا وارزنی پنی مثل ای چی حاال تو برا-نیلیآ
  
  ... بس که نشستم کمرم گرفتهاز
  
  ؟یچقدر خوند...  ندارهبی ع-نیلیآ
  

   گفتمرونی بمیرفتی از اتاق منیلی که با آهمونطور
  

  ؟یتو چ...  صفحه 10
  
  ... نخوندم بس که سختهشتری صفحشو ب6 خوش به حالت من که هنوز -نیلیآ
  

  ....خونمی ذره از قسمت تورم مهی نداره اگر من زودتر تموم کردم بی عحاال
  
  ...ی مرس-نیلیآ
  

  ...می سرحال شمی درست کن بخوری چاهی برو شهیحاال اگه م.. خواهش
  
 پنجره و پرده کنار زدم ی نگفت و رفت سمت آشپزخونه منم رفتم  جلویچی هنیلیآ

  . شدی مدهی خونه کامال دیاز پنجره جلو. نگاه کنمابونویتا خ
  

 نشی باز شدو ارسان با ماشنگی که در پارککردمی نگاه مابونوی طور داشتم خنیهم
 رفتنی که داشتن می آخری بود که لحظه نشی تو ماشگمی دیکی... رونیاومد ب

  ....متوجه شدم مهرداد بوده
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 تکون دادمو پردرو که با دستم نگه داشته بودم آزاد کردمو  برگشتم که برم یسر
 هی با نیلی  آقهی نشستمو بعد از چند دقونیزی تلوی مبل جلویرو. نمی مبل بشیرو
  . اومدی چاینیس
  
 ی حرفچی هکدوممونچیه.  خودشم کنارم نشستزوی می رو گذاشت روینیس
 به استراحت داشت مخصوصا که ظهرم استراحت ازی چون واقعا ذهنمون نمیزدینم

  .می خسته بودی حسابموینکرده بود
  

 شب بود که بالخره درسمو تموم کردمو از بس خسته بودم مهی ن2 ی حدوداساعت
  .دمی خوابزوی میسرمو گذاشتم رو

  
  
  

  .دمی از خواب پرنیلی آغی جی با صداصبح
  
  .میخواب موند....  شدرمونی پاشو که دیوا.... سناااااااااااااای -نیلیآ
  
 ی توجهی از جام بلند شدم که پام بدجور درد گرفت ولعی حرفش سرنی ادنی شنبا

   گفتمنیلی به آنی رفتمو در همون حیی به سمت دستشوعینکردمو سر
  

   ساعت چنده؟مگه
  
  ...9 -نیلیآ
  

  .. جا موندم کهممیپس من از کالس اول.. آخخخ
  
 که فکر شهی امتحان شروع مگهی ساعت دهیزود باش تا  .. الشیخی حاال اونو ب-نیلیآ

  ..می به موقع خودمونو برسونمی موقع صبح بتوننی اکینکنم با تراف
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 به عی سرکردموی که صورتمو با حوله خشک می اومدمو در حالرونی بیی دستشواز
  سمت اتاقم رفتم و گفتم

  
  .میرسیکه م. ..شاایا

  
  
  

به خاطر .  برداشتم تا بپوشمی شلوار مشکهی با ی مشکی پالتوهی کمدمو باز کردمو در
 نی همی برااوردی بپوشم چون تنگ بودو به پام فشار می شلوار لتونستمیآتل پام نم

  . بپوشمیمجبور بودم شلوار پارچه ا
  

 جمع رهی  بزود با گ به موهام زدموی الکی شونه هی عی لباسام سردنی از پوشبعد
  .رونی از اتاقم رفتم بدموی مغنعمو پوشعیسر. کردم

  
   تا کفشامو بپوشم داد زدمو گفتمرفتمی که به سمت در می حالدر
  
  ؟ی حاضریلیآ
  

 نیبدون ا. ستادهی در وای حاضرو آماده جلونیلی آدمی وارد راهرو شدم دی وقتکه
  . می اشاره کردم که برنیلی به آودمی پوشموی راحتی کفشاعی بگم سری اگهی دزیکه چ

  
 رفت نمیلی آنی من رفتم سمت ماشنگی پارکی که تومی برمی با هم راه افتادعیسر

   گفتمنیلی رو به آنی همیسمت در برا
  

  کجا؟
  
   سمتم برگشتو گفتبه
  
  ..گهی دمی بر-نیلیآ
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  ...گهی دمی برنی با ماشدی باخب

  
   آخه؟یتونی پات منی مگه تو با ا-نیلیآ
  
  ..سوارشو... تونمی پس ممی االن مجبوررهآ
  
  .میری دربست بگهی می برای بیتونینم...  خطرناکه زمیعز..  جانسنای -نیلیآ
  
  گفتی که مدمی ارسانو از پشت سرم شنی خواستم جوابشو بدم صداتا
  

  ..ی کنی رانندگیخطرناکه بخوا .... گهی راست میلی آ-ارسان
  
دوباره ..  از شما نظر نخواستی کسیعنی که  نگاش کردمی طرفش برگشتمو جوربه

   توجه به ارسانو حرفش گفتمی برگشتمو بنیلیبه سمت آ
  
  ....گهی دای شد بری دیلیآ
  

   گفتستادوی من وای بزنه و اومد روبروی حرفنیلی ارسان نذاشت آدوباره
  

  .. خطرناکهگمی م-ارسان
  
   چشماش زل زدمو گفتمیتو
  
  . کناردیی بفرما... به خودم مربوطهگهی دنشیا

  
  ؟یکنی میسر جون خودتم لجباز.. واقعا که-ارسان

  
    نگاش کردمو گفتمتی عصبانبا
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 کنار چون نی و االنم از سر راه برنی خودتو نگه داری نظراتتونو برانی اشهیم
  ....می برمییخوایم
  
   مداخله کردو گفتنمیلی دفعه آنیا

  
  ...هخطرناک ...گهی جان ارسان راست مسنای -نیلیآ
  

  ... شدهری دیلیخ... می کار کنی چیگیپس م... اههههه
  

  دی پرسنیلی روبه آارسان
  

  رشده؟ی کالستون د-ارسان
  
  ... شدهرمونمی دموی االنم خواب موندمی نه امتحان دار-نیلیآ
  

   کردو گفتشی به ساعت مچی نگاهارسانم
  

  ... برسونمتونعی تا خودم  سرنییای من هنوز وقت دارم ب-ارسان
  

رفتم در .  نگفتمیچی ساکت شدمو هنیلی آی مخالفت کنم که با چشم غره خواستم
   باز کردمو خواستم سوارشم که  ارسان گفتنشویعقب ماش

  
   .رهیگیعقب پات جمعه درد م... نی جلو بشای ب-ارسان

  
   از پشت سر دستمو گرفتو با اخم گفتنیلی که آنمی نکنم و بشی خواستم توجهدوباره

  
  . تا من بعدابه حسابت برسمنیبرو جلو بش.. انوم لجباز خ-نیلیآ
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 نی همی شده بود برای با ارسان عصبانی دوباره از دستم به خاطر لجبازنیلیآ
 نگفتمو رفتم در جلو رو باز کردمو نشستم و درم محکم بستم که باعث شد یچیه

فقط جلو  اوردموی خودم نی اصال به روشهی من مثل همیارسان چپ چپ نگام کنه ول
  .رو نگاه کردم

  
 که کم کم کالفه شدمو به طرفش برگشتمو کردی داشت نگام منطوری چند لحظه همتا

  گفتم
  

  ...شهی مرمونیداره د... دیفتی راه بدییخوای نمدیببخش
  

   لب گفتری ززدی استارت منوی که ماشی برگشتو در حالارسان
  

  ...کنهی دختره فکر کرده داره با رانندش صحبت م-ارسان
  
 ذره به طرفش خم هی نی همی برادمی شنزبودی تیلی که من گوشام خیی از اونجایول

   که فقط خودش بشنوه گفتمیشدمو طور
  

  ...مطمئئئئئئئنم..  نکردمفکر
  
 باال انداختمو ی حرف من برگشتو با تعجب بهم نگاه کرد که منم شونه انی ابا

  . نگاه کردمرونویبرگشتمو ب
  

 مونده به امتحان مارو قهی دق5 قایدق.  داشتیون خوب دست فرمیلی خییخدا
  . می رفتی به سمت ساختمون پزشکعی سرموی شدادهی پنی از ماشنیلیمنو آ. رسوند

  
 سر میدی کالس رسی تورفتی که استاد داشت می وقتدنیی دوی بعد از کلبالخره

هم  از ی بود که اونم کلی آخر کالس خالیجلسه و از شانس بدمون دوتا صندل
  . اونجا نشسته بودنشتریفاصله داشتو پسرام ب
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   رو به من آروم گفتدیکشی که خجالت منی ای برانیلیآ
  
  .کشمیآخه من خجالت م... شترنی توبرو اونجا که پسرا بسنای -نیلیآ
  

.  هر چهار طرفم پسرا نشسته بودنقایدق.  تکون دادمو رفتم سرجام نشستمیسر
  . نخوندمشتریقط نصف فصلو ب افتادم که من فنی اادی ییهوی

  
 ی از بچه هایکی داره با بهاره دمی که دنیلی زدم پشت دستمو برگشتم سمت آآروم

 و کنهی موضوع صحبت منی حتما داره درمورد همشعوری بیا. کنهیکالس صحبت م
  . بهش برسوننخوادیم
  
ت  عصا قوری بدترم از پسرایلیآخه بازم از شانس خ.  کار کنمی حاال من چیوا

 از پسرا که سمت یکیتمام جرعتمو جمع کردمو روبه . داده کالس دروبرم بودن
 گشونی دی نسبت به سه تاکردمی راد بودو احساس میراستم نشسته بودو اسمش مان

   داره برگشتمو گفتمیاخالق بهتر
  

  ... رادی آقادیببخش
  
   گفتی جدیلی من به سمتم برگشتو خی صدابا
  

  ...دیی بفرما-راد
  
   گفتمدمویخودمو جلوتر کش یکمی

  
  ن؟ی بپرسم شما درسو کامل خوندخواستمی مخوامی معذر

  
   ابروهاشو با تعجب باال انداختو گفتراد

  
  ؟ی چیبرا...  بله من کامل خوندم-راد
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 تونمی منی همی متاسفانه به خاطر درد پام نتونستم کامل بخونم براشبی من ددینیبب

   امتحان؟ی تودی ذره کمکم کنهیازتون خواهش کنم 
  

   اومده؟شی پی پاتون مشکلی مگه برا-راد
  

  ... متاسفانه از بند در رفتهبله
  

  .دی کمک من حساب کنی رودیتونیبله م...  متاسفم-راد
  
   گفتمدموی دستامو به هم کوبی خوشحالبا
  
  . ممنونمیلیخ
  

  ...کنمی خواهش م-راد
  
  .... حرف سرشو برگردوندنی بعد از گفتن او
  

 تا سوال بود 20کال . می بعد استاد برگه هارو پخش کرد و مام شروع کردهقی دقده
  . بود که من خونده بودم      ده تاشم از اون به بعد بودیکه ده تاش از بخش

  
 سواالرو از راد یکی یکی تا سوال و جواب دادم بعد شروع کردم 10 اون عیسر

  .می تقلب کنمیتونستی می به راحتمی که آخر کالس بودیی و از اونجادنیپرس
  

 بار برگمو از رو خوندم از جام بلند هی که سواالمو تمام و کمال نوشتمو نی از ابعد
 شدم و به خودشم نیلی محوطه نشستمو منتظر آی تورونیشدمو برگمو دادم و رفتم ب

  . منتظرتمرونیاس دادم که من ب
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 که دست گشتیم م از ساختمون خارج شدو داشت با چشم دنبالنیلی ربع بعد آهی
   گفتدی بهم رسیوقت. واسش تکون دادمو اونم متوجهم شدو اومد طرفم

  
  ؟ی چطور داد-نیلیآ
  

  ...یعااااال
  
  گه؟ی کوکه دفتی خوب بهت رسونده که کی ا پس معلومه که آقا مان-نیلیآ
  

  ... در صدصد
  
   گفتدوی خندنیلیآ
  
  ....می پاشو بر-نیلیآ
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
  ...میبر
  

 از عیسر.  زنگ زدنیلی آلی سمت در دانشگاه موبامیرفتی ممی طور که داشتنیهم
   که جواب بده گفتنی درآوردو به صفحش نگاه کردوقبل از افشی کیتو
  
  ... ارسان-نیلیآ
  
 ذره اون طرف تر هیمنم رفتم .  بعد از اون جواب دادو شروع کرد به صحبت کردنو

   اومد طرفمو گفتنیلی آقهی دق5بعد از . ستادمیوا
  
  ... محل کار ارسانمی بردی با-نیلیآ
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   اونجا؟ی چیبرا
  
  ...رونی ناهار ببرمتون بخوامی ظهر مگهیم... دونمی نم-نیلیآ
  

  ... برویخوای تو مامیمن نم..  نکردهالزم
  
   شونمو گرفتو گفتنیلی خواستم برم که آو
  
  ....یایدم ممن ازطرف تو هم بهش قول دا.. ؟یای نمی رو چی چ-نیلیآ
  

  ...ی که قول دادی کردخودی بیلی خشما
  
  ...ادی منم گفتم آره حتما مادی هم مسنای دی ا خب به من چه اون از من پرس-نیلیآ
  

  ؟ی بعد بهش جواب بدی از من بپرسدی تو نباخب
  
 ی داری طورنی که ای جمهورسی رئکنهی ندونه فکر می اووو حاال هر ک-نیلیآ
  ...یگیم
  
  ... رو اعصاب من راه نرو هاگهی د برو توایب

  
 دربست هی.  راه افتاد که منم خودمو بهش رسوندمو همراهش رفتمدوی خندنیلیآ

  . سمت شرکت کوه غرورمی رفتمویگرفت
  

 رو حساب کردو با هی کرانیلیآ. می شدادهی پنی طبقه از ماش20 ساختمون هی یجلو
  . می ساختمون رفتیهم به سمت در ورود
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   نگهبان جلومونو گرفتو گفتیورود در یجلو
  

  !! کمکتون کنم؟تونمی م-نگهبان
  

   من گفتمموی رفتزشی با هم به سمت مییدوتا
  

   ......ی شرکت ساختمانمی برمیخواستی  مدیببخش
  

   .128 واحد 18 طبقه دیی بله بفرما-نگهبان
  
  ... ممنونیلیخ
  

  .کنمی خواهش م-نگهبان
  

 منتظر ی چند     لحظه اهی. می آسانسور رفت گرفتمو با هم به سمتنویلی آدست
  .می و بعد از اون سوار آسانسور شدمیآسانسور شد

  
 که واحدا اونجا قرار یی رفتم سمت راهروموی شدادهی از آسانسور پ18 طبقه یتو

  . تا درو باز کننمی و منتظر شدمی در زدموی کرددای پ128 واحد عیسر. داشت
  
(  نسب بود که روش نوشته بودواری دیکنار در رو یی شکل طاللی مستطی تابلوهی

  ) ارسان فرزامتیریبه مد ....  یشرکت معمار
  

 رفت تو نیلیاول آ. داشت درو باز کردی که لباس ساده ارمردی پهی نی حنی همدر
  . بعدشم من
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 مدرن جلو یلی خونی دکوراسهی شکل بزرگ با لی اتاق مستطهی که وارد شدم یوقت
 در یروبرو.  بود سمت راستشم دوتا اتاق بودی منشزیت چپش مروم بود که سم

 تابلو مثل هی در بزرگ بود که هی بود که آخر راهرو ی طوالنی راهروهی هم یورود
 و دست تیری در بود کنار درش زده بودنو روش نوشته بودن مدی که جلویهمون

 هی زشمیت م بود و سمت راسیگانی باشیکی هم دو تا اتاق بود که ی منشزیچپ م
  . بزرگ گذاشته  بودنلیفا
  
  . به طرفش برگشتمدموی اونجا کشطی محی دست از بررسنیلی آی صدابا
  
 دی آخراشه باگهید.... االن تو جلسس گهی مشی منشمینی بشای ب؟یی کجا-نیلیآ

  .نی بشایب.. میمنتظر بمون
  

  ه؟کنی آقا که جلسه داره پس مرض داره مهمون دعوت منیا... اووووووووف
  
   نشوندمو گفتی دستمو گرفتو به زور صندلنیلیآ
  
  ....کمتر غر بزن..  هایبری حوصلمو سر می کم کم دارسنای -نیلیآ
  

  .  خودش اداشو در آوردمو رومو اونور کردممثل
  

 ساعت بالخره جلسه آقا ارسان تموم شدو با چندتا مرد جوون و می بعد از نبایتقر
 دوباره شروع ستادنوی ادنی به سالن رسیوقت. رونی از اتاقش اومد بیکت شلوار

  . کردن به صحبت کردن
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 کردی نگاه ممی جورهی.  شده بود به منرهی داشت خی سبزی از مردا که چشمایکی
 قای که ارسان دقییمنم رومو کردم اونورو از اونجا.ستادمیانگار من لخت جلوش وا

  .ه اون نگاه کنم مجبور شدم بنی همی بود براستادهی من ایروبرو
  

 نگاهمو حس  کرد برگشت طرفمو بهم ینی ارسان که فکر کنم سنگقهی از چند دقبعد
 معذبم که برگشتو به همون پسره نگاه یلی خدی از کجا فهمدونمی نمینگاه کرد ول

 دستشو به سمت اونا عی سرنی همی من برایکردو متوجه شد پسره تلسکوپ شده رو
  . رد کیدراز کردو ازشون خدافظ

  
 از رو نرفتو همونطور زل رونی برفتی اون پسره تا لحظه آخر که داشت از در میول

 شیی راهنمارونی آخر ارسان دستشو گذاشت پشتشو به بگهیزده بود به من که د
  .کرد

  
 یوقت.  ارسان درو بستو برگشتو اومد سمت مارونی که همشون رفتن بنی از ابعد

   گفتدیبهمون رس
  

  م؟ی بردیحاضر.. دی اگه معطل شددیبخشب.  سالم-ارسان
  
   از جاش بلند شدو گفتنمیلیآ
  
  ...می معطل نشدادینه ز.  سالم-نیلیآ
  
 که با کردمی نشسته بودمو اطرافمو نگاه ممی صندلی روالیخی من همونطور بیول

 با منی هی براکنهی داره با غضب نگام مدمی به طرفش برگشتم که دنیلی آشگونین
  جام بلند شدمو رو به ارسان گفتم از ی حوصلگیب

  
  ....کنمیخواهش م... سالم
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 برداره لشوی تکون دادو رفت سمت اتاقش تا وسای زدو سری جونمهی لبخند نارسان
  ......میو بر

  
 دستش انداخته بودو چندتا ی که پالتوشو روی از چند لحظه ارسان درحالبعد

  .شو قفل کرد و اومد سمت ما درو اتاقرونویپروندم دستش بود از اتاقش اومد ب
  
 و برگشت زشی می پروانده هارو گذاشت روی منشزی رفت طرف مدی سالن که رسبه

... می حرف بزنه مثل آدم بگه بررهیمیحاال م... شششیا. میطرف ما و اشاره کرد بر
  ....(!!!!)رونی بانیانگار نه انگار دوتا خانم متشخص بهش افتخار دادن که باهاش ب

  
  
  

 اول ارسان از آسانسور میدی رسیوقت. نگی پارکمی رفتمویسوار آسانسور شد باهم
 رنی جوجه اردکا که دنبال مامانشون منی مثل انیلی بعدشم منو آرونیرفت ب

  . میدنبالش راه افتاد
  
 و باز کرد که من تا خواستم درو نی در ماشموتی ارسان با رمیدی که رسنی ماشبه

  کوه غرور فضول نطقش باز شدو گفت نی با انمیعقبو باز کنم بش
  

  ....نی جلو بشای ب-ارسان
  
  .... راحت ترمنجایا

  
  
  
   شدو در گوشم گفتکی که پشت سرم بود آروم بهم نزدنیلی دفعه آنیا

  
  ؟ی باز شروع کرد-نیلیآ
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   طرفشو با حرص گفتمبرگشتم
  
  ... راحتمنجای خب من اا

  
  عقب گفت ی صندلشستی که می منو زد کنارو در حالنیلیآ
  
  ....خودی ب-نیلیآ
  
 که نی ماشیزبونمو براش درآوردمو در جلو رو باز کردمو نشستم تو.  درو بستو
 اومد مثل ادمی تازه یوااااااااا... کنهی لبخند کمرنگ نگام مهی ارسن داره با دمید

 نی اتو دست اشهی منیحاال تا عمر دارم ا...  زبونمو درآوردمنی ایبچه ها جلو
  ...آقا

  
 برگشتمو ی عادیلی رو که زده بودم جمع کنم خی ذره گندهی که نی ایبرا

 روشن کردو راه نوی ارسانم ماشبستمی که منم کمربندمو میکمربندمو بستم و درحال
  .... افتاد

  
   ارسان گفتمی رفترونی بنگی از پارکیوقت

  
  م؟ی خب حاال کجا بر-ارسان

  
 میهر جا رفت... م؟ی کجا بریپرسی اونوقت از ما می تو مهمون دعوت کرد-نیلیآ

  ... ندارهیفرق
  

  .ok hani -ارسان
  
 مثال یریکبیاه پسره ا.  و سرخ شدنیی سرشو انداخت پانیلی حرف ارسان آنی ابا
  ... بگه منم دوکالس سواد دارمخواستیم
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 از شهر می از شهره چون کم کم داشترونی معلوم بود ببردی که داشت مارو مییجا
 ارسان آدم حرف نی چون نه اشدمی مونهی داشتم دیکاریمنم از ب.. .میشدیخارج م

 سربه راه و ی بچه هی شدی ارسان می چون کال جلوزدی حرف منیلیزدن بود نه آ
  ....خوب

  
 نی همی برایکاری از بشهی به شکوبونمی بره حتما سرمو مشی پی طورنی اگه ادمید

  رو به ارسان گفتم
  
  ....رهیآخه حوصلم داره سر م نی بزاریزی چی آهنگهی شهیم
  

 حرف من ارسان برگشت طرفمو نگام کرد نیبا ا.  آخر حرفمو با حرص گفتمقسمت
 سرش برداشتو ی باالری از آفتاب گی دی      سهی روشو اونور کردو عیبعد سر

  .... ظبط و صداشم بلند کردیگذاشت تو
  

 ی کنمیر کردم تا بب کم صبهی....  اومدنی آهنگ غمگهی ی از چند لحظه  صدابعد
  ..... انهی شجری صدادمی که دخونهیم
  
  ...  هم نداره خبقهیسل....  شدهنی اهی عاشق چنیلی خدا من موندم آیا

  
 تر نی آهنگ غمگگذشتی می هرچی لحظه صبر کردمو به آهنگ گوش کردم ولچند

  ....  روهمرفتی مشتری که گذاشته بود بیی الالنی منم با ای چشماشدویم
  

 درآوردمو خودم زدم فمی کی باز کردمو فلشمو از توفموی کپی زعی سرنی همیبرا
 ی من اصال به روی ظبط که باعث شد ارسان برگرده و چپ چپ نگام کنه ولیتو

  ....اوردمیخودمم ن
  

 بلند یلی که چون صداش خدیچی پنی ماشی مس توشی الی از چند لحظه صدابعد
 به دمیمالی سرمو میدر حال. نی سقف ماش هوا و سرم خورد بهدمیبود ده متر پر
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 ی وسط داشت برانیآهنگم ا.... کردیارسان نگاه کردم که داشت با خنده نگاه م
  ...خوندیخودش م

  
  

  ... تو دستامهدستات
  

  عاشقم... عاشقم  ..... عاشقم
  

   نگاتمی وونهی چشماتم ، دعاشق
  

   واسه من نفس ، نفسی پاشو با من برقص هستپسسسسس
  

  نمیبی ، منمیبی تو چشات عشقو مرمیگی مودستات
  

  رمیگی با تو آروم مرم،یمی مینباش
  

   مستو خوشحالمی هستی بدحالم ،  وقتضوی مریستی نیوقت
  

   تو دستامه، نگات تو نگامهدستات
  

  ... ادامهمیدی با هم مزمی عزدونمی منویا
  

 دانلود آهنگ

   ���� ������- و ���د ��د	�� ������ 

.........  
  

 آهنگو ی ذره صداهی جلو بردمو گموی دستم رو سرم بود دست دهی که ی حالدر
  ....نی ایدم جلو بی سوتدی خب من بانقدریچرا ا... کردمیکمش م

  
  ... قشنگ تر بود کهنهی همون آهنگ غمگهی چنیا.. سنای اه -نیلیآ
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   طرفشو گفتمبرگشتم

  
اون مثال آهنگ بود؟ از بس ... ی که اونا رو گوش بدیمگه افسرده ا...  بابا برو

  .گرفتیآروم بود داشت خوابم م
  
  خوبه؟ یگولی ژی جور آهنگانی حتما ا؟یپس چ... قهی بد سلی ا-نیلیآ
  

  ...هی که عالنایا..  نگواوف
  
  ... خاکی ا-نیلیآ
  
 یول...  منی چشمای طور زل زده بود تونی حرفش فقط نگاش کردم اونم همنی ابا

 محکم از پاش شگونی نهی سمت در دستمو بردم سمتشو ی گوشه یاز گوشه صندل
  . مندانه نگاش کردمروزیمنم با لبخند پ. دی بنفش کشغیگرفتم که ج

  
   گفتمالوندی که پاشو می در حالنیلیآ
  
  ...ردش کبود شد ... سنای نکنه کارتی خدا بگم چی اله-نیلیآ
  

   باال انداختمو گفتمی شونه ایالیخی با بمنم
  

  .. فرفرمی تار موهی یفدا
  

 یلی که خیزیاز چ...  برگشتمو پشتمو بهش کردم و اطراف و نگاه کردمبعدشم
  .... نگفتیچی فضول نخود آش چرا هی آقانی شد ای بود که چنیتعجب کردم ا

  
 از نویآورده بودمون لواسون ا. میدی بالخره رسمی راه بودی که توی ساعتهی از بعد

  ...  بودی قشنگی جایلیخ. دمی جاده بود فهمی که توییتابلو
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   نگه داشتو رو به ما گفتکی شیلی رستوران خهی یجلو

  
 هی رو کهی داره روده بزرگه روده کوچ که کم کمنیی پانیبپر... میدی رس-ارسان
  ....کنهی چپش میلغمه 

  
 ارسان تمام نی اادی خوشم میعنی....  شدادهی پنی خودش اول از همه از ماشبعدش

  .... و مثل گاو خوردن و در کنار هم دارهیی پرو،یصفات خوب از جمله فضول
  

ت  سممی رفتموی شدادهی پنی از ماشنیلی زدمو به همراه آیپوزخند
 و به ی سنتی بود هم فست فود داشت و هم غذای بزرگیلیرستوران خ.رستوران

 فرق که نی همون طرقبه خودمون بود با ابایتقر...  تخت داشتی صندلزوی میجا
  .. اسمش لواسون بودنجایا

  
  
  
 هی درخت بزرگ روش ساهی بود و ی نسبتا خلوتی جای که تویی از تختایکی

 گارسون اومدو منو رو هیچند لحظه بعد . می نشستمیانداخته بودو انتخاب کرد
  .برامون آورد

  
  
  

   و گفتنیلی خودش منو رو گرفتو داد به آارسان
  

  ..... انتخاب کنی دوست داری هرچ-ارسان
  
   منو رو از دستش نگرفتو گفتنیلیآ
  
  .. منم همونو سفارش بدهی برایخوری خودت میهرچ..  نه-نیلیآ
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   دفعه رو به من گفتنی تکون دادو ای سرارسان

  
  .دمی توام سفارش می خودم سفارش دادم برای برای پس من هر چ-ارسان

  
 که حرصشو نی ای نشون داد منم براشویی پروتی نهاگهی حرفش دنی با ایعنی

   نازک کردمو گفتمی پشت چشمارمیدرب
  

 یلی چون من  خنی انتخاب غذا به کار ببری نداشتتنو براقهی سلتی لطفا نهاپس
  ....ساسمح
  

ارسان ...  لوس چند بار پلکامو به هم زدمو رومو برگردوندمی مثل دخترابعدشم
 کردو از جاش بلند شدو رفت تا ی نگام کرد بعدش پوفی طورنی کوتاه همهیچند ثان

  .غذا سفارش بده
  
 تخت ی که ارسان دورتر شد منم خم شدمو کفشامو درآوردمو پاهامو رویکمی

 شدم که نیلی داد متوجه آهی تکی که راحت به پشتنیعد از اب. گذاشتمو دراز کردم
  .کردیداشت با تاسف نگام م

  
  ها؟

  
   واقعا؟یکشی تو خجالت نم-نیلیآ
  

  ؟ی چواسه
  
  ؟یکنی می جورنی اچارهی بنی با ایآخه واسه چ...  واسه ارسان-نیلیآ
  
  ...ستی نچارهی بمیلیخ
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   نه؟ی آدم بشیخوای نم-نیلیآ
  

  .....نچچچچچچ
  
   تخت تا به لب تخت برسه گفتی رودادی مزی که خودشو خی در حالنیلیآ
  
  .... ترمنی مورد جرو بحث نکنم سنگنی اصال من با تو در ا-نیلیآ
  

   که گفتمرفتی از جاش بلند شدو داشت مدوی کفشاشو پوشبعدشم
  

  کجا؟
  
  ؟یایم... یی دستشورمی م-نیلیآ
  
  ...ایزود ب...  برونه
  
  ا حرص گفت کردو بیمی تعضنیلیآ
  
  ... حضرتای اطاعت امر اول-نیلیآ
  
 نوی به زمدی دراومدو پاشو کوبشتری بنیلی کارش خندم گرفت که حرص آنی ااز

  .رفت
  
منم خواستم .. من نشستی بعد ارسان اومدو کفشاشو در آوردو روبروقهی دقهی

  پاهامو جمع کنم که ارسان گفت
  

  ... بهترهی طورنیا..  نه راحت باش-ارسان
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 ارسان به سمتش ی نگفتمو برگشتمو اطرافو نگاه کردم که دوباره با صدایچیه
  .برگشتم

  
  ؟ی آتل پاتو باز کنی بردی بای ک-ارسان

  
  امروز چند شنبس؟.. دونمینم
  

  ....کشنبسی امروز -ارسان
  

  .. برم بازش کنمدی فردا بایعنی..  دکتر گفت دوشنبه خب
  

  ؟یری می ک-ارسان
  
  ...رفتم صبح دیشا.. دونمینم
  

  ....برمتی بزار فردا صبح خودم م-ارسان
  
  ....رمی خودم منه
  

  ....گهی دبرمتی گفتم م-ارسان
  

  .....ررررررررررررمی گفتم خودم ممنم
  

 که دست اوردمی کردو زل زد تو چشمام منم زل زدم بهشو کم نزی چشماشو رارسان
  .رد نگاه کی اگهیآخر خودش کم آوردو نگاشو ازم گرفتو به طرف د

  
 ردو بدل ی حرفیچی منو ارسان هنی بادی بنیلی و آارنی که غذا هارو بی تا وقتگهید

  .... کردنی لجبازی من بشه  توفی حرتونهی بود نمدهینشد انگار اونم فهم
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 موثر بود چون ناهار چلو کباب سفارش یلی که بهش کرده بودم خی اهی کنم توصفکر
  ....داده بود که من عاشقشم 

  
 دی نکشلمی مادی زمی غذارو خورده بودنی همنیلی و آنیاسمی با روزمین د چویول

  ... نخوردمو بشقابمو گذاشتم کنارشتری چند لقمه بنی همیبخورم برا
  

   که چند لحظه قبلتر از من غذاشو کامل تموم کرده بود گفت ارسان
  

  ؟یخوری چرا نم-ارسان
  

  ... شدمریس... یمرس
  

  ؟ی مطمئن-ارسان
  

  ...آره
  
 جواب من ارسان بشقاب خودشو برداشتو گذاشت کنار بعدم بشقاب منو نی ااب

  ...برداشتو گذاشت جلوشو شروع کرد به خوردن
  

 ذاشتی غذا خوردن هرکولو میبزنم به تخته چشم نخوره تو... هزار ماشاا... ماشاا
   ....بشیتو ج

  
 وانوی لی توختی نوشابشو برداشتو ری شهی منو تا آخر خورد شی که غذانی از ابعد

  ... خوردکسری
  

 سفره رو جمع کنن انی که ناهارمون تموم شد ارسان گارسونو صدا زد تا بنی از ابعد
  . دادیبعدشم سفارش چا
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 ی ذره توهی که نی بعد از ارونوی بمی بود که از رستوران اومد5 ساعت یحدودا

 اون ساعت بود یو که تیدی شدکی تهران که البته با ترافمی رفتمیلواسون چرخ زد
  . خونهمیدی بود که رس8 ساعت یحدودا

  
  .دمی لباسامو درآوردمو رفتم مسواک زدمو گرفتم خوابعی بس خسته بودم سراز
  
  
  
  
  

  .  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی با صداصبح
  
 نی کنار تختم بود برداشتمو بدون افی کی که توموی از جام بلند شدمو گوشی سستبا

  . خواب آلودو کلفت جواب دادمیه کنم با صداکه شمارشو نگا
  

  بله؟
  
   خانوم؟سنای دیببخش....  الو سالم-؟
  

  د؟ییبفرما
  
  ؟ی نشناختسنای -؟
  
  ..... نه
  
  .... ارسانم بابا-؟
  
   تو جام نشستمو گفتمخی جمله سنی ادنی شنبا
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  ....سان..ر...ار
  

  چته دختر؟...  آره-ارسان
  

  ن؟ی شماره منو از کجا آوردآخه
  

  ... گرفتم خبنیلی از آ-ارسان
  

  ...نی داشتیخب عرض...آها
  

        ساعت تو 2 بگم خواستمی که به اون صورت نداشتم فقط می امر-ارسان
  ... خشک شدم بس که منتظرت موندمنگیپارک

  
   آخه؟ی من؟ واسه چمنتظر

  
تو باز  آتل پایمگه امروز قرار نبود بر....  های بابا معلومه هنوز خوابی ا-ارسان

   ...یکن
  

  ....رمی من که گفتم خودم میول ... آها
  

  ... منتظرتمرونی بایاالنم حاضر شو ب...برمتی منم بهت گفتم خودم م-ارسان
  
  ... که قطع کردهدادی بوق ممتدد تلفن نشون می خواستم جوابشوصداتا
  

تم  گرفمی صبح رفته بود کالس منم تصمنمیلیآ. رو قطع کردمی گفتم گوشیشی امنم
  .  آرامش تمام کارامو انجام بدمتی در نهاارمی حرصشو دربنکهی ایبرا
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 تا یی آروم در حد راه رفتن مورچه رفتم سمت دستشویلی از جام بلند شدم خآروم
  ....  بودمیی تودستشوقهی دق20 قایدق.. دستو صورتمو بشورم

  
 باز خچالوی در.  و رفتم سمت آشپزخونهرونی اومدم بیی که از دستشونی از ابعد

  .  تخم مرغ برداشتم تا درست کنم و بخورمهی خچالیکردمو از
  
 خودم درست کردم و نشستم و شروع کردم  به ی خوشمزه برایلی خیمروی نهی

 15 طرف دهنم و هی بار با 15 که قشنگ طولش بدم لقمه ها مو نی ایبرا. خوردن
  . دمییجوی دهنم می گهیبار با طرف د

  
 بودم دهیی فکم درد گرفته بود از بس جوگهی صبحانم بود که دی آخراای تقربگهید

 تخم مرغ ی نون بزرگ برداشتمو همه کهی تهی تمومش کنم عی که سرنی ایپس برا
  . دهنمی رو گذاشتم توشو همشو با هم کردم توموندهیباق
  

  ... زنگ درو زدنییهوی که کردمی دهنم جا می داشتم به زور لقمه رو تونطوریهم
  

 در نگاه کنم ی که از چشمنی سمت در بدون ادمی دهنم کردمو پری لقمه رو توعیسر
  .....دمی باز کردم که ارسانو پشت در دعیدرو سر

  
  
  

 من درو باز کردم سرشو آورد باال و با نکهی به محض ای بود  ولنیی سرش پااول
خودمم از بس لقمم بزرگ بودو ...  من چشماش گرد شدو مات صورت من شددنید

  .دیترکی دهنم جا شده بود لپمم رگ به رگ شده بودو داشت میبه زور تو
  
  
  

  !!!ه؟ی چه وضعنی ا-ارسان
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

217

 دهنم  بود ی که توی سمت آشپزخونه و لقمه ادمیی دوعی جمله ارسان سرنی ابا
  .....انداختم سطل آشغال

  
  ... بکشم هاتونستمینفس نم.....  ییییییییییآخ

  
  ده بودواومده بود داخل آشپزخونه گفت وارد خونه شگهی که دارسان

  
  ....   ی نفس بکشی که حاال نتونیخوری می جورنی ای چی خب برا-ارسان

  
  .... ارساننی ذره طولش بدم تا حرص اهی خواستمیم... دونمینم
  
  .... دهنمو گرفتمی شدمو جلوتمی متوجه موقععی ادامه جملمو بگم سرخواستمی متا
  

   آره ؟یاری حرص منو در بیخواستیم... ادامه بده. .. نه خوبه  خوبه -ارسان
  

  ... بودنیلیمن منظورم آ.... زهی نه چها
  

   داشته باشه؟تونهی منیلی به آی کار چه ربطنیمثال ا... ی خودت-ارسان
  
 من تند تند تخم مرغا رو نی همی تخم مرغ دوست داره برایلی خنیلیآ .... زهیچ
  ... نمونهیچی اون هی که براخورمیم
  

 تی نهای بیزی از چنیلی آادی مادمی که من یی تا اونجای چه جالب ول-ارسان
  ست؟ی طور ننیا.... متنفره تخم مرغه

  
 منم از نی همی لبش بود گفت برای لبخند مسخره  که روهی آخر حرفشو با قسمت

   گفتمدمویجام بلند شدمو اخمامو تو هم کش
  

  ..ستی طور ننیا... رینخ
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   راهمو گفت ی که دستشو گذاشت جلورونیزخونه برم ب خواستم از آشپو
  

   کوچولو؟ی با من لجنقدری ای چی آخه برا-ارسان
  

  ...ستمیدوما کوچولو ن... ستمی لج نی من با کساوال
  

  ...ی اتفاقا هست-ارسان
  
  ....ستمین

  
 انی است چه حاجت به بانی که عیزی چگهی دی ولستمی باشه تو بگو ن-ارسان

  ....است
  

  مگه من چمه؟... بله؟
  

  ....یچی ه-ارسان
  
   دستشو برداشتو گفت عی کردم نگاش کردم که سرزی حرفش چشمامو رنی ابا
  

  .... شدهرمی دمیلی دارم خی حاضر شو که کلعی برو سر-ارسان
  
  .... خودمم برمتونمی چون منی برنیتونیم.. نیستی منتظر من واستی نیازین

  
 که به ی و به قولمی آدم خوش قولیلیمن خ وقت فراموش نکن چی هنوی ا-ارسان

  ....بندمی پایلی داده باشم خیکس
  
  ....نی ندادی شما که به من قولیول
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  ... به خودم که قول دادمی به تو نداده باشم ولدی شا-ارسان
  
  .  نگفتم رفتم تا آماده بشمیزی چگهی دنی همی برادمی نفهمیزی حرفش چنی ااز
  

 یبالخره بعد از کل.  کنمدای لباس خوب پهیو باز کردم تا  اتاقمو در کمدمی تورفتم
 دموی پام کردمو پالتومو پوشموی شلوار مشکعیسر.  کردمدای قرمز پی پالتوهیگشتن 

 رژ کمرنگ با هی عیسر.  کشوم برداشتمو سرم کردمی قرمزم از توی مشکی روسرهی
  .رونی کرم به صورتم زدمو از اتاق رفتم بهی

  
 هی تکشی مبل کنار آشپزخونه نشسته بودو سرشو به پشتیکه رو ی در حالارسان

 دی خل بودن بایبه به به سالمت.... کردی زمزمه مزوی چهیداده بود داشت با خودش 
  .... خوبش اضافه کنمیبه صفتا

  
  .... حاضرممن

  
 اون ی که من به جای مبل بلند کرد طوری پشتی سرشو از روعی من سری صدابا

 براندازم کرد نیی به باال و از باال به پانیی چند لحظه از پاهی اول .گردنم درد گرفت
  بعد از جاش بلند شدو گفت

  
  ..می بر-ارسان

  
  ... خودش جلوتو از من به سمت در رفتو
  

. رونی بدمی  باهم از خونه اومددموی کفشامو پوشعی پشت سرش رفتمو سرمنم
  . بوددی شدیلیاون موقع صبح خ ی توکمی ذره از خونه دور بود و ترافهیدرمانگاه 

  
 که کردمی اطرافو نگاه مخوندموی می لب شعرری خودم زی طور داشتم برانیهم

  ارسان گفت
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  ...ی جا گذاشتنوی اروزید... ای ب-ارسان
  
 هی لب ری از دستش گرفتمو زعیسر.  دستشهی فلشم تودمی طرفش برگشتم که دبه

  ... باشههدی کردم که فکر نکنم شنی خشک خالیلیتشکر خ
  

 درآوردمو فمی کی از توعیسر.  زنگ خوردمی راه بود که گوشی هامهی نبایتقر
 کی رو به گوشم نزدی تماسو زدم و گوشیدکمه . بهزاد بود. صفحشو نگاه کردم

  .کردم
  

   ...سالم
  

  ؟یچطور....  سالم-بهزاد
  

  ؟یتو چطور .. خوبم
  

  ؟ی دانشگاه؟ییکجا...  منم خوبم-بهزاد
  
  ... آتل پامو باز کنمرمیم مدار ... نه
  

  ...یپس مواظب باش دوباره کار دست خودت ند...  ا-بهزاد
  

  زم؟ی عزی داشتیجونم کار.... حتماباشه
  

  .رهیگی خانوم پاچه نمسنای نی ادمی بار دهی مویخوبه نمرد...  اوه اوه-بهزاد
  

  ....کارتو بگو..  جان ببند لطفابهزاد
  

  ... اونجاامی م10ردا ساعت  زنگ زدم بگم من فیچی ه-بهزاد
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   گفتمدموی کشی از خوشحالیغیج
  
  ....ی خوشحالم کردیلی خ؟یگی راست میوا
  

 جونت ی بالشهی که همی کسدنیتو از د..  هاشهی متیزی چهی نه بابا تو  انگار -بهزاد
  ؟یشیبوده خوشحال م

  
هام  رو که باییبس که دلم برات تنگ شده حاضرم همه کارا... وونهی دمعلومه

  . و تحمل کنمیکنیم
  

  ؟یشی نممونی از حرفت پشی مطمئن-بهزاد
  

  ...مطمئن
  

 عواقبش با گهی دی شدمونیفقط گفته باشم اگه پش... یخود دان..  باشه-بهزاد
  ...خودته

  
  ؟ی نداری کارگهیخب د.. باشه

  
  ..نمتیبیفردا م.. گهی نه د-بهزاد

  
  .خدافظ.. حتما

  
  ... خدافظ-بهزاد

  
 صاف سرجام نشستم و اونجا بود که متوجه فموی کیردمو گذاشتم تو رو قطع کیگوش
  . صحبت کردمی ارسان چه جوری شدم که جلوتمیموقع

  
   بود؟ی ک-ارسان
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 خالصه یلی کنم خشی که ضانی ای گل کرده بود منم براشی حس فوضولنی باز ااوف
   فقط گفتمدیو مف

  
  ... آشناهی

  
  ... نگفتیچی تکون دادو هیبوده سر درست نیادی سوالش زدی انگار فهماونم

  
  
  

 شونه به موی شدادهی پنیاز ماش.  درمانگاهمیدی بود که رس10 ساعت ی حدودابالخره
  .میشونه هم وارد درمانگاه شد

  
 که نوبت ما یموقع.  تا نوبت ما بشهدی طول کشنی همی نسبتا شلوغ بود برادرمانگاه

  گرفتمو گفتم تو که جلوشو ادی بخواستیشد ارسانم باهام م
  

   کجا؟شما
  

  ... خبی داشته باشازی به کمکم ندی شا-ارسان
  

  .ممنون...تونمیم..  کهستمی خودم چالق نرینخ
  

 ادیباز کردن آتل پام ز.  اتاق تا آتل پامو باز کننی به همراه پرستار رفتم توبعدشم
  ت گفکردی که آتل پامو باز می بود در حالی و پرستارکه زن مهربوندیطول نکش

  
 تا بهتر ی ذره ماساژش بدهی آب گرم ری زی بریتونی اگه عضالتت گرفت م-پرستار

  .بشه
  

   زدمو گفتمیلبخند
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  ...ممنونم

  
   زدو گفتی لبخنداونم

  
 پاچه شلوارتو یتونیکار منم تموم شد م...  خانوم خوشگلکنمی خواهش م-پرستار

  .ی و بری بزننییپا
  

 و دوباره از پرستار تشکر نییتخت اومدم پا ی زدمو از رونیی پاچه شلوارمو پامنم
  . اومدمرونی ازش از اتاق بیکردم و بعد از خدافظ

  
 در به ی صدادنیبا شن.  پشت در اتاق منتظرم نشسته بودی های صندلی روارسان

  سمتم برگشت و از جاش بلند شدو گفت
  

  م؟ی تموم شد؟ بر-ارسان
  

  .میبر .. آره
  
 ادهی در خونه پیارسان منو جلو.  سمت خونهمی رفتموی اومدرونی هم از درمانگاه ببا

  .کردو خودش رفت شرکتش
  

 لباسامو درآوردمو رفتم عیسر.  خونهی باز کردمو رفتم تودی درو با کلعی سرمنم
 چند روز که به خاطر آتل پام نتونسته بودم برم حموم داشتم نی ایحموم چون تو

  .گهی ددمیگندیکم کم م
  

 از نمیلی آرونی که از حموم اومدم بنیهمزمان با ا.. دی کش طولی ساعتهی حمومم
  ....هی عصبانیلی اومد و از چهرشم مشخص بود خرونیب

  
   جلو رفتمو گفتمنیلی آی چهره عصباننیدی با د
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   شده ؟یزی چسالم

  
با .  که جوابمو از کنارم رد شدو رفت طرف اتاقشو درو بستنی بدون ای ولنیلیآ

  اقشو گفتمتعجب رفتم پشت در ات
  
  ؟یخوب.... یلیآ
  
 دمی درو گرفتمو خواستم درو باز کنم که دی رهیددستگ.  ازشدمی نشنی جوابیول

   دوباره در زدمو گفتمنی همیقفله برا
  
   شده؟ی چنمی گلم؟ باز کن درو خب ببیخوب....  جونمیلیآ
  
   که درو باز کنه از همون پشت در گفتنی بدون انیلیآ
  
  ....میکنیبعدا با هم صحبت م... ن برو االسنای -نیلیآ
  
  
  
 نگفتم واز پشت در اومدم کنارو رفتم سمت آشپزخونه تا یزی چگهی حرفش دنی ابا

 چون نیلی فکرم مشغول بود به خاطر آیلی خی درست کنم ولیزی چهی ناهار یبرا
  .ختهی به هم رنقدری انویلی شده که آی چدونمینم
  

  . شهی درست کنم که زود حاضر مینیزم بی سی ناهار کوکوی گرفتم برامیتصم
  
 از جا زدی که داشت صدام منیلی آی فکر بودم و مشغول که با صدای تونقدریا

  .دمیپر
  
  ...؟یی کجاسنای -نیلیآ
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   طرفش برگشتمو گفتمبه
  
  .... آخه مردم از ترسیزی چی اهنهی ی اوهونهی....  چه طرز اومدنه خبنی ایوا
  
   گفترفتی مخچالی که به سمت یاال انداختو در حال بیالیخی با بی شونه انیلیآ
  
 همه سرو صدا کردم تو متوجه نی که من ای تو فکرنقدری به من چه که تو ا-نیلیآ

  !!!ینشد
  
   قدر فکرم مشغوله؟نی که اهی از چیکنی نظرت فکر مبه
  
 هی که به اپن تکی  گاز بهش زدو در حالهی برداشتو خچالی ی از تواری خهی نیلیآ
منم به طرفش رفتم و دستشو گرفتمو در .  ندوستن باال انداختی شونه از رواددیم

   گفتم رونی ببردمشی که با ازآشپزخونه میحال
  
  .... شدهی چنمی کن ببفیحاال تعر....  احمقهی خاطر توبه
  
 شستی مبل کنار آشپزخونه می که روی دستم درآوردو در حالی دستشو از تونیلیآ

  گفت
  
  ....یچی ه-نیلیآ
  

   کنارش نشستمو گفتم منم
  

  م؟ی با هم صحبت کنیخواینم... ؟یمطمئن
  
منم . شده بودرهی پاش خری فرش زی که جواب بده فقط به گالنی بدون انیلی آیول
  . ادی نگفتمو منتظر شدم تا خودش به حرف بیچی هگهید
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   خودش شروع به صحبت کردن کردو گفت قهی از چند دقبعد

  
  ؟یشناسی رو که می شمسائنای س-نیلیآ
  
 مغرور دانشگاه بود ی از بچه هایکی ی شمسائنایس....  نگاه کردمنیلی تعجب به آبا

 یبرا!!!....  داره؟نیلی به آی اون چه ربطیول......دادی پا نمیکسیچیکه اصال به ه
   گفتمعی سرنیهم
  

  ؟یواسه چ... آره
  
 خوادیاومده و م امروز بعد از کالس جلومو گرفت و گفت از من خوشش -نیلیآ

 ی شدو گفت تو چطوری عصبانیلی خخوامی و نمشهی من گفتم نمیوقت.... باهام باشه
 اونم گفت ی گفتم به راحتی عادیلی منم خ؟ی من بزنی نهی دست رد به سیتونیم
 االنم دلم به حالت ؟یکنیم و چه کارا که نی هستی خبر ندارم با کی کردالیخ

  . رفتدویاهشو کشبعدشم ر. سوخته که اومدم طرفت
  

  ؟ی چرتو پرتا ناراحت شدنی تو به خاطر اخب
  
 ی عوضی تا همه بشنون پسره زدی همه رو بلند داد منایتازه ا...  بشم؟دی نبا-نیلیآ

  ....مغرور
  
 زویاالنم پاشو م....  بوده گذشتهیهر چ.... ی بهش فکر کنگهی دخوادی خب نمیلیخ

  ... که ناهار حاضرهنیبچ
  
   زدو گفتی لبخندنیلیآ
  
  ... باشه-نیلیآ
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  ....  از جاش بلند شدو رفت سمت آشپزخونهو
  
 برداشته به ی شمسائنای بود که چرا سنی بود ابی برام عجیلی خنجای که ایزیچ
 شعوری بیپسره ...  نکردهی کارچی که هنیلی آیول...  گفته از کارات باخبرمنیلیآ

  ......نهیآره هم... ه تا باهاش باشه و بترسوننیلی بگه که آیزی چهی خواستهیحتما م
  

 که با کردمی ملی و تحلهی رو تجزی شمسائنای سی ذهنم حرفای داشتم تونطوریهم
   به خودم اومدمنیلی آیصدا

  
 یری فکر نکن بهش اونوقت خودت میگی تو به من م؟ییکجا..... سناااااااای -نیلیآ

  تو فکر؟
  

   به عالمت نه تکون دادمو گفتمیسر
  
  .... بودمگهی دزی چهیکر  تو فنه
  

  . که نگران بشههی مهم و حساسیلی گفتم تا فکر نکنه موضوع خی طورنی ایبرا
  
   از پشت زد به شونمو گفتنیلیآ
  
  .... نامشای ادی خودش مایبالخره ... ی فکرشو نکن آبجادی ز-نیلیآ
  
. میور آشپزخونه تا ناهار بخمی از جام بلند شدموبا هم رفتدموی حرفش خندنی ابا

   گفتییهوی نیلی نشستم آی صندلی رویوقت
  
   آتل پات کو؟سنای...... ییییییییه-نیلیآ
  
  ...بمی جتو
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  ؟یخودت بازش کرد... گمی میجد...  نکنتی اه اذ-نیلیآ
  
  .... صبح با کوه غرور رفتم باز کردمنه
  
آخه زنگ زد به من ... خواستی منی ای براتوی آها پس صبح شماره گوش-نیلیآ

 گفت شمارتو بهش بدم نی همی برایکنی درو باز نموی باهات کار داره توام خوابگفت
  .....ی بشداریتا بلکه تو ب

  
  ...ی که چقدر راحت بهش دادتوام

  
  دادم؟ی مدی چرا؟ نبا-نیلیآ
  
  ..... اصالنه
  
   چرا ؟-نیلیآ
  

   باشه؟هی غربهی شمارم دست نمیبی نمیلی دلچون
  
  س؟ی ارسان غربیعنی -نیلیآ
  
  ....گهی دبسیخب غر.....  پس پسر خالمههن

  
 بمی غری بهی غریگی طور که تو منی ای ولی نداری باهاش نسبتادی درست ز-نیلیآ
  ....ستین

  
  ....بنی برام غرادی که خوشم نمییچون اصوال از کسا...  من هستی برایول
  
 من ی روبروی صندلی جلومو خودشم روذاشتی که بشقاب منو می در حالنیلیآ
   گفتشستیم
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 حاالم که شمارتو دادمو تموم شده ارمی تو سر در نمی من که از کارا و حرفا-نیلیآ

  ...گهی دالشیخیب... رفته
  

  ....باشه
  
  
  

  . می تا استراحت کنمی از ناهار هر کدوممون به اتاق خودمون رفتبعد
  

 انهیده  بهم زنگ زی کسنمی درآوردم تا ببفمی از تو کموی که بخوابم گوشنی از اقبل
  . بازش کردم عیسر.  اس از طرف بهزاد دارمهی دمیکه د

  
   دنبالم؟یای بیتونیم....  اونجارسمی م11 سالم من فردا ساعت -بهزاد

  
   جوابشو دادمو نوشتم براشعیسر

  
  ...تا فردا....  دنبالتامیآره فردا خودم م... سالم

  
 جوابش اومد قهیچند دقبعد از .  براش فرستادم و منتظر شدم تا جواب بدهجوابمو

  که نوشته بود
  

 و فراموش ی که پشت تلفن گفتی حرفیراست.... تا فردا هاپو..... ی مرس-بهزاد
  ...... جووووونییماچ دا.. نکن

  
 فردا که قشنگ از ی حسابامو گذاشتم براهی تکون دادم و تموم تسوی سردمویخند
   ......بنمشی مکینزد
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 دهی نکشهی به ثاندموی تختم دراز کشیختمو رو کنار تزی می گذاشتم رومویگوش
  .خوابم برد

  
  
  
  
  
  
  

از جام بلند شدمو از تختم .  شدمداری بود که از خواب ب6 ی از ظهر حدودابعد
  . حالی رفتم تونوییاومدم پا

  
 طبق معمول زودتر از من نیلی که آدادی نشون منی حال روشن بودو ای تویچراغا

  .  شدهداریب
  

 روشن کنم تا رشوی نبود زازی داغ بودو نیچا.  بخورمیخونه تا چا رفتم آشپزاول
 خودم ی برداشتمو برای بزرگمو از جا ظرفی باب اسفنجوانی لنی همیداغ بشه برا

  .  تا سرد بشه و بخورمی نشستم پشت صندلختموی ریچا
  
 زی قندون وسط می قند از توهی منتظر شدم تا سرد شد بعد ی چند لحظه اهی

  .  خوردمموی چابرداشتمو
  

در اتاقش باز . نیلی شستم رفتم سمت اتاق آوانموی خوردم لموی که چانی از ابعد
  .کنهی نشسته و داره با لب تابش کار مزشی پشت مدمیوارد اتاقش که د. بود

  
  ....سالم

  
   من برگشت طرفمو گفتی با صدانیلیآ
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  چه عجب ساعت خواب؟... ؟ی شدداری ا ب-نیلیآ
  

   بدنم دادمو گفتم بهی و قوسکش
  
  ... خسته بودم خبیلی کار کنم؟ خیچ
  
  ..... منوینخور..  خب حاال-نیلیآ
  
  ؟یکنی می کار داریچ
  
  ....زنمی دارم تو نت چرخ مینطوری همیکاری از بیچی ه-نیلیآ
  

  ...می ذره بچرخهی رونی بمی پاشو برخب
  
  ست؟ی برات سخت نی خب تو پاتو تازه باز کرد-نیلیآ
  
  ... تا حاضر شمرمیحاضر شو منم م.. میاشو بر بابا پنه
  
 نی برمی باشم رفتم اتاقم تا آماده بشنیلی از طرف آی که منتظر جوابنی بدون او
   . می ذره دور بزنهی رونویب

  
 ذرم رژ با کرم به صورتم هی دموی بودمو پوشدهی که صبح پوشیی همون لباساعیسر

  .رونیزدم و از اتاقم رفتم ب
  

   تا کفشامو بپوشم از همونجا داد زدمرفتمیبه سمت راهرو م که ی حالدر
  
  ....گهی زود باش د؟یحاضر... یلیآ
  
   اتاقش داد زدو گفتی از تونمیلیآ
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  .....اومدم...  اومدم-نیلیآ
  

  .... منتظرتمنی من تو ماشپس
  
 پام کردمو از خونه رفتم موی آل استار مشکی بعد از اون رفتم سمت راهرو کفشاو
  ... همزمان با من ارسانم از خونه خارج شدقایکه دق رونیب

  
 رونی هر وقت من از خونه اومدم بقایدق...  دارم منی چه شانس گندششششششیا
  .رونی آقا از خونش اومد بنیا

  
 با نی همی کنم و بهش سالم نکنم برای ادبی بتونستمی به خاطر کارصبحش نمی ول

  وم نباشه گفتم لحنم معلی که تویاکراه تمام البته طور
  

  ....سالم
  
  .کردی من برگشت طرفم آخه داشت در خونشو قفل می صدابا
  

  ...  سالم-ارسان
  

   به سرتا پام کردو گفتی از اون نگاهبعد
  

... رونی برو بفتی روز از خوب شدن پات بگزره بعد راه بهی بزار حداقل -ارسان
  ؟یریکجا م

  
 کنمی باهاش لج منقدی که انهیسه هم کردم پرو شد وانی سالم به اهی باز من ایب

 از یجواب سوال بعض...( ادی پرو خوشم نمیچون پروووووووه منم از آدما.... گهید
  ).خوانندگان
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   ذره اخمامو تو هم کردمو گفتمهی منم
  
  ... خودم مربوطهبه
  

   تکون دادو گفتی زدو سری لبخندارسان
  

 سوال هی باهام؟ یکنی دعوا مزنمیم دختر تو چرا تا من دو کالم باهات حرف -ارسان
  ...!!!کردم همش

  
  ....نیجان من دوتا سوال بپرس ... کنمی خواهش منه
  

   برد باال و گفتمی دستاشو به حالت تسلارسان
  

  ...به من چه...  بروخوادی هر جا دلت مایب....  منوی باشه نزن-ارسان
  
 فرما فیره درو باز کردو تشر خانوم بالخنیلی بهش بندازم آکهی تهی تا خواستم باز و

  .شد
  
   ارسان گفتدنی با دنیلیآ
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا...  سالم-نیلیآ
  

 داشتم حالشو دمی رو دسنای که رونی برفتمی داشتم میچیه..  سالم -ارسان
  ....دمیپرسیم
  
   با ما؟یایم.... می ذره بگردهی رونی بمیری ممیخب ما دار...  آها-نیلیآ
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بابا من ... کردمی حرفش خفه منی به خاطر انویلیاگه ارسان نبود حتما آ االن یعنی
  .... یکنی آقا نباشه اونوقت باز تو دعوتش منی که ایی جاهی رمیدارم م

  
 که متوجه شدم دمییسای هم می داشتم دندونامو از حرص رونیلی حرف آنی ابا

  ...کنهی نگام می چشمریارسان داره ز
  

  ..... من-ارسان
  
 مگه ی ولخوردمی حرص مشتری مکث کرد منم که داشتم بدی حرفش که رسینجای ابه
   به حرف اومدو گفتنیلی آخرسر آگهید....  نهای ادی که بگه مومدی به حرف منیا

  
  ؟یگذاری نه؟ چرا حرفتو نصفه مای یای م؟ی تو چ-نیلیآ
  

  ...نی شما برامی نه من نم-ارسان
  
 و ارسان نیلی زدم که آی لبخند بزرگدموی کشیقی حرف ارسان نفس عمنی ابا

 خودمو جمع و جور کردمو پشتمو بهشون عیمنم  سر. همزمان برگشتنو نگام کردم
  .نگیکردمو رفتم سمت پارک

  
  . جشن واسه خودم گرفته بودمی دلم کلتو
  

 درآوردمو برگشتمو فمی کی از تونوی ماشچییسو.  باز کردمو نشستم توشنوی ماشدر
  . روشن کردمنوی عقب و بعد ماشیل گذاشتم صندفمویک
  
 چند تا بوق زدم تا بلکه دست نی همی براومدی شدم اما ننیلی منتظر آقهی چند دقهی

  .از فک زدن برداره
  

 یاووووف دختره انگار داره تو...نی آروم آروم اومد سمت ماشقهی بعد از چند دق
  ...گهی دایخب زود ب.. رهی راه مزهی شانزلیابونایخ
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  . شدنی با نازو عشوه راه رفتن اومدو سوار ماشیخانم بعد از کل بالخره

  
  .... عجبچه

  
   گفتبستی که کمربندشو می در حالنیلیآ
  
  ...کردمی کار کنم خب؟ داشتم با ارسان صحبت می چ-نیلیآ
  
  ....یکردی با روح            خورزو خان صحبت میدروغ نگو فکر کردم دار..  بابانه
  
   .....دیی حاال بفرمادهی طول کشیلی خدمی باشه فهم-نیلیآ
  

   تکون دادمو گفتمیسر
  

  .... بگزرونهری عشقت به خنی عاقبت مارو با اخدا
  
 نگاه میشدی از جلوش رد ممی ارسان که داشتی نگفتو به در خونه یچی هنیلیآ

 برداشتمو درو باز کردم که همون موقع نوی ماشی درو از جلوموتیمنم ر.... کرد
 ی براش دست تکون داد ولی به عنوان خدافظنیلی شد که آنگیرد پارکارسان وا
  . سرش اکتفا کردکی تکون کوچهیارسان به 

  
  
  
 گازو از در که تازه ی پامو گذاشتم رونی همی حرصم گرفت برایلی کارش خنی ااز

   گفتمنیلیباز شده بود با سرعت خارج شدم که آ
  
  چه خبرته؟.. ی هو-نیلیآ
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   گفتمکردمی دنده رو جا به جا م کهی در حالمنم
  
  م؟یحاال کجا بر... یچیه
  
  .... کردمی هوس بستنیلی من که خ-نیلیآ
  

  ...دمی شنفشوی تعریلی دانشگاه چون خکی شاپ نزدی همون کا فمیری پس مخب
  
  ...می بر-نیلیآ
  

 باال از ابونی خهی فقط میخواستی شاپ که می روندم سمت دانشگاه چون کافعیسر
  .ن بوددانشگامو

  
  .میدی اون موقع رسکی ساعت با ترافهی بعد از ایتقرب

  
 خلوت و کنار پنجره انتخاب ی جاهی زی مهی.  داخلمی رفتموی شدادهی پنی از ماشباهم
  .می نشستمی رفتمویکرد

  
   منو رو برداشتو گفتنیلیآ
  
  ...خوامی می اوهی می من که بستن-نیلیآ
  

  ...یشکالت...  منم که معلومهخب
  
  ... سفارش بدمرمی پس من م-نیلیآ
  

  ...باشه
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 که از جاش بلند شد تازه نیلیآ.  از جاش بلند شد و رفت تا سفارش بدهنیلیآ

 نومیکشی پشتش به من بود ونیکشیکه .  ما بودنی بقلزی شدم که میمتوجه دوتا پسر
  ....زدی مدی خوب داشت منو دنیلیکه با بلند شدن آ

  
 از یکیکه ابروهاشو کامل برداشته بودو نخ کرده بودو کنار  بود گوالی از اون ژپسره

  ...ابروهاشم دوتا خط انداخته بود
  

 و همه رهی از رو نمنی نکنم ای کارهی اگه دمی منم دکردی طور داشت نگام منیهم
 چونمو زل زدم ری منم مثل خودش دستمو گذاشتم زنی همی براکنهی زهرم مزویچ

  ....بهش
  
  
  

 که دست آخر پسره  کردمی و فقط نگاش مزدمی پلکم نمی حتمکردی نگاش میوقت
  .... گفت به دوستش که دوستش برگشت طرفمی چدونمی نمنوییسرشو انداخت پا

  
  ...ی شمسائنای که سنیا.....  متر باز موندمی دوستش دهنم ندنی دبا
  

 مدونی نگام کرد بعد برگشت و به دوستش نمظی چند لحظه با غرور و اخم غلیشمسائ
  ..... نگاه نکردگهی دنویی گفت که اونم سرشو انداخت پایچ
  
 نی بود و ای عادیلیرفتارش خ...  اومد و سرجاش نشستنیلی موقع آنی همیتو

 که مضطربش نکنم نی ای منم برادهی رو ندی شمسائنای که هنوز سدادینشون م
  . نگفتمیچیه
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  .. گفتم که بلند شهنیلی به آموخوردموی بستنعی هامونو آوردن سری بستیوقت

  
   شو تموم نکرده بود گفتی که هنوز بستننیلیآ
  
  ... کجا؟ من هنوز تموم نکردم-نیلیآ
  
  ....ی بخورشوی بقخوادینم...گهیپاشو د.. ییییییا

  
  ....القل بزار برم پولشو حساب بکنم..  ماههشی باشه ش-نیلیآ
  

  رفتمو گفتم گنیلی درآوردمو روبه آفمی کی از تونوی ماشچیی سوعیسر
  
  ...امی مکنمیمن حساب م.. نی تو ماشنی برو بشای تو بایب

  
   مشکوک نگام کردو گفتنیلیآ
  
   شده؟یزی چ-نیلیآ
  
  ...گهی برو دای بنه
  
  ... نی ماشی وگرفتو رفت توچیی تکون دادو سوی سرنیلیآ
  
  
  

  روبرو بشه آخه ممکن بود باز به همنای با سنیلی آخواستمی نمیطی شراچی هتحت
  ...خواستمی نمنوی کنه که من اصال اهی و گرزهیبر
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 هم از جاش بلند شدو اومد سمت صندوق تا نای طرف صندوق رفتم که دوست سبه

  ...حساب کنه
  

 خم شده و نی ماششهی شی جلونای سدمی که درونی من حساب کردم و رفتم باول
  گهی منیلی آ داره بهنای سدمی به سمتشون رفتم که دعیسر.. زنهیداره حرف م

  
 ی وقت دوبار به کسچیچون من ه... یدی کارتو پس منی مطمئن باش تاوان ا-نایس

  ... بدمشنهادی که بهش پکنمیترحم نم
  
   گفتمعی تا خواست جوابشو بده من سرنیلیآ
  

  ...ی شمسائیآقا
  
   من به طرفم برگشتو گفت ی صدادنی شنبا
  
  .... به به گل کم بود به سبزه هم آراسته شد-نایس
  

   کردمو گفتمیظی غلاخم
  

  د؟یکنی متی اذنویلی آنقدری ای چیبرا... دی باشمودب
  
  ...خوادی به شما چه؟ دلم م-نایس
  

.. دی کندشی تهدنوی مزاحمش بشنی حق ندارگهید... خوادی مخودی بیلی خدلتون
  روشنه؟

  
  شه؟ی می مثال اگه مزاحم بشم چ-نایس
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  تشوگفتم قدمو رفتم سمت سمهی کردم زی رچشمامو
  

  .... خودتهی عواقبش پاگهی موقع داون
  
   گفت کردی هم قالب می که دستاشو توی زدو در حالی پوزخندنای حرف من سنی ابا
  
  ؟ی کار کنی چیخوای مثال م-نایس
  
  ....هی امتحانش مجانی اگه بخوایول...  به خودم مربوطه گهیاونش د-
  
 ازش نداشتم که یی آتوچی اصل ه؟ چون در...ی حاال اگه بخواد امتحان کنه چیوا

  . استفاده کنمهشیبخوام بر عل
  
 کنمی مهی پس بهت توصبمی جی توزارمی جوجه من صدتا مثل تو دوستتو منی بب-نایس

  ... ترحم منو قبول کنهنی به نفعشه که ایبه دوستت بگ
  
  ره؟ که از ما سرتنیدی خودتون دی تویمثال شما چ... نه بابا!!! ترحم؟.. اوه.. اوه-
  
  ...می همه چ-نایس
  
  ....فتهی خود شی خودت نوشابه باز کن آقایکمتر برا-
  
 دانشگاه دنبالمن ی که توی اون همه دخترنویا... ستی نظر من ننی ای ول-نایس

  ...کنهیثابت م
  
 یالبته اونام طفلک....  ندارهی به ما ربطفتنی مثل تو میکیخب اونا خرنو دنبال -

 ی فکر کن همه یوا....  توی هستی چه جونوردوننی ندارن آخه نمریها تقص
 ی کل دانشگاه بفهمن اون موقع حتویدی از دانشگاه انجام مرونی رو که بییکارا
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 ی موضوع بنی که فکر کنم ارا چه برسه به دختزارنیپسرا هم بهت محل سگم نم
  ....... گرون تموم بشهیلی مثل تو خیکی ی براییاعتنا

  
 ی دست گذاشتم روقای چشام چون دقی با خشم زل زد تونای تموم شدن حرفم سبا

 بدشون ترسنوی مشونی زنگی تویلی که خیزی مغرور از چیآدما.... نقطه ضعفش
  .شهی معرکه مگهی خصوصا اگه پسرم باشن دیی اعتنای بادیم
  

 زی آمدی با لحن تهدگرفتی که انگشت اشارشو به طرفم می از چند لحظه در حالبعد
  گفت

  
 و شیمواظب باش ک....  تازه شروع شدهیحواست باشه باز... خانوم کوچولو -نایس

  ... که بدجور به ضررتهیمات نش
  
 تیروزی پادی زی وقت از خوشهی مواظب باش که شتری بی نگران من باشخوادیتو نم-

 اون کله وجود داشته باشه که بخواد ی تومیزیالبته فکر نکنم چ... عقل از سرت نپره
  ....دی مزاحم دو تا خانوم متشخص نشنی از اشتری و بدییالم بفرماحا... بپره

  
  ...ارمی رفتارتو سرت در منی ای مطمئن باش تالف-نایس
  

 بود ستادهی حرفش پشتشو به من کردو به دوستش که کنارش وانی از گفتن ابعد
  .میاشاره کرد که بر

  
 داره با دمیکه د نیلی برگشتم سمت آدموی کشیقی که خوب دور شدن نفس عمیوقت

  ...کنهیترس نگام م
  
  ه؟یچ-
  
  سنا؟ی ی خوب-نیلیآ
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  ن؟ی ارزش مثل ای آدم بهی ی بد باشم؟ برادی بای چیآره برا-
  
  ؟یستی نی عصبانگهی منظورم االن د-نیلیآ
  
  ...خورمتینه نترس نم...  هایپرسی توام چه سواال میلیاه آ-
  
 نیلی و از آچییسو.  سوار شدم دور زدمو رفتمنوی حرف ماشنی بعد از گفتن او

 نیلی که آروندمی مابونای خی هدف توی        بنطوری روشن کردمو همنویگرفتمو ماش
   لحن نگران گفتهیبا 
  
  .... نکنهی وقت کارهی.... سنای -نیلیآ
  
  .نگران نباش... بکنهتونهی نمی غلطچیه... نه بابا-
  
...  بکنهتونهی که بخواد میکار پولدارن پس هر یلی اون خانوادشون خی ول-نیلیآ
  ... وقت آبرومونو نبرههی

  
   طرفشو مشکوک نگاش کردمو گفتمبرگشتم

  
  ؟ی کردینکنه واقعا کار.. ؟ی نگراننقدریچرا ا-
  
   برگشت طرفمو گفتعی سرنیلی حرفم آنی ابا
  
  . نکردمیمعلومه کار... سنای هی چه حرفنی ا-نیلیآ
  
 پس اگرم می نکردی کارمیدونی ما که م مورده چونی کامال بتیخب پس نگران-
 بحثو تمومش نی اگهیحاالم د... همش دروغهادی دانشگاه به وجود بی توی اعهیشا

  ....کن
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 از ی مرسیراست...زنمی نمی حرفچی در موردش هگهیباشه د...یگی درست م-نیلیآ
  ...ی خوب ازم دفاع کردنقدری که انیا

  
   زدمو گفتمیلبخند

  
 منم هست پس ی تو آبروی پس آبرومیموش نکن که ما خواهر وقت فراچی هنویا-

  ؟ok.... خودم انجام دادمی کردم انگار برایهر کار
  
   زدو گفتی لبخندنمیلیآ
  
  ... گلمیعاااااشقتم آج.... ok -نیلیآ
  

   گفتمدمویخند
  
  ... خلمیمنم عاااشقتم آج-
  
 چون می خونه بودکی نزدیلیخ. می افتادری گکی ترافی تودی حرفم که رسینجای ابه
  . خونمون بودشی بلوار بعدی که تومی افتاده بودری گی بلوارکی ترافی توقایدق
  
 بهنام ی آهنگای دی سنی همی خسته شده بودم برایلی خنی ماشی سکوت تواز

 آهنگ دلتنگمش ی دستگاه پخشو روی که عاشقش بودمو برداشتمو گذاشتم تویصفو
 شی پکی ترافی طور که آروم آروم تونی کردمو صداشم بلند کردم و هممیتنظ

  .کردمی با خودم زمزمه ممیرفتیم
  
 حرف دلتو بزن اما نگو به اوی برگرد کنارم، بی تو نفس من،ی همه کس منیدونینم-

  ...شمی پی بمونوی برگردگهی ، دشمی مونهی دنجای تو ایمن دوست ندارم، به خدا ب
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 ی بقلنی بلند آهنگ ماشیکه با صدا کردمی داشتم با خودم آهنگو زمزمه منطوریهم
 رنگ بود که چهار تا پسر ی دودی هاشهی با     شی سمند مشکهی. به سمتشون برگشتم

  .توش بودن
  
 کنار قای دقنامونی ماشدی شدکی بود و به خاطر ترافنیی بقل راننده پای صندلشهیش

 ی چشمکنمکی من که دارم بهشون نگاه مدنی که پشت فرمون بود با دیپسر. هم بود
 برگشت طرف منو نگام عی اشاره کرد اونم سرشی به دوستش بقل دستعیبهم زدو سر

  . زدیکردو لبخند چندش آور
  
 بعد ی برگشتمو به روبرو نگاه کردم ولنی همی چندشم شد برایلی کارش خنی ااز

  گفتی اومد که مکشونی یاز چند لحظه صدا
  

 شهر خطرناک نی ای موقع شب و تونی بچه ها به نظرتون درسته دو تا خانوم ا-پسر
  ..تنها باشن

  
 همون پسره نی همیبرا) نه( همزمان با هم گفتن گشونی دی حرفش سه تانی ابا

  دوباره گفت
  

  م؟ی کنتی همراهیدی میاجاز.. ی پس خانم-پسر
  

 گشونی دیکی به خالف جهت اونا کردم که شتری به حرفاشون زدمو رومو بیپوزخند
  گفت

  
  .شهی نمی دو بار رازهی ناز داره و به یلی که خانوم خنیسامان مثل ا اووووو -پسر

  
   اسمش سامان گفتدمی پسره که حاال فهمهمون

  
  ...میداشی نداره رضا جان ما که همه جوره خربی ع-سامان
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 همونطور که به روبرو نیلی که آگفتنی خودشون چرتو پرت می طور داشتن برانیهم
   گفتکردینگاه م

  
  نا؟؟ی اگنی می چناسی -نیلیآ
  
حاالم اصال نگاشون نکن تا ... چرتو پرت..  خواهر منیشنوی میخودت که دار-

  . بشن برنعیخودشون ضا
  
  . عمرا از رو برندمی که من دیینای ایول..  باشه -نیلیآ
  
 کردنی طورم شد چون از شانس گند ما صف ما و اونا     با هم حرکت منی همقای دقو

 از شدویاون فکشون خسته م..  مگه ماشاای ولفتادیا کنار هم م مینای ماششهیو هم
  .رفتنیرو م

  
 ی طور داشتن برانی همنامی چراغ قرمز شد و امیدی که سرچهار راه رسی وقتقایدق

 برگشتم تی با عصابننی همی مخم بودم برای و بدجورم روزدنیخودشون فک م
   گفتمدموی کشنیی رو پاشهیطرفشونو ش

  
  ...نیزنی ور منیدوساعت دار... ا شماهگنی میچ-
  
   گفتن و همون پسره که اسمش سامان بود گفتیی حرف من همشون اونی ادنی شنبا
  

 مییخوای ما فقط خودتو میچیه....  چه عجب خانم به حرف اومدن-سامان
  ...یخانم

  
  ....خفه بابا-
  
   که پشت فرمون نشسته بود گفتی دفعه اوننیا
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 گرفتن ارزش ندارن به نامهی جوجه ها تازه گواهنیا. .. بچه هاالشونیخی ب-پسر
  .میخاطرشون جونمونو از دست بد

  
 یکی که نی حساس بودم از ایلی شدم چون خی حرفش در حد مرگ عصباننی ااز

   برگشتم طرفشو گفتمتی با عصباننی همی برارهی بگرادی امیبخواد از رانندگ
  
  شه؟ی برنده می کنمی ببمی کورس بزارای بیاگه مرد... ینچا-
  
   گفتدوی دستمو کشنیلی حرف من آنی ابا
  
 یعنی می کورس بزار؟ی شدوونهید....  تو واست خودتیگی می چیهووو-نیلیآ
  ؟یچ
  
  .... نگاه کننویتو کار نداشته باش فقط بش-
  
   تموم شدن حرفم همون پسره که پشت فرمون گفتبا
  

  ...ل بشه خونت حالیری بمی تصادف کنترسمی می اخه خوشگل-پسر
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  ...ی الکیکنی می تراشلی چرا دلگهی بگو دیدیاگه ترس-
  

   کردوگفتزی چشماشو رپسر
  

  .شهی که چراغ سبز شد مسابقم شروع منی به محض ا-پسر
  

 رو نشون 12 شمارو نگاه کردم که عددهی  نگاش کردمو برگشتمو ثانیروزی با پمنم
  .دادیم
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  . چند بار گاز دادمو با خودم زمزمه کردم گازوی گذاشتم روپامو

  
  ....کککککککی  2  3  4  5  6  7  8  9  10-
  

.  همزمان با من راه افتادقای گازو با سرعت راه افتادم که اونم دقی گذاشتم روپامو
 یادی زیلی با سرعت خدمویکشی میی النوی ماشنی بمی که از هم جلو بزننی ایبرا

از کارش خندم ....فرستادی بودو صلوات مدهی چسپنیدر ماش سفت به نمیلیآ. میرفتیم
  . نبوددنی االن وقت خندیگرفت ول

  
  
 که خونه شده یابونی خکی نزدبای تقرگهی و دمی ذره جلو افتاده بودهی اونا که از

 دمیچی پابونمونی به خدنی ذره سرعتمو کم کردمو با رسهی نی همیبرا. میبود
 براشون ی دستیمون رد شدن منم به عنوان خدافظداخلش اونام با سرعت از کنار

  تکون دادمو گفتم
  
  ..... هایغی جوجه تی بایبا-
  

 چدمونیبا پ.  بودیخی سخی چون همشون موهاشون سیغی گفتم جوجه تنی ایبرا
   گفتدوی کشیقی نفس عمنیلی خودمونو کم شدن سرعتم آابونی خیتو
  
  .کردمیداشتم سکته م... سنای نکشتت ی خدا اله-نیلیآ
  

   گفتمدمویخند
  
 ی عادت کندی به بعد بانی از ایول...  شده دخترهواری نگاه رنگ گچ دافشویق-

  ... کاسهنی آشه و همنی همرونوی بارمتیچون هر شب م
  
   با ترس برگشت طرفمو با لکنت گفتنیلیآ
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  .امی نمرونی با تو بگهید.. اصال من د... ی خل شدسنای..  سی -نیلیآ
  
   خنده و گفتمری بلند زدم ز کارشنی ااز
  
  ...ارمتینم... نیی پافتهیباشه بابا قندت ن-
  
بعد .  برداشتمو درو باز کردمنی ماشی از جلوموتوی و رنگی سمت در پارکدمیچی پو

 پارکش کردمو شیشگی همی بردم داخلو     سر جانوی که در باز شد ماشنیاز ا
  . داخلمی رفتمویشد ادهی پنی از ماشنیلی خاموش کردمو با آنویماش

  
 چون هنوز نمی ببلمی تا فونیزی تلوی مبل روبروی رومی نشستموی عوض کردلباسامونو

  . شده بود10تازه ساعت 
  

 روشن کردمو ونویزیتلو. ارهی بوهی رفت تا برامون منیلی مبل نشستمو آی رومن
  . کردمدای خوب پلمی فهی کانال اون کانال کردم تا بالخره نی انقدریا

  
 یکی که ی در حالرونوی از آشپزخونه اومد بوهی با دو تا بشقاب منیلی موقع آونهم

   گفتشستی دستم و خودشم کنارم مدادیاز بشقابا رو م
  
...  بودی کال شب خوبمیری فاکتور بگنای با دعواتو با ستوی کار آخرنی اگه ا-نیلیآ
  .رونی بمی خوب شد که رفتیلی خیعنی

  
 هی آخرنی مخصوصا اگذشتی کارامون نبود اصال خوش نمنیاتفاقا به نظر من اگه ا-

  . حال دادیلیکه خ
  
   تکون دادو با تاسف گفتی سرنیلیآ
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 تو خونه دی بانطوریهم... گهی درتتی بگادی نمی که کسیکنی کارا رو منی هم-نیلیآ
  ...ی بترشویبمون

  
 ی راز کوه غرورونی ای نگران خودت باش که بتونی نگران من باشخوادیتو نم-
  .رتتی بگادی بیکن
  
  .......رهی منو بگادی بدمی و باشهی می اون که صد رد صد راز-نیلیآ
  
 نفس راحت از دستش هی تازه اون موقس که میستی نلی ما که بخادیکه ب.. شاایا-
  .کشمیم
  
   زد به شونمو گفتیکی نیلیآ
  
  ....ی شعوری بیلی خ-نیلیآ
  
  ... گلم رفتمهیاون که آره چون به آج-
  
 برام نازک کردو روشو برگردوند ی چپ چپ نگام کرد بعد پشت چشمهی اول نیلیآ

  .منم پرتقالمو برداشتمو شروع کردم به پوست کندنش
  

 نگفتم که بهزاد نیلی اومد به آادمی کندمی که داشتم پرتقالمو پوست منطوریهم
   به طرفش برگشتمو گفتمعی سرنی همی تهران براادی بخوادیم
  
  ... تهرانادیدا بهزاد م فریراست-
  
   با تعجب برگشت طرفمو گفتنیلیآ
  
  نجا؟ی اادی می چیحاال برا... مییای درمییمام از تنها...  واقعا؟ چه خوب-نیلیآ
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  .ادی منیاسمیبه خاطر -
  
 که دادی نشون منی هم و ای رفت تونیلی آی ذره اخماهی باز نیاسمی آوردن اسم با

   گفتمنی همی براومدهینار ن کنیاسمیهنوز کامال با موضوع 
  
 نیاسمی اسم نیانگار تو به ا....  همیباز که سگرمه هات رفت تو.. اههههههه-

  ....ای کرددای پیآلرژ
  
  ... دارمی نکردم به خودش آلرژدای پی به اسمش آلرژری نخ-نیلیآ
  
 هی دختر خوب و باحالیلی خنیاسمی.. ستی نیکنی که فکر می طورنیبابا به خدا ا-

 و ازش فقط به عنوان دوست دوست دختر ارسان شیشناسی نمادی تو چون ز...
 خودت به ی باهاش آشنا بششتری ذره که بهیبزار .. یگی می جورنی ایشناخت دار

  .یرسی من میحرفا
  
  ... باشهیگی طور که تو منی همدوارمی ام-نیلیآ
  

 میخوردیم وهی همونطور که مموی نزدی حرفچی هموی سکوت کردگهی از اون دبعد
  . می نگاه کردلمیف
  

 می که برمی تموم شدو مام از جام بلند شدلمی بود که ف30/12 ساعت یحدودا
  .میبخواب

  
  
  
  
  

  . شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی با صداصبح
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 تخت و بعد از ی خاموش کردمو نشستم روموی از جام بلند شدمو زنگ گوشی سستبا
 یی از جام بلند شدمو رفتم سمت دستشودمیمالی که چشمامو میچند لحظه در حال

  .تا دستو صورتمو بشورم
  

 نیلی و بعد از اون آمی با هم کالس داشتیی دوتانیلی منو آ30/9 تا8 ساعت امروز
 دنبال رفتمی مدی بامی منم که بعد از کالس مستق30/11 کالس داشت تا ساعت ییتنها

  .آقا بهزاد
  
آروم در .  کنمدارشی تا بنیلیاتاق آ رفتم سمت رونی که اومدم بیی دستشواز

 رفتم جلو آروم نی همی هنوز خواب بود برانیلیآ. اتاقشو باز کردمو رفتم داخل
  شونشو تکون دادمو گفتم

  
  ..شهی مریپاشو کالس د... نیلیآ.... یلیآ-
  
 شستوی تخت می که روی من کم کم چشماشو باز کردو در حالی صدادنی با شننیلیآ

   گفتدادینش م به بدیکش و قوس
  
  ساعت چنده؟..  سالم-نیلیآ
  
 ری که کالس دمی صبحانه بخورایپاشو برو دستو روتو بشور زود ب.... 7...سالم-
  .شهیم
  
  . االنامیتوبرو منم م...  باشه-نیلیآ
  
  ... هایای زود بنیلیآ-
  
  ...ی صبح مخمو خوردیکله .. گهی اه باشه د-نیلیآ
  
  .. پاچهدییبفرما.. ششششیا-
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   گفتی با حالت زارنیلیآ
  
  ... شو بروالیخیب) مامانم( جون فرح جون سنای -نیلیآ
  

 رفتم سمت آشپزخونه تا صبحانه رو آماده رونوی اومدم بنیلی از اتاق آدمویخند
 آوردم خچالی گوجه و نونو از اروی کرو مربا و با خروی باز کردمو پنخچالویدر . کنم

  . داغ بشهادی منیلی که آی کردم تا موقع روشنمی چاریز. دمی چزی می رورونویب
  

 حوله دستش بودو داشت صورتشو خشک هی که ی در حالنیلی آقهی از چند دقبعد
  . اپنی نشستو حولشم گذاشت روزی وارد آشپزخونه شد و پشت مکردیم
  

   گفتمزمی بری تا چاشدمی که از جام بلند می در حالمنم
  
  ...نزار حولتو اونجا شلخته خانوم-
  
  ...گهی ددارمی اوففف خب بلند شدم برم-نیلیآ
  
 یگی مبل بعدشم می رویندازی میداریاز اونجا برم...  خب دمیبرداشتنتم د-

  . جمع کنملتوی دنبال تو راه برم وسادی بایمنم بدبختم ه... گهیبرداشتم د
  
   انداخت باال و گفتیالیخی با بی شونه انیلیآ
  
  .زار همونجور باشهجمع نکن ب..  کار کنم؟ی خب چ-نیلیآ
  
 لحظه فکر کن اگه من هیبعد اونوقت .. فقط منتظر اوامر شما بودم.. یناز.. یآخ-

  ...شهی می شما رو جمع نکنم خونه چه شکلیالیوسا
  
  .. آلدهی ای خونه هی هی شبشهی تازه میچی ه-نیلیآ
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   گفتمزاشتمی جلوش مشویی چاوانی که لی حالدر
  
  ..قتیخاک بر سر سل بگم واقعا دی که بانجاسیا-
  
 که ی در حالنمیلی نشستم و آزی اپن برداشتمو پشت می از روموی چاوانی خودمم لو

   گفتزدی همش مرختوی مشی چایشکر تو
  
  ... سر نداره که بخواد خاک تو سرش بشهقمی سل-نیلیآ
  
  .. صاحاب خودتی عقل بیپس خاک تو سر ب-
  
 چون کالس ی صبحانتو بخوریبزن فک نقدری که انی ای به جاشهی مزمیعز-نیلیآ
  .شهی مرید
  

بعد از . نون کندمو کره با مربا خوردمکهی تهی براش نازک کردمو ی چشمپشت
  .می تا آماده بشمیصبحانه هر کدوممون رفت

  
 توالتم نشستمو شروع کردم به شونه زی اتاقم شدم و اول از همه رفتم پشت موارد

 برداشتمو موهامو گرد جمع کردم تا رهیگ هیبعد از شونه کردن موهام .زدن موهام
 ذره کرم و برق لبم به لبام زدمو از هی و بعد از اون رونی مقنعه نزنه بری از زشیبق

  . بپوشملباسجام بلند شدمو رفتم سمت کمدم تا 
  
 دمشی پوشرونوی کمدم آوردم بی همرنگش از تونی شلوار جهی با ی طوسی پالتوهی

  .رونی کولمو برداشتمو از اتاقم رفتم بدموی پوشموی مغنعه مشکعیبعد از اون سر
  

 شدم و بعد از اون نیلی منتظر آخوردی می که به در ورودیی راهروی توقهی دقچند
  .می با هم از خونه خارج شدییدوتا
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 رو به فمی کی توزاشتمی کتابمو مشدموی که از جام بلند می از رفتن استاد در حالبعد
   کردمو گفتمنیلیآ
  
  .هیواقعا استادخوب..  باحالهی واسعی آقانیچقدر ا-
  
  ...ادی ازش خوشم نمادیمن که ز... دونمی نم-نیلیآ
  
 دی که بامی بخوریزی چهی میحاالم پاشو بر... ادی خوشت میتو از ک... برو بابا-

  . به موقع نرسمکی ترافنی با اترسمی برم فرودگاه آخه معیسر
  
. می بخوریزی چهی تا ایی ترمیلند شد با هم رفت گفتو از جاش بی باشه انیلیآ

  .می خوردموی گرفتکیهردومون نسکافه با ک
  

   از جاش بلند شدو گفتنیلی بود که آ55/9 ساعت یحدودا
  
  ؟ی نداریکار.. گهی خب من برم د-نیلیآ
  

   از جام بلندشدمو گفتممنم
  
  . خونهای نریتوام د..  فرودگاهرمی مگهیمنم د.. نه-
  
  .خدافظ.. شه با-نیلیآ
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  .خدافظ-
  
 تا نگی منم رفتم سمت پارکی رفت سمت ساختمون پزشکنیلی آموی هم جدا شداز

  . بردارمنویماش
  
 موقع صبح نی اکی راه بود که با ترافمی ساعتو نکی ی دانشگاه تا فرودگاه حدودااز

  برم کهی فرعیابونای کردم از خی با  پرسو جو سعنی همی براشدی مشترمیفکر کنم ب
  . شلوغ نباشهادیز
  

 نوی ماشعیسر.  فرودگاهدمی بود که رس30/11 ساعت ی تالش حدودای با کلبالخره
 پروازارو چک ستی لیوقت.  پارک کردمو رفتم داخل سالن فرودگاهنگی پارکیتو

 نشستمو منتظر شدم تا ی صندلی رفتم رونی همی برادهیکردم متجه شدم هنوز نرس
  . برسهماشیهواپ

  
. دهیتهران رس-     مشهدیمای بالخره اعالم کردن که هواپی ساعت معطلمی از نبعد

  . منتظر شدم تا وارد سالن بشهستادموی اشهیاز جام بلند شدمو پشت ش
  

 تی جمعی اومدو داشت با چشم تونیی پایاز پله برق.  شدداشی ربع پهی از بعد
که متوجهم شدو  دستمو بردم باال و براش دست تکون دادم عی که سرگشتیدنبالم م

  . رفتم همونجاعی چمدونشو گرفتو اومد سمت در منم سریدسته 
  
   سمتشو محکم بقلش کردمو گفتمدمی که از در خارج شد پرنی محض ابه
  
  سالاااام-
  

   بغلم کردو گفتی با خوشحالبهزادم
  

  .. هاپو جونیچطور.. سالم-بهزاد
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   گفتمی ساختگی با ناراحترونوی بغلش اومدم باز
  
  ... انداختنکهی بعد شروع کن به تیبزار از راه برس.. ی بدیلیخ-
  

  ... جانیی دادمی من رسیدیهنوز نفهم... سنای وا -بهزاد
  
  .میکنی صحبت منی تو ماشمیچمدونتو بردار بر..  خب باشهیلیخ.. اوفففف-
  

  . اصالتونمی من بردارم؟ من خستم نم؟ی چ-بهزاد
  
  !!! من بردارم برات؟یخوایپس م-
  

  .. مثال من مهمونتم هاگهیخب بردار د..  پ ن پ من بردارم-ادبهز
  
 ای بردار بیمن که رفتم توام چمدونتو خواست... اهینوکر بابات غلوم س.. یآخ-

  . پات سبز بشهری تا علف زستای وانجای انقدری امینخواست
  

 داشتم ازش بای تقرگهید.  برگشتمو پشتمو بهش کردمو رفتم سمت آسانسوربعدشم
 که ی آخری لحظه ی بود که توستادهی بهزاد همونطور سرجاش وای ولشدمیر مدو

 با سرعت به طرفم دوی چمدونشو با حرص کشی برگردم طرفش دسته خواستمیم
  .اومد

  
 ی مثل زنادی بهم رسیوقت....  تا بهم برسهستادمی زدمو وایروزی از سر پیلبخند

 که ی شدو رفت منم در حال برام نازک کردو از کنارم ردی پشت چشمیافاده ا
   تکون داددمو دنبالش رفتم و با خودم گفتمی سردمیخندیم
  
 شروع کرده تا مجبورم کنه که بگم غلط کردم از ومدهیهنوز ن.. گهیخوب شد د-
  .شمی پیای مشمی که گفتم خوشحال منیا
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رف  کلمم باهام حهی آسانسور بهزاد یتو. نگی پارکمی رفتموی هم سوار آسانسور شدبا
 کنه از صد تا دختر ادشیخدا ز.. ماشاا. کردی رو نگاه می اگهینزدو همش طرف د

  ... ناز داره شازدهشتریب
  

 رونی بمی اومدرونی که از آسانسور بنی به محض اارمی که از دلش دربنی ایبرا
  دستشو از پشت گرفتمو گفتم

  
   ؟یقهر.. یبهزاد-
  

 بهزاد ییهویلوم نگاش کردم که منم همونطور مظ. برگشت طرفمو نگام کردبهزاد
  . لپمو بوس کردو رفتعیاومد جلو سر

  
 وقت چیه.. گهیبهزاد بود د. نی تکون دادمو رفتم سمت ماشی زدمو سریلبخند

  ...ی کنینی بشی عکس العمالشو کاراشو پیتونستینم
  
 در موتی با رمیدی رسیوقت.  منم روندم سمت خونهموی شدنی هم سوار ماشبا

 هی نشی عقب ماشیز کردمو رفتم داخل که همونجا ارسانم داشت از صندل بانگویپارک
  .داشتی برمیزیچ
  
 دی که بهزادو دنی به طرفم برگتشو نگام کرد و بعد از انی ماشی صدادنی شنبا

 ادهی پنی پارک کردمو با بهزاد از ماشنویمنم ماش. دوباره با تعجب زل زد به من
  .شدم

  
سان با بهزاد برم داخل خونه که وسط راه مجبورم  خواستم بدون توجه به اراول

  .ستمیکردم وا
  

  . سالم-ارسان
  
  . که از صداش معلوم بود گفتیتی ذره عصبانهی با نویا
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   طرفش برگشتمو گفتمبه
  
  .سالم-
  
   دوباره خواستم برم سمت خونه که ارسان دوباره گفتو
  

  شون؟ی هستن ای کیکنی نمی معرف-ارسان
  
   شدمو گفتمی حرصکردی می من فوضولیشت تو کارا که باز دانی ااز
  
  ...آشنا هستن-
  
   باز خواستم برم سمت خونه که دوباره گفتو
  

  .... لحظههی سای وا-ارسان
  

 خونه رو دی کلنی همی باهام صحبت کنه برای جورنی بهزاد ای نداشتم جلودوست
  درآوردمو رو به بهزاد گرفتمو گفتم

  
  .هی راستواحد سمت...امیتوبرو منم م-
  

 منو ی اخالقانی از دستم گرفتو رفت چون خوب ادوی تکون دادو کلی سربهزاد
  .شناختیم
  

   بود برگشتمو گفتمستادهی واکمی از رفتن بهزاد به سمت ارسان که حاال نزدبعد
  
  ....دییبفرما-
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  ن؟ی بود ای کی نگفت-ارسان
  
  ... آشناهیگفتم که ...  شما؟نی دارییمشکل شنوا-
  

   من خرم؟یآره؟ فکر کرد..  آشناهیکه  -ارسان
  

  منم مثل خودش گفتم.  بلند گفتتوی آخر حرفشو با عصبانقسمت
  
  ه؟یمنظورت چ-
  

حاال ... ی انجام بدی که خواستی هر کاردمی که من اجازه نمنی ایعنی -ارسان
  ....یدیمنظورمو فهم

  
 یشک تو ناراحت شدمو ایلیاز حرفش خ.. نه .....  منگفتی منی ایعنی.. یچ

 صورت ارسان فرود ی شد که دستم اومد باال و روی چدونمیچشام جمع شدو نم
  . برخورد دستم با صورتش بودی صدامیدی که شنیاومد و تنها صدا

  
 نی همی برگشته بود که توی اگهی من صورت ارسان کامل به سمت دیلی سنی ابا

  گفتی که رو به ما دونفر ممیدی شننویلی آیموقع صدا
  
  ....... چه خبره؟؟؟نجای ا-نیلیآ
  
 چشامو برگردوندم هی چند ثانی که سرمو بچرخونم برانی بدون انیلی آی صدابا

 زل زدم به ی اشکی رومو برگردوندمو با چشماعیسمتش و نگاش کردم اما سر
 صورتش معلوم بود ی انگشتام کامال رویجا.  بودکطرفهیصورت ارسان که هنوزم 

 صی تشختونستمیم از سوختن کف دست خودمنویو ا محکم زده بودم یلیچون خ
  .بدم
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 صورتشو برگردوند تی به خون نشسته از عصبانی از چند لحظه ارسان با چشمابعد
   گفتی بلندیلی خیطرفمو با صدا

  
  ...ای حی   بی دختره یزنی اون غلطت کم بود حاال تو گوش منم م-ارسان

  
  زدم غی شدمو جی از قبل عصبانشتری حرفش بنی ابا
  
  ....خفه شووووووووو-
  

 نمیلیآ. سمتممومدی که داشت با عجله مدمی بهزادو شنی پاهای بعد از اون صداکه
 هم زل زده ی چشمایمنو ارسانم با خشم تو. ستادی اومد طرمونو کنار ارسان ادییدو

 نی ایهمه .دیلرزی و ارسان دستاشو مشت کرده بود منم از خشم تموم تنم ممیبود
  .  اتفاق افتادقهی دق2 ی تودیاتفاقا شا

  
  
  

  گفتی بودو مستادهی که از پشت سرم وادمی بهزادو شنی از چند لحظه صدابعد
  

  ؟ی زدغی شده؟ چرا جیچ... سنای -بهزاد
  
   و گفتنهی کنار تا بتونه بهزادو ببدی ذره خودشو کشهی نیلی حرف بهزاد آنی ابا
  
  ؟یینجای ا توام ا-نیلیآ
  

 و با نیلیتموم نشده بود که ارسان با خشم برگشت طرف آ کامل نیلی حرف آهنوز
  داد گفت

  
  ؟هاااا؟یشناسی رو از کجا مکهی مرتنی تو ا-ارسان

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

261

 قدم رفت عقبو تا لب هی نیلی آدی کشنیلی که ارسان موقع حرف زدن سر آی دادبا
 قایباز کرد که جواب ارسانو بده بهزاد با چند قدم بلند رفت سمت ارسانو دق

   گفتستادویواروبروش 
  

  نجا؟ی ای راه انداختیچته عربده کش..  درست حرف بزنایهو-بهزاد
  

   من کردو گفتونی گری به چهره ی از اون نگاهبعد
  

  ؟یزنی سرش داد می چی برا؟ی دارکارشی چ-بهزاد
  

   بهزاد هولش داد به عقبو گفتی نهی دستشو زد به سارسان
  

  ...ه حسابت برسه بسی تا بعدا پلسای تو برو کنار وا-ارسان
  
 عی شدو خواست به ارسان حمله ور بشه که سری کار ارسان بهزاد عصباننی ابا

  خودمو انداختم جلوشو گرفتمشو با التماس گفتم
  
  . نکنی کارسنایجان ... نه بهزاد-
  

   زدو گفتی پوزخند صدا دارارسان
  

  ...رزش داره واسه هم انقدری که جونتون انی عاشق همیلی نه بابا انگار خ-ارسان
  
 شدو دوباره خواست بره سمت ارسان ی عصبانشتری تموم شدن حرف ارسان بهزاد ببا

   رو به ارسان گفتادیکه گرفتمش و بهزادم با فر
  

 نیلیارسان خواست دوباره جوابشو بده که آ....ی حرف دهنتو بفهم عوض-بهزاد
   گفتعیسر

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

262

اصال تو ... ی چه کشکیچه عشق... ؟ی شدوونهی تو؟ دیگی می ارسان چ-نیلیآ
 یی بهزاد دا؟یزنی در موردشون حرف می جورنی که اسنای کاره ی بهزاد چیدونیم
  .شهییدا... ؟یفهمی مسنای

  
چند لحظه همه . نیلی گرد شده برگشت سمت آی ارسان با چشمانیلی حرف آنی ابا

 ونگاه نیلی گرد شده داشت آی و ارسان با دهن بازو چشمامیسکوت کرده بود
  .ردکیم
  

   گفتی از چند لحظه ارسان با ناباوربعد
  

  ؟یگی می چیفهمی میلیآ-ارسان
  
  ..سنای یی داستادهی که االن جلوت وایی آقانی بهزاد همگمیم...  بله-نیلیآ
  
 منم کم کم دست بهزادو که حاال آروم تر شده بود ول نیلی تموم شدن حرف آبا

 که نره کنهی خودشو کنترل میلی معلوم بود بهزاد خی ولستادمیکردمو کنارش وا
 شیشونی پی که رویظی مشت شدش و اخم غلی از دستانوینزنه تو گوش ارسان و ا

  . دادصی تشخشدیبود م
  

 چون شدی درست می حسابی دعواهی نجای حتما اگرفتمی بهزادو نمی جلواگر
ز  ذره کوتاه تر اهی تفاوت که بهزاد نی مثل هم بود فقط با اکلیهردوشون از نظر ه

  .ارسان بود
  

 که با خشم داشت به ارسان ی دست منو گرفتو در حالییهوی از چند لحظه بهزاد بعد
   به من گفتکردینگاه م

  
 کردن اشونی فضولیچون فکر کنم آقا به اندازه کاف..  برو تو خونهسنای -بهزاد

  ...گهید
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قدم  هی خونه که ارسان ی خواست ببرتم تودوی حرفش دست منو کشنی بعد از او
   گفتعیاومد طرفمونو سر

  
  .. لحظههی نیستی وا-ارسان

  
   دست منو ول کردو برگشت سمت ارسانو با اخم گفتبهزاد

  
  
  
  
  

 سنای به دمی تموم نشده؟ فکر نکن نشنناتی چرا؟ نکنه هنوز عربده هاتو توه-بهزاد
 دونمی وگرنه خوب مگمی بهت نمیچیاالنم فقط به خاطر خودشه که ه..  های گفتیچ
  ......رمی حالتو بگیه جورچ
  

   گفتستادوی بهزاد وای اومد جلوارسان
  

 به الشیخیاه ب..فکر کردم... من فکر کردم...  به خدا سوء تفاهم شده بود-ارسان
  ... بابت رفتارمخوامیهر حال من عذر م

  
   کردو گفتی کجکی از حرف ارسان خنده بهزاد

  
 اصال ؟ی که بار ما کردی همه حرفنی هه چه راحت اونم بعد ا؟یخوای عذر م-بهزاد
  ؟یدی مری گویکنی می که بهش انقدر امرو نهییسنای ی کارهیتو چ

  
  ... رو به من سپردهنای رضا ایی خب دا-ارسان
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 چون می سپرده باشی دست کسسناروی که ادی نمادمی یزی چنی من که همچ-بهزاد
 که کشهی شعورش م خودش خانواده داره دوما اونقدر بزرگ شدو عقل وسنایاوال 

  ...کدوم کار درسته و کدوم کار غلط
  

  ...یول .. ی درسته ول-ارسان
  

از االن به بعدم من خودم ... نی اظهار نظر کردیبسه به اندازه کاف..  بسه-بهزاد
 نیلی تو کار آی حتنی حق ندارنجامی که من ای تا زماننی بنابراششونیهستم پ

  .هم شد اگه براتون سوء تفای حتدیدخالت کن
  

   کردو گفتنیلی گفت و بعد از اون رو به آیشتری بدی آخر حرفشو با تاکقسمت
  

  ... توای توام بنیلی آ-بهزاد
  
 رفت سمت  عی بگه جلوتر از ما سریزی که چنی بدون ادهی ترسیلی که خنمیلیآ

منم . امی راه افتادو به من اشاره کرد که همراهش بنیلیبهزادم پشت سر آ. خونه
  . پشت سرش رفتمنوییداختم پاسرمو ان

  
  
  

.  رفت داخلعی من نشستم تا بند کفشامو باز کنم و بهزادم سرمیدی در که رسیجلو
 عیبند کفشامو باز کردمو کفشامو برداشتمو خواستم برم داخل خونه که ارسان سر

  اومد طرفمو با دستش راهمو سد کردو گفت
  

  م؟ی صحبت کنی چند لحظه صبر کنشهی م-ارسان
  
 پام که بعد از چند ی نگاش کنم چشم دوختم به جلوی که حتنی من بدون ایول

  لحظه ارسان  گفت
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

265

  ...نگام کن.... سنای -ارسان
  
   که ارسان دوباره گفتاوردمی اصال سرمو باال نیول
  

  ... نگام کن-ارسان
  
 ی نگفتم و زل زدم تویچی هی حرفش سرمو آوردم باال و نگاش کردم ولنی ابا

 شده بود رهی من خی چشمای که توی بود اونم همونطوریمونیر از پشچشماش که پ
  گفت

  
 کار دنممی انجام دادمو بخشی زدمو کار اشتباهی حرف بدیلی خدونمی م-ارسان

  ؟ی ازت بخوام منو ببخششهیاما م... هیسخت
  
 که ته ی که در حالدمی بهزاد و شنی عصبی که حرفش تموم شد صدانی محض ابه

  گفتی بود مستادهیراهرو وا
  

 خوردت نی از اشتری بیخوای م؟یستادی اونجا وای چیبرا..  داخلایب.. سنای -بهزاد
   کنه؟نیکنه و بهت توه

  
   بعد از اون اومد طرفم که ارسان دستشو برداشتو گفتو
  

  ....میزنی بعدا حرف م-ارسان
  

   داخل خونه گفتبرمی که می همون لحظه بهزاد دست منو گرفتو در حالکه
  

  ....دیییییبفرما.....  بعدای بعدا ب-ادبهز
  

   از اون درو بستو منو با خودش کشوند داخل حالو گفتبعد
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   بشه؟ی که چیدادی به شرو وراش گوش می بودستادهی اونجا وا-بهزاد
  
 دهی ندی عصباننقدی وقت اچی کرده بود هی که بهزاد با زندگی وقتنهمهی ایتو

 به نظر یلی االن خنی همیبرا...  بودمشدهید نی تا حاال اصال عصبانیعنیبودمش 
   و با لکنت زبون گفتمومدیترسناک م

  
  ...آخه...آخه-
  
  
  

   وسط حرفمو گفتدی پربهزاد
  

 پسره نی انمی ببسایاصال وا. جواب منو بده...  آخه آخه نکن واسه مننقدی ا-بهزاد
  کنه؟ی مفی تکلنیی تعنقدربراتونی اصال که اهیک
  
 که به ی بود در حالستادهی که پشت سر بهزاد وانیلیزادو بدم آ خواستم جواب بهتا

   گفتومدیسمت ما م
  
  م؟ی خونه ارسان ساکنی که ما تودیدونیمگه نم... گهی منه دی پسر عمه -نیلیآ
  

   گفتنویلی برگشت طرف آبهزاد
  

 و تی شخصی     بنقدری اکردمیچه جالب فکر نم..  اون آقاشوننی ا پس ا-بهزاد
  ..فضول باشه

  
   گفتنویلی آی بگه بهزاد دستشو گرفت جلویزی تا خواست دوباره چنیلیآ
  

 برم خوامیاالن م... شدهلی تکمیلی خگهی امروزم دتی ظرفگهی بسه د-بهزاد
  .استراحت کنم
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   برداشتشو رو به من گفتنی زمی بعد از اون رفت سمت چمدونشو از روو
  

   برم؟دی کدوم اتاق با-بهزاد
  
  ... مال منههیاتاق سمت راست-
  

 شیشونی پی روکی اخم کوچهی که هنوز ی تکون دادو در حالی سربهزادم
  .  رفت سمت راهروکردی مییخودنما

  
 اومد عی به راهرو انداختو سری نگاهنیلی در اتاق اومد آی که صدانی محض ابه

  طرف منو گفت
  
   شد؟ی جورنی شد که ای چنمی زود باش بگو بب-نیلیآ
  
 ی شدمو خودمو روی ارسان افتادمو عصبانی حرفاادی دوباره نیلی حرف آنی ابا

  مبل پشت سرم پرت کردمو گفتم
  
  . بپرستی گرامیبرو از پسر عمه -
  
   کنارم نشستو گفتنیلیآ
  
 همه عی از تو بشنوم پس زود تند سرخوامیمن م...  حوصله ندارماسنای -نیلیآ

  ...یکنی مفی برام تعرانویجر
  
  . کردنفی نگاه کردمو بهد از اون شروع کردم به تعرشیه ا قهوی چشمای ذره توهی

  
   گفتنیلی که حرفام تموم شد آقهی از چند دقبعد
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   تو بوده؟ری ذرشم تقصهی که ی قبول دارسنای -نیلیآ
  
   با اخم گفتمنی همی حرفش ناراحت شدم برااز
  
 یرف حنی کردم که ارسان همچی کارهی که من حتما نهی منظورت ا؟حتمای چگهید-

 خانوم از عشقشون شهیمگه م...  منهری که تقصی بگینطوری ادمیبله با...گهیزده د
   به من بچسبن؟انیبگذرنو ب

  
  
  
   با تعجب نگام کردو گفتنیلیآ
  
  ؟یگی می چیفهمی مسنای -نیلیآ
  
  .گمی مقتوی دارم حققایدق... بله -
  
 که پشتشو به ی نگام کرد بعد از جاش بلند شدو در حالنطوری چند لحظه همنیلیآ

   سمت اتاقش گفترفتی مکردویمن م
  
  ...نهی برات متاسفم که طرز فکرت ا-نیلیآ
  

 که محکم دمی در اتاقشو شنی رفت اتاقشو چند لحظه بعدشم صداعی از اون سربعد
  .به هم زد

  
 ی عصبدموی کوبنی مبل نشسته بودم با حرص پامو به زمی همونطور که رومنم

  .دادمیتکونش م
  

... ی به جون هم انداختی جورنی کنه ارسان که مارو اکارتیخدا بگم چ. ..اهههه
بابا مگه تو کارو ...گهی بود دی کردنت چیخب بگو نونت کم بود آبت کم بود فوضول
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 کننوی کار می که چگرونهی دی زندگی سرت توکسرهی خب که ی نداریزندگ
  .....کننینم
  

در زدمو . تاقم تا لباسامو عوض کنم بعد از جام بلند شدمو رفتم سمت اقهی دقچند
  آروم گفتم

  
   تو؟امی بتونمیبهزاد م-
  

 بهزاد با همون دمی درو باز کردمو رفتم داخل که دنی همی برادمی نشنیی صدااما
 مغنعمو با مانتومو عی منم سردهی خوابدوی تخت دراز کشی رورونشی بیلباسا

  .درو بستم رونویدرآوردمو شلوارموعوض کردمو از اتاق اومدم ب
  

 قهوه درست کنمو هی رفتم سمت آشپزخونه تا نی همی سردرد گرفته بود برابدجور
  .بخورم

  
 ختموی برداشتمو قهوه توش رموی باب اسفنجوانی که قهوه حاضر شد لنی از ابعد

  . آشپزخونه نشستمو شروع کردم به خوردنیهمونجا تو
  

 برداشتم تا خچالی ی کلمو از تو که قهومو خوردم از جام بلند شدمو رفتمنی از ابعد
 و درست شهی زود حاضر میلی که خینی زمبی کلم سخواستمیم. ناهار درست کنم

  .کنم
  

 خورد کردم گذاشتمشون کنار تا بعدا درستشون اروینی زمبی که کلما و سنی از ابعد
 تا باهاش حرف بزنمو از نیلی رفتم سمت اتاق آرونویاز آشپزخونه اومدم ب. کنم

  .ارمیربدلش د
  

 نقدری دوتا انی من ای خوبه ارسان اون همه حرفو بار من کردا اونوقت به جاحاال
  ....اعصبشون خورد شده و قهر کردن
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   رفتم پشت در اتاقشو در زدمو گفتمنی همی بسته بود برانیلی اتاق آدر
  
   تو؟امی بتونمیم... یلیآ-
  

 نیلی آدمیخل اتاقش که د درو باز کردو رفتم دانی همی نداد برای جوابچی هکه
 نی صورتشو صورتشم قرمز بود و ای تخت نشسته و دستاشم گذاشته بود رویرو

 صورتش کامال کردی مهی گرنیلی چون هر وقت آکنهی مهی که داره گردادینشون م
 زاشتمی دستمو مشستموی کنار می آروم رفتم طرفشو در حالنی همی براشدیقرمز م

   شونش گفتمیرو
  
 باور کن ی نزدم ولی خوبیلی حرف خدونمی منی بب؟یستم ناراحت شد از دیلیآ-

 که به ذهنم ی هر چشمی می من هر وقت عصبانیدونیتو که م...  دست خودم نبود
 وی بودم که توام اومدی عصبانیلیاون موقعم از دست ارسان خ ... گمی معیبرسه سر

  ... گفتمی شدمو اونطوری عصبانشتری من بوده بری تقصیگفت
  

 صورتش برداشتو برگشت طرف منو در ی دستشو از رونیلی از تموم شدن حرفم آبعد
   چشماش بود گفتی که اشک تویحال

  
باور کن من تورو از ارسان ...  نداشتم از حرفمی به خدا منم قصدو منظور-نیلیآ
 تورو تونمیمگه م... یزمیعز.. یتو خواهرم...  دوست نداشته باشم کمتر ندارمشتریب

  ... عوض کنم خبی اگهیس دبا ک
  
 که اون حرفارو دمی چشمام جمع شدو از خودم خجالت کشی حرفاش اشک تواز

 افتاد ی منیی چشمم پای قطره اشک از گوشه هی که ی در حالنی همیبهش زدم برا
  گفتم

  
 کنم به خاطر ی ازت عذر خواهدیمن با....  خواهر گلمدونمیم... زمی عزدونمیم-

 خواستم ی هر چزنموی حرف می دارم با کدمیدیشده بودمو نمحرفم چون باز کور 
  ؟ی خواهر بدتو ببخشنی ایحاال تو حاضر... گفتم
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   گفتکردی که اشکاشو پاک می در حالنیلیآ
  
  !! شرطهی به ی آره ول-نیلیآ
  

   با تعجب گفتمکردمی که اشکامو پاک می در حالمنم
  
  !!؟یچه شرط-
  
 که تو اونقدر تی اون وضعیچون حرف منم تو ی که توام منو ببخشنی ا-نیلیآ

  .. درست نبودیگشتی دنبال مقصر موی بودیعصبان
  

   گفتمکردمی که بغلش می زدمو در حالیلبخند
  
 تا ناهار ای بعدشم بی تا سرحال شری دوش بگهیحاالم پاشو برو ...  به چشمیا-

  ...میبخور
  
   گفتشدیم که از جاش بلند ی در حالرونوی از بغلم اومد بنیلیآ
  
  ؟یمگه ناهار درست کرد..  ناهار؟-نیلیآ
  
  ... درست کنمخوامی مینی زمبیآره کلم س-
  
 ی چلو مرغی ناهار درست کردم فکر کردم االن رفتی گفتنی اووو همچ-نیلیآ
  .ی درست کردیزیچ
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 که در شأن شما باشه یی غذاهی وقت کم بود وگرنه حتما گهی شرمنده ددیببخش-
  ...کردمیدرست م

  
  ... مهم دقت داشته باشیلی خی نکته نی با اشهیهم..  خوبهنی آفر-نیلیآ
  

 ادی خوشم میعنی.. رونی کمدش برداشتو با ناز از اتاق رفت بی از حولشو از توبعد
 ی از دم بنشونیلیخانواده آ.. ماشاا....  هاکنهیخدا درو تخته رو خوب باهام جور م

 ی عذر خواههی خودش که تا اومدم ازش  ازنمیاون از پسر عمش ا... جنبه بودنا
 پناه اسالم را ی  بی مرضای همه ایخدا....  کردی جورنی ادمیکردمو نازشو کش
  ....شفاعت برفمااااا

  
 رفتم سمت آشپزخونه تا ناهارو درست رونوی اومدم بنیلی جام بلند شدمو از اتاق آاز

سراغ بهزادو باهاش  که ناهارو درستش کردم برم نی بعد از اخواستمیم... کنم
  .شدی اعصابش آروم مشتری بکردی استراحت مشتری بیصحبت کنم چون هر چ

  
 که ی در حالنیلی آشستمی که ناهارو درست کردمو داشتم ظرفارو می وقتقایدق

   پشت سرش جمع کرده بود وارد آشپزخونه شدو گفترهی گهی با سشوی خیموها
  
  ست؟یظر نناهار هنوز حا...  ساعت دوهاسنای -نیلیآ
  

   برگشتم طرفشو گفتماوردمی که دستکشارو از دستم درمی در حالمنم
  
  . بهزادو صداش کنمرمی منم مینی بچزوی تو میتا وقت... چرا حاظره-
  
  . باشه-نیلیآ
  
  
  
  آروم در زدمو گفتم. رفتم سمت اتاق خودمرونوی آشپزخونه اومدم باز
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  ؟یداریب.. بهزاد-
  

  .. توایب...  آره -بهزاد
  

 تخت دراز ی روی راحتی بهزاد با لباسادمی درو باز کردم و رفتم داخل که دآروم
  .شیشونی پی و دستشم قائم گذاشته بود رودهیکش

  
   گفتمشستمی تخت می که کنارش روی جلوترو در حالرفتم

  
  ..ایپاشو ب.. ناهر حاضره-
  

  . ندارملی م-بهزاد
  
 نقدی ارزش ای موضوع      بهیارزش نداره خودتو به خاطر .. گهی دایا پاشو ب-

  .یناراحت کن
  

   با اخم گفتشستی تخت می که کنار من روی از جاش بلند شدو در حالعی سربهزاد
  

 اونم یکی که کهی کوچیلی موضوع خنیبه نظرت ا!!  ارزش؟ی موضوع ب-بهزاد
 میلی من خی ارزشه اتفاقا برای بیلی تو خیاگر برا...  بزنهی حرفنی بهت همچبهیغر

  ...رزش دارها
  
 نی اری چون در غی و فراموشش کنی بهش فکر نکنادی بهتر زیول... دونمیم-

  .شهیصورت اعصاب خودت خورد م
  

   برقصم؟یپاشم برات بندر..  کار کنمی چیخوایحاال م..  خب باشهیلی خ-بهزاد
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

274

 دست بهزادم گرفتمو با خودم کشوندمو شدمی که از جام بلند می در حالدمویخند
  گفتم

  
 رو بخور که از دست یی دستپخت عشق داای االن بلند شو بیاونم به وقتش ول-
  ..شایدیم
  

   گفتشدی که از جاش بلند می در حالبهزاد
  

  ...یی کنه خر دافی تعری کی نکنفی خودت از خودت تعرگهی بله د-بهزاد
  

 ول کردمو برگشتم طرفش و چند لحظه نگاش کردم بعد از اون دستمو دستشو
 که چند قدم رفت عقب منم در همون شیشونی پیال و با کف دستم زدم روآوردم با
  حال گفتم

  
  ...یی که بهت بکنن           آق دای محبتم ندارکهی چهی خاک که عرضه یا-
  

 کلمه ی موضوع به معننی ادنی فهمیبرا( متنفر بودتینهای بیی از کلمه آق دابهزاد
 هی دنبالم که منم دیی دوعیم تموم شد سر تا حرفنی همیبرا!!!) دی توجه کنییآق دا

  . سمت آشپزخونهدمیی دودموی بنفش کشغیج
  
   گفتعی سرنیلی وارد آشپزخونه شدم آتا
  
   شده؟ی چ-نیلیآ
  
  .. بکشتمخوادیبهزاد م-
  
   پناه گرفتمو گفتمنیلی رفتم پشت آعی سرو
  
  . نجات بدهیی آق دانیمنو از دست ا.. دستم به دامنت خواهر-
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 طرف ما ومدی آروم می که با قدمایجا بهزاد وارد آشپزخونه شدو در حال همونکه

  گفت
  

  آره؟.. یی که آق دا-بهزاد
  
  ...یی حق ندارم بهت بگم آق داگهی دیمییوا خب دا-
  

  ...یی نداشتت بگو آق دایبرو به عمه ... ی غلط کرد-بهزاد
  
  ...یینه نه من فقط دوست دارم به تو بگم آققققققققق دا-
  
 قدم بلند اومد طرفمو موهامو از پشت گرفتو هی با عیتموم شدن حرفم بهزاد سر با

  گفت
  

  . بگو غلط کردم تا ولت کنم-بهزاد
  
  .گمینمممممممممم-
  

 گفتمو دستمو بردم سمتشو موهاشو گرفتمو ی منم آخدی کششتری بهزاد موهامو بکه
   که بهزاد گفتدمیمحکم کش

  
  ..موول کن زلفا.. دهی ندری خی ا-بهزاد

  
 نگاش نی همی برادیخندی بودو هر هر به ما مستادهی کنار ما وانیلی وسطم آنیا

  کردمو گفتم
  
  ...ببند اون فکو خب..  حناقیا-
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   از اون برگشتم سمت بهزادو گفتمبعد
  
  .اول تو ول کن تا منم ول کنم-
  

  .اول تو ول کن... یا نه بابا زرنگ-بهزاد
  
  اول تو.. عمرا-
  

  ..ل تو اوری نخ-بهزاد
  
  .اول خودت.. اصال راه نداره-
  

  .....اوووووووووول تووووووووووو-بهزاد
  
 با هم ول شمارمیاصال تا سه م... ی که گوشمو کر کردی مرض ببرتت الهیا-
  ...کنمیم
  

   3  2  1.... باشه-بهزاد
  
 که به ی کارو کردو در حالنی سه رو گفت موهاشو ول کردم که اونم همی شماره تا

   گفتدادی مهیاپن تک
  

  .. های غلط کردی نره هنوز نگفتادتی ی ول-بهزاد
  
  .زمی باش عزالی خنیبه هم-
  

   گفتعی سرنیلی برگشتو تا خواست جوابمو بده آبهزاد
  
  ...گهی جفتتون ددی اه ساکت ش-نیلیآ
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 شروع کرد به دوی ذره غذا واسه خودش کشهی زوی بعد از اون نشست سر مو

   گوشم گفتید سمت منو توبهزاد آروم اوم. خوردن
  

  ره؟یگی که مثل خودت هاپو شد و پاچه می کارش کردی چنوی اسنای -بهزاد
  

   نگاش کردمو گفتمی طرفشو چپکبرگشتم
  
  . ناهارتو کوفت کننی نظر دادن بشیبه جا-
  

. زی انداختمش که دستش خورد به گوشه می صندلی از اون دستشو گرفتمو رووبعد
   لب گفتری آروم زمالوندی که دستشو میادم در حالخودمم کنارش نشستم بهز

  
  ..ندازهی االغم شدو جفتک مایکم سگ بود حاالتازگ.. ششی ا-بهزاد

  
   برگشتم طرفشو گفتمعی سرکه
  
  ؟ی گفتیچ-
  

   گفتدادی که آب دهنشو قورت می داد عقبو در حالشوی ذره صندلهی بهزاد
  

  .وفقط آروم باشت..  خوردم اصالزیچ... غلط کردم.. یچی ه-بهزاد
  

  . کردمو غذامو خوردمنوری براش نازک کردمو رومو ای چشمپشت
  

  . که رفت اتاق خودشنمیلی آمیدی اتاق من خوابی از ناهار منو بهزاد توبهد
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از جام بلند .  شدمداری زنگ در از خواب بی ساعت چند بود که با صدادونمینم

   گفتمدمیپوشی ماموی که دمپایشدمو در حال
  
  . که درو باز کنهشهی نمدای خونه پنی آدم تو اهی یعنیاه -
  
 پس بهزاد که ادی آواز خوندن می حموم صدای از تودمی که درونی اتاق اومدم باز

 اون کجاست که دوباره زنگ  نمی ببنیلی خواستم برم سمت اتاق آنیحموم بود بنابرا
  . سمت دردمیی با عجله دونی همیدرو زدن برا

  
 ناخودآگاه اخمام تو هم رفتو دنشی و با ددمی کردم ارسانو پشت در د که بازدرو

  گفتم
  
  ..دییبفرما-
  
   من ارسان سرشو برگردونو گفتی صدابا
  

  ؟یخوب...  سالم -ارسان
  

   کردمو گفتمیپوف
  
  عرضتون؟-
  

  ... های شاکیلی اوه اوه معلومه هنوزم از دستم خ-ارسان
  
  . قربون صدقتون برمخواستهینه پس م-
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 یبه هر حال من بازم ازت عذر خواه... یول... نه حاال در اون حدم نه-ارسان
  . به خاطر رفتارمکنمیم
  
  دمتون؟ی بگم بخشدی من االن بایعنی-
  

  .ی بگدی کنون بای آشتینیری بعد از شی االنه االن که نه ول-ارسان
  
  !!!! کنونی آشتینیریش-
  

   زدو گفتی لبخندارسان
  

 گهی هم ددنی و هم به مناسبت بخشارمیم از دلتون درب هخوامیم.. آره-ارسان
  ... بدمینیریبهتون ش

  
   باال انداختمو با تعجب گفتمابروهامو

  
 بهتون گفته باشم ادی نمادمی چون من که اصال ن؟یمطمئن!! گه؟ی هم ددنیبخش-

  ...دمتونیبخش
  

  ...میدی که بخشیگی مطمئنم که بعد از شام حتما بهم می ولدونمی م-ارسان
  
  د؟ی مطمئننقدی شما از کجا ادی بگشهیبعد م.. آها-
  

  ...یی جاهیاز ..  حاال -ارسان
  
 کار ی چدییخوای بهزادو می ولدمیخب حاال بر فرض که منم گفتم که شما رو بخش-
  د؟یکن
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 و درستش کنمی داخل با آقا بهزادم صحبت مامی من بی شما اگه اجازه بد-ارسان
  .کنمیم
  

   گفتمنی داخل و در همون حادیختمو رفتم کنار تا ب باال اندای اشونه
  
 یراز% 1 اگر بهزادم به احتمال ی حتدی شک نکنی ولدی انجام بددییخوایهر کار م-

  ... ن م ش میبشه من راز
  

   زدو گفتی پوزخندارسان
  

  ...مینیبی م-ارسان
  
  فرصترفتی که داشت میوقت.  من رد شدو رفت داخل سالنی بعد از اون ازجلوو

 بلند ی و پالتودی سفشترتی تهی با ی شلوار مشکهی.  به لباساش بندازمیکردم نگاه
  . بوددهی پوشیمشک

  
 حرف نانی با اطمنطوری اون کلشه که ای توی چه نقشه استی خدا معلوم نای 
 شونش ی که حولش روی بهزاد در حالدمیدرو بستمو رفتم داخل که د... زنهیم

 ی مبل جلوی بودو داشت با اخم ارسانو که روتادهسی راهرو وایافتاده بود جلو
  .کردی نشسته بودو پشتشم به بهزاد بود نگاه مونیزیتلو

  
  دی من با اشاره و اخم پرسدنی با دبهزاد

  
   کار داره؟ی چنجای انی ا-بهزاد

  
   ندونستن باال انداختمو با اشاره بهش گفتمی از روی شونه امنم

  
  ..گهیم.. باتو کار داره-
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

281

 ارسانو از پشت سرم ی که صداگفتمی حرفمو با اشاره به بهزاد می داشتم ادامه هنوز
  گفتی که رو به بهزاد مدمیشن
  

  م؟ی چند لحظه صحبت کنشهیم..  سالم-ارسان
  

  .نهی کنار تا بتونه بهتر ارسانو ببدی خودشو کشیکمی بهزادم
  

  ..شهینه نم... سالم-بهزاد
  

  . طول نکشهادی زدمیقول م..  فقط چند لحظه کوتاه-ارسان
  
 نشست شی مبل روبروی و روششی تکون دادو رفت پی حرف ارسان بهزاد سرنی ابا

  . بشهشتری بای بشه و دلخورنی به ارسان توهشدی باعث مگفتی میزی چشتریچون اگه ب
  

 که ارسان همونطور که سرپا بود به طرف کردمی داشتم به دوتاشون نگاه منطوریهم
  من برگشتو گفت

  
  ؟ی تنهامون بزارشهی م-انارس

  
   گفتکردمی براش نازک می که پشت چشمی خودمو جمع و جور کردمو در حالمنم

  
  ...باشه-
  
 ی حرفاش محرمانه باشه و کسدی جمهوره که باسیفکر کرده پسر رئ... شششیا

 که ارسان اومده خونه و از کنهی کار می اون چنمی تا ببنیلیرفتم سمت اتاق آ. نفهمه
  ... ستی نیاون خبر

  
 کنه چون ی بهزادو رازخوادی می که ارسان چطوردیرسی به ذهنم نمیچی  هاصال

 یلییییییی افتاد خی لج مای کردی دعوا می با کسیبهزاد از منم لجباز تر بودو وقت
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 چون شهی نمی رازادیاالنم به احتمال ز.... شدی نمی اصال رازای شهی میسخت راز
 جلو من ی جورنی کوه غرورم انی اهیراخالقاش چطو دونمی و مشناسمیمن بهزادو م

  ...نهیآره هم.... ارمی بخوام بدست میگفت که مثال بگه من هر چ
  

 نیلی آدمی که در بزنم درو باز کردم که دنی بسته بود منم بدون انیلی اتاق آدر
 گوشش بود و اصال ی رومی و گوشکنهی نشسته و داره با لب تابش کار مزشیپشت م

 ی گوشی رفتم جلوتر که متوجهم شدو در حالنی همیبه اطرافش نبود براحواسش 
   گفتداشتی گوشش برمیرو از رو

  
  ؟ی شدداری ا ب-نیلیآ
  
  ؟یکنی کار می چیدار... وقتهیلیخ-
  
  .کردمی داشتم زبان کار م-نیلیآ
  
  ... پاشو که عشقت اومدهایراست.. چه خوب-
  
  !!ارسان؟!!  عشقم؟-نیلیآ
  
   خب؟یتو چندتا عشق دارمگه .. نه پس -
  
   گفترفتی که به سمت در می از جاش بلند شدو در حالنیلیآ
  
  کنه؟ی کار می چنجای اون ا-نیلیآ
  

   دستشو گرفتمو گفتمرونی از بره بخواستی که منی به محض اکه
  
  کجا؟-
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   با تعجب برگشت طرفمو گفتنیلیآ
  
  .زشته تنهاست.. گهی ارسان دشی پرمی خب دارم م-نیلیآ
  
   گفتمبستمی کنارو درو مدمیکشی منویلی که آی در حالنمم
  
 خوامی مگهیم...  موضوع ظهری براکنهیداره با بهزاد صحبت م... ستینترس تنها ن-

  . باهاش تنها صحبت کنمخوامیتازه به منم  گفت برم م.. ارمیاز دلش درب
  
   به طرف تختش رفت و روش نشستو گفتنیلیآ
  
  . کنه و بدتر بشهدای ادامه پانی جرنی ادمیترسیآخه همش م..  خوبه-نیلیآ
  
 ی ها رازی سادگنی به اشناسمی که من می نباش چون بهزاددواری امادیحاالم تو ز-
  .شهی نمی بهتره بگم اصال رازیعنی شهینم
  

  . سالن اومدی بلند ارسانو بهزاد از توی خنده ی که جملم تموم شد صدانیهم
  
   تعجب بلند گفتمبا
  
  !!!!!!!!!اااااااااااااان؟جااااااا-
  
   با خنده گفتنیلیآ
  
  ..شهی می بله کامال معلومه که چقدر سخت راز-نیلیآ
  

   کردمو گفتماخم
  
  .نمی ببند ببشتوین-
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   گفتمرونی برفتمی مکردموی که در اتاقو باز می از اون در حالبعد

  
 تا نشونت ای نه بلند شو بیگیم...  خورش کردهزی ارسان بهزادو چنیغلط نکنم ا-

  .بدم
  
وارد سالن . سمت سالنمی رفترونوی بمی از جاش بلند شدو با هم از اتاق اومدنمیلیآ

 که لبخند بزرگ ی مبل دونفره کنار ارسان نشسته و در حالی بهزاد رودمیکه شدم د
. دادی گوش مزدی ارسان که داشت آروم باهاش حرف می لبشه داره به حرفایرو
   منو آروم گفتی شونه ه زد بیکی بود ادهستی که کنار من وانیلیآ
  
  نه؟ .. شه؟ی نمی راز-نیلیآ
  

ارسان و بهزادم که اصال تو باغ نبودن .  برگردوندمو دوباره بهشون نگاه کردمسرمو
 کردم که هردوشون به طرفم ی   تک سرفه انی همیو هنوز متوجه ما نشده بودن برا

  برگشتنو و بهزاد گفت
  

  ن؟یینجای شما ا-بهزاد
  

   کردو گفتنیلی منو آی به سرتا پای از اون نگاهبعد
  

  . هاشهی مری د8ساعت .... ن؟یدی شما چرا هنوز حاضر نش-بهزاد
  
  م؟یمگه کجا قراره بر-
  

  .دی زود حاضر شنیبر... رونی شام ببرتمون بخوادی آقا ارسان گل م-بهزاد
  

   خودم جمع کردمو با اخم گفتمی تودستامو
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  .نی برنی پاشنییخوایشما م.. امیمن نم-
  

   گفتنیلی از جاش بلند شدو به طرفم اومدو دستمو گرفتو رو به آبهزاد
  

  . تو برو حاضر شو-بهزاد
  

   سمت اتاقم گفتبردمی که می از اون رو به من کردو در حالبعد
  

  . کارت دارمنجای اای شمام ب-بهزاد
  

   اتاقو درو بستو به سمتم برگشتو گفتی برد تومنو
  

  ؟یای بیخوای نمیاسه چ و-بهزاد
  
  .خوادیچون دلم نم-
  

   گفتم زاشتمی مشیشونی که دستمو رو پی رفتم و در حالجلوتر
  
 نکنه بهت ای ؟ی شدی بهت داده  که رازیچ.. یتو چت شده اصال؟ تبم که ندار-
   رشوه داده؟شنهادیپ

  
ه و  گفته به خودمون مربوطی داده و چیاون که چ...  چرت نگونقدی اسنای -بهزاد
  .می برمییخوایاالنم زود حاضر شو که م... ومدهی به تو نشمیفضول

  
  مگه زوره؟.. امیگفتم که نم-
  

 تو اتاق تا هم خودم آماده امی دوباره مگهی دقهیده دق.. یای بدی بله زوره با-بهزاد
  .انهی ی تو آماده هستنمیبشم و هم بب
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 که درو بست محکم نیحض ابه م. رونی بعد از اون رفت سمت درو از اتاق رفت بو
   گفتمنیپامو زدم زم

  
  .امی بخوامیمن نم-
  

   گفتروزمندانهی لحن پهی بهزاد دوباره درو باز کردو سرشو آورد داخلو با که
  

  . های خوشگل کن-بهزاد
  

 ادیاز حرص ز.  درو بستعی در آوردمو پرت کردم سمتش که سرمویی دمپامنم
  .رو رفتم سمت کمدم تا حاضرشم با پام پرت کردم سمت دگممی دییدمپا

  
 از کمدم اوردم دی شلوار چسب سفهی با دیرسی تا زانوم مشی که بلندی سارافان آبهی
 نباشه پالتو ازی تا نمی سارافانم پوشری زدمی بلوز بافت سفهی. تا بپوشمشونرونیب

  .بپوشم
  

ردمو بعد  توالتم نشستمو موهامو فرق کج کزی پشت مدمی که لباسامو پوشنی بعد از ا
 کم کرمم به صورتم زدمو از هی ذره برق لب با هی.  گرد جمعشون کردمرهی گهیبا 

 دممی سففی برداشتمو سرم کردمو کدمی سف-ی آبی روسرهی. جام بلند شدم
  .برداشتمو رفتم سمت در اتاق

  
 صورتم ی متریلی ممی نی وحشتناک توی چهره هی که درو باز کردم نی محض ابه
 رفتم عقب که دستشو برد پشت سرشو کم کم اون دموی بلند کشیلیخ غی جهی. دمید

  .نییچهره اومد پا
  

 بعد از اون سرمو کردمی لحظه همونطور داشتم به اون ماسک وحشتناک نگاه مچند
 کردی لبخند بزرگ نگام مهی بهزاد که داشت با تمسخر و یآوردم باال و به چهره 

  .نگاه کردم
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 به بهزاد ی پس گردنهی که  یدمو رفتم جلوترو در حال ذره خودمو جمع وجور کرهی
   گفتزدمیم
  
  ...شتویببند اون ن...مرض-
  
   بود اومد جلو گفتستادهی تر از اتاق من وانوری ذره اهی کار من ارسان که نی ابا
  

  ش؟یزنی میواسه چ... ااااااااااا-ارسان
  
 برگشتم نی همی بشر بگه به توووووووووووووچه خب برانی آخه به استی نیکی

  طرفشو گفتم
  
   داره؟یاشکال.. چون دوست داشتم-
  

   گفتستادوی من واکی اومد جلوترو نزدارسان
  

 منم دی پس باشی کارش زدنی اگه به خاطر ایول..  اشکال نداره ادی نه ز-ارسان
  .ی کنهیتنب
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟ی چیعنی-
  

 هی  پس اگر قراره تنبمیبا هم انجام داد کارو منو بهزاد نی که انی ایعنی -ارسان
  .ی کنهی منم تنبدی بامیبش
  
   بزنم؟ی به شمام پس گردننییخوای االن میعنی-
  

  ..قای دق-ارسان
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  .نی نشمونیپش.. زنمایم-
  

  . راحتالتی نه خ-ارسان
  
  ....زنمایجدا م-
  

  .... بزنگمیم..  بابای ا-ارسان
  

.  محکم بهش زدمی پس گردنهی باال و  جملش کامل نشده بود که دستمو بردمهنوز
 رو انجام ی تعارف ندارم بخوام کاریمن با کس. خودش خواست... به من چه خب

  . بهترگهی باشه که دی خصوصا اگه طرفم رازدمیبدم حتما انجام م
  

   گفتمالوندی پشت گردنشو ماوردوی که سرشو باال می در حالارسان
  

  .نخاعم نصف شد به خدا... شته باش دختر ذره انصاف داهیخب ..  اوففف-ارسان
  
  .نخاعتون سالم سالمه.. نینترس-
  

  ؟یکنی منی تو تضم-ارسان
  
   به من داره؟یاصال چه ربط.. رینخ-
  

  .گهی دی کننی تضمدی توام بای خب تو زد-ارسان
  
  . بزن منم زدمی نداره چون خودت گفتیگفتم که به من ربط-
  

به خدا هنوز داره ...  محکم کهنقدری نه ای ول اون که آره خودم گفتم بزن-ارسان
  ...هم پشت گردنم هم صورتم از ظهر.. سوزهیجاش م
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   باال انداختمو گفتمی کامل ، شونه ایالیخی ببا
  
  .. خودتون بودریجفتش تقص-
  

 نگاه کردنشو نداشتم رومو ی چشمام منم که حوصله ی نگفتو زل زد تویچی هارسان
  .کنهی نگام میرکی کرده و داره با ززی چشماشو ردمیدبرگردوندم طرف بهزاد که 

  
  !!!!ه؟یچ-
  

  .ادی زنگ بزن بگو باهامون بنمیاسمی به یراست.. یچی ه-بهزاد
  
 برنامه خوب هی فردا یبزار برا..  کار داشته باشهدی شاشهی که نمینطوریخب هم-
  .رونی بنی با هم بریی دوتانیبچ
  

  .ادیزنگ بزن بگو امشب ب..  نه-بهزاد
  
  .رونی بنی با هم برییبهتره دوتا...  ها بهت گفته باشمشهی بد میلیخ-
  

   گفتعی تا خواست جوابمو بده ارسان سربهزاد
  

 حتما می برمییخوای که مییچون من مطمئنم جا..  بهترهی جورنی نه اتفاقا ا-ارسان
  .ادی خوشش منمیاسمی

  
 و از نیاسمی بگه دمیترسی که منی ایترس برا.  تعجب و ترس برگشتم سمت ارسانبا

  .ادی بشی پدیترسی ازش منیلی که آی اهی و قضشناسهیکجا م
  
  د؟یشناسی از کجا منویاسمی شما دیببخش-
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  . کردهفی تعرانشویبهزاد واسم جر....  جاچی از ه-ارسان
  
 با نای که ای ساعتهی         نی ای تویعنی.  متر باز موندمی حرف ارسان دهنم ننی ابا

 به ارسان شوی شدن که بهزاد راز مهم زنگیمی با هم صمنقدری اکردنی مهم صحبت
 که رازشو بهت کردی لب باز نمیزدی که اگه گردنشو میاونم بهزاد... گفته
  .جلل الخالق...بگه

  
   که بهزاد گفتکردمی گرد شده به ارسان نگاه می داشتم با دهن بازو چشمانطوریهم
  

  . خرمگس نره توش-بهزاد
  
  !!ها-
  
  . توشرهی دهنت بازه خر مگس مگمیم...  ادب بگو جون دلمی ها نه ب-هزادب

  
  .. دوباره هازنمتیبخدا م.. بهزاااااد-
  

 دهنتو باز نگه ندارکه از اون خر مگس گمیم..  گفتمیمگه من چ..  بابای ا-بهزاد
 ی تورهیمw.c  ی تورهی مشتری و بکنهی مزی وزی ومیلیگنده ها که سرش سبز و خ

   گم؟یبد م. ..دهنت
  
  ... کردنتفی توصنی مرض ببرتت با ایا-
  

 که از وسط بهزادو ارسان رد ی درآوردمو درحالفمی کی از توموی از اون گوشبعد
   رو به بهزاد گفتمشدمیم
  
  . زنگ بزنمیاسی به خوامیفعال خفه باش که م-
  

  . رو برداشتی  گرفتم که بعد از سه تا بوق گوشنویاسمی شماره
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  له؟ ب-نیاسمی

  
  ؟یخوب... زمیسالم عز-
  
   معرفت؟ی          بی از ما کردیادیچه عجب ...  خانومسنای سالم -نیاسمی

  
  .گرمی آمارتو مشهیخوبه من هم..  معرفتی بگهی می به کیباز ک-
  
 وگرنه مگه تو یریگی می اون آمارم زورکدونمی که من مییتا اونجا... وا-نیاسمی

  ...اد؟ی مادتیاصال منو 
  

   گفتمدمویخند
  
 یزی چی کارنمیزنگ زدم بب..  بزار واسه بعداتویحاال گله و شکا.. میباشه تسل-

   نه؟ای یدار
  
 نی همی براستادهی پشت سرم وایکی احساس کردم دی حرفم که رسی جانی ابه

 که با دهی داره به حرفامون گوش مستادهی پشت سرم واقای بهزاد دقدمیبرگشتم که د
 تاسف براش تکون دادمو  چون ی از رویمنم سر. ندون نما زد لبخند دهی من دنید

   متوجه نشده بودم گفتمنویاسمیحرف 
  
  . حواسمو پرت کردیلی چون آی دوباره بگشهی مزمی عزدیببخش-
  
  !!؟یواسه چ.. کارمی گفتم ب-نیاسمی

  
  .. ددرمی برمییخوایچه خوب پس زود حاضر شو که م-
  
  کجا؟!!..  ددر-نیاسمی
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   نه؟ای یایم.. .یی جاهی-
  
  ن؟ی برنییخوای میک..  بزنمی دورهی ادی بدم نم-نیاسمی

  
 می برس8 یفکر کنم حدودا.. میفتی راه مگهی دقهی ده دقهی و تا میما که االن حاضر-

  خوبه؟.. اونجا
  
  ..منم تا اون موقع حاضرم...  آره-نیاسمی

  
-ok ...  ؟ی باریکار  
  
  .نمتیبیم.. زمی نه عز-نیاسمی

  
  .یبا... .باشه-
  

با تاسف .  بودستادهی رو قطع کردمو برگشتم سمت بهزاد  که پشت سرم وایگوش
  نگاش کردمو گفتم

  
  . خاک برسر عاشق فضولیا-
  

  انه؟ی ادی شد بالخره میچ...  عفت کالم داشته باشای هو-بهزاد
  
   نه؟ای ادی میدونی نمویدی تو اصال نشنیعنی-
  

   من اومدم تهران؟ی چرا نگفتیراست.وم خواستم از تو بشنیول..  چرا-بهزاد
  
 از ای ی از من بشنوکنهی فرق میلی مثال خ؟یچ....  بشهزی سوپراخواستمی چون م-

  ؟ی اگهیکس د
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 بپرسه یزیواقعا خدانکنه آدم از تو چ.. آقا جان غلط کردم خوبه..  اهههههه-بهزاد

  ... یکنی مشی خوردنش راززیکه به چ
  
  ... هاشهی معطل میاسی گهی دمیبر نیزود باش...آها از اول-
  

 بود اومد جلو ستادهی که بهزاد جوابمو بده ارسان که پشت سر بهزاد وانی از اقبل
  گفت

  
  ... موندهیلیفقط آ.. می وقته حاضریلی ما که خ-ارسان

  
   گفتمرفتمی منیلی که به سمت اتاق آی تکون دادمو در حالیسر

  
  .می مام اومدرونی بنی ببرنویتا شما ماش-
  

  .نی نکنری باشه پس د-ارسان
  

   از اون ارسان رو به بهزاد کردو گفتبعد
  

  .می بر-ارسان
  

 نیلی آدمی بدون در زدن در اتاقشو باز کردم که ددمی که رسنیلی در اتاق آپشت
  .کنهی مشی توالتش نشسته و داره آرازیپشت م

  
  .. شدری دگهی زود باش دیلیآ-
  
 فشوی تا کرفتی که با آرامش به سمت کمدش می از جاش بلند شدو در حالنیلیآ

  برداره گفت
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  ؟ی عجله دارنقدری شده حاال ای چیای بیخواستی تو که نم-نیلیآ
  
  ..یدی با آرامش کاراتو انجام میلیمن عجله ندارم شما خ-
  
   گفتفشی کی توذاشتی مداشتوی برمزشی می از رولشوی که موبای در حالنمیلیآ
  
  .میبر..  حاضرم من..  باشه حاال-نیلیآ
  
 موی سورمه ای    بوت هامی نعیسر.  سمت درمی رفترونوی بمی اومدنیلی هم از اتاق آبا

 رونوی برده بودن بنویارسانو بهزاد ماش. رونی بمی رفتمویپام کردمو درو قفل کرد
  .اونجا منتظرمون بودن

  
 بود 5/8  ساعتیحدودا. می عقب نشستنیلی منو آنی همی جلو نشسته بود برابهزاد

 در آوردمو شمارشو گرفتم که بعد از مویگوش. نیاسمی خوابگاه ی جلومیدیکه رس
  .دوتا بوق خودش جواب داد

  
  ن؟ی دریجلو..  الو-نیاسمی

  
  .ایزود ب.. زیآره عز-
  
  .اومدم..  اومدم-نیاسمی

  
 آروم ی نگاه کردم که با صدانیاسمی قطع کردمو برگشتمو به در خوابگاه یگوش

  گفتیسمتش برگشتم که بهم م به نیلیآ
  
  م؟ی منتظر ک-نیلیآ
  
  .نیاسمی-
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   گفتدوی اخماشو توهم کشنیلیآ
  
   آخه؟ی اون واسه چ-نیلیآ
  
 باش تا ی اخم کردن عادیحاالم به جا.. نجاسای که بهزاد به خاطر اون ادیببخش-
  . وقت ارسان شک نکنههی

  
 از نیاسمی بعد قهی دقهی.  برگردوندمو دوباره به در خوابگاهشون نگاه کردمرومو

 با نیاسمی.  شدو رفت سمتشادهی پنی از ماشعی که بهزاد سررونیخوابگاه اومد ب
 ی روبروقایبهزادم رفت دق.  با دهن باز نگاش کردستادوی بهزاد سرجاش وادنید
 نیاسمی ی به سمتش دراز کرد ولشو بهش گفتو دستی چدونمی نمستادوی وانیاسمی

 بهش گفت یزی چهی که بهزاد  دوباره کردی به بهزاد نگاه مهمونطور داشت با تعجب
  .  از بهت دراومدو باهاش دست دادنیاسمی

  
 در عقبو باز کردو نیاسمی. نی رد شدنو اومد سمت ماشابونی از خیی ازاون دوتابعد

   بلندو با نشاط گفتشستی منیلی که کنار آیدر حال
  
  .ی سالم به همگ-نیاسمی

  
 که نی بعد از انمیاسمی. کردنیب برگشته بودنو داشتن نگاش م بهزاد به عقارسانو

چند لحظه داشت با .  ارسان خشکش زددنیدرو بست به سمت ما برگشت که با د
   که بهزاد گفتکردیتعجب به ارسان نگاه م

  
  . ارسان از خودمونه خجالت نکش-بهزاد

  
دشو جمع و جور  ذره خوهی که ی به خودش اومدو در حالنیاسمی حرف بهزاد نی ابا
   گفتکردیم
  
  ...  بله-نیاسمی
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   دراز کردو گفتنیاسمی زدو دستشو به سمت ی پوزخندارسان

  
  . خوشبختم-ارسان

  
   گفتدادی که با ارسان دست می دستشو جلو بردو در حالنیاسمی

  
  ..نی همچن-نیاسمی

  
 همو نه که اصال از قبل..  جان عمه هاتوننیآره خوشبخت( گفتمی دلم می توی همنم

  .)نیکنی ممی که حاال اظهار خوشبختنیشناختینم
  

 روشن نوی که با هم دست دادن ارسان برگشتو صاف سرجاش نشستو ماشنی از ابعد
   به طرف ما برگشتو گفتنیاسمی. کردو راه افتاد

  
  .. سالم-نیاسمی

  
  .سالم-نیلیآ
  
  . اومد خانومادتونیچه عجب مارو .. کیعل-
  
 بوده نی ماشی توبهی غرهی که نی از ادمیحظه خجالت کش لهی آخه دی ببخش-نیاسمی

  . سالم کردمیو من اونجور
  
  .گهی دیلی آنی همیپسر عمه .. ارسان از خودمونه.. یواسه خجالت بکش-
  
   واقعا؟-نیاسمی

  
   جوابشو دادو گفتنیلی دفعه قبل از من آنیا
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 که مارو تو خونش می نبودیمی چون اگه صممیمی با هم صممیلیاتفاقا خ..  آره-نیلیآ

  ..شهی نمیمی صمی که ارسان با همه کسدی بدوندیالبته خوتون با... دادیراه نم
  
 ی زدم تویکی که با آرنجم زدی حرف مهی داشت با غرور و کنانطوری همنیلیآ

   کارم برگشت طرفم که گفتمنیبا ا. پهلوش
  
  ن؟ی حرف نزنشهی مکنهی سرم درد مزمیعز-
  
.  نگام کردو روشو کرد اونطرفی چپ چپهی نیلیآ... خفهیعنی ی به عبارتنی او
 دنی تا رسگهید.  انداختو صاف سرجاش نشستنیلی به منو آی با تعجب نگاهنیاسمی

 یقی موسی نزد و جز صدای حرفچی هچکسی ببرتمون هخواستی که ارسان مییبه جا
  .ومدی نمنی ماشی تویی صداچی ارسان همیآروم و مال

  
 خونه هی ی بود که ارسان جلو9 ساعت ی و حدودامی راه بودی توی ساعتهی کینزد

   نگه داشت و رو به ما گفتییالیو
  

  .نیی پانییایب.. گهی دمیدی خب رس-ارسان
  

 هی در خونه یجلو. می رفتالی بزرگ ودوی به سمت در سفموی شدادهی پنی از ماشهمه
 ازش  هیدادو بق بود که روز کوه مهرینی ماشهی شبیلی پارک بود که خیسمند مشک

 کردمو رفتم کنار ارسان که داشت جلوتو از ما شتری سرعتمو بنی همی شدن براادهیپ
   گفتمرفتویراه م

  
  ست؟ی مهرداد ننی ماشنیا-
  

   گفتزدی چشمام زل می  که توی به طرفم برگشتو در حالارسان
  

  ... آره خودشه-ارسان
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   گفتمدموی دستامو به کوبی خوشحالبا
  
  نام هستن؟ همشون؟ اویعنی یوا-
  

   ذره اخم کردو ابروهاشو باال دادو گفتهی ارسان
  

  .. آره همه هستن-ارسان
  
 ییهوی چش شد باز؟ اصال پسره انگار نیوا ا.  رفت سمت درو زنگ درو زدعی سرو

 که حاال به من نیلی و آنیاسمی تکون دادمو همراه بهزاد یسر..   ها؟شهی میموج
  .تم رفالی بودن به طرف ودهیرس

  
 هی پای بزرگ جلومون بود که راه و چراغای راه سنگ فرش شده هی می که شدوارد

 که یی تا اونجای ولشدی نمدهی دادیچون شب بود اطراف ز. بلند روشن کرده بود
 ی که با صداکردمی داشتم اطرفو نگاه منطوریهم.  شده بودیمعلوم بود چمن کار

  گفتیبهزاد به خودم اومدم که رو به ما م
  

  ....ی چه قصر قشنگ-بهزاد
  
بهزاد راست ...  که روبرومون بود نگاه کردمی حرف بهزاد برگشتمو به خونه نی ابا
 بای با شکوه بود که تقریلی خیلی عمارت خهی...  خونه قصر بودنی واقعا اگفتیم

 داشت که باشکوه ترش کرده ی شکل داشت و اطراف خونم  نورپردازیسقف گنبد
  ....بود

  
 که ی که ارسان در حالکردمی ملی تحلهی خودم تجزی داشتم خونه رو براورنطی هم
   بود گفتستادهی خونه وای در ورودیجلو

  
  .نیایچقدر آروم م.. گهی دنییای بچه ها ب-ارسان
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 ی درب ورودی که جلویی کردمو  از پله هاشتری حرف ارسان سرعتمونو بنی ابا

  .می وارد خونه شدمویداشت باال اومد
  

 در ی روبرویشدیاز در وارد م.  قشنگ بودیلی خرونشی خونه هم مثل بلداخ
 باال و سمت راست در ی به طبقه خوردی بود که میچی دو تا راه پله مارپیورود
 چرم ی و مبالی خانگینمای با سنچی ا50 ونیزی تلوهی سالن بزرگ بود که هی میورود

همون خونه بزرگ تر قرار ه می بزرگ  توش بود سمت چپشم زی مهی و یقرمز راحت
  .ومدی سروصدا از توش میداشت که صدا

  
 و غزل و ری مهرداد و امدمی دمیوارد سالن که شد. می با هم به همون سمت رفتهمه

 شده بود نشستنو دارن دهی که گرد چی رنگدی مخمل سفی مبالی و الهام و  روماین
 یهمون نشده بودن برا و چون پشتشون به ما بود متوجخندنی مزننویبا هم حرف م

   بلند رو به اونا گفتی ارسان با صدانیهم
  

  ... سالم بر دوستان گل-ارسان
  
 ارسان همه به سمت ما برگشتنو اول از همه مهرداد از جاش بلند شدو اومد ی صدابا

   گوشم گفتی طرفش که بهزاد اومد کنارمو آروم تومیمام رفت. سمت ما
  

  ؟یشناسی مناروی تو ا-بهزاد
  
  .. کوهمی که با هم رفتنییره هموناآ-
  

  .. آها-بهزاد
  

   اول از همه با ارسان دست دادو گفتدوی بهمون رسمهرداد
  

  ق؟ی رفی چطور-مهرداد
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   با لبخند زد به شونه مهردادو گفتارسان

  
  .میرسی شما که نمهی به خوب-ارسان

  
 نمیلیبا آ.  بود ستادهی که کنار ارسان وانیلی تکون دادو رفت سمت آی سرمهرداد

  . بهزادنویاسمی کردو اومد سمت منو یاحوال پرس
  

   اومد طرف منو باهام دست دادو گفتاول
  

   احواالت؟-مهرداد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  ن؟یشما خوب.. ممنونم-
  

   ...گهی دمی باشی عالدی ما که بانی شما که خوب باش-مهرداد
  
  ...یمرس-
  

   بود کردو گفتستادهی به بهزاد که کنار وای از اون نگاهبعد
  

  ؟ینی نمکی معرف-مهرداد
  

   آوردمو به بهزاد اشاره کردمو رو به مهرداد گفتمرونی دستمو از دست مهرداد بمنم
  
  ... بهزادمیی دا-
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

301

 بودو دستش تو دست بهزاد بود ستادهی که کنار بهزاد وانیاسمی بعد از اون به و
  اشاره کردمو گفتم

  
  .امزد بهزادن.. زهیچ.. شونمیا.. شونمیا-
  
 یبهزادم لباشو رو.  حرص برگشت طرفمو نگام کردتوی با عصباننیاسمی حرفم نی ابا

 ما تعجب کرده بود دستشو به سمت یمهراد که از حالت ها.  تا نخندهدادیهم فشار م
  بهزاد دراز کردو گفت

  
  . خوشبختم-مهرداد

  
   گفت صداش بود با مهرداد دست دادوی که توی با ته خنده ابهزادم

  
  .نی همچن-بهزاد

  
   دست داد و رو به هممون گفتنیاسمی بعد از اون با و
  

  . بچه هاشی پنییایب.. نیستی وانجای همنییخوای تا فردا صبح که نم-مهرداد
  

 احوال یبعد از کل. می از همه ارسان رفت سمت بچه ها و مام هم دنبالش رفتاول
 می طرف نشستهیما دخترا . میت نشسی معمولی و خوش آمد گفتن و تعارف هایپرس

  . هم نشسته بودنشی ما پیپسرام روبرو
  

   کنار من نشسته بود با لبخند رو به من کردو گفتقای که دقغزل
  

   چه خبر خانوم؟-غزل
  

   گفتمنداختمی هم می که پامو روی زدمو در حالیلبخند
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   بال؟گذرهی خوش میاز شما چه خبر؟ دوران نامزد.. یسالمت-
  

   گفتدوی خندغزل
  

  .یفهمینوبت خودتم که برسه م.. دهی حال منقدی اوف نگو ا-غزل
  
   گفتمدموی کشی حسرت آهبا
  
 رو یکی لتونی کو شوور؟ حاال شما تو فامیول... خدا از دهنت بشنوه خواهر-

  . بهتر بودیلی خمی که اونم نداشتمی داریی پسره داهی ای ؟ ما از دار دنی ما چیداشت
  

   چرا ؟-غزل
  
 دی بار ازمن پرسهی شهیباورت م...  بس که سوسولهارزهی ده قرونم نمافشی قچون-

  ه؟ی چملی رنیمارک بهتر
  

   با تعجب گفت دیخندی که می در حالغزل
  

  ؟ی جد-غزل
  
 اسممون بود شمس الملوک می خواهر اگه ما شانس داشتیا... ینه پس شوخ-

  ...سلطان
  

   نشسته بود گفتنیاسمی که کنار نیلی تا خواست جوبمو بده آغزل
  
  .می همه با هم باشنجای انییایب...  شما دوتا باهم نیگی میچ.. سنای-
  

 اونورتر از یکمی و الهام که نیاسمی نویلی سمت آمی رفتموی تکون دادی غزل سرمنو
 کشی بود که ی خالی و کنارشون دوتا صندلزدنیما نشسته بودنو داشتن حرف م
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 که غزل دستمو نمیخواستم برم کنار الهام بش. ان کنار ارسشمیکیکنار الهام بود 
   گفتکردی اشاره می صندلیکی که به اون یگرفتو در حال

  
  . اونجادیی شما بفرما-غزل

  
  ا چرا آخه؟-
  

  . کوچولوهی هیرتی چون من آقامون غ-غزل
  

   تو سر غزل گفتمزدمی که آروم می در حالمنم
  
  . بدبختلی شوهر ذلیا-
  

 با اکراه روش مویمنم رفتم سمت صندل.  نشستیصندل ی رفت رودوی خندغزل
  نشستم که با نشستن من ارسان به طرفم برگشتو نگام کرد بعد از چند لحظه گفت

  
  ه؟ی خب حاال نظرت چ-ارسان

  
  در مورد؟-
  

  ؟یبخشی من؟ مدنی بخش-ارسان
  

   نازک کردمو گفتمی چشمپشت
  
  .نی بگزره بعد بپرسقهیبزار دودق-
  

.  که کنارم نشسته بود مشغول صحبت شدمنیاسمی برگردوندمو با  از اون روموبعد
  .می بلند بهزاد همه به طرفش برگشتی چقدر گذشته بود که با صدادونمینم
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  .رهی بچه ها من حوصلم داره سر م-بهزاد
  
  . کم کن تا سر نرهرشویخب ز-
  
  
  
  
  
  
  

   ادامو درآوردو گفتبهزاد
  

 مثل ی طورنی اهی چمی بکنی کارهی با هم نییای که بنهیمنظورم ا...  خوشمزه-بهزاد
  ..می شدمیتی جنسکی خونه تازه تفکی تومیدی چپرمردای پرزنیپ

  
   زد به شونه بهزادو گفتیکی که کنار بهزاد نشسته بود مهرداد

  
 مخ ی فک زدنجای از بس که ارنشی گل بگی قربون اون دهنت که الهی آ-مهرداد

خب داداش من چون جنبه ... هیتی جنسکی تفک چراگهیتازه آقا م.. یمارو خورد
 ی بس که منو انگولک کردی من نشستشیبه خدا از اون موقع که پ... گهی دیندار

  .....تمام بدنم درد گرفته 
  
   به مهرداد کردو گفتی نگاه چپکهی بهزاد دموی حرف مهرداد همه خندنی ابا
  

  . خودمون باشهنی مگه قرار نبود بم؟ی داشت-بهزاد
  

   لبش بود با عشوه گفتی روحی لبخند ملهی ی در حالدادمهر
  

  ... بگم که  منو تو با همی به کسدی رفت نباادمی.. زمی آخ ببخشد عز-مهرداد
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 بلند ی آخر حرفشو به بهزاد چشمک زد که باعث شد با همه     با صداقسمت

  .میبخند
  

 که ی در حال گوششو گرفتوکردی که با حرص به مهرداد نگاه می در حالبهزادم
   گفتدیکشیمحکم م

  
   ی زبون نداشتنقدیتو که ا. گهی دهنو دنیببند ا...  حناقی ا-بهزاد

  
   در جواب بهزاد گفتدیخندی که می در حالارسان

  
 االن که ی من خنثاش کرده بودم ولی بود ولینطوری از اول همنی نه بابا ا-ارسان
  .. باز فعال شدهدهیتورو د

  
 که یسف تکون دادو گوش مهردادو ول کردو مهردادم در حال تای از روی سربهزاد

   نازک کردو رو به بهزاد گفتیگوششو گرفته بود پشت چشم
  

  ...زمی عزی خشننقدی ادونستمینم ... شی ا-مهرداد
  

   کردو گفتدیخندی از اون رو به ارسان که هنوزم داشت مبعد
  

مهرمم تا قرون آخر .. شوری برمیاگه فردا نرفتم طالقمو ازت بگ...  کوفت-مهرداد
  ... فرهنگی         بتی تربی بتی شخصی بگرمیازت م

  
. ومدی بودن اشک از چشماشون مدهی مهرداد همه از بس خندی حرفا اداهااز

   به مهرداد زدو گفتی پس گردنکی اوردویآخرسر بهزاد طاقت ن
  

  ...رسمایساکت باش وگرنه شب به خدمتت م... ی هووووووووووو-بهزاد
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   به خودش گرفتو گفتی مظلومی حرف بهزاد مهرداد چهره نی ابا
  
  
  

  .. ی خوشگلویفی و نحیفی ظرنی منه به ااد؟ی دلت م-مهرداد
  

 گهیبهزاد که د.  کردو چندبار پلکاشو با ناز به هم زدیکوری سرشو با عشوه بعد
 غی جهی جوش آورده بود از جاش بلند شدو رفت طرف مهرداد که مهردادم یلیخ

 دیی نکردو دویبهزادم نامرد.  رفت سمت دردوی مبل پری از رودویزنونه بلند کش
  .دنبالش

  
 ینطوری   بچه هام همهی بودم دلم درد گرفته بود و فکر کنم بقدهی که از بس خندمن

  . دالشون گذاشته بودنیبودن چون دستاشونو رو
  

   گفتمای از چند لحظه که  خنده هامون تموم شد نبعد
  
 بهزادم اومده گهیمهرداد کم بود حاال که د..  کارت نکنهیرسان خدابگم چ ا-ماین

  . از خندهگهی دمیری بمدیبا
  

   تازه کردو گفتی مبل جابجا شدو نفسی روارسان
  

  .... آدم شدهی مهرداد گور به گورنی اکردمی بابا به خدا من فکر م-ارسان
  
  .. درصد اون آدم بشههی هه تو فکر کن -ماین

  
  گفتی مومدی مهرداد اومد که به سمت ما مغی جی لحظه صدا همونکه
  

  . رم کردهمیشو... دی توروخدا به دادم برس-مهرداد
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 دستشو انداخت درو ستادوی که مهرداد وارد سالن شد اومد پشت من وانی محض ابه

  گردنمو گفت
  

  . رم کردهتییدا...  دستم به دامنتسنای -مهرداد
  

   دستشو از دور گردنم باز کنم گفتمکردمی می سعودمیخندی که می در حالمنم
  
  .شوور خودته خودتم جمعش کن... به من چه خب-
  

   وارد سالن شدو به طرف من اومدو گفتزدی که نفس نفس می در حالبهزاد
  

به خدا دست منو از پشت ..  که ی پاره اشی که چه آتیدونی نمسنای ی وا-بهزاد
  .یبسته تو شر

  
  بندن؟ی ملی به من دخارنوی به من پناه مرسنی از راه می هانیچرا ا....... وا
  

   رو به مهرداد گفتستادوی من وای بود دست به کمر جلودهی بهزاد که حاال به ما رس
  

  ... کتکتو بخور برورونی بای آدم بی مثل بچه -بهزاد
  

 مبل نشستو ی  دسته ی دفعه اومد رونی دستشو از دور گردن آزاد کردو امهرداد
   منوبا لحن بچگونه گفتیتشو انداخت دور شونه دس

  
  ..یزنیتو منو م.. خوامی نم-مهرداد
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   گفتعی بهزاد خواست جواب مهردادو بده ارسان با حرص سرتا
  

  .ی کردی مسخره بازی هر چگهیبسه د..  مهرداد-ارسان
  
ه  ارسان که بی نسبتا عصبانی با تعجب به چهره موی حرف ارسان همه برگشتنی ابا

 من باز یمهرداد آروم دستشو از دور شونه .می نگاه کردکردیمنو مهرداد نگاه م
   گفتستادویکردو صاف سرجاش وا

  
  . بهزادم اعصابت خرابتره که بردار مننیتو که از ا....  چشم -مهرداد

  
   به ابروهاش انداختو گفتینی چارسان

  
  ..لومون خشک شدا گ؟ی کنییرای از ما پذیخواینم....  خب حاالیلی خ-ارسان

  
 که لبخند یبهزادم در حال.  تکون دادو رفت سمت آشپزخونهی سرچارمی بمهرداد

 بهزادو ارسان چشون ستیمعلوم ن....  لبش بود رفت سرجاش نشستی روکیکوچ
 از نمی اقهی شدن بهزاد در دودقیاون از راز... کننی رفتار مانهی موذنقدریشده که ا
 من که یول... کردمی گوش ماش کشی خونه؟ این تو به هم گفتی چیعنی. لبخندش

  ....شهی می بهزاد رازدونستمینم
  

 شربت دستش بود وارد سالن شدو به ینی سهی که ی از چند لحظه مهرداد در حالبعد
  .همه تعارف کرد

  
 رو به شستی مبل می که روی که همه شربتاشونو برداشتن مهرداد در حالنی از ابعد

   گفتریام
  

   افتادم االن؟ی کادی یدونیم.. ریام -مهرداد
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 تکون داد که مهرداد  ی ندونستن سری از روخوردی که شربتشو می در حالریام
  دوباره گفت 

  
 بنده خدا ادته؟ی می کردتشی چقدر اذری بخادشی.... یمی استاد رحادی -مهرداد
  . چقدر از دست ما حرص خوردمی که امتحان داشتی  اولیجلسه 

  
   گفتزوی می شربتشو گذاشت رویال خوانی لریام
  
  .میدیچقدر خند... ری بخادشی آره -ریام
  
   دفعه الهام به حرف اومدو گفتنیا

  
  ... خبدی کنفی مام تعری براری ام-الهام

  
  . کنهفیبه مهرداد بگو تعر.. کنمی نمفی من که خوب تعر-ریام
  

   دفعه برگشت طرف مهردادو گفتنی االهام
  

  ...گهی مهرداد بگو د-الهام
  

  . باشه-مهرداد
  

   مبل جابجا شدو گفتی روکمی شوی کنارزی می از اون شربتشو گذاشت روبعد
  

 مای ارسان و نموی فقط بودری کالسمون منو امهی  که می ترم سه دانشگاه بود-مهرداد
 که فوق العاده قد بودو می داشتیمی استاد رحهی... کالساشون از ما جدا بود
 سخت یلی از سواالش خیکی از امتحاناش یکیسر جلسه .. .امتحانشم به شدت سخت

 جرو یخالصه با کل...  خرخونری امنی جواب  بده اال اتونستی نمچکسیو بودو ه
 کردم از شی که کنار من نشسته بود رازروی امگهی دزیبحث و فحش لگد و هزار تا چ
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 که از نی از ا بعدرمیام..  بچه ها بلوتوث کنهی و برارهیجواب همون سوال عکس بگ
 ستادی کالس وارونیجوابش عکس گرفت از جاش بلند شدو برگشو دادو رفت ب

  ... ما بلوتوث کردن اما از شانس گندمون بلتوث استادم روشن بودیبراوشروع کرد 
  
 که ی مهردادم در حالدنی گفتن و خندییییی ای همه دی حرفش که رسی جانی ابه

   لبش بود ادامه داد یلبخند رو
  

 زنگ ی صداییهوی چند نفر بلوتوث کرده بود که ی برادونمی خالصه نم-ردادمه
 ی صدای کمینی ببمیکنی اونورو نگاه منوری ای در اومد حاال مام هیکیبلوتوث 

 صفحشو نگاه کرد گفت ی درآوردو روشوی استاد گوشییهوی کم نکرده که لشویموبا
 بعد از اون رفت سمت درو اشم ی براشنی میبی دارن امداد غای بعضنمیبیبه به م

 زده و هی تکواری دستشه به دلشی که موبای در حالری امدی بازش کرد که دییهوی
  ....کنهی بچه ها بلوتوث میداره تند برا

  
   ادامه نداد که الهام گفتگهی دادو دهی به مبل تکمهرداد

  
   کارتون نکرد؟چی خب بعدش؟ ه-الهام

  
 ی کرد بس که همونیا به شکر خوردمونم رازبه خد!!  کارمون نکرد؟چی ه-مهرداد

 باهامون کنار میی درخونشو از خانومش بخوامی برمیمارو انداخت آخرسر مجبور شد
  .ادیب

  
   گفتدوی خندالهام

  
  ...دی کارا نکننی از اگهی دنی حقتونه تا شما باش-الهام

  
   گفت ری رو به اممهرداد

  
  ...هم نرفته ها جمع کن خواهرتو تا کالمون تو ری ام-مهرداد
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 موی از خاطرهامون گفتنطوری تا موقع شام همگهید.  تکون دادی سردوی خندریام

 سفارش ینی زمبی سوی با ساالد ماکارانتزای و پچی شام مهرداد ساندویبرا. دمیخند
  .داد

  
 خواست برداره و ی تا هر کس هر چدنی چزی می روزاروی همه چری و اممهرداد
 ی پاشم براومدی اما من زورم مزیلند شدونو رفتن سمت مهمه از جاشون ب.بخوره

   گرفتمو گفتمشدوی که داشت از کنارم رد منویلی دست آنیهم
  
  .اری منم بی قربون دستت برایلیآ-
  
   برگشت طرفمو گفتنیلیآ
  
  ن؟ی دارفی خودتون چالق تشرهی چ-نیلیآ
  
   اریب... گهی نکن دتیا اذ-
  
  
  
   گفتدوی کشرونیتم ب دسی با حرص دستشو از تونیلیآ
  
 رتی زی  وقت از جات بلند نشو چون ممکنه   تخم مرغاهیتو ..  خب یلی خ-نیلیآ

  .جوجه نشن
  

 یواستی که مخیهر کار..  بودینطوری همشهی همنیلیآ.  تکون دادمی و سردمیخند
  .کردی قبلش خوب غرراشو می ولدادیبرات انجام م
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 بشقاب دستش بود اومد سمت منو  که دوتای از چند لحظه ارسان در حالبعد
 کهی داشتو چندتا تینی زمبی عالمه  سهی از بشقابارو که یکیسرجاش نشست بعد 

   داشتو به سمت من  گرفتو گفتی  با ساالد ماکارونتزایپ
  

  ...ای ب-ارسان
  
   تعجب برگشتم طرفشو گفتمبا
  
  مال منه؟-
  

  .گهی درشیبگ..  نه پس هردوتا بشقاب مال خودمه-ارسان
  
  .ارهی گفتم برام بیلیمن به آ.. ممنون-
  

   رو که روش پر از سس بودو جلوم تکون دادو گفتینی زمبی بشقاب پر از سارسان
  

  ؟ی مطمئن-ارسان
  
  
  

 کردمی ها نگاه مینی زمبی که با حسرت به سی آب دهنمو قورت دادمو در حالمنم
واست بشقابو ببره  تکون دادو تا خیارسان سر.  آوردمنییسرمو به عالمت مثبت پا
بشقابو .  طاقتم تموم شده بودگهی از دستش گرفتم چون دعیسمت خودش بشقابو سر

 کارم نیبا ا.  کردم به خوردنشروع پامو چنگالو از کنارش برداشتمو یگذاشتم رو
  . زدو خودشم شروع کرد به خوردنیارسان لبخند پررنگ

  
 بشقاب اومد هی با نیلیه اونجا آ که من کل غذامو خوردمو تموم کردم تازنی از ابعد

  سمتمو بشقابو جلوم گرفتو گفت
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  . بخورای ب-نیلیآ
  
  .زود بودا.. یاری بگهی ساعت دهی هی ی بزارخواستیم-
  
  .کردمی کار کنم با الهام داشتم صحبت می خب چ-نیلیآ
  
  . غذامو خوردم برگردونشگهیخب منم د-
  
  و گفت کنارم نگاه کردی با تعجب به بشقاب خالنیلیآ
  
  ؟ی برداشتی برات آورد؟ خودت رفتی ک-نیلیآ
  
  .بهزاد برام آورد...ار....نه-
  
   تکون دادو گفتی سرنیلیآ
  
  .خوبه..  آها -نیلیآ
  

 بهش نی ایبرا.  صحبت کردننیاسمی از اون رفت سرجاش نشستو شروع کرد با بعد
وابطش داره  بشه مخصوصا که حاال رنی بدبدمیترسینگفتم ارسان برام آورده چون م

  .  که باز به من بدگمان بشهستی و اصال خوب نشهی خوب منیاسمی
  
دم . می عزم رفتن کردموی بعد از اون همه بلند شدمی خونه مهرداد بود12 ساعت تا

 ستادهی تراس وای که مهرداد که رورونی برفتمیدر من آخر از همه بودمو داشتم م
  گفت روبه من کردی می خدافظهیبودو داشت با بق

  
  .ی خوشحال شدم اومدیلی خ-مهرداد

  
   زدمو گفتم یلبخند
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  .نطوریمنم هم.. ممنون-
  

   دستشو به سمت من دراز کردو گفتمهردادم
  

  .نمتی بازم ببدوارمی ام-مهرداد
  

   دستشو فشردم و گفتممنم
  
  .نیهمچن-
  
 ی که نذاشت و همونطور زل زد توارمی برونی دستش بی خواستم دستمو از توو

 یبعد از چند لحظه دستمو ول کردو در حال.  منم با تعجب نگاش کردمچشمام
   آورد گفتی در مبشی جی از توشویگوش

  
   داشته باشم؟توی شماره گوششهی م-مهرداد

  
  0915....آره-
  

   کرد گفتوی سشی که شمارمو توگوشنی از ابعد
  

  .فتهی شمارم بزنمی بهت تک م-مهرداد
  
  ریبخشب ...  بودیشب خوب..... باشه-
  

   پلک زدو گفتی بار به آرومهی زدو ی لبخند گرممهردادم
  

  .ری شب بخ-مهرداد
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 پله ها نیی بهزاد ارسان پادمی رو دستم جابجا کردمو رفتم سمت پله ها که دفمویک
منم از .ی و بهزادم با کنجکاوتیالبته ارسان با عصابن. کننی دارن نگام مستادنیوا

 یکمی که نیلی و آنیاسمیکه بهشون توجه کنم با  نی اومدمو بدون انییپله ها پا
  . سمت درمی رفتدنیخندی مکردنویم بودنو داشتن صحبت ستادهیجلوتر وا

  
ارسان .  خونهمیدی بود که رس1 ساعت ی حدودامی و رسوندنیاسمی که نی از ابعد

 من مخالفت کردمو بهزادو برم ی که بهزاد بره خونه اون بخوابه ولکردیاصرار م
.  لباسامو عوض کردمو مسکواک زدمو فتم سمت اتاقمعیسر.   ونه خودمون خیتو

 ی منم تا خواستم بخوام صداد بودو خوابش برده بودهی تختم دراز کشیبهزاد رو
  .فمی از جام بلند شدمو رفتم سمت کی  با خستگنی همی اومد برامی گوشsmsزنگ 

  
.. ی برام نوشته خوب بخواببهی شماره غرهی دمی درآوردم که دفمی کی از تومویگوش

 مهرداده چون دمی ذره که فکر کردم فهمهی نی همی بوده برای کدمیاول نفهم
...  داشتی افتاده بود همخونسکالی ممی گوشی که رویشمارش با اون شماره ا

   منم براش نوشتمنی همیبرا
  
  .... نطوریشمام هم... ممنون-
  
  .دمی تختو گرفتم خوابی رودمی پرعی نشدمو سری اگهی منتظر جواب دگهید
  
  
  
  
  

  . شدمداری جهان از خواب بدی بلند آهنگ تکون تکون امی با صداصبح
  

 قلبم که تند تند ی که دستمو روی از جام بلند شدمو رو تخت نشستمو در حالعیسر
 دهی تخت دراز کشی روی ورهی انهی لبخند موذهی گذاشته بودم به بهزاد که با زدیم

  .بود نگاه کردم
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  ؟ی کندارمی مثل آدم از خواب بیمتونیتو ن-
  

   باال انداختو گفتیی ابروبهزاد
  

  ... نچ-بهزاد
  
  . تو سکته نکردم نمردمی کارانیبخدا اگر من ازدست ا....  کوفت نوچیا-
  

   لبشو به دندون گرفتو گفتبهزاد
  

  . جونییدور جون دا.. ی ه-بهزاد
  
  ؟یکنیکرار م کارور تنی ای هیخب اگه درو از جون واسه چ-
  

   کلشو خاروندو گفتبهزاد
  

 همون دمی فهمای از تو چه پنهون تازگستیاز تو که خدا که پنهون ن..  وا-بهزاد
  . گرفتم ازتای منم تازگوی که تو بهش دچاریمرض

  
   گردنمو کج کردمو با حرص نگاش کردمو گفتمنم

  
  ؟ی کردداری چه دردته که منو از خواب نازم بی بگشهیحاال م-
  
   تخت نشستو گفتی صاف روهزادب

  
  . دانشگاهمی برمییخوای م-بهزاد

  
  !!دانشگاه؟-
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   به ساعت انداختمو گفتمینگاه

  
  .می بری چی پس برا8 االن ساعت ی کالس دارم ول11من امروز ساعت -
  

  .نیاسمی ی برا-بهزاد
  
  م؟ی کار کنی اونجا چمیخب بر-
  

  .گهی که باهاش صحبت کنم دمی بر-بهزاد
  
  ؟ی باهاش صحبت کنی که تو بخوایی؟ آخه اونجا جااونجا-
  

حاال ..  اونجا دنبالمای بشهی کالسم تموم م9 گفت من نیاسمی آره چون خود -بهزاد
  .گهی پاشو منو ببر دی کالس دار11تو که 

  
  ؟ی چی برم دانشگاه ک9من از ساعت -
  

   برم؟ی خب من با چ-بهزاد
  
  .یبا تاکس-
  

  .خوامی منتمیشتازه ما..  کهشهی نم-بهزاد
  
  . بهت بدمنموی باش که من ماشالی خنیبه هم..  عمرا؟یییییییچ-
  

   به خودش گرفتو گفتی مظلومی افهی قبهزاد
  

  .گهی نکن دتی اذسنای  -بهزاد
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  .دمی بهت نمنیفقط گفتم ماش.. کنمی نمیمن کار-
  

   زد به لپشو گفتیکی بهزاد
  

  ..جون من.. رهی تن بمنی ا-بهزاد
  
  .گهی دی کنی منو رازی چه جوری تو که راهو چاهشو بلد.. خبیلیخ-
  

   گفتکردی که لپمو محکم بوس می طرفمو در حالدی حرفم پرنی با ابهزاد
  

  . کاراتو واستنی اکنمیجبران م.. ی مرس-بهزاد
  

   گفتمکردمی که بهزادو از خودم جدا می در حالمنم
  
  .ی کردمی تف مالگهیولم کن د.. باشه-
  
  
  
   شدمو رفتم سمت حموم و در همون حال گفتم جام بلنداز
  
  .می برامی بعد مرمی دوش بگهی رمیمن م-
  

  .ایفقط زود ب..  باشه-بهزاد
  
  .رهی جونت در نمیاسینترس -
  
 ی که موهای در حالدمی که لباسامو پوشنی گرفتمو بعد از ای اقهی دوش ده دقهی

 بهزاد دمیبخورم که د آزاد گذاشته بودم رفتم سمت آشپزخونه تا صبحانه سمویخ
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 نمی بشزیتا خواستم سر م. خورهی نشسته و داره صبحانه مزیحاضرو آماده  پشت م
  گفت

  
  .االن برو حاضر شو..  راه بخوری درست کردم توچی من واست ساندو-بهزاد

  
  .گهی ؟ بزار االن بخورم دیواسه چ-
  

   دستمو گرفتو گفتخشی ی با دستابهزاد
  

  . براتارمیبرو من م...  نه-بهزاد
  
   گفتمگرفتمی دستم می توخشوی ی که دستای تعجب به بهزاد نگاه کردمو در حالبا
  
  ؟ی استرس دارنقدری ایچته تو؟ واسه چ-
  

 از قبل وابستش شتری بیلی من خ؟یاگه قبول نکنه چ.... ستی دست خودم ن-بهزاد
  .شدم

  
   زدمو گفتمی فشردم و لبخند دلگرم کننده ادستشو

  
  .می تر برعی تا سرشمی حاضر مرمیمنم االن م.. و به خدا توکل کننگران نباش -
  

 هی.  تکون داد منم دستشو ول کردمو رفتم سمت اتاقم تا آماده بشمی سربهزاد
 لموی وساعی سردموی پوشی  با مغنعه سورمه ای شلوار کتون مشکهی با ی مشکیمانتو

 ی بهزاد تودمی که درونی از اتاق اومدم بموی     سورمه ای کوله ی توختمیر
  .خورهی می و داره چاستادهیآشپزخونه وا

  
  .بهزاد-
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 ی روزهی برشی ذره از چاهی به سمتم برگشت که باعث شد عی من سری صدابا
  . لباسش

  
  ... آخ-بهزاد

  
  ..  ذره آروم باش خبهی....یوا
  

   گفتزفتی و به سمت اتاقم مشدی که از کنارم رد می در حالبهزاد
  

  . عوض کردمو اومدمنوی منم ای روشن کننوی ماشیو بر تا ت-بهزاد
  
  .باشه-
  
داشتم به سمت . رونی رفتم بدموی پوشموی مشکی های سمت در رفتمو کتونبه

 و ی مشکشرتی با تی آبنی که شلوار جی ارسان در حالدمی که درفتمی منگیپارک
 چهرش یابی سرگرم ارزنقدریمنم ا.  سمت پله هاادی تنشه دارم می چرم مشکیبارون

 چی پام پنیی پاامی  ها بپله از خواستمی که می شده که موقعی چدونمیبودم که نم
 ی دور بدنم حلقه شد و بعد از اون صدایکی ی که دستاافتادمیخوردو داشتم م

  گفتی مکردی که نگام می که در حالدمیارسانو شن
  

   حواست کجاست؟-ارسان
  

   خودمو جمع و جور کردمو گفتمیکمی منم
  
  . خوردچی شد پام پی چدونمینم-
  
  با تعجب برگشتم طرفشو گفتم .  خواستم خودمو بکشم کنار که ارسان ولم نکردو
  
  .من خوبم-
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 ی ذره دستشو    محکم تر کرد منم براهی نگفتو فقط احساس کردم یچی ارسان هیول
 هی ی و هولش دادم ولنشی سی کنم دستمو گذاشتم رودای که ازدستش نجات پنیا
 ی چدونمی چشماشو با التماس خواستم ولم کنه نمیزل زدم تو.    رم تکون نخوردذ

 ی تونقدیا..  کرد به تند زدنروعقلبم ش.  غرق شدمشی مشکی چشمایشد که منم تو
.. کردمی و فقط نگاش مخوردمی نمی تکونچیعمق چشماش غرق شده بودم که ه

  .... کردیم م نگاکردمویفقط نگاش م... پلک بزنمی که حتنیبدون ا
  

 نی جلو که همارتمی بشتری کمرم حرکت دادو خواست بی ذره دستشو روهی ارسان
 بود محکم نشی سیهمونطور که دستم رو... امیحرکتش باعث شد من به خودم ب

  .هولش دادم
  
  
  
 و در نگی رفتم سمت پارکعی دفعه رفت عقبو دستش از دور کمرم باز شد منم سرنیا

 که ی عقبو در حالیکولمو پرت کردم صندل. نی ماشیستم تو باز کردمو نشنویماش
  ...دیکوبی وار موانهی قلبم که هنوزم داشت دی دستمو گذاشتم روزمینفس نفس م

  
 شد؟ ینطوریاصال چرا ارسان ا....  شدمینطوری ای چی چم شده بود؟ برامن

 نیی قطره اشک از گوشه چشمم پاهی کرد؟ ی جورنی ای چیارسان کوه غرور برا
.. کنه؟ی می فکری باشه چدهی مارو دنیلیاگه آ..  شد؟ی جورنی چرا اایخدا.. افتاد
 خواهش ایخدا... فتهی نتفاقا انی از اگهی کمکم کن تا دکنمیخواهش م... نهایخدا

 دیبا... فتهی اتفاق بنی ادینبا.. کنهی بد می فکرانهیاگه خواهرم مارو بب.. اگه.. کنمیم
 اتفاق نی اگهی دخوامی اگه منهیآره هم..  ارسانیم جلو بعد مثل سنگ باشنیاز ا

  .... کارو بکنمنی همدیتکرار نشه با
  

منم .  شدنی که بهزاد درو باز کردو سوار ماشزدمی داشتم با خودم حرف منطوریهم
  .  روشن کردمو راه افتادمنوی اشکامو پاک کردمو ماشعیسر
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 یلی راه هم من هم بهزاد خیتو.ادی بودو معلوم بود حتما بارون می امروز ابرهوا
 شدم ادهی پنی که از ماشنی همدمی رسی وقتی ولمیزدی نمی حرفموی فکر بودیتو

 باهاش برخورد کنم تا ی عادی مسئله هی بهش فکر نکنم و مثل گهی گرفتم دمیتصم
  .اعصابم خورد نشه

  
  
  

  . شدادهیپ نی بهزادم از ماشدمی بستمو خواستم برم سمت دانشگاه که دنوی ماشدر
  
  تو کجا؟-
  

  .نیاسمی دنبال امی بخوامی م-بهزاد
  
  ..گهی دارمشی مرمی من خودم منیتو بش.. نه-
  

 شرتی تهی که لباساشو که ی بستو در حالنوی بدون توجه به حرف من در ماشبهزاد
 اومد کردی پررنگ بود مرتب می آبنی شلوار جهی کت اسپرت و کرم و هی با دیسف

  سمت منو گفت
  

  .امی بخوامی نه خودمم م-ادبهز
  

...  سمت دانشگاهمی قفل کردمو با هم رفتموتی با رنوی تکون دادمو ماشیسر
 رفتم سمت مویبا هم وارد دانشگاه شد. هیرتی غیلیبچمون خ.. گهی کنم دکارشیچ

  . یساختمون دندون پزشک
  

 آخه  دنکری با تعجب بهم نگاه مگشتنوی برمشدنی از پسرا که از کنارمون رد میبعض
 پسر هی غد و اخمو بودم حاال که منو با یلی دانشگاه مخصوصا نسبت به پسرا خیتو

  . تعجب داشتی جایلی  براشون خدنیدیجوونو خوشگل م
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 ی نشسته برامکتی نی اونور تر روکمی  نیاسمی  دمی که دمی ساختمون بودیکاینزد
   بهزادو گفتمی آروم زد به شونه نیهم
  
  .اونجاس یاسی..... بهزاد-
  

 در آوردمو در نوی ماشچییمنم سو.  نگاه کرددادمی که نشونش می برگشتو طرفبهزاد
   گفتمگرفتمشی که به سمت بهزاد میحال

  
  . و به خدا توکل کنی کن آروم باشیسع-
  

   گفتگرفتی و ازم مچیی که سوی برگشت طرفمو در حالبهزاد
  

  ... ی مرس-بهزاد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .برو..  منتظرش نزارنی از اشتریب-
  

 بهزاد از جاش بلند دنی با دنیاسمی. نیاسمی رفت سمت دوی کشیقی نفس عمبهزاد
 زدو با هم به سمت در دانشگاه ی لبخندی بهش زد بهزادم با نگرانیشدو لبخند

 بعد از اون کردمی چشمم محو بشن داشتم نگاشون می که از جلویتا وقت. رفتن
  .دمی روم دی گنده جلوکلی ههی زدمو تا برگشتم یلبخند

  
 کردمو راهمو کج ی اخمدنشیبا د. دمی رو دی شمسائنایسرمو که آوردم باال س

  کردمو خواستم برم که گفت
  
  ؟ی لنگه دوستتیکی تو هم یدی حاال د-نایس
  
   اخم برگشتم طرفشو گفتمبا
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  !منظور؟-
  
وم قرار  طرفمو درست روبرگشتی که برمی کردو در حالبشی دستاشو تو جنایس
   گفتگرفتیم
  
پس ..  دانشگاه ی اومده بودپی که امروز با پسر خوشتنیفقط مثل ا... یچی ه-نایس
  .ی سر داشتری زیکی نگو یزاشتی نبوده که پسرا محل نمخودیب

  
   هم قالب کردمو گفتمی زدمو دستامو تویپوزخند

  
   شده؟تی حسوده؟یچ-
  
 االن صدتا دختر برام غش نیمن اگه بخوام هم.. عمرا.. ؟ههی حسود؟ی چ-نایس
  .شهی که االن داره از کنارم رد مینی مثل همکننیم
  

 با ی جورهیدختره . گفتیراست م.  نگاه کردمگفتی که می و به اون دختربرگشتم
 ری نگاه تحقکردمی من که داشتم نگاش مدنی که نگو که با دکردیعشوه ناز نگاش م

   تاسف تکون دادمو گفتمیز رو ایسر.  بهم انداختو سرشو برگردوندیزیآم
  
 با دوننی سادن که نمنقدی اای مثل خودت نیکی ای دخترا نیا..  بهت گفتمشمیدفعه پ-

  . طرفنی اوانهیچه د
  
 حس ی تو اون دوستت چشمتون دنبالمه از رودونمی آخه جوجه من که م-نایس

  .نیکنی کارا منی انی دارتونیحسادت زنانگ
  
 نوی ایول... االیما چشممون دنبال توه؟ چه خوابا و خ...  بچه پرویاوه اوه نچا-

 دی اون موقع شامی شدیابونی رنگارنگت خی روز مثل دوست دختراهیبدون اگه 
  . دنبالت شازده پسرمییایب
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 یی جاهاهی وقت فراموش نکن که بالخره توام چی هنوی ایول..  باشه تو بگو-نایس

  .. کارات خانوم فرهمندی تویدی میسوت
  
  ..ی شمسائی آقاستی نبیزو برجوانان عآر-
  

   به سرتاپاش انداختمو گفتمیزی آمری از اون نگاه تحقبعد
  
چون به هر ..  دانشگاه مزاحم نشو ی تویتونی نمدونمی که میدرضمن اگر تونست-

روز ... ننی مثل تو ببیکی مثل منو و با یتی باشخصنی خانم به استیحال خوب ن
  .خوش

  
 یرو.  دانشگاه بود نشستمیکای که نزدی پارکیمو رفتم تو دانشگاه خارج شداز

از .  زنگ خوردمی که گوشکردمی نشسته بودمو داشتم به اتفاقات امروز فکر ممکتین
  .نهیلی آدمی در آوردم که دفمی کیتو
  
  .سالم-
  
   تو؟ییکجا..  سالم -نیلیآ
  
  ..دانشگاه-
  
   ...30/9ن که تازه  االی کالس نداشت11مگه تو ساعت ..  اونجا چرا -نیلیآ
  
 ارمشی منم مجبور شدم برونی که برن بنیاسمی دنبال ادی بخواستیآخه بهزاد م-
  .نجایا

  
 ی تویاز االن رفت..  خونه ایخب االن که زوده خودت پاشو ب...  ا چه خوب-نیلیآ

  ؟یدانشگاه که چ
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  . باز سختمه بخوام برگردمستی دستم ننی ماشگهینه د-
  
   کجاست؟نی مگه ماش-نیلیآ
  
  ...گهیدست بهزاده د-
  
  ... جور بشهشونیحاال خداکنه قض..  آها-نیلیآ
  
   جور بشه؟ی شده که دوست داری حاال چی مخالف بویلی تو که خه؟یچ-
  
 از هی دختر خوبیلی آشنا شدم متوجه شدم خشتری بنیاسمی که با شبی آخه د-نیلیآ

  ...ستیه دوست ن با اون دخترگهی که ددمی زبونش کشری از زگمیطرف د
  
  .شهی عوض نمی زود نظرت درمورد کسنقدی الی دلیپس همونه وگرنه تو که ب-
  
  .یستی سرحال نادی زکنمی احساس می چته ؟ خوبسنای.. گهی آره د-نیلیآ
  
  ..نه خوبم-
  
  ؟ی مطمئن-نیلیآ
  
  ...کنهی ذره سرم درد مهیفقط ... آره-
  
   چرا آخه؟-نیلیآ
  
 بزار ی ذره سبزهی ناهار ی برایراست.. شهی خوب مولش کن خودش....  دونمینم-

  . کوکو درست کنمامیکنار تا ب
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 ای نرو کالس بکنهی سرت درد میدیاگه د.. مواظب خودت باش ..  باشه-نیلیآ
  .خونه

  
   چشمام جمع شدو گفتمی اشک توشی همه مهربوننی ااز
  
  .فعال.. نگران نباش.. زمیباشه عز-
  
  .خدافظ..  باشه-نیلیآ
  

 گونم      سر خوردو اومدن ی رویکی یکی رو قطع کردم اشکام ی که گوشنیهم
 نی زمی بارون آروم آروم روی زدو       دونه هایدیآسمون رعدو برق شد. نییپا

 قطره شدوی مدیبارون کم کم داشت شد.. ختمیسرمو باال گرفتمو اشک ر. فرو اومدن
  ...  شده بودیکی بارونو اشکم یها
  
 دیچرا با....  شروع کردم به قدم زدنختمیریشدمو همونطور که اشک م جام بلند از
 انجام ی کارچی هی چی کارو کرد؟ اصال من برانی بشه؟ چرا ارسان اینطوریا

 و باهام قهر برهی از من دل مشه؟ی می اگر خواهرم بفهمه چایخدا.. ایندادم؟ خدا
اگه اون .. همه کسمه.. زمهیاون عز.... تونمینم..  من طاقت ندارمایخدا.. کنهیم

  ...کنمیخواهش م..  ناراحتش کنممی ثانهی به اندازه یپس نزار حت.. ستمینباشه من ن
  
 من همچنان بدون توجه ی شده بود ولدی شدیلی بارون خی ولکردمی نمهی گرگهید

 یچی چون صبحم هکردمی میدیاحساس ضعف شد.... زدمیبه بارون داشتم قدم م
 یسیلباسام از خ...  کرده بودخیدستو پام ... رفتی میاهی سچشام.... نخورده بودم

 نی آخری که تورونی از پارک برم بخواستمیم..... بودندهی کامال به تنم چسپادیز
  ....دمی نفهمیچی هگهی رفتو دیاهیلحظه لرزم گرفتو چشام س
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تار اول ....  باز کردمنموی سنگی دهنم کم کم پلکای تلخادوی زی احساس تشنگبا
 اتاق یتو. دمی واضح دزوی بهترو شدو همه چدمی بعد از چند لحظه دی ولدمیدیم

به ....  پنجره بودهی کنارم بودم که که آخر اتاق ی رنگ  با دوتا تخت خالدیسف
 سرم و گلوم به شدت درد ی ولد سرم وصل بودو لباسامم عوض شده بوهیدستمم 

  .کردیم
  

 پرستار که روپوش هی که در اتاق باز شدو دمکری می داشتم اطرافمو بررسهمونطور
   باز من گفتی چشمادنی داشت وارد اتاق شد و با دیدیسف
  

   خانوم؟ی شدداری بالخره ب-پرستار
  
    گفتمی گرفته ایلی خی خشک شدمو از هم باز کردمو با صدای زحمت لبابه
  
  من کجام؟-
  

 که دستش بود ی ا برگهی توییزای چهی کردوی که سرممو چک می در حالپرستار
   گفتکردی مادداشتی

  
 بارون ری همه زنی ای چی با خودت دختر؟ برایچه کرد.. مارستانی ب-پرستار

   خب؟یستادیوا
  

   جام جابجا شدمو گفتمی ذره توهی توجه به حرف پرستار بدون
  
  ...تشنمه-
  

   زدو گفتی لبخندپرستار
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به همراهات ...یراحت کن استدیاالن با.. هی چون معدت خالشهی فعال نم-پرستار
 بهوش ی کدی از ما پرسی که از اون موقع خواهرت مارو کشت بس که هانی بگمیم
  .ادی چرا بهوش نمادویم
  

 از رفتنش هیهنوز چند ثان... رونی از اون برگشتو رفت سمت درو از اتاق رفت ببعد
 داشت ی که ظاهر آشفته ای در حالنیلی باز شدو آییهوینگذشته بود که  در اتاق 

   گفتی با نگرانستادوی به سمت اومدو کنار تختم اعیسر. شدانی در نمایجلو
  
  زم؟ی عزی خوب-نیلیآ
  

   زدمو گفتمیجونی بلبخند
  
  ...نگران نباش.. آره-
  
   دستمو گرفتو گفتنیلیآ
  
   خب؟ی کردینجوری ای واسه چ-نیلیآ
  
  ؟یدی از کجا فهمتو... گهی به سرم بزنه زده دی وقتیشناسیمنو که م.. ینطوریهم-
  
 و نجای رسوندت اعی و سردتی دی خانومهی ی که همونجا غش کردنی مثل ا-نیلیآ
  . با ما تماس گرفتهعی که سرمارستانمیب

  
 گهید.. نی ذره سرما خوردمو فشارم افتاده همهیمن خوبم فقط ..گهیالزم نبود د-
  . نبودمارستانی به بازین

  
  ... چرک کردهنوساتمی آره فقط س-ارسان
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 اخم کردم که اومد دنشیباد.. ستادهی در وای ارسان جلودمی برگشت که دنیلیآ
   گفتستادیمی که کنار تختم وایجلو در حال

  
  ؟ی بهتر-ارسان

  
   گفتمنیلی توجه با ارسان رو به آبدون

  
  .ی شلوغش کننقدری الزم نبود انی جان من حالم خوبه بنابرایلیآ-
  
 ی براشناختمی جاهارو منی داشتم الهیه وس من نکردم؟ی کار می خب چ-نیلیآ
 مجبور شدم زنگ بزنم به ارسان چون بهزادم اون موقع در دسترس نبود تازه منیه

  .یینجایاالن موفق شدم بهش زنگ بزنمو بگم ا
  
  .ی که بهش خبر بدی رو از قلم ننداختی اگهی کس دنی ذره فکر کن ببهی گمیم-
  
   رومو گفتدی کششتری پتورو بنیلیآ
  
 می حرف زدن با من استراحت کن که سرمت که تموم شد بری به جا-نیلیآ

  .....خونه
  
 بگم چشمامو بستمو به ی اگهی دزی که چنی بدون انی همی براکردی بدنم درد میلیخ
  ...... دوباره خوابم برددهی نکشهیثان
  
  . آروم چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردمزدی که اسممو صدا منیلی آی صدابا
  
  .. خونهمیپاشو بر.. یخواهر.. سنای -نیلیآ
  

   گفتمی دهنمو قورت دادمو به سختآب
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  تموم شد سرمم؟-
  
   گفتکردی همونطور که دستمو نوازش منیلیآ
  
  . هستی ربعهی.. زمی آره عز-نیلیآ
  

   از جام بلند شم گفتمکردمی می که سعی حالدر
  
  ؟ی نکرددارمیپس چرا زودتر ب-
  
  .یشدی نمداری اصال بی ولکنمی مدارتی دارم ب از اون  موقع-نیلیآ
  

   پام نگاه کردم و گفتمنیی تختو به پای رونشستم
  
  کفشام کجاست؟-
  
کفشامو .   گذاشت جلومرونوی تخت کفشامو آورد بری دستمو ول کردو از زنیلیآ

  .رونی از اتاق اومدم بنیلی با کمک آدمویپوش
  
  .میسی وای منتظر تاکستونمی وضع که نمنی چون با ا؟یبه آژانس زنگ زد-
  
  .آژانس چرا؟ ارسان که هست..  نه-نیلیآ
  

   گفتمی و با درموندگنیلی طرف آبرگشتم
  
  مگه اون هنوز نرفته؟-
  
  . سرکارشرهی خونه بعد مبرهیگفت مارو م...  نه طفلک-نیلیآ
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  چرا خب؟ اهههههه-
  
   با تعجب نگاهم کردو گفتنیلیآ
  
 تشکرته که کارو ی بدبخت؟ به جانی با ای داری چه مشکلی بگشهی مسنای -نیلیآ

   کمکمون؟نجای ول کرده اومده اشویزندگ
  
  .منت سر ما گزاشتن.. لطف کردن اومدن...  خب باشهیلیخ-
  
 پله ها کنار نیی  ارسان پامیاز در که خارج شد. می بوددهی رسی به در ورودگهید

 یی چند قطره کوچولو هنوزیبارون بند اومده بود ول.  بودستادهی وانشیماش
   گفتنیلی که آمیرفتی منییاز پله ها پا. ومدیم
  
  باشه؟.. کنمیخواهش م...  نکنی با ارسان جربحث و بدعنقکنمی خواهش م-نیلیآ
  
  .باشه.. اوففف-
  
   قول؟-نیلیآ
  
  ...قول-
  
  .ی مرس-نیلیآ
  
 اول  برداشتوی صندلی ارسان در عقبو باز کردو پالتشو از رومیدی که رسنی ماشبه
 دمی گذاشتمو دراز کشنیلی آی پای سوار شد بعد من سوار شدمو سرمو رونیلیآ

 که درو ببنده نیارسانم قبل از ا. کردمی و ضعف مجهیچون به شدت احساس سرگ
  .  راه افتادی حرفچی هدونپالتشو انداخت رومو درو بست و اومد سوار شدو ب
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 یبرا....  و مردونهمی عطر مالهی ...دیچی پمینی بی عطرش توی از چند لحظه بوبعد
 ی بود برادهی فای بی تر ولنیی پادمی ذره کشهی عطرشو نشنوم پالتوشو ی که بونیا

  . هم گذاشتمی شدمو چشمامو روالشیخی بنیهم
  
 خونه نگی پارکیتو.   چشمامو باز کردمستادی از حرکت وانی که ماشنی احساس ابا

 نی از جام بلند شدمو آروم از ماشردوکی خاموش منوی و ارسان داشت ماشمیبود
 باز شدو نگی که در پارکرفتمی به سمت خونه منیلیداشتم با کمک آ.  شدمادهیپ

 به عی شدو سرادهی پنی از ماشکردو پارک نویبهزاد ماش.  وارد شدننیاسمیبهزادو 
  سمتم اومد و رو به همه سالم کردو گفت

  
   پاره؟شی با خودت آتی کار کردی چ-بهزاد

  
   گرفته گفتمی همون صدابا
  
  .نی بارون موندم همری ذره زهی فقط یچیه-
  

   ؟ی صدا رو دارنی اوی بارون بودری ذره زهی فقط ی اوه اوه مطمئن-بهزاد
  
   بود گفتستادهی بود و کنار بهزاد ادهی که تازه به ما رسنیاسمی

  
  ؟یخوب...  سالم-نیاسمی

  
  .ستمی بدک نیمرس.. سالم -
  
  .گهی تو خونه دمی بریسی وانجای ایخوایال تا ابد که نم خب حا-نیاسمی

  
 که یبهزادو ارسانم در حال.  سمت خونهمی رفتنیاسمی و نیلی تکون دادمو با آیسر

 بردم نیلی آمیوارد خونه که شد. ومدنی پشت سرمون مکردنیآروم با هم صحبت م
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 تخت خوابوند ی که منو رونیبعد از ا.  اتاقمو کمک کرد تا لباسامو عوض کنمیتو
  گفت

  
  ؟یخوای نمی چز-نیلیآ
  
  . گرسنمهیلیخ... چرا-
  
  . برم برات سوپ درست کنمدی خب با-نیلیآ
  
  ؟یتونیم-
  
  . بکنمموی مجبورم تمام سع-نیلیآ
  
  ... به بهزاد بگو درست کنه چون اونیتونیخب اگه نم-
  

   جملم کامل نشده بود که بهزاد وارد اتاق شد و گفتهنوز
  

   بکنم؟دی کار بایچ من -بهزاد
  
   برگشت طرف بهزادو گفتنیلیآ
  
  ؟ی سوپ درست کنسنای ی برایتونی م-نیلیآ
  

 شلوارش بی جی دستاشو توستادویمی من وای که جلوی اومد جلوترو در حالبهزاد
   گفتکردیم
  

   من؟-بهزاد
  
  . ضعف کردمیلیدرست کن که خ.. گهیآره د-
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  کنه؟ی درست نمیلی خب چرا آ-بهزاد

  
  .ستمی خب من بلد ن-نیلیآ
  

  .کنمی مشی کارهی هینجوریباشه حاال که ا..  جدا-بهزاد
  
  .یستینکنه تو هم بلد ن-
  

   درآوردو پشت سرشو خاروندو گفتبشی جی دستشو از توبهزاد
  

  ... نوچ-بهزاد
  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  .ی درست کردی که اون دفعه سوپ به اون خوشمزگیی تو؟یستیتو بلد ن-
  

  .  بهم تقلب رسوندی خب اون دفعه فرح کل-ادبهز
  
   تاسف به هردوشون نگاه کردمو گفتمبا
  
  . هنرایب.. خاک بر سر هردوتون-
  

 خانمو بکنم وگرنه سوپ ی پرستاردی روز باهی که دونستمی بنده نمدی  ببخش-بهزاد
  .ی وقت ضعف نکنهی که شما کردمی هنرام اضافه مهیدرست کردنم به بق

  
   گفتنیلیبشو بدم که آ جواخواستم
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 نمی بپرسم ببنیاسمیبزار از .. نی شما دوتا با هم دعوا کنخوادی خب حاال نم-نیلیآ
  ... نهایاون بلده 

  
بعد از چند لحظه .  صدا زدنویاسمی ستادوی در وای از اون به سمت در رفتو جلوبعد

  دی پرسنیاسمی رو به نیلی و ارسان با هم وارد اتاق شدنو آنیاسمی
  
  ؟ی سوپ درست کنی جان تو بلدیاسی -نیلیآ
  
 ادی سوپم زی خوب بلدم ولیلی غذا هارو خی سوپ؟ خب راستش من همه -نیاسمی

  ؟یواسه چ.. شهیخوب نم
  
 بلد چکدومی هی ولمی براش سوپ درست کندی ضعف کرده گشنشه باسنای -نیلیآ
  .میستین

  
   جام بلند شدمو با غرغر گفتماز
  
  .شهی گرم نمی آبچیاز شماها ه.. شدمیند م خودم بلدیاز اولم با-
  
   گفتعی خواستم از جام بلند شم ارسان سرتا
  

  .کنمی نه من درست م-ارسان
  

   طرفش و بهزاد گفتمی با تعجب برگشتهمه
  

  ؟ی واقعا؟ پس چرا از اول نگفت-بهزاد
  

  .دمیخب االن فهم..  آره-ارسان
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   اخم نگاش کردمو گفتمبا
  
  .کنمیخودم درست م... نی بکش شما زحمتستیالزم ن-
  

   گفتیالیخی با بارسان
  

  . ندارمیمن کار....ستی نی زحمت-ارسان
  
   گفت نیلی خواستم جوابشو بدم مخالفت کنم آتا
  
 هست اگرم ی خواستیهر چ.. پس تو برو درست کن..  دستت درد نکنه-نیلیآ
  .گمی بپرس  بهت می نکرددای رو پیزیچ
  

 و با حرص نیلیبا اخم برگشتم سمت آ. رونیتاق رفت ب تکون دادو از ای سرارسان
  گفتم

  
   خودم درست کنم؟خوامی مگه نگفتم م-
  
  . بکنهمی من آشپزی براخوادی حالش منیبا ا.. خودی ب-نیلیآ
  
  .نیبب..  خوبممیلیخ.. مگه من چمه-
  
 بغلمو گرفتو ری زعی سرنیلی رفت که آجی جام بلند شدمو تا خواستم راه برم سرم گاز

  گفت
  
  .ی بهم نشون بدخوادی نمی خوبیلی خدمیفهم..  خب باشهیلی خ-نیلیآ
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.  ارسانشیبعد از اون از اتاق رفت پ.  تختو کمکم کرد تا دراز بکشمی نشوند رومنو
 ی که کنارم روی بود به سمتم اومدو در حالستادهی اتاق وای که هنوز تونیاسمی

   گفتشستیتخت م
  
  کنه؟ی درد نمتی جا؟ی بهتر-نیاسمی

  
  .کنهیفقط بدنم کوفتسو درد م.. ستمیبد ن-
  
 ریتقص... گهی جور درد سرام داره دنی ایاری  که در می خب  خل باز-نیاسمی

  ؟ی کردی کارنی همچی چیاصال واسه ... خودته
  

   باال انداختمو گفتمی اشونه
  
  ..دی عشقم کشینطوریهم-
  
   گفتمویشونی آروم زد به پنیاسمی

  
  .گهی دیا وانهی د-نیاسمی

  
   دمی با ذوق پرسعی سرنی همی و بهزاد افتادم برانیاسمی موضوع ادی ییهوی

  
   شد؟ی عروس خانوم ما چفی  تکلیراست-
  
   زدو گفتیی حرف من  بهزاد لبخند پهن و دندون نمانی ابا
  

  ... حله-بهزاد
  
   به هردوشون نگاه کردم و گفتمی خوشحالبا
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  م؟یهمه با هم بخور نشویریش..  شاای ایک.... مبارکه-
  
   با خجالت گفتنیاسمی

  
  . هنوز که فعال نه-نیاسمی

  
  چرا آخه؟-
  
  .. چون زوده هنوز-نیاسمی

  
   تعجب برگشتم سمت بهزادو گفتمبا
  
  ؟یاسی گهی میچ.. بهزاد-
  

   ندونستن باال انداختو گفتمی از روی شونه ابهزاد
  

 گهی میاسی ی ولمی کنی رسموی و همه چمی به خانواده ها بگای منم بهش گفتم ب-بهزاد
  .هنوز نه

  
  . که بهتره واسه شماینجوریا..  آخهی زودیچ-
  

  . تو باهاش صحبت کنشهی نمی باهاش صحبت کردم رازیمن کل.. دونمی نم-بهزاد
  

   گفتمنویاسمیبرگشتم سمت . رونی حرفش از اتاق رفت بنی از ابعد
  
  !!خب؟-
  
  !!!!؟ی خب چ-نیاسمی
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  ؟یچرا مخالف-
  
 23 سالم شده و بهزادم 20من تازه .  خب هنوز زوده واسه هردومون-نیاسمی

   هردومون؟ی براستیبه نظرت زود ن.. سالشه
  
  . ندارهری زودو دگهی دنی شما هردوتون همو دوست داریچون وقت.. نه-
  
  .. به نظر من هنوز زودهی ول-نیاسمی

  
  تم گفنی همی کارشون دخالت کنم برای تونی از اشتری بنخواستم

  
  .زمی عزیدونیخودت م..  را خسروان دانندشیسالح کار خو-
  
  . نگفتیچی زدو هی لبخندنیاسمی

  
  . استراحت کنمخوامی من پاشو برو می لبخند ژکوند زدن برایحاالم به جا-
  
   گفتشدی که از جاش بلند می در حالدوی خندشتری بنیاسمی

  
  . تویشی وقت آدم نمچی ه-نیاسمی

  
  .گهی باشم که بتونم خودمو با تو وقف بدم دی جوردی من بازمیخب عز-
  
 دموی شونه خوابکیمنم به .  درو بسترونوی تکون دادو از اتاق رفت بی سرنیاسمی

 عیسر.  باز شدییهوی که در اتاق شدیتازه داشت چشمام گرم م. چشمامو بستم
  . طرفمادی دستشه داره مشی که گوشی بهزاد در حالدمیچشمامو باز کردم که د

  
  . داخلایخب مثل آدم ب..  بگم خدا نکشتتی الهیا-
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   به طرفم گرفتو گفتشوی گوشبهزاد
  

  . هاپوری صحبت کن بعد  پاچه بگای فعال ب-بهزاد
  
  ه؟یک-
  

  . مامانته-بهزاد
  

   رو ازش گرفتمو دستمو گذاشتم روشو آروم گفتمیگوش
  
  ..ه سرما خوردم کفهمهی صدا باهاش صحبت کنم منیخب من االن با ا-
  

  .دونهی نداره چون مبی ع-بهزاد
  
   چرا آخه؟؟یتو بهش گفت.. دونهیم-
  

 با نقدی که ای اوال مادرته حق داره بدونه دوما از دهنم در رفت سوما به جا-بهزاد
  . با مامانت صحبت کن نگرانهیمن فک بزن

  
  . گوشمی رو گذاشتم روی حرص به بهزاد نگاه کردمو گوشبا
  
  .الو سالم مامان-
  
  ؟ی باز که مواظب خودت نبود؟یخوب..  سالم دخترم-مانما
  
  . سادسی سرما خوردگهی ستی نی مهمزیچ-
  

  شت؟ی پامی بیخوای نم؟ی مطمئن-مامان
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 کوچولو خوردمو زودم خوب ی سرماهی..یزنی شما مهیچه حرف.. نه مامان جان-
  .شمیم
  

  بزار فردا بشه تهی تو هنوز اول سرماخوردگدونمی که من میی تا اونجای ول-مامان
 ی اگه حالت بد بشه کسشتهی راحته بهزاد پالمیحاال باز خ.... ی چیعنی یفهمیم

  .هست که بهش اعتماد داشته باشم
  
  . که هستنیلی اگه بهزادم نبود آیول.. اون که آره-
  

 که یادی کار زی اون شهر به اون بزرگی دختر توهی اون زمی خب عز-مامان
  . بد بشه بکنه اگه حالتتونستینم
  
  ..ی نگران باشادی زخوادیشما نم.. یحاال هرچ-
  

 زنگ بهم بزن هی عی سری داشتازی وقت بهم نهی اگه یول.. زمی باشه عز-مامان
  .رسونمیخودمو حتما م

  
  .ممنون.. باشه-
  

به بهزادم .. یمواظب خودت باش تا زودتر خوب بش . کنمی نمتتی اذگهی د-مامان
  . برنگردهی خوب نشد کاملی تا وقتکنمیسفارش م

  
  ن؟ی نداریکار.. باشه مامان جان-
  

  . سالم برسوننمیلیاز طرف من به آ.. زمی نه عز-مامان
  
  .خدافظ.. نی بابا سالم برسوناسویشمام به ال.. حتما-
  

  . خدافظ-مامان
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   رو قطع کردمو گرفتم طرف بهزادو گفتمیگوش

  
  ...رونیب-
  

   رو ازم گرفتو گفتی گوشبهزاد
  

 االن چمدونمو جمع کنم برم و تنهات نیبه خدا حقته هم.. اقتی لی بی ا-بهزاد
  .بزارم

  
  . کارو بکننی تر  همعی لطفو در حق من بکن و سرنی توروخدا ایوا-
  

  .رمای مسنای -بهزاد
  
  ..بهتر-
  

  ..رمای گفتم جدا مسنای -بهزاد
  
   خودم برات چمدونتو مرتب کنم؟یخوایاصال م.. گفتم چه بهتر-
  
   گفتعیاستم از جام بلند شم بهزاد سر خوتا
  

  .رفتمی به فرح قول دادم وگرنه االن مفی ح-بهزاد
  
  .کنمی مینترس من خودم مامانو  راز-
  

 یخوای می نداره هر چبیع..  من عذاب وجدان دارمیاونجور. نه..  نه-بهزاد
  . روزگاریه...  بدهری گمیتی به بچه رسهی نمچکسیتو که زورت به ه.. بگو
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 ی براهی کاراش الکنی ای همه دونستمیم.  با حسرت نگام کرددوی کشی آهدشمبع
   گفتمنیهم
  
  . استراحت کنمخوامیمن م....   آها تو بکشهی بقرونیبرو ب-
  

   لبشو به دندون گرفتو گفتبهزاد
  

 از گهید..زشته قباحت داره.. کشمی نمزایمن که از اون چ.. یی داسنای ی ه-بهزاد
  . وقتهی ی حرفا نزننیا

  
  . استراحت کنمخوامی مکنهی سرم درد مرونیبهزاد  تورو جون فرح برو ب-
  
 درو رونوی رفت بی اگهی گفتم که بهزاد بدون حرف دتی حرفمو با مظلومنی انقدیا

.  سرمو چشمامو بستمی رودمی تخت پرت کردمو     پتو رو کشیمنم خودمو رو. بست
فکر کردم بازم بهزاده .  دوباره باز شد نگذشته بود که در اتاقشتری بقهی دق3  2

   گفتمنی همیبرا
  
  . استراحت کنمخوامی مکنهیگفتم سرم درد م..  بروکنمیبهزاد خواهش م-
  

 ی پتورو  از رونی همی براومدی از بهزاد نمیی صداچی هی تموم شده بود ولحرفم
زدم  و موهامو کنار . زنی صورتم بریسرم برداشتم که باعث شد موهام وز بشنو رو

 بودو ستادهی سرم وای باالینی سهیتازه اون موقع بود که تونستم ارسانو که با 
  تماخم کردمو گف. نمی لبش بود ببیلبخندم رو

  
  ن؟ی کار داری چنجایشما ا-
  

   اشاره کردو گفتینی با ابرو به سارسان
  

  . سوپتو آوردم-ارسان
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  . واسمارهی بنیدادی منیلیخب به آ-
  

  . اتاقنی تونیاسمی و نیلی آ-ارسان
  
  بهزاد کجاست؟-
  

  .کنهی نگاه ملمی داره ف-ارسان
  
  .ارهی بنیدادیخب به اون م-
  

   با حرص نگام کردو گفتارسان
  

 حرفا سوپتو بخور تا نیپاشو به جا ا.... ی کنمی باز پرسیخوای تا صبح مسنای -ارسان
  .سرد نشده

  
 تخت نشستمو به تخت ی رو نگاش کردم بعد از جام بلند شدم ونطوری لحظه همچند

 پامو کنارم نشست و قاشق و برداشتو پر از ی رو گذاشت روینیارسانم س.  دادمهیتک
  با تعجب نگاش کردمو گفتم. سوپ کردو به سمتم گرفت

  
  ن؟یکنی می جورنی ایواسه چ-
  

  .گهی بهت بدم دخوامی خب م-ارسان
  

   از دستش گرفتم و با اخم گفتمقاشقو
  
  . بچم که غذا دهنم کننایخودم چالقم مگه ..ستیالزم ن-
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 دی کشزموی میبعد از جاش بلند شدو صندل.  تکون دادی زدو سری لبخند کجارسان
  . کنارو روشو به من کردو نشست

  
  ن؟ی اونجا نشستی چی برانی بگشهیم-
  

   داره؟ی اشکال-ارسان
  
  .ستی از اشکال نیخال-
  

  . ندارهی از نظر من که اصال مشکل-ارسان
  

   از به بشقابم اشاره کردو گفتبعد
  

  .دی کنلی شما سوپتونو م-ارسان
  
مزش فوق .  ذره از سوپمو خوردمهی حرص سرمو برگردوندمو قاشقمو برداشتم با

 نداره ری جا نظچی هگفتمی مشهی جون که من همی مهری از سوپایحت... العاده بود
  .وباره نطقشون باز شد بخورم که آقا دشوی زدمو خواستم بقیلبخند... هم بهتر بود

  
   چطور شده؟-ارسان

  
  .قابل خوردنه.. امممم-
  

  . بلد نبودنیچی که هگمی دی بازم خوبه حداقل بهتر از اونا-ارسان
  
بعد از چند . بود برامی مورد واقعا کمک خوبنیدر ا..  حرفشو واقعا قبول داشتمنیا

 پام یرو از رو ینی که از سپمو خوردم ارسان از جاش بلند شدو اومد سقهیدق
  برداشتو گفت
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  ارم؟ی بازم برات بیخوای م-ارسان
  
  .ممنون... نه-
  

 یلی شبتم به آیبرا...  راحت استراحت کنالی با خگهیحاال د....  نوش جان-ارسان
  . برات مرغ درست کنهگمیم
  

   گفتمی به سرددمیکشی که دراز می در حالمنم
  
  .نی درو ببندنیلطفا رفت.... ممنونم-
  

 ستادهیارسان همونطور سرجاش وا.  سرمی رودمی دوباره پتو رو کشدمویکش دراز
 رونوی از اتاق رفت برونوی بعد از اون نفسشو مثل آه داد بکردیبودو داشت نگام م

 شدم و کم کم رهی سرم کنار زدمو به در خیبا رفتنش منم پتورو از رو. درو بست
  . هم رفتو خوابم بردیچشمام رو

  
  
  
  
  
  . شدمداری از خواب بنیلی دست آیدر گذشته بود که با تکونا چقدونمینم
  
  .ی دارو هاتو بخوردیپاشو با.. سنای.. سنای -نیلیآ
  

   گفتمشستمی تخت می که روی چشمامو باز کردمو در حالآروم
  
  ساعت چنده؟.... آخ-
  
   انداختو گفتواری دی به ساعت روی نگاهنیلیآ
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  ..6-نیلیآ
  

  با سه تا قرصو به سمتم گرفتو گفت آب وانی لهی از اون بعد
  
 منم فراموش کردم یدی خوابی گرفتی که داروهاتو بخورنی ظهر بدون ا-نیلیآ

  . اومدهادمیاالن 
  

 از جاش نیلیبعد از خوردن قرصام آ.  خوردمیکی یکی از دستش گرفتمو قرصارو
  بلند شدو گفت

  
  . استراحت کن-نیلیآ
  
   گفتمشدمی که از جام بلند میال من پتورو از روم زدم کنارو در حیول
  
  .... استراحت کردمینه به اندازاه کاف-
  
   برگشت طرفمو گفتنیلیآ
  
دراز بکش استراحت ..ی تب دارمیکمیتو هنوز حالت بده و .... یگی می چ-نیلیآ

  .کن
  
  . دراز بکشمی اگه هشمیبدتر م.. فهممی جان من حال خودمو بهتر میلیآ-
  
  . بکنیخوایهر کار م.. شمیجباز نم لی توفی من که حر-نیلیآ
  
 مبل نشسته و داره ی بهزاد رودمی که درونی بمی رفتموی هم از اتاق خارج شدبا

  .کنهی نگاه مونیزیتلو
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  ون؟یزی اون تلوی پایتو چشمات کور نشد از ظهر نسشت-
  
   من بهزاد برگشت طرفمو گفتی صدابا
  

  . شده کهداری ا هاپومون ب-بهزاد
  

   انداختمو گفتمیحرفش رفتم کنارش نشستمو  به اطراف نگاه توجه به بدون
  
   کجاست؟یاسی-
  

   گفتکردی همونطور که کنالو عوض مبهزاد
  

  . رفت-بهزاد
  
  ن؟ی ذره با هم بگردهی یا کجا؟ چرا تو باهاش نرفت-
  

  .شتی نبود پی کسشدی متی طورهیتو حالت خوب نبود اگه .. گهی دشدی نم-بهزاد
  
.. به خدا من خوبم..  سادروی سرما خوردگهی نیکنیدر بزرگش مشما چق..  بابایا-

 بگو یاسی نشده پاشو زنگ بزن به ری خب؟ حاالم دی بکنی کارنی تو همچی چیبرا
  .رونی بنی دنبالش بریایم
  
   حرفم بهزاد برگشتم طرفمو گفتنی ابا
  

  .شتی هستم پ؟یواسه چ..  نه-بهزاد
  
  .نی برنیپاش.. من خوبم -
  

  .خورمی جم نمشتی من امشب از پی تو هرچقدرم بگنی بب-بهزاد
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  چرا آخه؟-
  

 .. ستی مهم ننیاسمی منو حی تو برام مهمه تفری که سالمتی چون به اندازه ا-بهزاد
  ؟یدیفهم

  
 نگام کردو نطوری نگفتمو فقط نگاش کردم اونم چند لحظه همیچی حرفش هنی ابا

  . نگاه کردونیزیبعد برگشت و دوباره به تلو
  

   نشستو گفتشمی اومد پنیلی بعد آقهی دقدچن
  
   برات؟ارمیب..  غذا حاضره-نیلیآ
  
  م؟ی داریچ-
  
  .... مرغ گذاشتم برات آب پز بشه-نیلیآ
  
  ؟یخودتون چ-
  
  .میخوری گذاشتم همه از همون مادی ز-نیلیآ
  
  ؟یشما چ.. من که گرسنمه -
  
  هزاد؟ گشنمونه؟ نه بمی نخوردی درستو حسابزی چهی مام ظهر -نیلیآ
  

   گفتنویلی برگشت سمت آبهزاد
  

  .می آره اگه حاضره که شام بخور-بهزاد
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  .نیای شمام بکنمی حاضر مزویاالن م..  آره-نیلیآ
  
 خاموش کردو به من نویزی از جاش بلند شدو رفت سمت آشپزخونه بهزادم تلونیلیآ

  . آشپزخونهمیاز جام بلند شدمو همراه بهزاد رفت. میاشاره کرد که بر
  

  .دمی بود که داروهامو خوردمو خواب9 ساعت ی از شام حدودابعد
  
  
  
  
  

 مویاز جام بلند شدمو زنگ گوش.  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی با صداصبح
 که خوب شدمو شدی  میچند روز. رمیخاموش کردمو رفتم سمت حموم تا دوش بگ

  . برگشت مشهدروزیبهزادم د
  
 می آماده شدم تا برمویصبحانمونو خورد.  کردم ردای بنمیلی آرونوی حموم اومدم باز

 به خاطر بتیامروز هر دوتا کالسمون با هم بودو من بعد از چند جلسه غ. دانشگاه
  ...... دانشگاهرفتمیحال بدم داشتم م

  
 محوطه یتو. رونی بمی از کالس اومدنیلی بود که کالسمون تموم شدو با آ11 ساعت

برگشتم سمت صدا .  صدام کردیکی که میرفتی منگی به سمت پارکمی دانشگاه داشتی
  .می به سمتش رفتنیلی زدمو با آیلبخند. نیاسمی دمیکه د

  
  .. سالم-نیاسمی

  
  .سالم-
  
  ؟ی بهتر-نیاسمی
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  . زود خوب شدمیلی خیلیآره خدارو شکر به لطف آ-
  
 که القل ی داری خوبنی دوست به اهی پس برو خدارو شکر کن که حداقل -نیاسمی
 که ی کنارت بود باز وقتنیلیهمونطور که االن آ...  جور مواقع کنارت باشهنیا
  ؟ی بشه تو کنارششی کارهی یلیآ
  

 برگشتو کردی کرده بودو نگاش مزی که چشماشو رنیلی حرفش به سمت آنی از ابعد
  گفت

  
  .یلی نه آ-نیاسمی

  
 نجای منم ا کهدی منو دتی بابا قوریدوما چه عجب اون چشا....  اوال سالم-نیلیآ

  .هستم
  
 ششی حواسم رفت پدمی رو که دسنای دی ا من تو به سالم نکردم؟ ببخش-نیاسمی

  ...وی نازنی به ای چشمانهیبی که نمهی خودت باباقوریبعدشم چشما
  
 شهال ی داشته باشه که چشمارتی چشم بصدی آخه آدم بازمی عزیگی راست م-نیلیآ

 کردمو ی اشتباه بزرگنی که همچخوامیممن ازت عذر .... نهی شما رو ببیو دلربا
  .دمی خوشگلو ندیچشما

  
   نازک کردو گفتی پشت چشمنیاسمی

  
  . تکرار نشهگهید... نی آفر-نیاسمی

  
   از اون برگشت طرف منو گفتبعد

  
  ؟یبهتر.. یگفتی خب م-نیاسمی
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  . بار گفتم خوبمازدهی چطورم منم یدی ده بار پرسیاسی یوا-
  
  .سنای صدات کردم چون  کارت داشتم ی ول...ایگی راست م-نیاسمی

  
  .خب بگو-
  
 بازم دمی دی نگفتمو منتظر شدم ولیچیچند لحظه ه.  نگفتو زل زد بهمیچی هیول
 از شگونی نهی نیلی آزنهی تا خواستم بهش بگم چرا حرف نمنی همی براگهی نمیچیه

دانشگاه  ی بچه هاشتری باعث شد بدوی بلند کشغی جهی یاسی گرفت که یاسی یبازو
 داشت با مالوندی که شونشو می حالدر یاسی. برگردن سمتمونو با تعجب نگامون کنن

  .کردی نگاه منیلیحرص به آ
  
   خب؟یزنی مغی جینجوریچته ا....  دردو بالیا-
  
   برگشت طرفمو با اعتراض گفتنیاسمی

  
  . گرفتشگونی از دستم ننی ا خب به من چه ا-نیاسمی

  
   گفتمنویلی کردمو برگشتم سمت آاخم

  
  ؟یکنی مینجوری ای مگه مرض دار-
  
 داره بر و بر مارو نگاه ستادهی وای ا خب دوساعته گفته کارت دارم ول-نیلیآ
  .کنهیم
  
   نگاه کردمو گفتمنیاسمی به
  
   حرفتو؟یگی نمی چی براگهیراست م-
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   چهرشو مظلوم کردو گفتنیاسمی
  
  . بگماستمخوی می چادی بادمی کردمی خب داشتم فکر م-نیاسمی

  
   اومد؟ادتیحاال -
  
  ... نچ-نیاسمی

  
..  بگنخوانی می چادی بادشونی تا خانم ستمی دوساعت واتونمیمن نم.... کوفت نچ-

  باشه؟...  اومد بهم بزنگادتی هر وقت رمیمن م
  
  .فعال خدافظ...  باشه-نیاسمی

  
  . از کنارمون ردشدو به سمت در دانشگاه رفتبعدشم

  
  . کنم از دستمون ناراحت شدا اوه اوه فکر-نیلیآ
  
  .گهی تو شد دریهمش تقص-
  
  . ا به من چه-نیلیآ
  
  . که هم گشنمه هم حوصله ندارممی برایحاال ب.. باشه-
  
 میدی بود که رس15/12ساعت . می رفتنگی تکون دادو با هم به سمت پارکی سرنیلیآ

خونه رو باز  که در نیبه محض ا.  سمت خونهمی رفتموی شدادهی پنیاز ماش. خونه
   زدو گفتی به سمت من برگشتو لبخندنیلیآ.  اومدنگی در پارکی صدامیکرد

  
  . فکر کنم ارسان باشه-نیلیآ
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   بره که دستشو گرفتمو گفتم نگی خواست به طرف پارکو
  
  ؟یریکجا م-
  
  !!گهی ارسان دشی پمیری م-نیلیآ
  
   بشه؟یکه چ-
  
  .نمشی ببخوامیم-نیلیآ
  
  .خودیب-
  
   گفتنیلی خونه و درو بستمو که آی توشدمی زور کشبه
  
  ؟یکنی می جورنی چرا ا-نیلیآ
  

   سمت اتاقم گفتمرفتمی ماوردموی که مغنعمو درمی حالدر
  
  ؟یچه جور-
  
   گفتستادوی در اتاقم وای دنبالم اومدو جلونیلیآ
  
  شش؟ی برم پی نزاشتی چی برا-نیلیآ
  

   گفتمتیصبان و با عیلی تخت و برگشتم سمت آی پرت کردم رومغنعمو
  
 ذره غرور داشته باش بزار هی ؟یشی مزونیچرا بهش آو... گهی بس کن دیلیاه آ-

 کنه هی به چشم خوادی طرف اون؟ دلت می تو همش بری چیبرا.  طرفتادیاون ب
  ؟یخوای منوی آره همششه؟ی پقهیبهت نگاه کنه که دم به دق
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   بلند گفتمی با صدامدادی تکونش مگرفتموی که شونهاشو می جلوشو در حالرفتم

  
  ؟یخوای منویجواب بده؟ هم-
  
   چشمامو آروم گفتی و بهت زدشو دوخت توی اشکی چشمانیلیآ
  
  .نه.... ن-نیلیآ
  

   گفتمکردمی که پشتمو بهش می ول کردمو در حالتی با عصبانشونهاشو
  
  . تنها باشمخوامی حاالم برو مهی معنی کارت بنیخب پس ا-
  

  .کردی بودو نگام مستادهی همونطور وانیلی اما آ
  
  . تنها باشمخوامی گفتم میلیآ-
  
 برگشتم طرفشو چند لحظه نگاش نی همی بازم از جاش تکون نخورد برانیلی آیول

 هیبه در تک. کردم بعد از اون دستمو دراز کردمو درو محکم بستمو قفلش کردم
  . روبرومواریدادمو زل زدم به د

  
 بغلم گرفتمو ی زانوهامو تونوی زمینشستم رو از چند لحظه خودمو سر دادمو بعد

 گونه هام سر یآروم آروم اشکام رو. واری دی نقطه روهی شدم به رهیبازم خ
.  بشنی زانومو اجازه دادمو اشکام جاریسرمو گذاشتم رو. نییخوردنو اومدن پا

 کسیچی هکردمیه می گری بودم وقتنطوری همشهیهم.. یی صدایچیبدون ه
 می وقتای زدمی دم نمرختموی خودم می توای شهیچون هم... چکسیه..... دیفهمینم

  .دیفهمی نمکسیچی که هکردمی مهی صدا گری آرومو بنقدری اومدیاشکم درم
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 و گاهی ارسان که گاهو بی خرکی طرف محبتاهیاز ..  فشار روم بودیلی روزا خنیا
 فمیه ضع کمی طرف سرماخوردگهی از کردی بهم محبت می دورو برم بودو هیالک

  .... اعصابم بدجور اثر گذاشته بودیکرده بودو رو
  

 ی حرفانقدری چون اکردی کمکم مشتری باسی الگرفتی موقعا که دلم منجوری اشهیهم
 ی بلند شدمو از تونی همیبرا. رفتی مادمی که تمام غمام گفتیآرامش بخش بهم م

 رو ی تا بوق گوش3ز بعد ا.  برداشتمو شمارشو گرفتمموی تختم بود گوشی که روفمیک
  .برداشت

  
  . گلمی سالم بر آج-اسیال
  
   بغض آلود گفتمی صدابا
  
  ؟یخوب.. سالم-
  
  ؟یتو خوب.. ی مرس-اسیال
  

 تخت ی که رویدر حال.  بدتر شدی دهنمو قورت دادمو تا بغضم کمتر بشه ولآب
   گفتمومدی منیی چشمم پای قطره اشک از گوشه هی شستمویم
  
  .ستمینه خوب ن-
  
   گفتی با نگراناسیال
  
   شده؟یمگه طور-اسیال
  
  . گرفتهیلیدلم خ...اسیال-
  
   زم؟ی چرا عز-اسیال
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  . دلم گرفته و دلتنگمدونمیفقط م... دونمینم-
  
   گرفته؟ی دلت از ک؟ی دلتنگ ک-اسیال
  
  . اشکام دوباره راه افتادناسی حرف النی ابا
  
  .یلیخ.. اسی کالفم الیلیخ.. دونمیبه خدا نم.... دونمینم-
  

   آخر حرفمو با دادو حرص گفتمقسمت
  
آروم ..  آروم باش گلم؟ی ای عصبنقدریچرا ا.. باشه.. زمی خب عزیلی خ-اسیال

  . بکشقی نفس عمهی... باش خواهرم
  
  .دمی کشقی نفس عمهی حرفش گوش کردمو به
  
   شده؟ی چنمیحاال از اول بگو بب.. نی آفر-اسیال
  
  . شدمی کالفه و عصبیلی خی ولهافتادی نی اتفاق خاصچیبه خدا ه-
  
  افتاده؟ی نی اتفاقی مطمئن-اسیال
  
  .آره مطمئنم-
  
  .مای درکش کنمیتونی هست که ما نمیی اتفاقاهی سنای ی ول-اسیال
  
  ؟یمثال چ-
  
  .ی خودت ندونوی بشیکی که عاشق نی مثال ا-اسیال
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   من االن عاشق شدمو خودم خبر ندارم؟یعنی-
  
   نه؟ای ی شد؟ی بگدیخودت با..  بگم تونمی من نمگهی دنوی ا-اسیال
  
   بفهمم؟دیاز کجا با-
  
  انه؟ی توش هست ی کسنیبب..  به قلبت رجوع کن -اسیال
  
  ؟ی راه نشد چنیاگه از ا-
  
   دارن؟ یشتری کدوم برات ارزش بنی اطرافت توجه کن ببی به آدما-اسیال
  
  .دمی کارو انجام نمنی من ایول-
  
   چرا خواهرم؟-اسیال
  
  ؟یاگه عاشق شده باشم چ.. ترسمین مچو-
  
 یلیعشق خ... یکنی مگه عشق ترس داره؟ اشتباه فکر م؟یترسی تو از عشق م-اسیال
  .یکنی منو درک می اون موقع حرفایدی خودت فهمیوقت.. یلی خنهیریش
  
  ؟یمگه تو هم عاشق شد.. یکنی با تجربه صحبت میلیخ-
  
  ؟ی آره پس چ-اسیال
  
   تعجب گفتمبا
  
  ؟یگی راست ماسیال-
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   گفتتی با جداسیال
  
  به؟ی عجیلیمگه خ..  آره -اسیال
  
  ؟ی ازدواج کنی سنتی تو فقط دوست دارکردمی فکر مشهیآخه من هم... آخه-
  
   گفتدوی خنداسیال
  
   عصا قورت دادم؟یلی چرا چون خ-اسیال
  

   گفتمدموی خندمنم
  
  .قایدق-
  
  ..گهی سرنوشته دیب باز خی ولکرمی فکر می طورنی راستش منم اول ا-اسیال
  
   هست؟ی خوشبخت کیلی خانوم خنیخب حاال ا-
  
  .سهیاسمش پرد....  از موکالمهیکی -اسیال
  
  . ازش بگوشتریب... گهیخب د.. سهیا پس اسمش پرد-
  
   بگم؟دی بایچ.. گهی دنی هم-اسیال
  
  ه؟ی ازدواج باهاش جدی برامتی که تصمنیمثال ا-
  
  ه؟ی ازدواج؟ دختر مگه الک-اسیال
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

361

  ؟ی دوسش داریگیخب مگه نم-
  
 اول ؟ی باهاش ازدواج کنعی سردی بای رو دوست داریکی یدی مگه تا فهم-اسیال
 نه بعد تا به ای هست ی عشقت واقعینی که ببی ذره زمان به خودت بدهی دیبا

  . برسهزاشی چنجوریازدواجشو ا
  
همه دردسرم  نی که ایشیخب از اول عاشق نم... اوووو چقدر دنگ و فنگ داره-

  .گهینداشته باشه د
  
  .ی نشینجوری خب تو عاشق نشو که ا-اسیال
  
 یراست....  دارم حتمای اگهی مرض دهی و ستمی و االن عاشق نشمیشک نکن نم-

  ؟یخونه ا
  
  . آره امروز پنج شنبس زودتر اومدم خونه-اسیال
  
   حال منو که؟دیخب مامان که نفهم.. آها-
  
  .ه من تو اتاقمم راحت باشالتی نه خ-اسیال
  
   بهزاد خوبه؟یراست..  مامان بفهمه و نگرانم بشهخواستمیچون نم.. خوبه-
  
   روز بد باشه؟هی بهزاد شهی مگه م-اسیال
  
  . شده باشهی فرجهی دیگفتم شا-
  
   گفتدوی خنداسیال
  
  ؟ی خوب؟یحاال االن بهتر شد...  برو بچه-اسیال
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   زدمو گفتمی و لبخنددموی کشیقی عمنفس

  
  .ی داداشی که که بازم کمکم کردیمرس.. بهترم.. رهآ-
  
 یکی که با ی داشتاجی و احتیهر وقت خواست...زمی عزستی تشکر الزم ن-اسیال

  . حتما بهم زنگ بزنیحرف بزن
  
  .شمی مزاحمت نمگهیخب د.. حتما-
  
 جور حرف نی اشناختمی که من میطونی شیسنایاز .. یاووو چه مودبو رسم-اسیال

  .دهیزدن بع
  

   گفتمدمیخند
  
  ..کوفت-
  
  . آها حاال شد-اسیال
  
  ؟ی باریکار... ی باهات حرف بزنم تا آدم باشینطوری همدیبا-
  
  . کنیطونی نه مواظب خودت باشو کمترم ش-اسیال
  
  .یبا. نطوریتو هم هم.... چشم-
  
  . خدافظ-اسیال
  

ن همه  آروم شده بودمو از اویلیواقعا خ. زی می رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش
از جام بلند شدمومانتومو در آوردمو حولمو .  نبودی و اظطرابو دلهره خبریسردگم
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 بهم شتری که بیزیاالن تنها چ. برداشتمو در اتاقمو باز کردمو رفتم سمت حموم
 آب سردو تا آخر باز ری حمومو شلرفتم داخ.  دوش آب سرد بودهی دادیآرامش م
 از اتفاق هست که یلیخ(  ذهنم اومد    یو تاسی الیحرفا. ستادمی وارشیکردمو ز

  ) مثل عاشق شدن.. میشیما متوجهش نم
  
 ذهنم مرور ی مختلفو توی شروع کردم پسرا؟ی من عاشق شدم؟ عاشق کیعنی

 ی همشونو تصور کردم ولی کالسمون شروع کردم و چهره یاول از بچه ها... کردن
 که دورو برم بودنو  ییپسرابعد از اون ...  نداشتمچکدومشونی  به هی احساسچیه
مهرادم که ....  عاشق اون بشمرمی مگه که بمنایس... هوتن که عمرا... شناختمشونیم

اممممم ... که نامزد دارهمامین.... شناسمشی کمتر از مهرداد میلی که خرمیام.. نه
  ..ستی نگهی دچکسیآره ه..  نموندی اگهیکس د

  
   گفتمدموی کشیقی عمنفس

  
  .نهیآره هم...  دلتنگ خانوادممیلیاحتمال خ.. ستمیاشق ن پس من عشیآخ-
  

 دوش گرفتمو از حموم اومدم هی عی حموم سری ساعت فکر کردن تومی از نبعد
 بود دورم آزاد گذاشتم و سی موهامم همونطور که خدمویرفتم لباسامو پوش.  رونیب

 برداشتمو زریفر ی بکنم کالباس و از توی فکرهی ناهار یرفتم سمت آشپزخونه تا برا
 نون که موندی فقط ممی که داشتارشومیگوجه و خ.  باز بشهخشیگذاشتم کنار تا 

  .گرفتمی مرفتمی مدی باموی نداشتیچیه
  

 به دمی پولمم برداشتمو خواستم برم طرف در که فهمفی لباسامو عوض کردمو کرفتم
   رفتم پشت در اتاقشو آروم به در زدمو گفتمنی همی نگفتم برایلیآ
  
  . ناهاری برارمی نون بگرمی من میلیآ-
  
 با چهره نگران روبروم نیلی باز شد و آنیلی تا خواستم برم سمت در در اتاق آو
  .ستادیا
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  ؟یری کجا م-نیلیآ
  
  .رمی نون بگمیریم-
  
  .ستیتو حالت خوب ن..  خب بزار من برم-نیلیآ
  
  .نه حالم خوبه نگران نباش-
  

   گفتمدمویگرفتمو دوطرف صورتشو بوس دستام نی رفتمو صورتشو بجلوتر
  
 یلی وقتا خی که به قول بهزاد گاهیدونیم..  باهات صحبت کردمی اونجوردیببخش-

  .شمیهاپو م
  
 توام یحرفا..  کردهفی اعصابتو ضعی سرما خوردگنی ادونمیم..  ندارهبی ع-نیلیآ

  .یگفتیغلط نبود راست م
  

  تم گفرفتمی که به سمت در می زدمو در حالیلبخند
  
توام تا ..  که بدجور گرسنمهرمیمن برم نون بگ.. میزنی حرفامونو مهیحاال بعدا بق-

  . کالباسا رو ورقه کنگردمیمن برم
  
  . باشه-نیلیآ
  

 بسته نون هی برنداشتم و رفتم نوی ماشچیی سونی همی خونه بود براکی سوپر نزدچون
  .  گرفتم و برگشتم خونهی بسته نون معمولهیباگت با 

  
 و بعد از اون نی ماشهی ترمز ی که با صداکردمی باز مدی در خونه رو با کلتمداش

 ارسان پشت نیماش....  بلهدمی به عقب برگشتم که دعی به پشتم سریزی چهیبرخورد 
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بعد از . کردی که لبخند بزرگ رو لبش بود داشت نگام میسرم بودو ارسان در حال
   گفتومدیبه سمتم م که ی شدو در حالادهی پنیچند لحظه از ماش

  
  .. سالم-ارسان

  
   لب گفتمری آروم زگردوندمی که رومو برمی کردمو در حالیاخم

  
 گهی و مزنهی من لبخند ژکوند می بعد براکنهی مخوادی میهر غلط..  پروکهیمرت-

  .سالم
  

  ..دمای شنی آی آ-ارسان
  

   گفتمیی طرفشو با پروبرگشتم
  
  .گهی دنی بزنم؟ گفتم که شما بشنو با خودم حرفونمییمگه د.. نیخب بشنو-
  

   که از دستت ناراحت بشم؟یترسی االن نمیعنی -ارسان
  

   نگاش کردمو گفتمیالیخی با بمنم
  
   بترسم؟دیبا-
  

   گفتی آرومی هم رفته بود با صدای ذرش چهرش توهی که ی در حالارسان
  

  ست؟ی من برات مهم نی ناراحتیعنی -ارسان
  
  .نی ندار با منیچون شما نسبت.. نه-
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 هی چرا دونمینم.  باز کردمو رفتم داخل و درو بستمدی درو با کلعی از اون سربعد
 که من تا حاال نیحتما به خاطر ا....  بودمری حرفم از خودم دلگنیذره به خاطر ا

  .... حتمانهی همیآره برا.. هینجوری رو ناراحت نکرده بودم ایکس
  

 آشپزخونه نشسته بودو زی پشت منیلیآ. ونه خونه رو باز کردمو رفتم سمت آشپزخدر
   من گفتدنی که با دکردی رو خورد مارشورایداشت خ

  
  ...ی کردری چقدر د؟ی اومد-نیلیآ
  
  .گهی شد درید... پ ن پ  هنوز تو راهم-
  
  . گرسنمهیلی که خمی ناهارمونو بخورای باری خب برو لباساتو در بیلی خ-نیلیآ
  

لباسامو عوض . ارمی رفتم تا لباسامو در بزوی میتم رو گفتم و نونا رو گذاشی اباشه
 چون می تا استراحت بکنمیبعد از ناهار رفت. میکردمو رفتم آشپزخونه تا ناهار بخور

  . می خسته بودیلیخ
  
  
  
  
  
  
  
  . چشامو آروم باز کردمنیلی آی صدابا
  
  . خبیخوابی چقدر مگهیآه پاشو د.. سنای..  خانومسنای.. سنای -نیلیآ
  
   و کنار زدمو هموطور که چشام بسته بود گفتم نیلیغرغردست آ با
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  . هنوزادی ولم کن خوابم میلیآ-
  
   گفتدوی پتورو از روم کشنیلیآ
  
  .پاشو من حوصلم سر رفته.. خودی ب-نیلیآ
  
  . وقت حوصلت سر نرههیمگه من مسئول سرگرم کردن توام که .. خب به من چه-
  
  .رونی بمی بلند شو برگمیم.. ری نخ-نیلیآ
  
  . حوصل ندارمخوامینم-
  
   گفتدوی کوبنی پاشو به زمنیلیآ
  
  ... واقعا که-نیلیآ
  

منم بلند شدمو همونطور که چشام بسته بود پتورو . رونی روم پرت کردو رفت بپتورو
 هر کار کردم نشد که بخوابم ی تا بخوام ولدمیروم صاف کردمو دوباره دراز کش

  .  شدسیاز کنمو از جام بلند شم تمام صورتمو بدنم خ تا خواستم چشامو بنی همیبرا
  
 ی تخت و به چهره ی با وحشت چشمامو باز کردمو نشستم رودموی جام پراز

 گردنشو کج نیلیآ.  پارچ آبم دستش بود نگاه کردمهی که نیلی آروزیخوشحال و پ
  کردو گفت

  
  اد؟ی حاال بازم خوابت مزم؟ی عزی سرحال شد-نیلیآ
  

 ی رو برونویی به خودم گرفتمو از تخت اومدم پای خونسردو عادیلی خی چهره منم
   گفتستادموی وانیلیآ
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  .ی تالفی  سرحال سرحال شدمو آمادم براگهیاالن د.. نه گلم-
  
 دستشو گرفتمو کشون کشون عی حرفم خواست فرار کنه که سرنی ادنی با شننیلیآ

 با ارهی برونی از دستم ب دستشوکردی می که سعی در حالنیلیآ. بردمش سمت حموم
  گفتیالتماس و و خنده م

  
  ... غلط کردم ول کن دستموسنای -نیلیآ
  
 زمدومای عزیکردی منجاشوی فکر ای کارو بکننی که انی قبل از اخواستیاوال م-
  .یری بگی دوش حسابهی حتما دی  بای شدفی کثیلیخ
  
 فی بودم کث حمومشبی بعدشم به خدا من دی خب حرصمو در آورده بود-نیلیآ
  .ستمین

  
  .یشی مزتری تمیری دوشم االن بگهی نداره  حاال بیع-
  
 و انداختم داخل حمومو نیلیدر حمومو باز کردمو آ. می بوددهی به حموم رسگهید

 حموم کنار ی که گوشه ی در حالنیلیآ. خودمم رفتم داخل و در حمومو قفل کردم
   بود گفت ستادهیوان وا

  
  . شوالیخی بی دوست داری جون هر کسنای -نیلیآ
  
  .شمی نملمیخی دوست ندارمو بچکسویمن ه-
  
   مظلوم کردو گفتاشوی قنیلیآ
  
  ؟ی خواهرتو دوست ندار؟ی منم دوست نداریعنی -نیلیآ
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  همونطور که به سمت دوش نی همی نقطه ضعفم برای روذاشتی داشت دست مباز
   گفتمرفتمیم
  
  .نچچچچچچچچچچ-
  
 ی در حالنیلیآ.  گرفتمنیلیاز جاش در آوردو به سمت آ آبو باز کردمو دوشو ریش

   گفتغی صورتشو گرفته بود روشو اونور کرده بود با جیکه دستشو جلو
  
  .غلط کردم... سناااااااااااااای -نیلیآ
  
  . خوردمزی چی بگدی کمه بارغلطینخ-
  
  . تا بگمزیآب نر..  باشه باشه-نیلیآ
  
   آبو بستمو گفتمریش
  
  .بنال-
  
  . صورتش برداشتو نگام کردیدستشو از جلو نیلیآ
  
  .گهید بگو د-
  
   .یخوردددددددددددددد..... زی چ-نیلیآ
  
 دوی بنفش کشغی جهی آبو باز کردمو گرفتم روش که اونم ری حرفش دوباره شنی ابا

 بشه رفتم سی خشتری که صورتش بنی ای صورتش منم برایدستاشو گرفت جلو
  . صورتشیو گرفتم رقایجلوترو دوش آبو دق

  
  .ولم کن تورو خدا.  خوردمزیچ.. باشه..  آخ-نیلیآ
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 آبو ری رفتم عقبو شنویی زدمو دوشو آوردم   پایروزی پی از روی حرفش لبخندنی ابا

  .بستم
  
  زم؟ی عزارمی برات لباس بیخوایم-
  
   گفت کردی بود نگاه مسی که به سرتاپاش که کامال خی در حالنیلیآ
  
  .. .  الزم نکرده-نیلی آ
  

   به پشت سرم اشاره کردو گفتبعد
  
  .ی منو بده بعدشم هری اون حوله -نیلیآ
  

   دستش گفتمدادمی و مداشتمی که حولشو برمی در حالدمویخند
  
  . عقشمشهیحرص نخور پوستت چروک م-
  

 که خندمو قورت یمنم در حال.  با حرص حولشو ازم گرفتو به در اشاره کرداونم
  . رونی از حموم اومدم بدادمیم
  

 به زنوی داره پشت سر هم زنگ میکی دمی برم اتاقمو لباسامو عوض کنم که دخواستم
 ارسان با دمی به سمت در رفمو بازش کردم که دعی سرنی همی براکوبهیدر م

 عیتا خواستم حرف بزنمو بزنم ارسان سر.  نگران پشت درهی قرمزو چهره یچشما
  ت گفگرفتی که شونهامو میجلو اومدو در حال

  
  ؟ی خوب-ارسان

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
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   شده مگه؟یزیچ.... آره-
  

  ؟یسی توام خنویزدی مغی جی چی پس برای اگه خوب-ارسان
  
  .نیهم.. میکردی می آب بازمی فقط داشتیچیه-
  
 دستاشو دور کمرم حلقه کردو بغلم ییهوی دوی کشیقی حرفم ارسان نفس عمنی ابا

قلبم دوباره شروع کرد به تند .... مغزم از کار افتاد کارش چند لحظه نیبا ا. کرد
 نگذشته بود که به خودم اومدمو هولش شتری بهی ثان6  5....  کردخیدستام .. زدن

  دادم عقبو گفتم
  
  ن؟یکنی کار میچ-
  

   رفت عقبو دستشو از دورم باز کردو گفتارسان
  

  . دست خودم نبوددی ببخش-ارسان
  

   گفتمدموی تو هم کشاخمامو
  
  ست؟ی دست خودتون نارتونی دست خودتون نبود؟ مگه اختی چیعنی-
  

   با من من گفتارسان
  

  .دیببخش..  شدی جورنی چرا ادونمی نمی چرا ول-ارسان
  

   گفتم دی اشارمو جلوش گرفتمو با تهدانگشت
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 گهی اون موقع جور ددی کارو تکرا کننی اگهی بار دکیفقط .. گهی بار دکیاگر فقط -
  . فرزامی جناب آقاکنمیبرخورد م باهاتون یا

  
.  دادمهی از طرف اون باشم درو بستم و به در تکی که منتظر جوابنی بدون ابعدم

 به سمت اتاقم رفتم که همون لحظه تی بعد با عصبانستادموی همونجا واهیچند ثان
 در زده چه برسه که یخدارو شکر متوجه نشده بود که کس.  از حموم در اومدنیلیآ

   زدمو گفتمیقی نکنه لبخند عمشک که نی ای پس برانهیو اون حال ببمارو ت
  
   جونم؟یخوش گذشت آج-
  
 یمنم رفتم داخل اتاقمو لباسا.  گفتو رفت سمت اتاقش تا لباس بپوشهیشی انیلیآ
 خواستمیاول م.  عوض کردم و رفتم سمت آشپزخونهی بلوز شلوار ورزشهی با سمویخ

 نمیلیچند لحظه بعد آ. شدمونسکافه درست کردم مونی بعد پشی درست کنم ولیچا
   گفتشستی مزی که پشت میوارد آشپزخونه شدو در حال

  
  ؟یکنی نسکافه درست م-نیلیآ
  
  .  توام درست کردمیبرا.. آره -
  

 نویلی آی خرگوشه ی بانوانی خودمو با لی باب اسفنجوانی که آماده شد لنسکافه
  . گذاشتم جلوشوانشوی نشستمو لنیلی آیو توشو روبرختمیبرداشتمو نسکافه هارو ر

  
   حوصلت سررفته؟یگیهنوزم م-
  
   شده بود گفترهی نسکافش خی که به بخارای در حالدوی خندنیلیآ
  
  .. گهی نه د-نیلیآ
  
  !!! تو فکر؟ی رفتهیچ-
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   سرشو آورد باال گفتنیلیآ
  
  .کردمی ظهرت فکر می به حرفا-نیلیآ
  
  دمو گفتم ذره ازش خورهی برداشتمو وانمویل

  
  کدوم حرفا؟-
  
  .ی بهم گفتدادی که با داد و بیی همون حرفا-نیلیآ
  
  . گفتمی چدمیفراموش کن اونا رو اعصابم خورد بود نفهم-
  
  . خودمو با ارسان بچسبونمنقدری ادیمن نبا. نه حرفات درست بود-نیلیآ
  
  .ای نشری وقت از حرفام دلگهی یول.... دونمینم-
  
   گفتگرفتی بود مزی می که دستمو که رویو در حال زدیحی لبخند ملنیلیآ
  
 به یشی باعث می جورنیا... یکنی ممیی راهنمای نه اتفاقا دوست دارم وقت-نیلیآ

  ..یزی چهیفقط ... بشمکی نزدشتریارسان ب
  
  ؟یچ-
  
 بال ؟ی تجربه دارنقدی ای چه جوری نشدی من موندم تو که تا حاال عاشق کس-نیلیآ

  !!ینکرد رو وینکنه عاشق شد
  
   عاشقم بشم؟امی حاال بادیمن ازمردا  خوشم نم.. برو بابا-
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  . واالدونمی نم-نیلیآ
  

 هر نی همی برامی درس بخونمی برمی گرفتمی از خوردن نسکافه هامون تصمبعد
 نمی تا خواستم بشزمی میکتابمو برداشتمو گذاشتم رو.  اتاقامونی تومیکدوممون رفت

.  مهردادهدمیداشتمو به صحفش که نگاه کردم د برمویگوش.  زنگ خوردمیگوش
  . زدم و جواب دادمیلبخند

  
  !!بله-
  

  ؟یخوب... ای دنیبای زی بانوی سالم برا-مهرداد
  
  ن؟یشما خوب...  ممنونیمرس... سالم-
  

  م؟ی بد باششهی مگه مدیریگی سراغ مارو منقدی که شما انی بله از ا-مهرداد
  

   گفتمدمویخند
  
  .میدی همو دشی پیز هفته  بابا خوبه هنویا-
  

 از اون موقع تا االن هفت روز شی پی هفته یگی می خوبه خودت دار-مهرداد
  .گذشته ها

  
  ..ادهی زیلیمثال هفت روز خ-
  

  .ادهی من که زی تو کم باشه ولی برادی شادونمی نم-مهرداد
  

   گفتمنی همی برادمی نفهممنظورشو
  
  ؟ی چیعنی-
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 ی ای وقت دارنمی که ببنیدم هم حالتو بپرسم هم ازنگ ز.. الیخی حاال ب-مهرداد

  نه؟
  
  ؟ی چیبرا-
  

 اول شما جواب سوال منو بگو تا منم ؟یدی سوال منو با سوال جواب م-مهرداد
  .جوابتو بگم

  
..  ندارمی اگهی کار دنی از اری غی درس بخونم ولخواستمیراستش االن م... باشه-

  و حاال جواب من؟
  

  ....یخونی همه درس منی خانم ای نشفلسوی اوه اوه ف-مهرداد
  
  . نخوندمادینه بابا از اول ترم ز-
  

  .رونی بمی بریی دوتامییخوای چون می بخونخوادی خب پس االنم نم-مهرداد
  
  کجا؟!! رون؟یب-
  

   نه؟ای یکنیحاال دعوت منو قبول م..  خوبی جاهی -مهرداد
  
  .مونهی تنها میلی آامیخب من اگه ب-
  

... گهی هست دششیپس اون ارسان هرکول اونجا برگ چغندره؟ پ اووووو -مهرداد
  ؟یایم
  
  .دونمینم-
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  . دنبالتامی مگهی ساعت دهیحاضر باش تا ...  ندارهدونمی نمگهی د-مهرداد
  
  ..یول-
  

  .ی بایبا... نمتیبی مگهی ساعت دهیتا ..  اما اگر ندارهی ول-مهرداد
  

   گفتمدمویخند
  
  .باشه خدافظ-
  

 بود ی پسر خوبیلیمهرداد خ. دمی شدمو خندرهی به صحفش خ قطع کردمویگوش
 شتری که دو بار بنی با ایواقعا هم دوسش داشتم و بهش اعتماد داشتم حت......یلیخ

 که حاضر بشم به نیقبل از ا.  واقعا معلوم بود که قابل اعتمادهی بودمش ولدهیند
 ی دمر رونیلی آدمیآروم درو باز کردم که د.  رفتم تا بهش بگمیلیسمت اتاق آ

 در سرشو به سمت ی که با صداخونهی و کتابشم جلوشه و داره مدهیتختش دراز کش
  من چرخوندو گفت

  
  ؟ی تا کجا خوند-نیلیآ
  
  ...یچیه-
  
  ؟یکردی کار میپس از اون موقع چ!! یچی ه-نیلیآ
  
  .کردمیداشتم با مهرداد صحبت م-
  
  ؟ی؟ اون واسه چ!! مهرداد-نیلیآ
  
  .رونی ببرمت بوامخیزنگ گفت م-
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  ؟ی قبول کرد-نیلیآ
  
   کردم؟یبدکار...  اصرا کرد مجبور شدمگهی دیاولش که نه ول-
  
 وی مزدوج شدنی با همدی شایدیخدارو چه د.. هی نه مهرداد پسر خوب-نیلیآ

  .خالص
  

   با خنده گفتمشدمی که از جام بلند می حالدر
  
   منه؟ی فتهیو شنه که اون عاشق ... برو بابا توام دلت خوشه ها-
  
  .زمی عزمینیبی حاال م-نیلیآ
  

 توش یکمدمو باز کردمو به لباسا.  تکون دادمو رفتم سمت اتاقم تا حاضر بشمیسر
 ی بعد چشمم خورد به پالتوی قرمزمو بپوشم ولی پالتوخواستمیاول م. نگاه کردم

مش  گذاشترونوی کمد آوردمش بیاز تو. دمی بودمو تا حاال نپوشدهی که خریطوس
  . دمی برداشتمو پوشبم چسدی شلوار کتون سفهیبعد از اون .  تختیرو
  

 توالتمو  شونمو برداشتمو شروع کردم زی که پالتومو بپوشم نشستم پشت منی از اقبل
 کش هی با شمیبق.  دورمختمیموهاموفرق کج کردم و آزاد ر. به شونه زدن موهام

بعد از تموم شدن . دمیداد کش چشممو مری رو برداشتمو زیگرد بستمو مداد مشک
 تر به دهی خوشگل شده بودو  کشیلیچشمام خ.  نگاه کردمنهیی آیکارم به خودم تو

 زدمو از جام بلند شدمو پالتومو ی ذره پنکک با رژ صورتهیبعد از اون . ومدینظر م
  . بودمو سرم کردمدهی که با پالتوم خری ای طوسی  روسردمویپوش

  
 بوس هی.  و خوشگل شده بودمکی شیلی خییخدا. ه کردم نگانهیی آی خودم توبه

 برداشتمو از اتاق رفتم موی طوسی بوت هامی با ندموی سففیواسه خودم فرستادمو ک
 ی من سوتدنی که با دخوردی موهی مبل نشسته بودو داشت می رونیلیآ. رونیب

   گفتدویکش
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ه فکر اون مهرداد  ذره بهی سنایبابا ...  همه رارونی بره ایاوووووو ک-نیلیآ

  ....گهیبدبختم باش د
  
  خوب شدم؟-
  
 چشات ری که زیمخصوصا با اون خط چشم... ی خوشگل شدیلی خ-نیلیآ

  ..یدیکش
  
  . شدمی عالگهی خوشگل بودم فقط االن دیلیخب من از اولم خ-
  
   برام نازک کردو گفتی پشت چشمنیلیآ
  
  .ادی برو االن مهرداد مایب.... ی شدری کردم جوگفی باز من از تو تعر-نیلیآ
  
  .گهی دزنگهی مادیهروقت ب-
  
  .. که نصف شب شدهی اون چکماهارو پات کنی خب تو تا وقت-نیلیآ
  
   کار کنم؟ی چیگیم-
  
  .رسهی چکمه هاتو پات کن  اونم االنا می برو تا وقت-نیلیآ
  

چکمه هام چون تا .  رفتم تا چکمه هامو بپوشمی تکون دادمو به سمت در ورودیسر
 طول ی اقهی ده دقنی همی سخت بود برادنشی ذره پوشهی نی همیزانو بود برا

 درو عیمنم سر.  تک بهم زدهی مهرداد دمی که چکمه هامو پوشنیبه محض ا. دیکش
 من دنیبا د. رونی خونش اومد باز که ارسانم همزمان با من رونیباز کردم و رفتم ب

 بهش کردم و بدون یم خشک و خال سالهیمنم فقط .  نگام کردستادویبا تعجب وا
  .  به سمت در خونه رفتمعی از طرف اون باشم سری که منتظر جوابنیا
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 هی تکنشی به ماشبشهی جی که دستاش توی مهرداد در حالدمی که باز کردم ددرو

 شرتی بود با تدهی پوشدی شلوار کتون سفهیاونم مثل من . نهییدادو سرش پا
 ی کت مشکهی.دادیوب عضالت بدنشو نشون م خیلی جذب که خرهی تیخاکستر

 سمت باال داده به خوشگل یلیموهاشو خ. ومدی بهش میلی بود که خدهیاسپرتم پوش
  .  بودختهی رشیشونی پی بازم چند تاش رویبود ول

  
 نگاهمو احساس کردو ینی بودم که مهرداد انگار سنگشی مشغول بررسنطوریهم

   جلو گفت ومدی که می زدو در حالی من لبخنددنیسرشو آورد باال و با د
  

  . سالم-مهرداد
  

   زدمو گفتمی لبخندمنم
  
  ...سالم-
  

   که نکردم؟ری د-مهرداد
  
  ..نه اصال-
  

  ..می خوبه پس بر-مهرداد
  
اولش .  و منم دنبالش رفتمنشی خودش جلوتر از من راه افتاد و رفت سمت ماشو

 شدم از کتری نزدی وقتی ولهی چنشی بدم ماشصی تشختونستمی بود نمکیچون تار
.  بوددی کوپه سفیوندای هنشی زده شدم چون ماشجانی کوچولو ههی نشی ماشدنید

   کردو گفتاشاره باز کردو به من نوی در ماشدوی رسنیمهرداد به ماش
  

  .زی عزی بانودیی بفرما-مهرداد
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 نوی که درو بست ماشنیمهردادم بعد از ا.  تکون دادمو نشستمی سردموی خندمنم
  . روشن کردو راه افتادنویور زدو اومد نشست و ماشد
  

   کجا دوست دارن برن؟ندی خب حاال بانو بفرما-مهرداد
  
  من بگم؟-
  

  .می بریبگو هر جا دوست دار.. گهی آره د-مهرداد
  
  .نی برنیهر جا خودتون دوست دار.. ستمی رو بلد نیادی زیمن که جاها-
  

 نگه داشت و برگشت نویمهرداد ماش نی همیبرا. می بوددهی چراغ قرمز رسپشت
   گفتشدی مرهی چشام خی که تویطرفمو در حال

  
   من چند نفرم؟-مهرداد

  
   تعجب نگاش کردمو گفتمبا
  
  !!متوجه نشدم-
  

  ؟یبندی نفرم پس چرا فاعالتو جمع مهی که من نی منظورم ا-مهرداد
  
  . راحترمینطوریخب من ا-
  

  .ستمی من که راحت نی ول-مهرداد
  
  ن؟ی شما راحت باشدیحتما با یعنی-
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 گهی به بعد دنی حتما من راحت باشم پس از ادیآره با..  باز گفت شما-مهرداد
  باشه؟..  نگوینجوریا

  
 موافقت نی همی بگم نه براومدی دلم نگهی گفت که دتی باشه رو با مظلومنقدریا

لحظه بعد از چند .  زدو برگشتو به روبروش نگاه کردیکردم که مهردادم لبخند
  . می راه بودی توی ساعتهیحدود . میچراغ سبز شدو دوباره راه افتاد

  
   نگه داشتو رو به من گفتکی شیلی رستوران خهی ی جلومهرداد

  
  .ی شادهی پیتونیم.. میدی خب رس-مهرداد

  
 ی تونویچون ماش. می به سمت رستوران راه افتادموی شدادهی پنی هم از ماشبا

 در نطوریهم. میرفتی مادهی پدی تا رستوران بانی همیرا پارک کرده بود بنگیپارک
مهرداد .  مهرداد اومدی گوشی که صدامیزدی آروم آروم قدم ممیسکوت داشت

 صحفش نگاه کردو قبل از ه کتش درآوردو ببی از جشوی گوشعی گفت و سریدیببخش
   که جواب بده گفتنیا

  
  . ارسانه-مهرداد

  
بعد از . ستادمیمنم منتظرش وا. صحبت کردن رفت اونطرفترو شروع کرد به یکمی

   به سمت من اومدو  گفتعیچند لحظه که تلفنش تموم شد سر
  

  .ی معطل شددی ببخش-مهرداد
  
  . ندارهیبینه ع-
  

 بود که به ستادهی گارسون واهی در یجلو. می با هم به سمت رستوران رفتدوباره
   مهرداد گفتدنی که با دگفتیمردم خوشامد م
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  .می حاظر کردنی رو که خواستییجا..  رادی آقانیخوش اومد -گارسون
  

. می تکون دادو گارسون جلوتر از ما راه افتادو مام پشت سرش رفتی سرمهردادم
 موی قسمت گذشتنیاز ا.  بودکی شیلیقسمت اول رستوران فست فود داشت که خ

شت که با  خوشگل دایلی خیلی باغ خهی در داشت که وارد هی ته رستوران که میرفت
ق داشت که مردم توش نشسته ی شده بودو چنداتام آالچنی بلند تزئهی پایچراغا
  . خوشگلی چوبی اتاق با پنجره هاهی سمت می رفتموی گذشتقای آالچنیاز ب. بودن

  
بعد .  بهش دادی کرد که مهرداد چندتا هزاریمی درو برامون باز کردو تعضگارسون

  از اون برگشت طرف منو گفت
  

   داخل؟ی بریخوای نم-دمهردا
  

 که ی کاه گلواری شکل با دلی اتاق مستطهی.  وارد اتاق شدمدی با شک و تردبرگشتمو
 ناز یمی قدیزی رومهی خوشگل گذاشته بودنو روشم یمی قدی چوبزی مهیوسطش 

.  گلدون گل رز قرمز  گذاشته بودنهی فانوس با هی زی میرو. انداخته بودن
.  دوتا فنجون گذاشته بودنزی می روای صندلیکه جلو بود یدوطرفشم دوتا صندل

 نی داشتم به انطوریهم.  گل رز و شمعی پر بود از گلبرگانی زمی و روزیاطراف م
  منظره خوشگل نگاه مکردم که مهرداد کنار گوشم گفت

  
   قشنگه؟-مهرداد

  
   مهرداد به خودم اومدم و برگشتم طرفشو با شوق گفتمی صدابا
  
   ؟یدی زحمت کشنقدی ای چی برایول.... قشنگهیلیخ-
  

   زدو گفتی لبخند گرممهرداد
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 اقتی باشه که لی جوردی بالخره باگهید...  خوشحالم که خوشت اومده-مهرداد
  .تورو داشته باشه

  
   گفتدیکشی مرونی رو بی که صندلی رفتو در حالای از صندلیکی از اون به سمت بعد

  
  ... بانو دیی بفرما-مهرداد

  
 ی روبروی تنها صندلی نشستم و مهردادم رفت روی صندلیدمو رفتم رو زیلبخند

  . شدمرهی خزی به منوییمنم سرمو انداختم پا. من نشست و زل زد بهم
  

 کی دو تا بشقاب کختوی فنجونامونو قهوه ری گارسون اومدو توهی لحظه بعد چند
دستشو بعد از رفتن گارسون مهرداد .  هر کدوممون گذاشتو رفتی جلویشکالت

 یمنم به بخارا.  بازم زل زد بهمدادی مهی تکشی که صندلی در حالزوی میگذاشت رو
 خسته بشه و دست از نگاه ودش خدیچند لحظه صبر کردم تا شا.  شدمرهیفنجونم خ

 سرمو آوردم باال زل ییهوی نی همی منتظر شدم نشد برای هر چیکردن برداره ول
   چشماشو گفتمیزدم تو

  
   هست؟یمشکل-
  

   با تعجب ابروهاشو انداخت باال گفتمهرداد
  

  ؟ی چی برا-مهرداد
  
  . ظاهرمی هست توی مشکلدیگفتم شا..  به منی شدرهیآخه خ-
  

   گفتگزروندی صورتمو از نظر می که تمام اجزای زدو در حالی چشماش برقمهرداد
  

  .... مشکل هستهیآره !!  مشکل؟-مهرداد
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   زل زدم بهشو گفتمی نگرانبا
  
  ؟یچ-
  

  ....ی خوشگل شدیلی خ-مهرداد
  
 یزی چهی....  چشامیاونم مثل من زل تو. شدمرهی حرفش چند لحظه بهش خنی ابا
 حس دوست هی فی حس لطهی حس خوب هی مثل یزی چهی..  چشماش بودیتو

 حس هی ثانهی ی فقط براهی ثانهی ی برای بود ولی اسمش چدونمینم.... یداشتن
  ..... حسو دارمنیکردم منم ا

  
 زل ی جورنی که انیاز ا.. نه از خجالت....  ذره سرخ شدمهی و نیی انداختم پاسرمو

   کارم مهرداد گفتنیبا ا. زده بودم به مهرداد
  

  ؟یدی خجالت کش-مهرداد
  

 لبش زمزمه کرد و بعد ری زیزی چهی که مهرداد اوردمی زدم اما سرمو باال نیلبخند
   از خنده بود گفتیی که توش رگه هایبا لحن

  
  . خجالت قهوتو بخور تا سرد نشدهی حاال به جا-مهرداد

  
 برداشتمو با قهوم کی ککهی تهی ارمی بگمو سرمو باال بیزی که چنی بدون امنم

. می هر دومون سکوت کرده بودقهیبعد از خوردن قهوه هامون تا چند دق. خوردم
  بالخره مهرداد سکوتو شکست و گفت

  
  ؟ی بگیخوای نمیزی چ-مهرداد

  
  تعجب بهش نگاه کردمو گفتم با
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   بگم؟یزی چدینه مگه با-
  

  . گفتن من  حرفامو بزنمی برای نداری که اگه حرفنهی منظورم ا-مهرداد
  
  ..ی شروع کنیتونیم... بگمخوامی نمیچینه ه-
  

 دستاشو کردوی که صدا شو صاف می جاش جابجا شدو در حالی ذره توهی مهرداد
   گفتدادی مهی بهش تکزوی می روذاشتیم
  

....  شناختمتیی جوراهی دمی دگروی که همدی دودفعه انی ای تو-مهرداد
 یی جوراهی یعنی ی عالزتی خالصه همه چت،متانتتوییبایت،زیاخالقت،رفتارت،خانوم

 دوست داشته یلی که انگار خدا منو خینی فرشته زمهی... ی فرشته اهی گفت که شهیم
 یفرشته ا....  ندارهری و نظنیزم یه رو که تکیفرشته ا.... و سر راهم قرار داده

  .... شدموونشید.. من.... که من
  

 چشماشو ی زل زدم تویجیمنم با گ..  چشامی نگفتو زل زد تویچی هگهی دمهرداد
 یعنی ؟ی چیعنی..  شدمونشی که من دیفرشته ا..  خودم تکرار کردمیحرفشو برا

 ری من که غیم دوسش دارم؟ ول بگدیاالن منم با.... شه؟یمنو دوست داره؟ نه مگه م
 حسو نیمن اگه بهش بگم ا... ایانه خد....  بهش ندارمگهی حس دچی هیحس برادر

 سنای الیخی بخش وجودم بهم گفت  بهی از یی صداهی.... شکنهیبهش دارم که دلش م
 ببره که فوقش دور روز ناراحته بعدش دوباره ایاونقدر عاشقت نشده که بخواد از دن

  ....مطمئن باش .. شهیمخوبه خوب 
  
   بگم؟دی بایمن االن چ-
  

  ...  قلبتهی که توی هرچ-مهرداد
  

   دهنمو قورت دادمو با من من گفتمآب
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 ی چدونمی اصال نمنی همیبرا..  حرفو نداشتمنی ایخب راستش من اصال آمادگ-
  .... بگمدیبا
  

  ؟ی به خودت زمان بددی بایعنی..  گرفتم-مهرداد
  
  ...آره-
  

 فکر خوادی تا هر وقت که دلت میتونیم.. یهر جور تو راحت... زمی باشه عز-مهرداد
  ..رمایمی نشه که من می طوالنادی توروخدا زی ولیکن
  

   دندون کردمو گفتمولبمو
  
  ....خدانکنه-
  

   با خودش زمزمه کردی نگفت ولیچی همهرداد
  

  .. دل مهردادزی خدا منو بکشه عزی الهی اگه تو منو نخوا-مهرداد
  

 نی ای مهرداد تویعنی....  کرده بودو کف دستامم عرق کرده بودخی انگشتام نوک
 شه؟یمگه م.. سنای حد عاشقم شده بود؟  دوباره همون صدا گفت نه نیمدت کم تا ا

 که من یی تا اونجایول....  بزارهری جواب تو تاثی گفته که توینطوریحتما ا
 ی تو تویعنی....  صادقو پاکهییرا جوهی.. ستیمهردادو شناختم اصال اهل دروغ ن

  ....  فکر کنمدیبا.. ستمینه مطمئن ن .... ؟ی مطمئنش؟ی شناختنقدی مدت کم انیا
  
 آخه؟ من ی به کانتی خیول..  داشتمانتی مثل خی حسهی چرا دونمی نمنی بنی ایتو

 حتما چون تا حاال کردم؟ی مانتی داشتم خیپس به ک...  رو دوست نداشتمیکه کس
  ...نهیهم.... حسو دارمنی نرفتم ارونی بدون اطالع خانوادم بیربا پس
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 بعد گارسون اومدو مهرداد سفارش غذا داد اونم رفتو چند لحظه بعد قهی دقچند
 که مهرداد بهم گفته بود اشتهامو کامال ازدست داده ییبا حرفا. غذاهامونو آورد

 خوردی داشت غذاشو مادی زی مهرداد با اشتهای ولکردمی میبودم و فقط با غذام باز
  فت بعد از چند لحظه که متوجه من شد گیول
  

 گهی دزی چهی برات یخوایم... ی نکنه دوست ندار؟یخوری چرا غذاتو نم-مهرداد
  ...سفارش بدم

  
   گفتمعی از جاش بلند شه که سرخواستی مو
  
  . اشتها ندارمیغذارو دوست دارم ول... نینه نه بش-
  

  فت  سرجاش نشستو گمهرداد
  

   من اشتهات کور شده؟ی از حرفا-مهرداد
  
  .... ذره کم اشتها شدمهی که سرما خوردم ینه از وقت-
  

  ...ی کنتی خودتو تقودی بای شدفیتو ضع... شهی که نمی جورنی خب ا-مهرداد
  

   از کبابشو سر چنگال زدو به سمت من گرفتو گفتکهی تهی از اون بعد
  

  .. منی بانودیی بفرما-مهرداد
  
  ...خورمی خودم میرسم-
  

   سرشو کج کردو گفتمهرداد
  

  ...ستای نیبه خدا دهن...  بخور بعد مال خودتو بخورنوی حاال تو ا-مهرداد
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 چنگال و    ازش گرفتمو کبابو نی همی دستشو پس بزنم براگهی روم نشد ددمویخند

ه  که مهرداد ناراحت نشنی ایبرا.  بشقابمو چنگال و بهش پس دادمیگذاشتم تو
چند .میچند لقمه به زور خوردم و منتظر شدم تا مهردادم غذاشو تموم کنه و بر

منم از جام بلند . می شد که برلند بعد مهردادم غذاشو تموم کردو از جاش بقهیدق
 برداشتمو رفتم سمت در که مهرداد از پشت دستمو گرفتو زی می از روفمویشدمو ک

  گفت
  

  ...سنای -مهرداد
  
   گفتم سمتش برگشتموبه
  
  !بله؟-
  

  ؟یکنی مطمئمن باشم که دربارش فکر م-مهرداد
  
  ...آره-
  

 زدو دستمو به سمت لبش بردو خواست پشت دستمو ببوسه که ی چشماش برقمهرداد
 زدو دستمو آروم ول یاونم متوجه شدو لبخند کم جون. دمی دستمو عقب کشیکمی

  . رونیمنم برگشتمو به سمت در رفتم ب. کرد
  

 داره قای از آال چیکی ی ارسان جلودمی که دمیرفتی مقایبه سمت آالچ با هم آروم
 داشتم با تعجب بهش نگاه نطوریهم...ومدی کالفه به نظر می عصبمیلیخ.. زنهیقدم م

   که مهرداد گفتکردمیم
  

  .... ا اون  که ارسان-مهرداد
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 یداد برا ارسان هنوز متوجه ما نشده بود که مهری ولمی بوددهی بهش رسبای تقرگهید
   گفتادی که ارسان به خودش بنیا

  
  .. ارسان-مهرداد

  
.  قرمز و کالفه بهمون نگاه کردی مهرداد ارسان به سمتون برگشتو با چشمای صدابا

 ی مهردادو نگاه کرد بعد از اون نوبت من بود که نگام کنه و توی نظر سرتاپاهیاول 
 ی چشمایای دری توشهیمنم آب دهنمو قورت دادمو مثل هم...  بشهرهیچشام خ

..  چشماش نگاه نکنمی تورموی بگمو خودیبازم نتونستم جلو..  غرق شدمشیمشک
  ... نتونستم.. نتونستم

  
 که رو به ارسان می مهرداد به خودمون اومدی گرفته ی جفتمون با صداآخرسر

  گفتیم
  

   داداش؟یکنی کار می چنجای ا-مهرداد
  

   نگاهشو از من گرفتو گفتارسان
  

  ..نجای اومدم انی همی ذره حالم خوب نبود براهی یچی ه-نارسا
  

  ؟یخب االن بهتر....  آها-مهرداد
  

   زدو گفتی پوزخندارسان
  

  د؟یکردی کار می چنجایشما ا....  هم آره هم نه-ارسان
  

  . به شام دعوت کردمسنای من یچی ه-مهرداد
  

  حاال خوش گذشت بهتون؟...  بله-ارسان
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  نه گفت که مهردادم متوجه شدو گفت آخر حرفشو با تعقسمت

  
  . رو برسونم خونهسنای من ی نداریخب اگه کار....  بد نبود-مهرداد

  
 خونه رفتمیمن خودم االن داشتم م.... شهیتو چرا راهت دور م.. گهی نه د-ارسان

  ...رسونمشیخودم م
  

  ...گهی دبرمشی نه خب خودم م-مهرداد
  

  .برمشی گفتم خودم م-ارسان
  

 ی تکون دادو از ما خدافظیمهرداد سر.  گفتدی بلندو تاکی ذره با صداهی حرفشو
منم دوباره رفتم . بعد از رفتن مهرداد ارسان به سمتم برگشتو نگام کرد. کردو رفت

   جلد لجباز خودمو گفتمیتو
  
  ه؟یمشکل-
  

  رون؟ی بی با مهرداد اومدی چی برا-ارسان
  
   بدم؟حی شما توضی برادیبا-
  

  ... آره-ارسان
  
  ن؟ی با من داری اونوقت؟ شما چه نسبتی چیبرا-
  

  ....من...  من-ارسان
  
   بلندو حرص گفت ی با صدادویی هم سای دندوناشو روی نگفتو عصبیچیه
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  ....ی لعنت-ارسان

  
 ی که به خاطر سرما جلویلونی نای برگشتو پرده قی از اون به سمت آالچبعد

و جلوتر از من راه افتاد سمت در  زده بودنو کنار زدو پالتوشو برداشتقایآالچ
... رمی نگفتم من با مهرداد می چیاه اصال برا... منم دنبالش راه افتادم... رستوران

 نگفتم؟ یزی چی چیواقعا برا.. هههههاهههههه.... مخالفت نکردم باهاشی چیبرا
  ...کنهی فکر مییزای معرکه داره در مورد چه چنی ای ول کن توام توسنای یوا
  

 به رفتیاز بس تند م. دمییدوی دنبالش مدی منم بارفتی راه می تند و عصبنارسا
 زدمی که نفس نفس می در حالستادموی جا اهی نی همینفس نفس افتاده بودم برا

  گفتم
  
  .دی ذره آروم تر برو خب نفسم برهیاوووو -
  

 که سرعتشو کم کنه به نی بدون ای که به طرفم برگرده حتنی ارسان بدون ااما
 آروم یلی دفعه خنی ادموی کوبنی زمیمنم با حرص پامو رو.  رفتنشیمت ماشس

 باز کردو نشست توشو منتظر نشوی در ماشدی که رسنشیارسان به ماش. دنبالش رفتم
  . رفتمنی آرامش به سمت ماشتیمن شد منم در نها

  
به . .. قفلهدمی در عقبو گرفتمو خواستم باز کنم که درهی دستگدمی که رسنی به ماش

  ....   قفل کودکو زدهدمیفهم.  بازهدمی که نگاه کردم دییقفل در جلو
  

 بستم  نوی که در ماشنیبه محض ا.  تکون دادمو در جلورو باز کردمو نشستمیسر
 شروع کرد ادی دراومدو با سرعت زنگی پارکی گازو از تویارسان پاشو گذاشت رو

 180 ی سرعتشم روگرفتوی سبقت مدویکشی میی بدجور النای ماشنیب.... یبا رانندگ
   گفتمنی همی بودم برادهی ترسیلی خیمن که عاشق سرعت بودم ول.... بود

  
  ...نی آروم تر برشهیم-
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  ...شهی نمری نخ-ارسان

  
  ... من هنوز جوونم و آرزو دارمی ولدایببخش-
  

  .رونمی و منم هرجور دلم بخواد می مننی ماشی االن توی داشته باش ول-ارسان
  
  ..ستی شما اصال جونتون براتون مهم نیعنی-
  

   گفتدوختی چشام می توشوی اشهی شی که چشمای به سمتم برگشتو در حالارسان
  

  .ستی من مهم نی براای دننی ای توچکسی هزوی چچی هگهی د-ارسان
  
 دادمو هی تکیآروم به صندل...  حرفش ضربان قلبم کند شدنی با ای چرا ولدونمینم

 و ی دادم به صندلهی سرمم تکشدمی مرهی خرونی که به بی در حالسرمو برگردوندمو
 هی بود تا بقی قطره کافهی نیهم...  افتادنیی چشمم پای قطره اشک از    گوشه هی

 هیچرا دارم گر....  گونم سر بخورنی روآروم کننو آروم دایاشکامم راه خودشونو پ
 ی بشم؟ براینجوری من اشهی که باعث مهی چی حس لعنتنی ا؟ی چی چرا؟ براکنم؟یم
  ....کمکم کن..  کمکم کنای آخه؟ چرا؟ خدایچ
  
 نگی پارکی که چراغاشهیبرعکس هم.  خونهمیدی چقدر گذشته بود که رسدونمینم

 ارسان نی ماشی فقط نور چراغاکوی تارکی دفعه خاموش بودو تارنیروشن بوده ا
 نوی که ماشنی به محض ا پارک کردونویارسان ماش. کردی و روشن منگیبود که پارک

 شم ارسان دست ادهی پاستم باز کردمو تا خونویخاموش کرد منم آروم در ماش
   بزرگ و مردونش گرفتو گفتی دستانیسردمو ب

  
  ؟یکنی مهی که گریدی ترسنقدی ا-ارسان
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 شدم ادهی پنی دستاش درآوردمو از ماشی نگفتمو آروم دستمو از تویچی من هیول
 شدو  به سمتم اومدو ادهی پنی از ماشعیارسانم سر.  راه افتادمو آروم به سمت خونه

   گفتگرفتی و دستام و مزدی چشام زل می که تویروبروم واستادو در حال
  

 نیبگو تا هم مناز ا... بگو تا کمکت کنم.... بگو چته....   به من بگوسنای -ارسان
  ... هم خودتامیوضع درب

  
 یزل زدم تو.. ومدیشگل تر به نظر م خوشهی چشماش از همیکی اون تاریتو

   با بغض گفتمنی همیبرا.. بازم اون حس وادارم کرد که حرف بزنم... چشماش
  
....  کنمهی بزارمو گریکی ی شونه های سرمو روخوادیدلم م... خستم... دونمینم-

  ....خوامی منویهم...  االنخوامی منوی فقط همنیهم
  

ارسان دستشو ... دنیچشام شروع کردن به بار دوی حرفام دوباره بغضم ترکنی با ا
   گفتکردی که با شستش اشکامو پاک میآورد باال و در حال

  
  ...آروم.. زمی باشه آروه باش عز-ارسان

  
   گفتزاشتی منشی سی که سرمو روی کردو در حالکتری بعد منو به خودش نزد

  
  ...ه به من و کن غماتو بدهی گریخوای و هر چقدر منجای سرتو بزار ا-ارسان

  
 نشوی سی بکنم سرمو بزارم روی مخالفتچی که هنی اون حس وادارم کرد بدون ابازم

 ی گذاشت روگشمی دستشو دورشونم حلقه کرد دست دهیارسانم .... زمیاشک بر
  . دادنمیسرمو شروع کرد به دلدار

  
ن  کهیگر... ی نداشته باشی غمگهیتا د.. ی کن تا آروم بشهیگر..  کنهی گر-ارسان

  ....زمیعز
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  .....ختمی اشک رصدای بازم بدوی ترکشتری حرفش بغضم بنی ابا
  
  

   )3فصل ( 

  
 و بازم با شدی نمرمی جلوشو بگخواستمی میهرچ.....  اشکام دست خودم نبودکنترل
 نطوریارسانم هم... کردنی مسی ارسانو خراهنی پخوردنوی گونم سر می رویلجباز

 لحن پر از هیبا ... دادی ممی دلدارکردی سرم بود سرمو ناز میکه دستش رو
 که ی دلگرم کننده و پر محبتنلح....  بودی دوست داشتنیلی که خیلحن... آرامش

  .... بودمدهیتا حاال از ارسان ند
  
 بازم اون ی چقدر گذشته بود که کم کم به خودم اومدمو آروم تر شدم ولدونمینم

 هی گرگهی بود ددهی که فهمنیسانم با اار. امی برونی که از بغل ارسان بزاشتیحس نم
 سکوت ی بغلش نگه داشته بود و فقط توی منو توگفتوی نمیچی آروم شدم هکنموینم

  .... کردی آروم پشتمو نوازش میکیو تار
  
 اومدم و رونی از بغل ارسان بستادموی بود در برابر اون حسم ای هر جون کندنبه

فقط با ....  نکردی مخالفتیچیسانم هار....  و بهش نگاه کردمستادمیروبروش ا
بعد از چند لحظه ارسان با ....  چشمامیدستاش شونهامو نگه داشته بود و زل زد تو

  همون لحن پر از آرامش گفت
  

  ؟ی خوب-ارسان
  

   آره تکون دادم که ارسان دوباره گفتی به معنایسر
  

  م؟ی حرف بزنیخوای می شدی خالوی کردهی حاال که گر-ارسان
  
   گفتمعی و بغض خشدار شده بود سرهی که به خاطر گرییا صدبا
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  .....نه نه خوبم-
  

   دستاشو از دوربازوهام  باز کنم گفتمکردمی می که سعی در حالبعد
  
 با خودم خلوت دی و باشمی مینجوری اوقات ایگاه....  شدینجوری که ادیببخش-

  ....کنم
  

  ردو گفت حرکت من دستاشو از دور بازوم باز کنی با اارسان
  

 دوست هی به عنوان یتونی می شدینجوریهر وقت ا...  ندارهی اصال اشکال-ارسان
 اخم ویفتی البته اگه بازم با من لج نگمی برادرانه دارم منویا....ی من حساب کنیرو
  ... ینکن

  
   زدمو گفتمی کم جونیلی خلبخند

  
  ...دیبه هر حال بازم ببخش-
  
جوابش باشم از کنارش گذشتمو به سمت خونه  که منتظر نی بعد از اون بدون او

 دادمو هی باز کردمو رفتم داخل و درو بستمو به در تکدیدر خونه رو با کل. رفتم
 خواب ادی به احتمال زنمیلی بود و آکی تارکیخونه هم تار.... سرمو گذاشتم روش

م  هامو باز کردمو به زور از پاکمه چپیخم شدمو ز...  بود30/12بود چون ساعت 
 وارد اتاقم شدمو چراغ و روشن یبا سست. درآوردمو برداشتمشونو رفتم سمت اتاقم

  .کردمو در اتاقمو آروم بستم
  

 ریز...  نگاه کردمنهیی آیبه خودم تو.  توالتمزی در آوردمو نشستم پشت ملباسامو
  .... ذره قرمز بودهی شده بودو چشمام اهی کرده بودم سی اهیچشام به خاطر گر
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 بلندم دور صورتم یبردم پشت سرمو آروم کش موهامو باز کردم که موها دستمو
... آروم شونمو برداشتمو شروع کردم به شونه کردن موهام... پراکنده شدنختنویر

  .... کردمی نگاه منهیی آی و به خودم تودمیکشی موهام مواجم میشونه رو آروم رو
  
 رو انجام بدم؟ چه حس یا کارنی که همچکردی بود که منو وادار می حس چنیا

 لجبازو سرکش بودم مجبورم کرده در مقابل نقدی که ایمن..  بود که منویناشناخته ا
درسته ....  رو ازم دور کنی حس لعنتنی اکنمیخواهش م.. ای پسر نرم بشم؟ خداهی

من .... خوامی حسو نمنی من ایول و پر از آرامشه هیحس لطف... هیکه حس خوب
 ای بشکنه ی که دل کسشهی حس باعث منی اگه اایخدا.... شته باشم حسو دانیداینبا

خواهش ....  من بکشی حسو تونی اکنمی نابود بشه خواهش مگهی هر کس دایمن 
  ...کنمیم
  

 از جام بند شدمو حولمو برداشتمو رفتم سمت دموی از شونه زدن موهام کشدست
 دوش آب سرد هیاول ...ردی دوش آب سرد منو آروم نمکهی بهتر از یچیه... حموم

  ...دمیگرفتم بعد از اون وانو پر از آب گرم کردم و توش دراز کش
  

بعد از اون از .. کردمی فکر نمیچی بودمو به هدهی وان دراز کشی توی ساعتهی حدود
  ....                    رونی دوش گرفتمو از حموم اومدم بهی عیجام بلند شدمو سر

  
 پتورو تا گردن دموی تخت دراز کشی روسی خیون موها با همدموی پوشلباسامو

 اصال خوابم ی بود ول2ساعت ...  کردموارمی دی نگاه به ساعت روهی....  باالدمیکش
 اصال خوابم ی داشتم ولیی خسته بودمو روز پر ماجرایلی که خنیبا ا.. ومدین
  .... ومدین

  
 خودم حرف یدم با خدا مختلف با خودم کری شونه اون شونه شدمو فکرانی انقدیا

  .....دمی شدو خوابنی صبح بود که پلکام کم کم سنگیزدم که دم دما
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  . شدمداری از خواب بنیلی نگران آی صدابا
  
  . پاشوسنای... سنای -نیلیآ
  

   چشمامو باز کردمو گفتمی الآروم
  
  ؟ی کارم داریچ.. بله-
  
  ..ای پاشو ب-نیلیآ
  
   شده خب؟یا چ-
  
  ...کنهیونشو باز نم ارسان در خ-نیلیآ
  
  ...گهی بابا خب حتما رفته سر کار دیا-
  
  . شرکتومدهی نه زنگ زدم اونجا گفت اصال از صبح ن-نیلیآ
  
   گفتمشستمی تخت می روی حرفش چشمامو کامل باز کردمو در حالنی ابا
  
  ؟ی چیعنی-
  
  ... کنهی درو باز نمی که خونس ولنی ایعنی -نیلیآ
  

   گفتمومدمی منیی که از تختم پای حالدر
  
  ... خوابهدیشا-
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.  زنگو چند بار فشار دادمیدستمو گذاشتم رو.  سمت خونه ارسانمی از رفتیلی آبا
 بازم ی دوباره زنگ زدم ولنی همی نشد برای خبرچی هیچند لحظه صبر کردم ول

   مضطربش نگاه کردمو گفتمی به چهره نویلیبرگشتم سمت آ.  نشدیخبر
  
  ؟رونی نرفته بیمطمئن-
  
  .ومدهیزنگ زدم شرکتش گفتن ن....  آره-نیلیآ
  
  .رونی نرفته شرکتو رفته بدیخب شا-
  
 حتما رونی برفتهی می وقتشهیهم...  باشهینجوری تا حاال سابقه نداشته ای ول-نیلیآ

  . دادهیبه شرکت خبر م
  
  م؟ی کار کنی چیگیحاال م-
  
  .دونمی نم-نیلیآ
  
   نداده؟ عمو رضاای خونشو دست تو دیارسان کل-
  
  . ارسانی خونه دی اضافه بهم داد و گفت کلدی کلهی چرا بابا -نیلیآ
  
   نگاش کردمو گفتمی کالفگبا
  
  .گهی داری بدویبرو کل... یستادی وانجای ماست انیخب پس چرا ع-
  
   انگار به خودش اومدو گفتیلی حرف من آنی ابا
  
  باشه ..  باشه-نیلیآ
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 که حاال داشتم یشتم سمت درو با دلشوره امنم برگ.  به سمت خونه رفتعی سرو
 چی بازم هی ولدمی دوباره زنگ زدمو چند بار محکم به در کوبکردمیاحساسش م

 داد بهمو با چهره نگران دویکل.  اومددی کلهی با یلیچند لحظه بعد آ.  نشدیخبر
  . درو باز کردموندمو قفل در چر خی تودوی کلعیمنم سر. زل زد به در

  
 مبال ی بود چون پرده ها رو نداده بود کنار و روکی خونه تاریروز بود ول که نی ابا

 موی از راهرو گذشتموی وارد خونه شدیلیآروم با آ. هم پر بود از لباس و خرتو پرت
   من بلند داد زدممیدی به حال رسیوقت

  
  .آقا ارسان-
  
   لرزون گفتی با صدایلی دفعه آنیا. ومدی نیی صداچی هیول
  
  ؟یستیخونه ن. ...ارسان-
  
 اونجا هم ی ولمی تا اونجا رو ببنمیبا هم به سمت آشپزخونه رفت.  بازم سکوتیول

 کدوم اتاقشه هر میدونستیچون نم.  سمت اتاق خوابامی رفتنی همی نبود برایکس
  . دمی دمی اتاقو رفتهیکدوممون 

  
 کی تارنیهم ی پنجره نداشت برایلی اتاق مثل اتاق آنیا.  در اتاق و باز کردمآروم

  .  بودیاتاق خال.... دست بردمو چراغو روشن کردم. بود
  
 از اون اتاق یلی آغی جی صدارونی بامی خواستم چراغو خاموش کنمو از اتاق بتا

  .دمیشن
  
  ....سناااااااااای ی وا-نیلیآ
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 که ی در حالیلی آدمیوارد که شدم د.  رفته بودمیلی که آی سمت اتاقدمییدو
 شده داره جلوشو نگاه دی دهنشه با رنگ   سفی و دستاشم جلودهستای در وایجلو

  .... تو اتاق چه خبرهنمی رو زدم کنار تا بتونم ببیلیآ. کنهیم
  

 تخت  ی که قرمز شده بودو تمام صورتشو گردنش عرق کرده بود روی در حالارسان
 ی به سمتش رفتمو روش خم شدمو دستمو گذاشتم رویبا نگران.  بوددهیخواب

 عی سرنی همی تب داشت و هر لحظه امکان داشت تشنج کنه برایلیخ.... شیشونیپ
   و گفتمیلیبرگشتم سمت آ

  
  . تب دارهیلیخ.. اری تشت آب ولرم بهی حوله با هیبدو برو -
  
 ی براکردی اصال متوجه من نشده بودو داشت با ترس به ارسان نگاه میلی آیول
   بلند گفتمنیهم
  
  ..یلیآاااااااااااا-
  
برگشتم سمت . رونی از اتاق رفت بعی به خودش اومدو سرنیلی من آی صدانی ابا

  .ارسانو آروم دستشو تکون دادمو صداش کردم
  
  ..آقا ارسان-
  
 محکم تر به لپش زدمو صداش یکمی دفعه نی انی همی نخورد برای تکونچی هیول

 زود یلیخ ی ذره باز کرد ولهی خوردو چشماشو یفی حرکتم تکون خفنیبا ا. کردم
  . دوباره بستشون

  
 و ستی تنش نیچی هدمی تر که دنیی پادمی ذره پورو کشهی.  تا گردنش باال بودپتو

 تشت آب و هی با نیلیهمون موقع آ. سوزهی تب میتمام تنشم عرق کرده و داره تو
 کردمو آبشو گرفتمو سی تشت و حوله و ازش گرفتمو حوله رو خعیسر. حوله اومد
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 یزی لب چری و زدی لرزهی کار من ارسان نیبا ا. شیشونی پیتم روتاش کردمو گذاش
   گفتی تخت نشستو با نگرانی رفت از اونور رونیلیآ. دمیگفت که نشن

  
   تب داره؟یلی خ-نیلیآ
  

 سشی داشتم تا دوباره خی ارسان برمیشونی پی از روی که حوله روی در حالمنم
  کنم گفتم

  
  ..بایآره تقر-
  
  .مارستانی بمشیپاشو ببر...  وقتهی نشه شی طور-نیلیآ
  
  . وقت تو راه تشنج نکنههی که نیی پاارمی ذره تبشو بهی بزار یباشه ول-
  
 با گردنشو شویشونی کردمو پسی نگفت و منم چند بار حوله رو خیزی چگهی دنیلیآ

   گفتمیلی تر که رو به آنیی ذره اومده بود پاهیتبش .خنک کردم
  
  .امی تا من برم آماده شم بستای تو باال سرش وا اومدهنیی ذره پاهیتبش -
  
   طرفمو گفتدی پرعی سریلی خواستم از جام بلند شدم آتا
  
  . نه نرو-نیلیآ
  
   تعجب برگشتم طرفشو گفتمبا
  
 حاضر شو چون نجای اارمی تورم میلباسا...  برم حاضر شمدی حالش بده بایلیآ-
  . وقت تشنج نکنههی باشه ششی پدی بایکی

  
  .رمیخب بزار من م..خ-نیلیآ
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  چرا؟-
  
  .شمی بکنم چون دستپاچه می کارتونمی بشه من نمشی اگه طور-نیلیآ
  

   تکون دادمو گفتمیسر
  
 اری بردار بنوی ماشچیی منو با سوی خب برو لباسایلیخ.. ی سرت دکترریخ.. خاک-

  .عیسر
  
مو به  تخت نشستی اگهیمنم رفت سمت د. رونی گفتو از اتاق رفت بی باشه انیلیآ

 و مشخص بود که راحت رفتی منیی باال پای به سختنشیقفسه س.ارسان نگاه کردم
 ی نهی که دست خودم باشه زل زده بودم به قفسه سنیبدون ا. کشهینفس نم
 کردم بدنش داره س احساییهوی شده بودم بهش که رهی خنطوریهم.... برهنش

 دمی پرعیسر.  شدشتریشش ب کوتاه لرزهی و بعد از چند پانکنهی منیشروع به لرزد
 بعد از اون از دیلرزی داشت منطوریچند لحظه هم.  روشدمیسمتشو پتورو کش

  .  باالرفتیتبش باز داشت م. شیشونی پیدستمو گذاشتم رو. لرزش بدنش کم شد
  
.  پاک کردمشویشونی پی روی از کنار تختش برداشتم باهاش عرقای دستمال کاغذهی

   آروم گفتیلی که ارسان تکون خوردو خکردمیپاک م دور گردنشو یداشتم عرقا
  

  ...سنای -ارسان
  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  !!بله؟-
  

   آروم گفتیلی چشماشو باز کردو خی ذره الهی ارسان
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  .... کارو با من نکننی تورو خدا ا-ارسان
  
 ی چمگه من باهاش.... با تعجب بهش نگاه کردم.  هم افتادنی دوباره پلکاش روو

از تخت اومدم ...  همشگهی مونی داره هزضهی االن مرنی اسنای یخی بکردم؟یکار م
 که همون موقع شیشونی پی کردمو دوباره گذاشتم روسشی حولرو برداشتمو خنوییپا
   وارد اتاق شدو گفتعی سرنیلیآ
  
  . زود حاضر شوای بسنای -نیلیآ
  
تمو همونجا حاضر شدم و هر  لباسامو ازش گرفنویلی جام بند شدمو رفتم سمت آاز

.  برگشتم بردارمشونی پرت کردم و تا وقتیی جاهی رو که تنم بودو یی از لباساکهیت
 هرکول و نی ای که چطورموندیحاال م. می تن ارسان کردشرتی تهی نیلیبا کمک آ

  .رونی بمیببر
  
  م؟ی کار کنی چسنای -نیلیآ
  

   گفتمردمکی به ارسان نگاه می به کمرم زدمو در حالدستمو
  
  . نهای می بلندش کنمیتونی ممینی ببمیری بغلشو بگری زایب.. دونمینم-
  
 هی موی بلندش کردیی و دوتامی تکون دادو با هم به سمت تخت رفتی سرنیلیآ

 انداخت دور شونشو با هم از گشوی دست دنمیلیدستشو من انداختم دور شونم آ
 ی رومی که دوباره ولو شدمیود قدمم برنداشته بهی هنوز ی ولمیجامون بلند شد

   گفتمیلی رو به آکردمی که دست ارسانو از دور شونم باز میدر حال. تخت
  
  . چه وضعشه خبنیا.. رهی بگمی ذره رژهی خوب شد بهش بگو ی تورو خدا وقتیوا-
  
   گفتدادی مشی که به تخت تکی دست ارسان و از دور شونش باز کردو در حالنمیلیآ
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  .می کار کنیبگو چ.. شهی مادتریتبش داره ز.. ول کن رو نای ا-نیلیآ
  
  .مشی پتو بزاری که النی جز امی نداریچاره ا-
  
  شه؟ی مگه م؟ی چ-نیلیآ
  
  . خب بگوی داری اگه تو فکر بهتره؟یچ... آره -
  
 تا میکنی میمام سع.. ادی زنگ بزن به مهرداد بگو اون بهی یخوایم.. دونمی نم-نیلیآ

  .گهی دمی نگه دارنیی پا اون برسه تبشویوقت
  
  .ایگیراست م-
  

 رو به گرفتمی مهردادو می که شماره ی درآوردمو در حالبمی جی از توموی گوشعیسر
   گفتمیلیآ
  
  . وقت تبش باال نرههی شیشونی کن بزار رو پسی حوله رو خیتو تا وقت-
  
 یمنم گوش.  ارسانیشونی پی کردو گذاشت روسی گفت و حوله رو خی باشه انیلیآ

 ی مسخره اامی اون پی به جای گوشم و منتظر شدم تا بوق بخوره ولیرو گذاشتم رو
 یبا کالفگ)  باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م(که ازش متنفر بودم و گفت 

   و گفتمنیلی رو قطع کردمو برگشتم سمت آیگوش
  
 باز نوی در ماشرمی میمن تا وقت... مشی خودمون ببردیپاشو پاشو با... خاموشه-
  . عی سرمشی تا ببرنی زمی توام پتورو بنداز رومی نشتی که اذزارمیم
  

 باز گذاشتمو برگشتم نوی رفتمو در عقب ماشنگی از اون با سرعت به سمت پارکبعد
  . خونه ارسان
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 موی تخت بلندش کردیبا هم ارسانو از رو.  پهن کرده بودنی زمی پتور روهی نیلیآ
 هی لب ری زشدوی پلکاش از هم باز می وسط هنینم اارسا. مشی پتو خوابوندیرو
 با مویدو طرف پتورو گرفت. شدی باز دوباره چشماش بسته می ولگفتی مییزایچ

  .میشماره معکوس من بلندش کرد
  
-1  2  3...   
  
  ..نهی خدا چه سنگی اوووووووو-نیلیآ
  
  . تا پتو از وسط پاره نشدهعیحرف نزن برو سر-
  
 پتورو به زور نگه داره آروم فشی ظرکلی با اون هکردی می که سعی در حالنیلیآ

  .شروع به حرکت کرد که منم همراهش راه افتادم
  

 عقب ی صندلی و رومشی رسوندنی بود به ماشی به هر جون کندنبالخره
 دمی پرعیمنم سر.  پاش گرفتی رفت عقب نشستو سر ارسانو رونمیلیآ. مشیخوابوند

  .می شدمو راه افتادنیسوار ماش
  
 از نمیلیآ. روندمی بود مکای که همون نزدیمارستانی به سمت بیادی زیلی سرعت خبا

 که از خونه برداشته بود یسی خی و مرتب با حوله فتی نمگیچیبس مضطرب بود ه
  . باال بودیلی چون واقعا تبش خکردی ارسانو خنک میشونیپ

  
 از یکیل اوراژانسو به  رفتم داخعی اورژانس نگه داشتمو سری جلوقهی از ده دقبعد

 ی برانکار آوردنو ارسانو بردنش توهی عیاونام سر. ارنی برانکار بهیپرستارا گفتم که 
  .  به در بستهمی نگران زل زدنیلی از اتاقا و منو آیکی

  
 که از ی که آخرسر پرستارمیرفتی راهرو راه می توی و نگران هی عصبنیلی من آهم

   گفتشدیکنارمون رد م
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  .دینی خواهش کنم بششهی خانوما م-پرستار
  
   گفتی به سمت پرستار برگشتو با لحن تندعی سرنیلی حرف پرستار آنی ابا
  
   ما چطوره؟ضی حاال مرنی نمگی چیبرا... شهی نمری نخ-نیلیآ
  

  ...نیجواب بد.. ها... هیکری درو پی بمارستانی چه جور بنجای اصال ا؟ی چیبرا
  
 به سمتش رفتمو دستشو عی سرنی همی براشدیدتر م رفته رفته داشت صداش بلنگهید

  گرفتمو گفتم
  
  .آروم باش... یلیآ-
  
   با اخم بهم نگاه کردو گفتنیلیآ
  
  ؟ی که اومدیی چه جور جانجایا.. گمی مگه دروغ م-نیلیآ
  

   گفتمدادمی که شونهاشو ماساژ می نشوندمشو در حالی صندلی روآروم
  
  .... آروم باش گلمسیه-
  

 برگشتم و آروم کردی نگاه میلی به سمت پرستاره که داشت با تعجب به آ از اونبعد
  گفتم

  
  .دییشما بفرما..  خانمدیببخش-
  
   نشستمو گفتمیلیرفتم کنار آ.  تکون دادو رفتی حرف من پرستار سرنی ابا
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 ی سرما خوردگهی آخه؟ ی داری چه گناهچارهیاون ب.. چته دختر؟ آروم باش-
  دا داره؟ سروصنهمهی مگه ایجزئ

  
 زانوش گذاشته بودو به سمت جلو خم شد بودو با ی که آرنجشو روی در حالنیلیآ

   گفتدادی هاشو ماساژ مقهیانگشت اشارش شق
  
  ..مرمی میدارم از نگران..  به خداستی دست خودم نیول.. دونمی م-نیلیآ
  
  .شهی زود خوبه خوب میلیمطمئن باش خ.. ستی نیچیه... خدانکنه گلم-
  

 به سمتش عی سرنیلی که من و آرونی بعد بالخره دکتر از اتاق اومد بقهیق دچند
   من گفتممویرفت

  
   دکتر؟ حالش خوبه؟ی شد آقایچ-
  

   گفتکردی مادداشتی که دستش بود ی برگه ای توییزای چهی که ی در حالدکتر
  

 که یدی به خاطر تب شدومدی مرتری چون اگه دنشی به موقع رسوندیلی خ-دکتر
  .شهیاالنم حالش داره بهتر م... دیرسی مبی به مغزش آسکردویتما تشنج مداشت ح

  
   برگه رو به سمت من گرفت و گفتبعد

  
  .دی کنهی براش تهعی دارو هارو سرنی فقط ا-دکتر

  
   گفتمکردی که به برگه نگاه می رو ازش گرفتمو در حالبرگه

  
  .بله حتما-
  

  و گفتم برگشتمنیلیبه سمت آ. تکون دادو رفتی سردکتر
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   راحت شد؟التی خگهیحاال د-
  
   نشستو گفتی صندلی زدو روی لبخند کم جوننیلیآ
  
  ؟یری دارو هاشو بگیری م-نیلیآ
  
  ..آره-
  
 نی همی پولمو برنداشتم برافی اومد کادمی برگشتمو به سمت دارو خانه رفتم که و

   برگشتمو گفتمنیلیدوباره به سمت آ
  
   تو پول همراهت هست؟یلیآ-
  
 حرف من چشماشو نی داده بود با اهی تکواری که چشماشو بسته بودو سرشو به دنیلیآ

  باز کردو گفت
  
  ؟یمگه خودت پول ندار..  نه-نیلیآ
  
  . که من اصال فراموش کردممی اومدی هول هولکنقدینه بابا ا-
  
  ؟ی کار کنی چیخوای پس م-نیلیآ
  
  .ز خونه پول بردارم مجبورم برم اگهی دیچیه... ستی عابرمم همرام نیبدبخت-
  
  . نشه دوباره حالش بد بشهری وقت دارو هاش دهی که ای زود بی باشه برو ول-نیلیآ
  

   گفتمرفتمی می که به سمت در ورودی زدمو در حالیلبخند
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  .نگران نباش.. باشه-
  

 دمیی در خونه پارک کردمو دوی جلونویماش.  شدمو روندم سمت خونهنمی ماشسوار
 نداشتم و اون دمی کلی دستم بود وگرنه حتنگی پارکموتیشکر رخدارو . سمت خونه

 دمیی باز کردمو دوموتیدرو با ر.  برم داخلخواستمی میموقع معلوم نبود چه جور
 دی به کلازی ننی همی باز بود براسان اری ما و هم خونه یهم در خونه . سمت خونه

  .نداشت
  

 پول نقد داشتم  400حدود . اه کردم پولمو برداشتمو توشو نگفی اتاقم کی از تورفتم
 خونه رو هم یدایکل.  عابرمم برداشتمادی وقت پول کم نهی که نی ای برایول

 ی براورمی پولهی ارسان تا یرفتم سمت خونه . رونی از خونه اومدم بعیبرداشتمو سر
 نازک شرتی تهی شد سرما نخوره چون خص مرمارستانی از بیاون بردارم تا وقت

  . میتنش کرد
  

 که داشتم دنبال نطوریهم... دی عطرش به مشام رسی کمد ارسانو که باز کردم بودر
 ی خاکستروری پلهیبالخره .. دمی کشقی نفس عمهی ناخواسته گشتمی بافت براش مهی

 درو بستم و رونوی کردم و از خونه اومدم بدای کمدش پی توی انبوه لباسانیاز ب
  .فمی کی بودو برداشتمو گذاشتم توده مون رو که موقع باز کردن در روشیدیکل
  

 دمیپشت چراغ قرمز که رس. مارستانی شدمو دوباره روندم سمت بنمی ماشسوار
 شی گوشگهی دفعه دنیا.  برداشتمو شماره مهردادو گرفتم تا به اون خبر بدممویگوش

  . تا بوق جواب داد3خاموش نبودو بعد از 
  

  .زمی عزی سالم بر بانو-مهرداد
  
  ؟یخوب.. سالم-
  

 دمی کسمو شننی بهتری االن که صدای که خوب نبودم ولشی پهی تا دو ثان-مهرداد
   بد باشم؟شهیمگه م
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 ی نبود برادنی االن موقع خجالت کشی ولدمی خجالت کشیلی حرفش خنی ااز
   گفتمنیهم
  
   رو بدم؟ی خبرهی زنگ زدم بهت نیبب.. باشه حاال-
  

  صداش معلوم بود گفت ی که به وضوح توی با نگرانمهرداد
  

  ؟ی زودنی به ا؟ی بهم جواب بدیخوای م-مهرداد
  

 و راه داشتمی رو با شونم نگه می که گوشی در حالنی همی سبز شده براگهی دچراغ
   گفتمافتادمیم
  
  ...راستش... ستی نزای چنینه اصال بحث ا-
  

   وسط حرفمو گفتدی حرفم کامل نشده بود که مهرداد پرهنوز
  

  ... برات افتاده؟ آره؟ نکنهی نکنه اتفاق؟یتش چ راس-مهرداد
  
   دفعه من حرفشو قطع کردمو گفتمنیا

  
  .مارستانهیارسان ب...  نشدهمیزینه من چ-
  

   با تعجب گفتمهرداد
  

  ؟یاون واسه چ!!  ارسان؟-مهرداد
  
زنگ زدم بهت گفتم .. مارستانی بمشی بردنی همی ذره تب داشت براهی یچیه-

  .یتوام خبر داشته باش
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 خودمو عی تا من سرمارستانهیحاال بگو کدوم ب... ی کردی خوب کار-مهرداد
  .برسونم

  
   کجاست؟یدونیم....  مارستانیب-
  

  فعال...  اونجامگهی ربع دهیمن تا ...  آره آره-مهرداد
  
  .خدافظ-
  

 هیبه زور . بودمدهی رسمارستانی به بگهید. فمی کی رو قطع کردم و گذاشتم تویگوش
 آوردم که یخودمم اصال سر در نم.... مارستانی سمت بدمیی کردمو دودایپجا پارک 

 ارسانو از یاول رفتم داروها...  همه عجله و استرس و دلهره دارمنیچرا ا
 در اتاق ارسان نشسته ی جلونیلیآ. اقشداروخونه گرفتم و بعد از اون رفتم سمت ات

دو اصال متوجه من نشده بود  فکر بوی و تودادی تکون منی زمی پاشو رویبودو عصب
   گفتمزاشتمی شونش می دستمو روی در حالنی همیبرا

  
  ..یلیآ-
  
   به خودش اومدو برگشت سمتمو گفتنیلی من آی صدابا
  
  ؟ی کردری د؟چرای اومد-نیلیآ
  
  ...  شلوغ بودابونای ذره خهی-
  

   دارو هارو نشونش دادم و گفتمکیپالست
  
  .کترشبرم بدم به د...  از داروهانمیا-
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   گفتگرفتی از جاش بلند شدو داروهارو از دستم منیلی برم آخواستمی تا مو
  
 المی در مورد حال ارسان بازم ازش بپرسم تا خخوامیم...  بزار خودم برم-نیلیآ

  .راحت بشه
  

 دای پرستارا تا اتاق دکترو پستگاهی برگشت و رفت سمت انمیلی تکون دادم و آیسر
 رونوی پرستار از اتاق ارسان اومد بهی نشستم ی صندلی رو کهنیمنم به محض ا. کنه

  رو به من گفت
  

  د؟یی فرزام شمای همراه آقا-پرستار
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
  ..بله-
  

  .دشونینی ببدیتونی منیی بهوش اومده  اگه بخوامارتونی ب-پرستار
  
  .ممنون-
  

 لی اتاق مستطهی.  داخل نگفتو رفت منم درو اتاقو باز کردو آروم رفتمیچی هپرستار
 اتاق یکال دو تا تخت تو. شکل با دوتا پنجره بزرگ که داخل اتاقو روشن کرده بود

  ....  که ارسان روش بودگمی بود و تخت دی خالگهیبود که تخت د
  

 بود دهی دراز کشی تخت آخری از نگاه کردن اتاق برداشتمو به ارسان که رودست
 یلیبه سمت پنجره بود نگاه کردم و چون خ سرم به دستش وصل بودو سرشم هی

 رفتم باال سرش نی همیبرا . آروم وارد اتاق شده بودم هنوز متوجه نشده بود
   گفتمستادمویوا
  
  ن؟یبهتر-
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 ی خشدارو خشکی من به سمتم برگشتوچند لحظه نگام کردوبعد با صدای صدابا

  گفت
  

  نجام؟ی ای از ک-ارسان
  
  . هستی ساعتهی-
  

   حالم بد شده؟نیدیا فهم از کج-ارسان
  
 خونتون ی تومی اومدنی همی برانیدادی بهتون جواب نمزدی زنگ می هر چیلیآ-

  .نیسوزی تب می تونی داردمیکه د
  

  ن؟ی منو داشتی خونه دی مگه کل-ارسان
  
  .یلی که عمو رضا داشته و داده به آنیمثل ا-
  

  یمرس.....  اومدادمی آها -ارسان
  
  بابت؟-
  

  ..نجای امیه آورد کنی هم-ارسان
  
اصال ..  کمک کردهمیلی آاوردمتونی دوما من که تنها نستی به تشکر نازیاوال اصال ن-

  .اون اول متوجه شد
  

  ... به هر حال بازم-ارسان
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 در آوردم که فمی کی از توعیسر.  زنگ خوردمی حرفش تموم نشده بود که گوشهنوز
 ی که همونطور که توگهی دزی چای بود ی از سر لجبازدونمینم.  مهردادهدمید

   گفتمزدمی ارسان زل میچشما
  
  !جانم؟-
  

  .امی بدیکجا با.. مارستانمی در بی من االن جلونیبب.. سنای الو -مهرداد
  
  ... دری جلوامیبزار االن م.. دونمیشماره اتاقو نم-
  

  .منتظرم..  باشه-مهرداد
  

   رو قطع کردم برگشتم و تا خواستم برم ارسان گفتیگوش
  

  اد؟ی قراره بی ک-ارسان
  
  .مییایاالن با هم م.. مهرداد-
  

 دمیفهمیاصال نم. رونی از اتاق رفتم بعی کردم و سردی کلمه با هم تاکی رومخصوصا
 ینجوری وقت اهی براش نگرانمو نهمهی وقت اهی ی چی براه؟ی چی کارام برانیا

  ... واقعادونمینم...  رفتارو نداشتمنی ای تا حاال با کسکنم؟ی میباهاش لجباز
  

   گفتمدمیبهش که رس.  بود و پشتش به من بودستادهی وای در ورودی جلومهرداد
  
  .سالم-
  
   گفتزدی می که لبخند گرمی من مهرداد به سمتم برگشتو در حالی صدابا
  

  .بای زی سالم بر بانو-مهرداد
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   زدمو گفتمی لبخندمنم

  
  .می برای بعد بی حرفارو بزار برانیا-
  

   گفتمومدی که دنبالم میرشو خم کردو در حال سمهرداد
  

  . چشمی به رو-مهرداد
  
 و داره باهاش ستادهی سر ارسان ای باالنیلی آدمی که دمی هم وارد اتاق ارسان شدبا

 به سمت عیمهرداد سر.  در به سمتمون برگشتی صدادنی که با شنزنهیحرف م
  رسان گفت سالم کرد رو به ایلی که به آنیارسان رفت و بعد از ا

  
 خانوما رو نی ایداداش اخه مگه مرض دار..  بر پدر مردم آزار لعنتی ا-مهرداد

  ؟ی عالف خودت کردی جورنیا
  

  ؟ی ملکه عذاب من بشنجای ایای به تو گفته بیاصال ک....  باباری خفه بم-ارسان
  

 ی خوب کارمیلی بهم گفته خسنای دوما شمی شاهزاده مشموی اوال من ملکه نم-مهرداد
  ...کرده

  
   به سمتم برگشتو گفتارسان

  
 سنایباز دارم واست ..  دلقکو کم داشتم واقعانیاالن من فقط ا.. گهی باشه د-ارسان
  .خانوم

  
  ..ی با من طرفی کنتی رو اذسنای حواست باشه ها اگه ی هوی هو-مهرداد

  
   که ذره حرص داشت گفتی ذره اخم کردو با لحنهی ارسان
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  ؟یکارشی شما چ-ارسان

  
  . تو فکر کن همه کارش-مهرداد

  
   گفتدیکشی که پتو رو روش می در حالارسان

  
 خوامی مرونی بدیی خانوم بفرماسنای با دی همه کاره لطف کنی خب آقایلی خ-ارسان

  .استراحت کنم
  

 خودشو ی چه جورنی ساده شده ببی سرما خورده هیآقا ..  اوه اوه -مهرداد
  ...رهایگیم
  

   گفتیلحن عصب دفعه با نی اارسان
  

  انه؟ی یری مهرداد م-ارسان
  

   باال گفتاوردی ممی دستاشو به حالت تسلی در حالمهرداد
  

  .اریفقط تو جوش ن..  باشه-مهرداد
  

 ادی خواست با ما بنمیلیآ. رونی بمی از اون به سمت من برگشتو اشاره کرد که بربعد
 کامال از نیرگ شدو ا ذوق می کلنمیلی بمونه و آششی پیلی که ارسان گفت آرونیب
  ..... معلوم بودافشیق
  
 مهرداد درو بستو به سمت من که پشت سرش بودم رونوی بدمی مهرداد از اتاق اومدبا

  برگشتو گفت
  

   باز؟نی چش شده ا-مهرداد
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   گفتمشستمی پشت سرم می صندلی که روی در حالمنم

  
  .االن که تازه بهتر شده.... دونمینم-
  

   کنارم نشستو گفت با تعجب اومدمهرداد
  

   بداخالقه؟ی جورنی تو خونه اشهی همیعنی -مهرداد
  
  . کوه غرور بودهدمشی هر وقتم که دی ولنمشیبی نمادیخب من که ز-
  

   زدو گفتی لبخندمهرداد
  

   کوه غرور؟یگی بهش م-مهرداد
  
 اصال جلوشو نگاه رهی راه مابونی تو خیبه خدا وقت....آره بس که گنده اخالقه-

  .نی آخر سر با مخ بره تو زمترسمی من منهینمک
  

   گفتدوی خندمهرداد
  

  . هاهینجوری باور کن ظاهرش ای مغرور هست  ولچارهی بابا ارسان ب-مهرداد
  
  ؟ی داره طفلیتی دوشخصیماری نکنه بی آخ؟ی چیعنی-
  

 دیشا.. می وقته باهم دوستیلی منو ارسان خنیبب... ستی ننی نه منظورم ا-مهرداد
غد و به قول .  بودینجوری ارسان همادمهی ی از وقتقایدق...  بشهی سال8 هی کینزد

 بچه دوساله دل نازک و هی همه در حد نی باورت نشه که با ادی شایتو کوه غرور ول
 پاک بودو اصال دوست دختر یلی که خینکن غد فکر گمی که منمیا..مهربون بود

 به ینداره دوست دختر داشته ول وقت چی که هییالی سبشینداشته ها نه به اندازه ر
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..  نبودی کسچی هدونمی تا اونجا که من میعنی نداشت ی احساس خاصچکدومشونیه
  ... بودنیهمشون فقط براش سرگرم

  
 هی ی چرا ولدونمینم....  دادهی تکشی به صندلدوی کشیقی حرفش نفس عمنی از ابعد

 یاز منو مهرداد کس ری االن که غ؟ی با کی حس لجبازیول...  داشتمیحس لجباز
 نیپس ا.. ستمیبا مهردادم که من اصال لج ن.... که من بخوام باهاش لج کنمستین

 به مهرداد نگاه یرکی که با زی باعث شد  در حالی همون حس لجبازه؟یچه حس
   بگمکردمیم
  
توام دوست دختر ...  ذرم از خودت بگوهی ی همه از ارسان گفتنیخب حاال که ا-

  ؟ی بگم دار بهترهای یداشت
  

   زدو به سمتم برگشتو گفتیمی لبخند مالمهرداد
  

 یلی خکشونی فقط به ی داشتم ولادی دروغ چرا؟ آره منم دوست دختر ز-مهرداد
  . ماه کامال تموم شد8 بعد از مونی که دوستی سالگ17وابسته شدم اونم تو سن 

  
  چرا آخه؟ دختره دوست نداشت؟-
  

  . مجبور شدن برن خارجی چرا اونم دوسم داشت ول-مهرداد
  
   سختت بوده؟یلیحتما خ... یآخ-
  

 حسا نی ای که همه یدونی اون سنا خودت می نه اونقدرام چون خب تو-مهرداد
  ..زود گذره

  
  .ی دوست دختر نداشتگهی دویحتما بعد از اون توبه کرد.. آره-
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آخر دانشگاه  سال گهی نه اتفاقا بعد از اونم باز با چند نفر دوست بودم و د-مهرداد
  ...ی دوست دختر نداشتم ولگهی سالم شده اصال د28توبه کردم و تا االن 

  
  ؟ی چیول-
  

   تو چشام زل زدو گفتبرگشتو
  

  . کردهری گیی جاهی دلم بدجور ی ول-مهرداد
  
   و گفتمنیی ذره سرخ شدمو سرمو انداختم پاهی حرفش نی ابا
  
  ...مهرداد-
  

  !! جونم؟-مهرداد
  
 کردمو سرمو ی حال اخم مصنوعنی با ای ولدمی خجالت کشترشی حرفش بنی ابا

   گفتمزدمی چشماش زل می که تویآوردم باال در حال
  
  .گهی نگو دی جورنی اکنمیخواهش م-
  

  ... دلمزی عزستی باور کن دست خودم ن-مهرداد
  

 ی زانوم بود توی کرده بودو روخی از اون با دست چپش دست راستمو که بعد
  تدستاش گرفتو گف

  
 نی ذره با اهی ممکنه دونمیم.... ستی دست من نیچی هگهی با توام دی وقت-مهرداد

 اجازه رو بهم بده که القل بهت بگم چقدر نی اکنمی خواهش می ولیکارام معذب بش
  ...ارهیدوست دارم وگرنه باور کن دلم طاقت نم
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 عشق یعنی.. .پر از محبت.. پر از عشق.. پر از صداقت بود..  چشماش نگاه کردمبه
 سوالم بازم اون نیبا ا...  حسو تجربه کنم؟نی روز اهی تونمی منم میعنی ه؟ینطوریا

بعد از چند لحظه به خودم اومدمو ....  وجودم احساس کردمیحس ناشناخته رو تو
   از جام بلند شدمو گفتماوردمیدرم دستش ی که آروم دستمو از تویدر حال

  
  ؟انهی سرمش تموم شده نمیبرم بب-
  

 بهانس که ازش نای بود همه ادهیانگار فهم..  نگفتیچی تکون دادو هی سرمهردادم
 ی که کنار ارسان رونیلی داخل که آمیبا شدت در اتاقو باز کردمو پرد. فرار کنم

 صاف دوی کار من از جاش پرنی با اکردیتخت نشسته بودو داشت باهاش صحبت م
 دادمو رفتم نیلی آلی ژکوند تحودبخن لهی درو بستمو لکسی ریلیمنم خ. ستادیوا

   گفتی بهم انداختو با لحن حرصی نگاه خطرناکیلی کارم آنیسمتشون که با ا
  
   داخل؟یای ذره آرومتر بهی شهی مزمی عز-نیلیآ
  
  ...ی از اون کارادوی که شما متوجه بشامی بی جورهی دیآخه من با... نچ-
  

   گفتنیلی جملم تموم نشده بود که آهنوز
  
  ...سناااااااااای -نیلیآ
  

   زدمو گفتمیی لبخند دندون نمامنم
  
  .جوووووووووووووونم-
  
   گفتشدی که از کنارم رد می اومد جلوترو در حالنیلیآ
  
  .کنمی درستت م-نیلیآ
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   به سمتش برگشتمو گفتمعی رفت به سمت در که سرو
  
  ؟یریکجا م-
  
  ه گفت که برگردنی بدون ارفتی همونطور که به سمت در منیلیآ
  
  . پرستارو صدا بزنمرمی سرمش تموم شده م-نیلیآ
  
   گفتمستادمویبه سمت ارسان رفتمو  باال سرش وا.  درو بسترونوی رفت بو
  
  ن؟یبهتر-
  

   که کامال از لحنش معلوم بود گفتی با حرصاونم
  

  .ی به لطف شما عال-ارسان
  

   باال انداختمو گفتمابروهامو
  
   شما؟دیار مشکل دی االن با چدی بگشهیم-
  

  ..با.. با ..  آره-ارسان
  

  . کردو سرشو برگردوندی نصفه گذاشت و پوفحرفشو
  
  د؟یچرا حرفتونو کامل نمگ-
  

   با اخم سرشو به سمتم برگردوندو گفتارسان
  

  ؟یریگی با مهرداد گرم منقدی ای چی برا-ارسان
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  ه؟یمشکل-
  

  .گمی حتما هست که دارم م-ارسان
  

  مو گفتم خودم جمع کردی تودستامو
  
  ؟ی چدی بگشهیم-
  

  .یریگی باهاش گرم نمگهید.....  به خودم ربط دارهگهی اشکالش د-ارسان
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
 نی کنم که اوال شما حق نداریادوری بار هزارم ی بهتون برادی انگار بای ولدیببخش-

 فی تکلنیی که برام تعدی با من نداری نسبتچی و دوما شما هدی من دخالت کنیتو کارا
  ...دیکن
  
   انداخت باال و گفتیالیخی بی از روی حرفم ارسان شونه انی ابا
  

  ...ی خانم وللتهی هرجور م-ارسان
  
   گفتیادی زیلی ختی چشمام زل زدو با جدیتو
  

  . خودتهی عواقبش پا-ارسان
  
 ارمی که کم ننی ای برای ولدمی ذره ترسهی حرفش نی با ای چرا ولدونمینم

 پرستار هی با نیلیرومو برگردوندمو خواستم به سمت در برم که آ زدمو یپوزخند
  .وارد اتاق شد
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 نشی با کمک مهرداد سوار ماشمی ارسانو انجام دادصی ترخی که کارانی از ابعد
 عالم ی همه  توزدوی کس حرف نمچی هنی ماشیتو.  سمت خونهمی رفتمویکرد

 کردی عقبو نگاه مگشتیبرم ی بود که هنیلی وسط آنی فقط اکردنی مریخودشون س
  . هی حال ارسان چه جورنهیتا بب

  
....  داده بودهی  که کنار ارسان عقب نشسته بودو ارسانو به خودش تکمهرداد

 نموی ماشامی ارسان باشم بهتره و بعدا مشی گفت پومدی ننشی خودش با ماشیطفلک
 ارسان هرکول نی ای داره ولیی باالیلیواقعا که مهرداد درک فهم خ... دارمیبرم

  شه؟ی محبتا سرش منیمگه ا
  

 نمیلیمهردادو آ...  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنی پارک کردمو از ماشی تونویماش
اول در خونه ارسانو باز کردم بعد از رفتم سمت خونه ... کردنیبه ارسان کمک م

   گفتنیلیخودمونو درو باز کردمو تا خواستم برم داخل آ
  
   کجا؟سنای -نیلیآ
  
   سمتش برگشتمو گفتمهب

  
  م؟ی قراره بری اگهی دیمگه جا.. گهیخونه د-
  
 بردی ارسان می به سمت خونه گرفتوی که دستمو می به سمتم اومدو در حالنیلیآ

  گفت
  
  .ی خونه ارسان واسش غذا درست کنیای بدی بله با-نیلیآ
  
   گفتمرونوی بدمی کشنیلی اخم دستمو از دست آبا
  
  آشپزشم؟مگه من .. به من چه -
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   ؟ی چیعنی!! سنای -نیلیآ
  
  . ندارهی که به من ربطنی ایعنی-
  
   دوباره دستمو گرفتو گفتیلی خواستم برگردم برم سمت خونه که آو
  
.  سوپ درست کنم ستمی رفتارا؟ من که بلد ننی ای چیعنی... زنمتای مسنای -نیلیآ

 که تو ی رفته موقعتادی.. ی براش درست کندی پس تو باستیمهردادم که حتما بلد ن
   اون واست سوپ درست کرد؟ی بودضیمر
  
   گفتم رفتمی که به سمت خونه ارسان می تکون دادمو در حالی سری کالفگبا
  
  .باشه بابا-
  
رفتم طرف آشپزخونه .  خودمونو بست اومد داخلی که در خونه نی بعد از انمیلیآ

 یچی گشتم هی هر چی ول کنمدای تا مواد سوپو پنتای کابیو شروع کردم به بررس
 که نمیلیآ.  رفتم سمت اتاق ارسان تا از خودش بپرسمنی همینبود که نبود برا

 که در بزنم نی بدون امیشگیبه عادت هم. کردی مبال رو جمع می رویداشت لباسا
  . جلوم خشکم زدی صحنه دنی درو باز کردم که با دییهوی

  
 دهی ذره کشهیشلوارش بودو  ی تنش نبودو دستش رویچی که هی در حالارسان

 بود داشت با ستاهیمهردادم کنارش وا. کردی داشت با دهن باز نگام منییبودش پا
  .  سمت آشپزخونهدمیی به خودم اومدمو درو بستمو دوعیسر. کردیتعجب نگام م

  
 زدوی تند میلیقلبم خ.. تاپ تاپ تاپ ...  قلبمی دادمو دستمو گذاشتم روهی اپن تکبه

 حالت منو نی بودو ایی دستشونیلیخدارو شکر آ. کردمی میدی شدیاحساس گرما
  .شدی ازم ناراحت مکردوی دعوام می وگرنه کلدیند
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 ی رفتم از خونه نی همی رو نداشتم که با ارسان و مهرداد روبرو بشم براگهید
.  برداشتمو رفتم سمت خونهدامویکل.  و غذارو درست کنمارمیخودمون مواد سوپو ب

 که برم رفتم تا لباسامو نی و قبل از اینی سیاد سوپو برداشتم و گذاشتم تو مویهمه 
  ... اعصابم بودی رویلیعوض کنم چون خ

  
 دموی برداشتمو پوشی مشکی شلوار سه خط ورزشهی سه ربع با نی آستدی لباس سفهی

 رو ینی سرونوی بستمشونو از اتاقم رفتم بعی سررهیکش موهامم باز کردم و با گ
  .م و رفتم سمت خونه ارسانبرداشت

  
 نمی که وارد خونه بشم از راهرو کامل داخل خونه رو نگاه کردم که ببنی از اقبل

 وردی داشت مانتوشو از تنش درمیلی آری به غدمی دی مهرداد هستن که وقتایارسان 
 ی سمت آشپزخونه و شروع کردم به آشپزدمورفتمی کشی نفس راحتستی نیکس

  . کردن
  
 مبل نشسته و ی مهرداد رودمی سالن که دیعد که کارم تموم شد رفتم تو ساعت بمین

 مهرداد رونی که از آشپزخونه پامو گذاشتم بنیبه محض ا. ننیبی مtv یلیدارن با آ
 خواستم دوباره برگردم سمت آشپزخونه نویی سرمو انداختم پاعیمنم سر. متوجهم شد

  که مهرداد گفت
  

  نشده؟ کارت هنوز تموم سنای -مهرداد
  
   بهش نگاه نکنم گفتمکردمی می همونطور که سعدموی کشقی حرفش نفس عمنی ابا
  
  .ارمی بییبرم چا... امیاالن م.. چرا-
  
 کنهی ها نمی فداکارنی وقت خدا از اچی که هیلی تا خواستم برم داخل آشپزخونه آو
   محبتش قلمبه شدو از جاش بلند شدو به سمتم اومدو گفتییهوی

  
  .زمیری مرمی من منی بشایب.. ی خسته شد تو-نیلی آ
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 مبل از نی دورتری دادمو رفتم رویلی به آجدهی لب چند تا فحش مثبت هریز

 نگاه مهردادو ینی خوب سنگیلی خی نگاه کردم ولونیزیمهرداد نشستم و به تلو
  بالخره چند لحظه بعد مهرداد گفت. کردمیاحساس م

  
  ؟یا ی حد خجالتنی تا ادونستمی نم-مهرداد

  
   با من من گفتمنویی ذره سرخ شدمو سرمو انداختم پاهی حرفش نی ابا
  
  .خوامیواقعا عذر م... که..  کهدونستمیباور کن من نم-
  

   گفتشستی ممی مبل کناری روومدوی که به سمتم می در حالدوی خندمهرداد
  

 گهیحاالم د....  حتمای باشه در بزنادتی شهی همیول..  نداره حاالبی ع-مهرداد
  .ی رنگ عوض کنی هخوادینم
  
  ارسان ناراحت شد؟-
  

   باال انداختو گفتی شونه امهرداد
  

  . گفت نه اخم کردیزینه چ... دونمی نم-مهرداد
  

   زدو گفتی لبخندانهی از اون موذبعد
  

  . بود پدر سوختهومدهی انگار بدش ن-مهرداد
  
   گفتعی حرف مهرداد با اخم بهش نگاه کردم که سرنی ابا
  

  .دی ببخش-ادمهرد
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 هی.   مبلی نشست رورونوی از آشپزخونه اومد بی چاینی سهی با نیلی همون موقع آو

 کاسه هی. ساعت بعد سوپ حاضر شدو من از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه
 یلی گذاشتمو آینی سی توختموی مقدار از سوپو توش رهی برداشتمو نتی کابیاز تو

   آشپزخونه شدو گفتد وارنیلیحظه آبعد از چند ل. رو صدا کردم
  
  ! بله؟-نیلیآ
  
   اشاره کردمو گفتمزی می سوپ روبه
  
  .ببر براش..  سوپش حاضرهایب-
  
   گفتداشتی برمزی می رو از روینی که سی زدو در حالی لبخندنیلیآ
  
  .ی دستت طال خواهر-نیلیآ
  
 ینوز برا هی بود ولکیساعت . به ساعت نگاه کردم. رونی از آشپزخونه رفت بو

   رو به مهرداد گفتمرونوی از آشپزخونه رفتم بنی همی برامی نداشتیچیناهار ه
  
   درست کنم؟یخوری میمهرداد ناهار چ-
  
   من مهرداد به سمتم برگشتو گفتی صدابا
  

  .دمی سفارش مرونی بزار غذا از ب-مهرداد
  
  .نه بگو تا خودم درست کنم-
  

 سفارش رونی بزار ناهارو از بزمی عزید خسته شیلیاز صبح خ..  نه بابا-مهرداد
  . بدم
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 رونوی از اتاق ارسان اومد بنیلی که آنمی مبل بشی تکون دادمو خواستم برم رویسر

  گفت
  
   خونه کجاست؟دی کلسنای -نیلیآ
  
  ؟یواسه چ.. فمهی خودمون؟ تو کیخونه -
  
   به لباساش اشاره کردو گفتنیلیآ
  
  .ون کنم عوضشرمی اعصابمو خورد کرده م-نیلیآ
  

 رفتی که به سمت در می از توش برداشتو در حالداروی رفتو کلفمی به سمت کبعد
  گفت

  
  .گفت در مورده سوپته..  ارسان کارت داشتی راست-نیلیآ
  

   برگشتم سمت مهردادو گفتم یلی از رفتن آبعد
  
  .می از آشپزرهی بگرادی اخوادی کارم می حتما به تالف-
  

   زدو گفتی لبخندمهرداد
  
 از سوپت رادی چهار تا ای به نظر من االن بری ولادهی زیلی احتمالش که خ-هردادم

  . کنهی تالفی که بعدا عملنی بهتر از ایلی خرهیبگ
  
   سوال بپرسم؟هی.. مهرداد-
  

  . شما دوتا بپرس خانوم-مهرداد
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 شما دوتا یای آخه دند؟ی همه سال شما دوتا با هم دوست بودنی ای تویچطور-

 هی مکمل هم باشنو دیدرسته که دوستا با.. ی غربیکی ی شرقیکی.. اوتهکامال متف
  .دی با هم فرق داریلی خگهی شماها دیذره با هم فرق داشته باشن ول

  
  . تا حاال تحملش کردمی چطوردونمینم.. ایگی راست م-مهرداد

  
فکر نکن فقط اون ... ی واسه خودت نوشابه باز کننقدی اخوادیخوبه نم.. خوبه-
 که ی بدتر از اون داشته باشی اخالقاهی شما هم ممکنه رینخ..  دارهی بدیالقااخ

  .من ندونم
  
 گرفته و خشدار ارسان از اتاق اومد که ی که حرفم تموم شد صدانی محض ابه

  .زدیصدام م
  

  ...سنای -ارسان
  
   به اتاق ارسان کردو گفتی ارسان مهرداد اشاره ای صدابا
  

  . تر نشدهی تا شاکفعال برو..  باشه-مهرداد
  

 اون صحنه و ادی دوباره دمیپشت در اتاقش که رس. رفتم سمت اتاق ارسانبرگشتمو
 ی دفعه آروم در زدم و بعد از اجازه نی انی همی افتادمو سرخ شدم براتمیموقع

   درو نبستمو خواستم برم جلوتر که ارسان گفتیارسان وارد اتاق شدم ول
  

  ..در-ارسان
  
   نگاه به ارسان کردمو گفتمهی به در و  نگاههی تعجب با
  
  خب؟-
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  . درو ببندگمی م-ارسان

  
 ستادموی بکنم به سمتش رفتم و باال سرش وای که به حرفش توجهنی من بدون ایول

  گفتم
  
 در نییخوای منی گفته بودیلی در بسته باشه؟ به آدی که بامی داریمگه چه صحبت-

  .نیبت کن که براتون درست کردم باهام صحیمورد سوپ
  

   به کاسه دست نخورده سوپش اشاره کردو گفتمارسان
  

  .ی خودت دهنم کنیایصدات کردم ب..  آره-ارسان
  
  !!؟یییییییییییییییییییییییچ-
  

 خوب غذا تونمی و نمکنهی تمام بدنم درد مگمی گفتم؟ میبی عجیلی خزی چ-ارسان
  . دهنم کنایبخورم ب

  
 داشت وادارم یبازم همون حس لعنت..  نگفتم تو سکوت زل زدم به چشماشیچیه
   به خودم تلنگر زدمو اخم کردمو گفتمعی سری که قبول کنم ولکردیم
  
  .انی بگمی میلی آایبه مهرداد .. تونمیمن نم-
  
 که باعث شد پرت دی رومو برگردوندمو تا خواستم برم ارسان مچ دستمو گرفتو کشو

از روش بلند . ا خشم نگاش کردمسرمو باال آوردمو ب.  روشفتمی تخت و بیبشم رو
  شدمو گفتم

  
  ن؟یکنی می جورنی ای چیبرا-
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  . و مهردادیلی چون من به تو گفتم غذا دهنم کن نه به آ-ارسان
  
  .کنمی نمی کارنیمنم گفتم همچ-
  

  .ی بکندی بای ول-ارسان
  
  چرا اونوقت؟-
  

  .ی چون مجبور-ارسان
  
  .ستمیاصال مجبور ن-
  

 سوپو از رو پاش برداشتو آروم گذاشت ینی دستش سیکی  نگفتو با اونیچی هارسان
 دستشو دور کمرم حلقه کردو منو ییهویکنارش بعد از اون چند لحظه نگام کردو 

 بعد از چند لحظه که به نی همی شوکه شدم برایلیاز کارش خ.  سمت خودشدیکش
   گفتمنشوی سیخودم اومدم دست آزادمو گذاشتم رو

  
  
  ؟یکنی کار میچ-
  

 ذره گردنشو کج کرد تا بتونه بهتر هی حرفم نی سرم بود با ای که سرش باالارسان
   گفتنتمویبب
  

  .شهی می جورنی ایکنی می لجبازی وقت-ارسان
  

 که ستمی در مقابل اون حس باکردمی می که سعی اخم کردمو در حالشتری بمنم
   بغل پر از آرامشش بمون گفتمی توگفتی مکردویمجبور م

  
  .ادی میکی االن.. ولم کن-
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 ی جورنی و مارو اشهی االن وارد اتاق مگفتمی بودم و مدام میلی نگران آهمش

 تا بتونم از خودم دادمی ارسان فشار منهی سیدستمو رو... کنهی و هزار تا فکر منهیبیم
 تونمیباز حاال خوبه خودش گفته بود حالم بده نم..  بوددهی فای بیدورش کنم ول

 واقعا خسته شده بودمو گهید.  زور داشتنهمهی بخورمو هرکول خان هنوز ا غذایحت
   با التماس نگاش کردمو گفتمنی همی براادی بیکیهمش استرس داشتم که االن 

  
  . ولم کنکنمیخواهش م... ادی میلیاالن آ-
  

  ؟یکنی سوپ دهنم میعنی -ارسان
  

   کردمو گفتماخم
  
  ....ننننننننننننننننننه-
  

  . بمونی طورنی هم پس-ارسان
  

   زدمو گفتمیالیخی خودمو بگهی خودمو دمنم
  
 فی که کال پرورو تشردوننی وهم مهرداد میلیچون مسلما هم آ..  ندارهیبیع-

  .شمی من سرزنش نمنی بنابرانیدار
  
 چشمام نگاه کردو ی شدو چند لحظه توی ذره عصبانهی حرفم فکر کنم ارسان نی ابا

 کمرم برداشتو گذاشت پشت سرمو یدستشو از رو ی حرکت ناگهانهی یبعد تو
 4  3 صورتامون دیشا....  چشمامی صورتش قرار دادو زل زد تویصورتمو روبرو

 نی که حاال از اشی مشکاشبازم داشتم غرق چشم...  باهم فاصله نداشتشتریسانت ب
بازم اون حس  داشت وادارم .. شدمی مومدی خوشگل تر به نظر میلی خکیفاصله نزد

 به خدم عی سردی رسنجاکهیبه ا.... ننننننننننننننننننه... که برم جلوترو لباموکردیم
  اومدمو گفتم
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  .تورو خدا ولم کن-
  

  ؟یدی که خواستم انجام می کار-ارسان
  
  .کنمیخواهش م.. آره تو فقط ولم کن.. آره-
  
نوزم  هی داد ولهی حرفم ارسان آروم دستشو از پشت سرم برداشتو به تخت تکنی ابا

به بشقاب سوپ .  زرنگ بودیلی خشوریب.. مچ دستمو محکم گرفته بود که در نرم
  کنارش اشاره کردمو گفتم

  
  .بده من اون کاسه رو-
  

 ینی رو برداشتو به طرفم گرفت منم با حرص سینی دراز کردو سگشوی دست دارسان
   دستش بود اشاره کردمو گفتمیرو از دستش گرفتمو به دستم که تو

  
  ن؟ی دستمو ول کنهشیم-
  

 که از ی نگاش کردمو در حالتیبا عصابن.  نگفتو ابروهاشو باال انداختیچی هارسان
 قاشق و برداشتمو پر از سوپ کردم و بردم سمت دمییسای هم میحرص دندونامو رو

 رفته ستی معلوم نمی گور به گوریلی آنیا. کردمی اصال بهش نگاه نمیدهن ارسان ول
  ...... ومدهیعوض کنه که هنوز ن ایلباساشو بدوزه 

  
 هی طرف ارسان از هیاز . دیباری چند روز داشت برام منی و آسمون انیواقعا از زم

 که چند روزه مثل کنه به جونم افتاده و اعصابمو خورد کرده ی حس لعنتنیطرفم ا
  .  کمکم کنایخدا............. ارسان ساکت بشمی کارانی در برابر اشهیهمش باعث م
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 کاسه کوبوندمو از جام بلند یمنم قاشقو تو.  ربع سوپش تموم شدهی بعد از بالخره
 به دستم اشاره نی همی ارسان هنوزم دستمو ول نکرده بود برایشدمو تا برم ول

  کردمو گفتم
  
  .نیحاال دستمو ول کن.. نی کردلیسوپوتونو که م-
  

 بردارم دوباره دستمو  قدمهی خواستمی تا می نگفتو دستمو ول کرد ولیچی هارسان
  گرفتو گفت

  
  .یمرس..... سنای -ارسان

  
   به سمتش برگشتمو گفتمی طلبکاربا
  
 که مثل پرستارا نی ای براای که آشپز مخصوصتون بودم نی ای کدومش؟ برایبرا-

  غذا دهنتون کردم؟
  

 زود به یلی خی ارسان درهم رفت ولی ذره چهره هی حرفم نی کردم با احس
  تخودش اومدو گف

  
  . جفتشی برا-ارسان

  
   گفتمرفتمی برگشتمو همونطور که به سمت در اتاق ممنم

  
  . بودیلیهمش به خاطر خواهرم آ-
  
 ی برا؟ی گفتی جورنی بهش ای چی براسناااااای.  درو بستمرونوی اتاق اومدم باز
 یبرا.... واقعا که متاسفم برات....  پرورو شده بودگهی دیلی آخه؟ چون خیچ

  . ف باشخودت متاس
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 مبل خوابش برده یمهرداد رو.  تکون دادم آروم به سمت اشپزخونه رفتمسرمو
 رو کنار ای از صندلیکی زوی می رو گذاشتم روینیس.  بودومدهی هم هنوز نیلیبودو آ

  ... دستامی سرمو گذاشتم روزوی میدستامو گذاشتم رو....  نشستم روشدمویکش
  

 که به ارسان زدم به یی چرا قلبم از حرفاشه؟ی من داره چم مشه؟ی می داره چایخدا
 با دیمن نبا.... کنمی مانتی خیلی من دارم به آای خداا؟یدرد اومده؟ چرا خدا

دوباره و دوباره چشام شروع کردن به ... دینباااااااااا..  باشمی جورنیارسان ا
 که نی اای هی حس چنی بهم بفهمون اای.. شمی کم کم دارم خسته مایخدا....دنیبار

  ...  عذابم بدهنی از اشتری من بکش و نزار بی حسو تونیا
  

 لحظه بعد که آرومتر شدم از جام بلند شدمو صورتمو شستم که همون موقع چند
  .دمی از پشت سرم شنی رویلی آیصدا

  
   ارسان سوپشو خورد؟-نیلیآ
  
   گفتمنویلی برگشتم سمت آسی صورت ختوی عصبانبا
  
   آره؟گهی دی لباس عوض کنیرفت-
  
   گفتزوی نشست پشت منیلیآ
  
  .رمی دوشم بگهی بعد گفتم برم ی کارو بکنم ولنی همخواستمی اول م-نیلیآ
  

   گفتمدموی توهم کشاخمامو
  
  االن واقعا وقت دوش گرفتن بود؟-
  
   رفتار من تعجب کرده بود گفتنی که از انیلیآ
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  ه؟ شدیزیحاال مگه چ..  روز حموم نرفته بودمی خب از پر-نیلیآ
  
 ی چه گناهیلیآ .. دمی گفت که از رفتارم خجالت کشتی حرفارو با مظلومنی انقدیا

 دیاون نبا..  منو پس بده؟ اون خواهرم بودی حس لعنتنی تاوان ادیکرده بود که با
  .برسه.... ارسان.... به ..  بهدیآره با..  به عشقش برسهدیاون فقط با.. رنج بکشه

  
  گفتم که بحثو عوض کنم نی ایبرا

  
  . سفارش بدمیخوری میناهار چ-
  
  .جوجه سفارش بده.. دونمی نم-نیلیآ
  
 چون دمی مهردادم همونو سفارش میبرا... خورمیمن خودمم کباب م... باشه-

  . کنمدارشی بخوامیخوابه نم
  
  . باشه-نیلیآ
  

 زنگ زدمو غذا می ازش غذا گرفته بودشی که دفعه پی برداشتمو به رستورانمویگوش
بعد از خوردن ناهار من .  بود که ناهارو آوردن2 ساعت یحدودا. دادمسفارش 

 ارسان ی مهرداد خونه یلی آی خودمون تا استراحت کنم ولیرفتم خونه 
  ....موندن

  
 چشمامو باز کردم و عی سرکنهی دستم حرکت می داره رویزی چهی که نی احساس ابا

 دستمو ی بودو داشت رو مهرداد بود که باال سرم نشستهدمی که دیزی چنیاول
   کنارو گفتمدمی تو جام نشستمو با خجالت دستمو کشعیسر. کردینوازش م

  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  
   گفتی بود سرشو بلند کردو با لبخند محونیی حرفم مهرداد که سرش پانی ابا
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  . کنمدارتی بامی گفت بیلیآ.. یچی ه-مهرداد

  
  م ذره باال انداختمو گفتهی ابروهامو

  
   آره؟گهی دیکردی مدارمی بیاالن توام مثال داشت-
  

  . به روش خودمیول..  آره-مهرداد
  

   کردمو گفتماخم
  
  .دارمی بگهیاالنم د... ومدی روش خوشم ننی من اصال از ایول-
  

 درو رونوی ذره با تعجب نگام کردو بعد از جاش بلند شدو از اتاق رفت بهی مهرداد
 لی دلنی ای دوسم داره ولگهیدرسته که م.  بودومدهیاز کاراش اصال خوشم ن. بست

 ندادم که یتازه منم هنوز بهش جواب..  که دوست داره انجام بدهی که هر کارشهینم
 داری منو بادی نفرسته بنوی که اکنمی درستش مشورمی بیلیاون آ... کنهی می جورنیا

 نشون نیومد و ا در خونه ای که صداکردمی داشتم با خودم غر غر منطوریهم. کنه
 قهی دوش ده دقهیاز جام بلند شدمو حولمو برداشتمو رفتم .  که مهرداد رفتهدادیم
  . گرفتمیا

  
 کی تونهی.  دورمختمی آزاد رشمی جمع کردم بقرهی ذره با گهی خشک کردمو موهامو

 زی می از روموی گوشدموی پوشی ساپورت مشکهی زانوم بودو با ری که تا زیصدف
 با دستم آروم دمیپشت در که رس.  ارسانیتمو رفتم سمت خونه  برداششمیآرا

 ادی بازم دنشیبا د.  باز کرددرو نیلیچندتا به در زدم که بعد از چند لحظه خود آ
 بهش ی لبری سالم زهی دموی هم کشی اخمامو تونی همیکار مهرداد افتادم برا

  .کردمو رفتم داخل
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 ی مبالی مهرداد رودمیوارد حال که شدم د.  که تعجب کرده بود اومد دنبالمنمیلیآ
 ای از صندلیکی.  راهمو کج کردمو رفتم سمت آشپزخونهنی همی نشسته برایراحت
 من ی روبروی صندلی وارد آشپزخونه شدو رومیلی نشستم روش آدموی کشرونیرو ب

  نشستو با تعجب گفت
  
   تو؟یگری چته باز پاچه م-نیلیآ
  
   اخم نگاش کردمو گفتمبا
  
  ؟یدی واقعا خودت نفهمنیعی شده؟ ی چگهیتازه م.. موخان-
  
  . اعصاب بپرسمی بی از توامی مرض نداشتم بدمیفهمی اگه م-نیلیآ
  
  ..دوما موضوع مهرداده.. ی اعصاب خودتیاوال ب-
  
   گفتشدی جابجا مشی صندلی که توی باال انداختو در حالیی با تعجب ابرونیلیآ
  
  رده؟ کی شده؟ کاریچ..  مهرداد-نیلیآ
  
  ... کنهداری منو از خواب بشیبله  فرستاده بود-
  
  ن؟ی هم-نیلیآ
  
   گشاد نگاش کردمو گفتمی چشمابا
  
   کنه؟داری منو بشی اونو فرستادی چی اصال تو براه؟ی اهمتی موضوع بیلیخ-
  
 یلی خکنمیفکرم نم..  اونو فرستادمکردمی درست می خب خودم داشتم چا-نیلیآ

  .ی شلوغش کردنقدیو ا باشه که تیموضوع بزرگ



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

439

  
 دارم ی من با اون چه نسبتست؟ی نی موضوع بزرگی چیعنی.... نییییییییییییییلیآ-

 اصال دوست ندارم که تو اتاقم یآخه؟ درسته که راحتمو جلوش حجاب ندارم ول
  .... که من خوابمیباشه اونم موقع

  
 یاستم برم رواول خو. رونی از جام بلند شدمو از آشپزخونه اومدم بعی سربعدشم
فقط کنجکاو ....  شد سمت اتاق ارساندهی کشاری اختی بعد پاهام بی ولنمیمبل بش

  . نیهم...  حالش چطورهنمیشده بودم بب
  

 نمی ببدمی که وارد اتاق بشم اول سرک کشنی درو اتاقشو باز کردمو قبل از اآروم
به . تم باال سرش آروم وارد اتاق شدمو رفنی همی خوابه برادمی نه که دای دارهیب

فکر کنم ...  تنش نبودمیچی سرش و هری بودو بازوشم گذاشته بود زدهیپهلو خواب
 پتو نی همی برانیی تا کمرش رفتم بود پاپتو.... عادت داشت کال بدون لباس بخوابه

دوباره ...  شدمرهیهمونطور که خم بودم به چهرش خ...  باالدمیرو تا شونش کش
 موهاشو که لخت و شویشونی پیتمو ببرم جلو و بزارم روهمون حس وادارم کرد دس

 بود  شیشونی پیهمونطور که دستم رو...  بزنم کنارشیشونی پی بود روختهی ردهیژول
  ...دیچی کل وجودم پی حس قشنگ توهی...  چشمامو بستمهی چند ثانیفقط برا

  
  ارسان برداشتمو صافهیشونی پی وحشت چشمامو باز کردم دستمو از روبا
 حس نی بود؟ لعنت به ای کاری چنی اکردم؟ی کار میمن داشتم چ... ستادمیا

.  درو آروم بستمو رفتم سمت حالرونوی از اتاق اومدم بعیسر... لعنت.. احمقانه
  .رونیب از آشپزخونه اومد ی چاینی سهی با نمیلیهمزمان با من آ

  
 هی غالب کردمو  همی مبل نسبت به مهرداد نشستمو دستمو تونی دورتری رورفتم

. اصال دست خودم نبودو هنوزم از کار مهرداد ناراحت بودم... ذرم اخم کردم
 یهممون تو.  فکر بودی شده بودو بدجور تورهی خواری دی نقطه روهیمهردادم به 

 سکوتو شکستو رو به من یلیبالخره بعد از چند لحظه آ. می خوردمونویسکوت چا
  گفت
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  ؟یار کار ندرونی تو که ب-نیلیآ
  
  ؟ی چینه برا-
  
 هی که گفته یدونیخودت م.... ی کالس دارم با استاد احد5 اخه من ساعت -نیلیآ

  ... مجبورم برمنی همی با حذف شدن براهی مساوبتیجلسه غ
  
  .من هستم.. باشه برو-
  
   تکون دادو تا خواست از جاش بلند بشه گفتی سرنیلیآ
  

  ...گهی درمی منم م-مهرداد
  
  ا؟ شما کج-نیلیآ
  

 هی.... مونمی ارسان مشی خودم پگردمی چند جا کار دارم باز شب برمرمی م-مهرداد
  . بردارممارستانی بی از جلونموی برم ماشدی چون منم بامی با هم برریآژانس بگ

  
  . حاضر شمرمیپس من م..  باشه-نیلیآ
  

چند .  خودمونی از جاش بلند شدو رفت سمت خونه نمیلی نگفتو آیچی همهرداد
   مهرداد گفتنیلیحظه بعد از رفتن آل

  
   ازم؟ی هنوزم ناراحت-مهرداد

  
 بودو داشت با استکان نییسرش پا.  حرفش سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردمنی ابا

 که مهرداد دوباره نیی نگفتمو سرمو انداختم پایچیه. کردی می دستش بازی تویچا
  گفت
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 ی باور کن من اصال منظوری ولومدهی اصال از کارم خوشت ندونمی م-مهرداد
  .نداشتم

  
  ....دونمیم-
  

  ؟ی آشتیعنی نی پس ا-مهرداد
  
   کنم؟یمگه من قهر بودم که بخوام آشت-
  

  م؟یدی خب پس بخش-مهرداد
  

   شدم که مهرداد گفترهی پام خری نگفتم به فرش زیچی هبازم
  

.. تم نداشی من اصال منظورگمی بازم می ولیدی هنوز نبخشدمی باشه فهم-مهرداد
  . ببخش منویفکر کن در موردش اگه خواست

  
 دسته مبل بقل دستش بود برداشتو رفت ی از اون از جاش بلند شدو کتشو که روبعد

 که هر دوشون دادی در خونه هم نشون می بعد صداقهیچند دق.... سمت در خونه
  .رفتن

  
 دونستمی مخودمم.....  فکری شدمو رفتم تورهی دادم به مبل و به سقف خهی تکسرمو

 ی عصباننقدی چرا ادونمی بازم نمی ولستی اونقدر که من بزرگش کردم نهیکه قض
 دارم تینهای خودم بیاز رفتارا و کارا.. هی رفتارا چنی ادونمیواقعا نم... شدم

 کنهی حس همش وادارم منیا.... ستی دست خودم نچکدمشونی هی ولکنمیتعجب م
 ی جورنی قراره ایتا ک.... شمی دارم خسته م واقعاگهید..  رفتار کنمی جورنیکه ا

 ی تودی بای تا ک؟یتا ک..  نهای کارو بکنم نی باشم که اری با خودم درگشهیباشمو هم
  .... کمکم کنایخدا... ؟ی تا که؟ی حس چنی برزخ بمونم که انیا
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 چی به هشهی بازم مثل همی ولکردمی همون حال بودم و فکر می توی ربعهی حدود
 بهش فکر نکنم از جام بلند شدمو گهی که دنی ای برانی همی برادمی نرسی اجهینت

 ارسان ی ذره مرغ براهیاول .  گرم کنمیرفتم سمت آشپزخونه تا سرمو به آشپز
  . ارمی کوکو بی خودمون تا سبزیبعد از اون رفتم سمت خونه . گذاشتم تا آپز بشه

  
 تابه تا سرخ ی توختمیدنشو ر باز شد شروع کردم به درست کری سبزخی نی از ابعد
 کنار ی که چکردمی فکر منی به اکردمیهمونطور که داشتم کوکو رو درست م. بشه

 ی بود که بالخره بعد از کلی خشک و خالیلی خی جورنیکوکو درست کنم آخه ا
 دوباره رفتم سمت نی همیا گرفتم آش رشته درست کنم برمیفسفر سوزوندن تصم

آشپزخونه ..  ارسانونی بده اری خیخدا اله.. ماشاا... رمایخونمون تا مواد آشو ب
  . برهوته که فقط چهارتا قابلمه و کاسه بشقاب دارهابونینداره که ب

  
  
  

 باز مهی آشو برداشتمو در خونه رو بستمو رفتم سمت خونه ارسان که درش نمواد
منه  که پشتش به ی ارسان در حالدمیدرو بستمو رفتم سمت آشپزخونه که د. بود

 و متوجهم نشده کنهی و در تابه رو برداشته و داره به کوکو نگاه مستادهیکنار گاز وا
   صاف کردمو گفتمیی صدانی همیبود برا

  
   شما؟نیخوب... اهم-
  
   من ارسان در تابه رو گذاشت و برگشت طرف منو  گفتی صدابا
  

   و مهرداد کجان؟یلیآ... ی مرس-ارسان
  

   گفتمزاشتمی مزی می مواد آشو روشدمویونه م که وارد آشپزخی در حالمنم
  
 رهیمهردادم که گفت چند جا کار داره م...  که کالس داشت مجبور شد برهیلیآ-

  . بمونهشتونی پگردهیباز شب برم
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 شمی پی باشه کساجیفکر نکنم اونقدر حالم بد باشه که احت..  الزم نکرده-ارسان

  .باشه
  

 گاز تا یختمو قابلمه رو آب کردمو گذاشتم رو باال اندایالیخی با بی شونه امنم
رو به ارسان کردمو .  نشست روشرونوی بدی رو کشای از صندلیکی ارسانم ادیجوش ب

  گفتم
  
  د؟ی داری خاصوانیل-
  
 شده بود به رهی نقطه خهی چونش زده بودو به ری حرفم ارسان که دستشو زنی ابا

  .  هنگی رفت تونیااوفففف باز .... خودش اومدو پر سوال نگام کرد
  
  د؟ی داری خاصوانیل... زمی بری براتون چاخوامیم-
  

  .هیی باالنتی کابی آره تو-ارسان
  

 وانشوی براشو لختمی ری برداشتمو چانتی کابی از تووانشوی تکون دادمو رفتم لیسر
   که ارسان گفترونیگذاشتم جلوش و خواستم از آشپزخونه برم ب

  
به خدا از صبح کسل شدم بس که همش تو اتاقم تنها ...  لطفانجای انی بش-ارسان

  .بودم
  

 شده بودم همش بهزادو ضی مری چون منم وقتکردمیدرکش م.. براش سوخت دلم
 هی صندلی حرفچی  بدون هنی همی اتاقم بمونم برای توکردنی مجبورم میلیآ

 نشستم روشو ارسانم زل زد به من و منم سرمو دموی کشرونی ارسانو بییروبرو
   گفتییهویبعد از چند لحظه . نیینداختم پاا

  
   که مهرداد رفته آره؟نی از ای ناراحت-ارسان
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   تعجب سرمو آوردم باال و نگاش کردمو گفتمبا
  
  ه؟یمنظورتون چ-
  

   دادو گفتهی تکشی به صندلارسان
  

   که مهرداد رفته آره؟ی ناراحتیلی االن خگمیم..  منظورم کامال واضحه-ارسان
  
  .شهی دوستاش ناراحت می از دورشهیآدم هم-
  

   دوستو داره؟هی مهرداد برات فقط نقش یعنی -ارسان
  
   باشه؟گهی دزی چدیمگه با... آره-
  

 به عی بعد سری حرفم ولنی ارسان برق زد با ای لحظه چشماهی ی کردم برااحساس
   برگشتو گفتشیحالت قبل

  
   دارم؟ی من واست چه نقش-ارسان

  
 به نی همی کردم خونسرد باشم برای سعیا خوردم ول ذره جهی سوالش نی ابا

   دادمو گفتمهی تکمیصندل
  
  ....گهی دنیخب شمام مثل مهرداد.. خب-
  

  گه؟ی دوست دهی یعنی -ارسان
  
  .شتری ذره کمتر و بهی حاال دیشا.. گهیآره د-
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  .پس فکر کنم من کمتر باشم..  آها-ارسان
  
  چطور؟-
  

  ..یکنی اصال با من صحبت نمیکنی صحبت م که با مهردادی چون اونطور-ارسان
  
   نبوده؟ی صحبت کردم که با شما اونجوریمگه من با مهرداد چه جور-
  

 و نی سرسنگشهی با من همی ولیکنی صحبت میمی صمیلی مثال با اون خ-ارسان
  .یکنی صحبت میرسم

  
  .. دارملیخب من دل-
  

   اونوقت؟یلی چه دل-ارسان
  
  . شما نهی ولکنهی حفظ ممشوی حرشهی که مهرداد هملی دلنیبه ا-
  

  ه؟ی چمی منظورت از حرقای االن دق-ارسان
  
....  شما چرای ولکنهی نمی من فضولی وقت تو کاراچی که مهرداد هنهیمنظورم ا-

 بخواد تو کارم دخالت کنه نه که فکر یکی که نهی اادی بدم میلی که خیزیمن از چ
 نی از اادی بدم میلی خی کارام ها نه ولی تورمی بگیی راهنمای از کسادی بدم منیکن

  ... کارو نکننیا کارو بکن و نی بهم بگه ای هیکیکه 
  

  کنم؟ی می کارنی و من همچ-ارسان
  
  ...یتا حدود-
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  مثل مهرداد گهی کنم باهام دتی رعامموی به بعد حرنی خب من اگه از ا-ارسان
  ؟یکنیصحبت م

  
واقعا مثل بچه ها شده بودو داشت به . .. لحن مظلوم بچگانه گفتهی حرفشو با نیا

  .... طرز صحبت کردنهی اون به خاطر کردی میمهرداد حسود
  
  ...بازم نه-
  

   چرا؟گهی د-ارسان
  
  ...ی شخصلی دالی سرهیبه خاطر -
  

 باهاش لجمو عشق خواهرمم نقدی که ای با کسییهوی بود آخه من یلی آمنظورم
 مدت که من نبودم نی ای توگهیش نم با خودیلی صحبت کنم آی اونجورامیهست ب

 که نیبا ا.. شدی اصال نمنی همی شدن باهم برای جورنی انای گذشته که انجای ایچ
 ارسان دی شادونمینم..... تونستمی نمی نداشت ولی مسئله اصال مشکلنی با ایلیآ

   نگام خوند که گفتیحرفامو از تو
  

   مهردادن؟ویلی مشکلت آ-ارسان
  

  دمو با تعجب نگاش کردمو گفتم دهنمو قورت داآب
  
  .ستیبه اونا مربوط ن.. نه..ن...ها-
  

   چشمامو گفتی ذره اومد جلوترو زل زد توهی کردو زی چشمامو رارسان
  

  ؟ی مطمئن-ارسان
  
  . اون حس مجبورم کرد راستشو بگماری اختی چشماش بود که بی توی چدونمینم
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  ...نه-
  

   دادو گفتهی تکشی برگشت عقبو دوباره به صندلارسان
  

 ی اونا هستن رسمی وقتهی طورنیخب اگه ا...  پس درست حدس زدم-ارسان
  . راحت باشمی خودمونی وقتیصحبت کن ول

  
   سوال بپرسم؟هی شهیم-
  

  . تا بپرس10 شما -ارسان
  
   صحبت کردن من براتون مهمه؟نقدی ای چیبرا-
  

   گفتم؟ی براتون؟ من االن چ-ارسان
  
  ...دونمینم-
  

 ی برازدمیتت درد نکنه پس من از اون موقع داشتم بادنجون واکس م دس-ارسان
  ...ی باهام راحت صحبت کنمی خودمونیشما؟ قرار شد وقت

  
  گفتم؟... من که نگفتم قبولهیول.. درسته-
  

 من جواب ی قبول نکنشنهادوی پنی تا تو اهی طورنی خب حاال که ایلیخ-ارسان
  .گمیسوالتو نم

  
  .ستیواسه منم چندان مهم ن-
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 نزاکت اصال یپسره ب....  روبرومنتی نشستمو زل زدم به کابنهی دست به سبعدشم
 واقعا یول... اه اه اه.. رفتار کنهتی با خانوم با شخصدی بایادب نداره که چه جور

 نقطه حساس ی دست گذاشته روینیبی خدا می واسش مهمه؟ وانقدی ای چیبرا
 و جواب یکنیبگو قبول م... خورهیم برنیی که به جای شما رو تو بگهی سنای... من

 نشم چون من که قبول عی بگم که ضای آخه چه جوریباشه ول.... کندایسوالتو پ
حاال نه که اصال فضول ....  فضولمیلی خفهمهی بگم قبوله مییهوینکردم حاال 

  ... کار کنمی بابا االن و بگو که من چریخفه بم.. یستین
  

 آروم برگشتم سمت لکسوی ریلی با خودم کلنجار رفتمو خی که کلنی بعد از ابالخره
  ارسان گفتم

  
  .باشه قبول.. زهیچ.. اممم-
  

   نگام کردو گفتیروزی باال انداختو با پیی ابروارسان
  

   قبول؟ی چ-ارسان
  
  . کنهمی ازم حرف بکشه تا ضاخوادی میه..  شعوری خدانکشتت پسره بی الهیا

  
  . صحبت نکنمیم رسگهی دمی خودمونیهمون که وقت-
  

  ؟یدیقول م-ارسان
  
   قول بدم؟دیبا-
  

  .ی حرفت بزنری زی صد در صد چون بعدا نتون-ارسان
  
  ...دمیخب باشه قول م-
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  ؟ی چی قولت زدریبعد اگه ز..  آها-ارسان
  

   ندوسنتن باال انداختم که گفتی از روی اشونه
  

  .....ی منو ببوسدیبا-ارسان
  
   گفتممودی متر از جا پرهی حرفش نی ابا
  
  ؟یییییییییییییییییییییییییییییییییییچ-
  

   ذره صورتشو جمع کردو گفتهی ارسان
  

  .... چته دختر؟ گوشام کر شد-ارسان
  
  ؟یگی می چیفهمیم-
  

   گفتیلکسی رتی زدو در نهای لبخند ژکوندارسان
  

  .آره-ارسان
  

 یحال گذاشتمو در زی می دراومدو دستامو روشتری حرصم بشی خونسردنی از امنم
   گفتمشدمیکه روش خم م

  
حواست به حرف زدنت ..  آقای از اندازه پرورو شدشی بیلی خگهیفکر کنم د-

  ...باشه
  

  .یکنی باهام صحبت می داری تو هم  دقت کن چه جوری باشه ول-ارسان
  

   گفتمدموی تو هم کشاخمامو
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  ؟ی چیعنی-
  

  .یستی نی رسمگهی که دنی ایعنی -ارسان
  
 ی کارت کنه ارسان از دستی خدا بگم چیا... گهی راست مدمی د ذره فکر کردم وهی

 داشتم با خودم فکر نطوریهم.  حرف بزنمی جورنی کرده تا باهاش ایمنو حرص
 که ارسان اطرافو نگاه کردو چند بار کردمی ملی ارسانو با خودم تحلی کاراکردمویم

   گفتدویبو کش
  

  .ادی می سوختگیبو.. بو-ارسان
  

 بعد ی ولگهی دماغ سوخته رو می شدمو بوعی که من ضانهیمنظورش ا فکر کردم اول
 سمت دمی پرعی سرنی همی براهی سوختگی نه واقعا بودمی ذره دقت کردم دهیکه 

 رشویبا حرص ز. سوخته و شده مثل زغال...  بلهدمیتابه و سرشو برداشتمو که د
  خاموش کردمو برگشتم سمت ارسانو گفتم

  
  اه.. مش جزغاله شد ه؟ی کار کردی چنیبب-
  

   باال انداختو گفتیی با تعجب ابروارسان
  

   کار کردم؟یمن؟ مگه من چ-ارسان
  
  . رفتادمی من از غذام نی فقط از بس اون فک مبارکو تکون دادیچیه-
  

 ی که پامو عصبی خودم جمع کردم و در حالی رومو اونور کردمو دستامو توبعدشم
   کردو گفتی بلندیم که ارسان خنده  روبروواری زل زدم به ددادمیتکون م

  
  ؟ی ناراحتنی االن واقعا به خاطر هم-ارسان
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   کردمو برگشتم طرفشو گفتمیظی غلاخم

  
  ه؟ی کمزیمگه چ-
  

 که به طرف ی ذره خودشو جمع و جور کردو از جاش بلند شدو در حالهی ارسان که
   گفتومدیمن م

  
  .میکنیاالن با هم درست م.. ی حاال هر چ-ارسان

  
 که ارسان رونی من با همون اخم رومو برگردوندمو خواستم از آشپزخونه برم بیول

  از پشت دستمو گرفتو گفت
  

  م؟ی غذا درست کنیخوای کجا؟ مگه نم-ارسان
  
بازم ... ارمی کردم دستمو از تو دستش دربی نگفتم و فقط سعیچی بازم من هیول

 کردی مجبورم میشتریت ب بار همون حس با شدنیرفتارام اصال دست خودم نبود ا
  .دونستمی رفتارامو نمنیکه ناز کنم و من اصال علت ا

  
 یچی ارسان هارمی دستش دربی دستمو از توکردمی می که داشتم سعی تمام مدتیتو

 ی اجهی نتچی تالش کردن که هیمنم بعد از کل. کردی و فقط به من نگاه مفتینمگ
و به ارسان نگاه کردم که اونم زل  اخم کوچولهی با ستادموینداشت صاف سرجام وا

   چشمامو با آرامش گفتیزد تو
  

   تموم شد؟-ارسان
  
  .دستمو ول کن-
  

   من بود سوختن غذا؟ری تقصیعنی -ارسان
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 ی که توی کردمو نگاش کردم که ارسان با ته خنده ازی نگفتمو چشمامو ریچیه

  صداش بود گفت
  

  باشه؟... میره با هم درستش کن دوباای حاال بی من بود ولریتقص..  باشه-ارسان
  
 خچالی نگفتم و منتظر نگاش کردم که ارسان آروم دستمو ول کردو به سمت یچیه

  رفتو گفت
  

  ؟ok...تو هم آشو درست کن..  کوکو با من-ارسان
  
   آش که ارسان دوباره جولومو گرفتو گفتی نگفتمو رفتم سمت رشته هایچیه
  

   باشه؟-ارسان
  
  اش کردم و گفتم لبخند کمرنگ نگهی با
  
  ..باشه-
  
  کالفه نگاش کردمو گفتم.  تا خواستم از کنارش رد بشم ارسان دوباره جلومو گرفتو
  
  .گهیگفتم باشه د-
  

   ها؟ی قرارمونو فراموش نکنی ولدمی اون که فهم-ارسان
  
  !!قرارمون؟-
  

  .ی نباشی رسممی خودمونی بعد وقتنی که از انیهم..  آره-ارسان
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  ..گهی دهی همون دوثانمی با هم تنها باشهی به بار ما دو ثانی قرنهیحاال .. باشه.. آها-
  

  .. آره همون-ارسان
  
  . خوتو حاالینکش.. باشه-
  

 کاسه و ی توختی رو ریارسانم سبز.  شدمی از کنارش رد شدمومشغول آشپزبعدشم
 گرما بدنشو تونستمی میبه راحت... تخم مرغشو زدو کنار من مشغول هم زدنش شد

  .ه کنارم بودو حس کنمک
  

جفتمون .  توشختی برداشتو مواد کوکورگهی تابه دهی کارش تموم شد نی از ابعد
 و کردمی می آشپزمی صلح داشتتی در نهاموی بودستادهی گاز وایکنار هم روبرو

  . لذت بردمیچقدر من از اون آشپز
  

 ی رویده  دست نخوری سالن منم چای کارمون تموم شد ارسان رفت تونی از ابعد
 صبحانه یکای از کیکی. ختمی ری هردومون چای براندفعهی اختموی برداشتم رزشویم
 بشقاب و گذاشتم ی بودمو برداشتمو برش زدمو گذاشتم تودهی دنتای کابی که تویا

  . سالنی و بردم توینی سیتو
  

 ی داده بود بود و روهی تکشی نشسته بودو سرشو به پشتای از راحتیکی ی روارسان
 گذاشتمو زی می روینی به سمتش رفتمو سعیسر.  چند تا دونه عرق بودشمیشونیپ

  گفتم
  
  ؟یخوب-
  
   ذره چشمامو باز کردو گفتهی حرفم ارسان نی ابا
  

  ....آره-ارسان
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 ی رفتم جلوترو دستمو گذاشتم رونی همی براگهی تابلو بود که داره دروغ میول
 واری دیدستمو برداشتمو به ساعت رو. رهی دوباره داره تبش باال مدمی که دشیشونیپ

 بودو من اصال گذر زمانو حس 45/6ساعت . نگاه کردم که دهنم از تعجب از موند
  م برگشتم سمت ارسانو گفتعیسر. نکرده بودم

  
  ؟یدارو هاتو خورد.. رهی تبت باال میباز دار-
  

  .. نه فراموش کردم-ارسان
  

کنار تختش برداشتم و خواستم برم  زی به سمت اتاقش رفتمو داروهاشو از معیسر
 هی لباس من بودو هی شبیلی که روش خرس داشتو خی صورتی پارچه هی که رونیب

خواستم به ...  توجهمو جلب کردرونی تخت زده بود بی رویذرش از کنار پتو
 شدمو رفتم الشیخی بنیم هی ارسان افتادم که تبش باالست براادیطرفش برم که 

  .رونیب
  
 عی بشقابو سری با قرصاش گذاشتم تووانوی لختموی روانی لی توریب از ش آوانی لهی

 که قرصاشو از ی مبل دونفره نشستمو در حالیآروم کنارش رو.  ارسانشیرفتم پ
   گفتماوردمی بستش درمیتو
  
  .پاشو زود بخور قرصاتو تا حالت بدتر نشده-
  

 بشقاب یاز تو یکی از جاش بلند شدو قرصاشو ی حرفم با خستگنی با اارسان
  .برداشتو با آب خورد

  
  .. خبی خودتو خسته کندی نبایضیتو مر..  منهریهمش تقص-
  

   تکون دادو گفتی بشقابو سری آبو گذاشت تووانی لارسان
  

  ...من خودم خواستم.. نه بابا-ارسان
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 شی چایمنم وقت.  دادو چشماشو بستهی مبل تکی از اون دوباره سرشو به پشتبعد

 بهش دادمو مجبورش کردم بخوره و بعد از اون فرستادمش کی ککهی تهیسرد شد با 
 در یلی که ارسان در اتاقشو بست آنی اتاقش تا استراحت کنه که به محض ایتو

 ساعت بعد از اون مهردادم اومدو با هم شام مین. خونه رو باز کردو اومد داخل
تم که با هم درست  کردنو منم اصال نگففی از غذا تعری کلشونیی دوتامویخورد

  .ارسانم خواب بودو شام نخورد.  چون دوست نداشتم حساس بشنمیکرد
  

 نگاه tv ذره هی که نی خونه و بعد از امی رفتیلی بود که منو آ10 ساعتیحدودا
  .میدی خوابمی گرفتمیکرد

  
  . شدمداری از خواب بیلی آیغوی جغی جی با صداشهی مثل همصبح

  
  . پاشوسنای اه... سنای... سنای -نیلیآ
  

 تا حرف نزنه و رمی رو بگیلی دهن آی با دستم جلوکردمی می که سعنطوری هممنم
  من بتونم بخوابم گفتم

  
  .مزاحم .. گهی برو گمشو دیا-
  
   زد پشت دستمو گفتیکی یلی کارم آنی ابا
  
  . کالسرمیمن دارم م.... ی مزاحم خودت-نیلیآ
  
  .دییبفرما.. خب به درک-
  
 اومدم بگم امروز ارسان خونس مهردادم صبح رفت شرکت به .. ادبی ب-نیلیآ

  .یهواشو داشته باش..  ارسان یجا
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  ....خوامینم-
  
 که من کالس دارم مواظبش باش از اون به بعد 12 تا یکنی خود می بیلی خ-نیلیآ

  .خودم هستم
  
  .گهی خب برو شرتو کم کن دیلیخ.. اهههههههههه-
  
  . عرضهی خاک بر سر بی ا-نیلیآ
  
  ..یهست-
  
  ...یی تو-نیلیآ
  
  .فقط خواهر گلم-
  
 تا من از دستت راحت ی بلند نشگهی دوی خرس بخوابی  توشهی می خدا کی ا-نیلیآ

  .شم
  
  . بخوابمخوامی برو می جان مهریلیآ...  وقتچی هی الهدیبه ام-
  
   اگه نرم؟-نیلیآ
  
  .برمتیم-
  
  !!نمیبی نمیزیمن که چ...  امممم-نیلیآ
  
 عیچشمامو که تا اون موقع باز نکرده بودم تا خواب از سرم نپره سر حرفش نی ابا

  باز کردم و گفتم
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   نه؟ای یری میلیآ-
  
  ... نععععععععع-نیلیآ
  
 نی زمی کولشو از روعی که اونم سریلی سمت آدمی جهش از جام بلند شدمو پرهی با

اتاقمو بستمو  که دنبالش برم راحت در نی ایمنم به جا. برداشتو پا گذاشت به فرار
 ی برداشتمو رونی زمیبه طرف تختم رفتمو پتو رو از رو. درشم از پشت قفل کردم

کم کم داشت چشمام گرم .  پتورو انداختم رومو چشمامو بستمدمویتختم دراز کش
 تخت نشستمو یبا حرص پتو رو از روم کنار زدمو رو.  در اتاقم اومدی که صداشدیم

  گفتم
  
  ... آدم بشهخوادی نمیلی آنی که انینه مثل ا-
  

 که ی جز پارچ آبیزی و چرمی اتاق گشتم تا حالشو بگی تویزی چهی دنبال نی همیبرا
پشت در . پارچ آبو برداشتم و آروم رفتم سمت در. کنار تختم بود نظرم جلب نکرد

 آروم و یلی بگم خیزی که چنی دوباره چند تا به در زد منم بدون ایلی آدمیکه رس
  . گذاشتمرهی دستگی رودستمو نده قفل درو باز کردمو  که صدایطور

  
  ...  سههههههههههههههه2  1-
  
چند لحظه . یلی کردم رو سر آی درو باز کردمو چشمامو بستموپارچ آبو خالییهوی

 که چشمام از اندازه هی در چه حالیلی آنمی چشممو باز کردم که ببی ذره الهیبعد 
ارسان  پشت  در اتاقم بودو از تمام ..... رسانارررررررررررر.  گشاد شدی نعلبکی

 تو بهت ارسان بودم بعد از هیچند ثان. بود سی تمام لباسشم خدویچکیموهاشو آب م
   ذره خودمو جمع و جور کردمو با    من من گفتمهیاون 

  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا.. تو-
  

  ص گفت که تا اون موقع چشماش بسته بود چشماشو باز کردو با حرارسان
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  .شتونی که حرفتون گوش کردمو اومدم پدی شرمنده ببخش-ارسان

  
  !!حرف من؟-
  

  ؟یمگه تو با من کار نداشت..  بله-ارسان
  
  .نه!!..  من؟1!؟یک-
  

گفت در اتاقش .... ششی کارت داره برو پسنای که گفتی می چیلی پس آ-ارسان
  . در بزن تا درو باز کنهنقدی ایقفله ول

  
  کردمو گفتم محکم فوت نفسمو

  
  .شوری بیجفتمونو سر کار گذاشته دختره -
  

  ه؟ی چهیقض!! ؟ی چیعنی -ارسان
  
   ارسان کردمو گفتمسی خی نگاه به سرتاپاهی

  
  . پتو بنداز روت تا حالت بد نشده دوبارههی ایفعال ب.. گمی حاال بعدا برات میچیه-
  

 تختمو ی روی پتو تکون دادو از کنارم رد شدو اومد داخل اتاقو همونی سرارسان
   گفتمعی شونش سری بندازه روخواستیبرداشتو تا م

  
  ...اون نه.. نه-
  

   دستش انداختو گفتی توی نگاه به پتوهی نگاه به منو هی با تعجب ارسان
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   چرا؟-ارسان
  
  .شهی مسیخ...  رومندازمیآخه اونو م-
  
 شونش یرو که پتو رو ی زدو در حالی بدجنسی از روی حرفم ارسان لبخندنی ابا
   گفتنداختیم
  

  .گهی دنهی اتفاقا لطفش به هم-ارسان
  
   خب؟ی چرا انداختیوا-
  

 خی که دارم اری لباس برام بهی حرفا برو نی ایبه جا.. رای که زنی ای برا-ارسان
  .زنمیم
  
   خودم جمع کردمو گفتمی اخم دستامو توبا
  
  .اریخودت برو ب.. به من چه-
  

  .لرزمی دارم مگهیبدو د.... ه به تو ربط دارشیهمه چ-ارسان
  

 نی بدون انی همیبرا..  داشتیفی بدنش لرزش خفگفتیراست م.  نگاه کردمبهش
پشت در خونش که .  ارسانی سمت خونه دمیی دورونوی بگم از اتاق رفتم بیزیکه چ

 کینزد.  دوباره برگشتم خونهنی همی ازش نگرفتم برادی افتاد کلادمی تازه دمیرس
 چون دوست نداشتم بفهمه به خاطر ادیب تا نفسم جا ستادمی ذره واهی مدیاتاقم که رس

 عجله ی جورنی به خاطر اون ایعنی به خاطر اون؟ ؟یچ....دمیی همه دونیاون ا
 یلی که حالش بدتر نشه و آنینه به خاطر ا...  اون که سرما نخوره؟ی برا؟یکرد

  ؟یمطمئن..  کارو کردمنیاونو به دست من سپرده ا
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 قدمو که نی که اولرونی فکرا از سرم برن بنیدت سرمو تکون دادمو تا ا شبا
  . کردخکوبمی مومدی اتاق می ارسان که از تویبرداشتم صدا

  
 کارا رو با من نی وقت اچی من چقدر دوست دارم هی آخ  که اگه بدون-ارسان

  .... عشق منیکردینم
  
حتما ...  شده؟یلیشق آ عایعنی ؟ی ارسانم عاشق بود؟ عاشق کیعنی ؟ییییییییچ
قلبم شروع کرد به تند زدنو .... عاشق اون نشه عاشق تو بشه.. معلومه.. گهید

 دمیبا....  به خودم تلنگر زدمو گفتمعی سری ولشهیاحساس کردم پاهام داره شل م
آب دهنمو قورت دادمو ..... عاشق خواهرت بشه چون خواهرتم عاشق ارسانه

  کردم لب زمزمه ریچشمامو بستمو ز
  
  . شکرتایخدا... شهی خواهرم داره برآورده میخوشحالم که آرزو-
  

.  گونم سر خوردی چشمم روی قطره اشک از گوشه هی باز کردمو همزمان چشمامو
 شی تخت نشسته بودو گوشیارسان رو.  اشکمو پاک کردمو وارد اتاق شدمعیسر

تک سرفه کردم . کردی نگاه مشی مشتاق به صفحه گوشیدستش بودو  داشت با چشما
 من بدون توجه به ی ولکردکه ارسان سرشو آورد باال و با همون نگاه به من نگاه 

  نگاش گفتم
  
  ..دیکل-
  

 ی حوصله سری کردو با سوال نگام کرد منم          بریی حالت چشماش تغارسان
  تکون دادمو گفتم

  
  . خونتدیکل..دیکل-
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به .  درآوردو گرفت طرفمودی کردو کلشی شلوار ورزشبی جی دست توارسان
 ول نکرد دوی که کلرمی ازش بگدوی که نگاش کنم خواستم کلنیطرفش رفتمو بدون ا

   برگشتم طرفش که گفتنی همیبرا
  

  . شدهسیاونم خ... اری شلوارم برام ب-ارسان
  
  .باشه-
  

 هی با دی و شلوارسفشرتی تهی.  رفتم سمت خونشدمی از دستش کشداشوی کلبعدشم
تا .  رفتم سمت در خونهرونوی از اتاقش برداشتمو از اتاق اومدم بیتر خاکسوریپل

 رفتم سمت نی همی غذاشو نخورده براشبی افتاد ارسان دادمیخواستم درو ببندم 
  .  گرم کنمبراش برداشتم تا خچالی یآشپزخونه و غذاشو از تو

  
رفتم سمت  خونه رو بستمو اول رفتم قابلمرو گذاشتم تو آشپزخونه بعد از اون در

 اصال شوی  ارسان بازم زل رده به صفحه گوشدمیوارد اتاق که شدم د. اتاق خودم
 منم آروم جلو رفتمو لباسارو گذاشتم کنارشو برگشتمو خواستم ستی نای دننی ایتو

   که ارسان گفترونیاز اتاق برم ب
  

  . ممنونم-ارسان
  

   پشتم بهش بود گفتمرفتموی همونطور که به سمت در ممنم
  
  .قابل نداشت-
  

 رشوی گازو زی برداشتمو گذاشتم روزی می آشپزخونه شدمو قابلمه رو از رووارد
 بعد قهیده دق. زی می رودمی صبحانه و چلیروشن کردم تا گرم بشه بعد از اون وسا

با تعجب نگاش . زی خشک خشک اومد نشست سر می مرتب با موهازویارسان تم
  کردمو گفتم
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  ؟یردبا حوله موهاتو خشک ک-
  

   با آرامش گفت کندی نون مکهی تهی همونطور که ارسان
  

  . نه با سشوار-ارسان
  
  !!!!!!؟یییییییییییییییییییییییییییییچ-
  
   برگشت طرف منو گفتعی سرزوی می من ارسان نونش از دستش افتاد روغی جنی ابا
  

   خب؟یزنی مغیچرا ج..  به خدا سکته کردم-ارسان
  
  ؟یبا سشوار خشک کرد-
  
   گفتی لبخند ژکوند زدو با بدجنسهی رسانا

  
  . بودی سومی کشوی آره همون که تو-ارسان

  
 بود رامی لباس زی کشویسشوار تو.  حرفش سرخ شدمو برگشتم سمت گازنی ابا

 راممیلباس ز....  جا نبودو مجبور شدم اونجا بزارملمی وساییچون موقع جابجا
 و واضح کی شیلی سه رخ و خالصه خ رخ تمام رخ ومی نی هاهیکنارش در تمام زاو

 نگاه نی ایا تو چشمی چه جورگهی خدا حاال من دیوا... بودمدهیچ
  .یواااااااااااااااااااا....کنم

  
 توشو دوباره در قابلمه ختمی ذره از آب مرغ رهی برداشتمو نتی کابی کاسه از توهی

....  آروم باشاسنیآره .. دمی کشقی نفس عمهی که آروم تر بشم نی ایبرا.گذاشتم
 اتی اونم با تمام جزئدهی دمویپسره تمام زندگ.. آروم باشمی اخه چه جوریواااا

 یلی بکش و خقی نفس عمهی و دوباره باشآره آروم ....  آروم باشم؟یگیحاال م
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ننننه عمرا ...  هاکنهی مچارتی بارهی مری ارسان اتو ازت گنی رفتار کن وگرنه ایعاد
  .حاال بهتر شد... قی نفس عمهیحاال .. باشه..  باشیپس عاد... زارمیمن نم

  
 برگشتم سمت ارسان که ارسان با تعجب نگام کردو بعد از عی سری حرکت آنهی یتو

 نگاش ی حتارموی که به روم بنی من بدون ای لبخند بدجنس زد ولهیچند لحظه 
 که مخصوصا اونجا نشستم... کنم کاسه رو گذاشتم جلوشو خودمم نشستم روبروش

نه که .... ستی نی جورنی اقعاحاال نه که وا...  آوردهری اتو ازم گهیفکر نکنه 
  . نداشتتیجان عمه ...ستین

  
   بزارم روش ارسان گفتری نون کندمو تا خواستم پنکهی تهی

  
   بخورم؟دی بای با چ-ارسان

  
   آوردم باالو با تعجب نگاش کردمو گفتمسرمو

  
  . با نونای ی بخورینطوریهم یتونیم... ی دوست داریبا هر چ-
  

   بخورم؟دی بای الهی که با چه وسنهیمنظورم ا.. یکنی می شوخ-ارسان
  
  ه؟ی چه سوالنیا.. گهیوا خب با قاشق د-
  

  .نمیبی نمی قاشقنجای من که ای جدا ول-ارسان
  
 که بلند شم نی ای به جای ولاوردمی افتاد قاشق براش نادمی حرفش تازه نی ابا

   نگاش کردمو گفتمی با طلبکاررمایقاشق براش ب
  
   قاشق بدم بهت؟ی انسان بالغ بگهی از اول مثل بچه یتونیخب نم-
  

  ..نه-ارسان
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  .دیداری قاشق برمدیبری مفی پس االنم خودتون تشرهینجوریخب اگه ا-
  

 هرکول خب یپسره .   که نگاش کنم مشغول خوردن صبحانم شدمنی بدون ابعدشم
مسابقه ..  بخورمی الهی بخورم با چه وسی با چیه.. گهی دخوامی میاز اول بگو چ

 که اونقدر اون فک مبارکو تکون نی ایاز اول به جا..  راه انداختهی سوالستیب
  ... و خالصخوامی کلمه بگو قاشق مهی ی فک بزننقدی و ایبد
  

 ستوی نالمی خنی من عدی دی وقتی ولکردی داشت نگام منطوری همهی چند ثانارسان
 ندارم خودش از جاش ی اصال به اون توجهخورموی کامل صبحانمو میا اشتهادارم ب

 آروم و صد البته شستی مشی صندلی که روی قاشق برداشتو در حالهیبلند شدو 
   که من بشنوم گفتیطور

  
 خودم بردارم تازه اونم از دیسشوارو که با...  خودم بردارمدیقاشقو که با-ارسان

 یی کجایلی آیه.. ضمای مررسرمیخ.... یسسوم سسسسسسیکجا از کشششششششو
  ؟ی سپردیکه منو به دست چه کس

  
 دمی که دستم بودو کوبی محکم لقمه انی همی بودم برادهی به حد انفجار رسگهید

   گفتمتی با عصبانزوی میرو
  
  بالنسبت چالق که یضی فقط مریگی میخودت دار.. ی که برداشتیخب برداشت-
 فقط ازم خواسته یلی آستمی نتیی مستخدم شخصایستار بعدشم من که پر.. یستین

 اون مثل پروانه ی دوست داریلیاگه خ.. نیهم.. هواتو داشته باشم حالت بد نشه
  ...ادی ب12 ساعت یلیآ تا خود ی صبر کنیتونیدورت بچرخه و مواظبت باشه م

  
پر غرور  برم ارسان با همون لحن رونی جام بلند شدمو تا خواستم از آشپزخونه باز

   بودم گفتدهی بود ازش ندیکه چند وقت
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 به ی ولضمیدرسته که مر..  خانوم کوچولویری تند می داریلی خی آی آ-ارسان
  ...قول خودت هنوز اونقدر چالق نشدم که نتونم خودم از خودم مراقبت کنم

  
   گفتستادوی ازم ایکی نزدیلی خی فاصله ی از جاش بلند شدو اومد طرف منو توبعد

  
 ما هنوز ادامه ی بدون بازنوی ایول...  دو روز خوب بودم دور برت داشته-رسانا

  .  فرهمندسنای تا ته خط مونده خانم گهی دیلیخ.. داره
  

 چشماش ی توی احساسچیه..  چشمامی دوخت توشوی سنگی مشکی ازاون چشمابعد
...  نبودیچی هگهید.. نیهم... ی مشکلهی دوتا تدمی شاای سنگ کهی تهیمثل .. نبود

  ...یچیه
  

 هی شدن در انگار دهی بهم کوبیچند لحظه بعدم صدا...  از کنارم رد شدو رفتعیسر
زانوهام ... گونه هام سر بخورنیتلنگر بود که سد اشکام شکسته بشنو دونه دونه رو

 خودم جمع کنمو ی پاهامو تونموی آشپزخونه بشیخم شدنو وادارم کردن گوشه 
  ...م زانوهایسرمو بزارم رو

  
 ؟اونی داغ کردی جورنی گفت ایآخه مگه چ.. ی کردی آخر کار خوتسنای یدید

 زود نقدی ازای چنی تو که به خاطر ایول...  آرهن؟یهم.. کردیداشت مسخرم م
 نقدی ای چی حاال برایدیخندی مویگفتی میشستی تازه خودتم میشدیناراحت نم
به خدا خودمم .. دونمینم چرا؟ ؟ی ارسان حساسی رونقدی ای چی برا؟یحساس شد

 کارش کردم که گفت یمگه من چ... خوادی رو میلی اون گفت آیول... دونمینم
.. یلیآ.. یلی آیوا... من که...کردمی که خوب ازش مراقبت مخواد؟منی رو میلیآ
  .یواااااااااااااا...یلیهمش آ.. یلیآ
  

 دیبا... سمت اتاقم از جام بلند شدمو رفتم عی زانوهام برداشتمو سری از روسرمو
 رو هم که یی کتابادموی لباسامو پوشعیسر.. شدمی مونهی دنجای وگرنه ارونی برفتمیم

 چون قصد نداشتم تا بعد از کالسم برگردم فمی کیعصر کالس داشتم گذاشتم تو
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 نی وگرنه اومدمی با خودم کنار مکردموی مفکر دیبا...  داشتمازی نییبه تنها.. خونه
  ...اوردمی کم مدموشی نابود میجور

  
 از دموی هامو پوشی   کتونعی در برداشتمو سری جلوی جاکفشی از رونوی ماشچییسو

 و دمی ارسان و شنی در خونه ی که شدم صدانگیوارد پارک. رونیخونه رفتم ب
  . نی رفتم سمت ماشعی خودمو گرفتم و سری جلوی ولستمیخواستم وا

  
 رهی به دست داره مفی ارسانم آماده و کدمی که درونی پارک آوردم بی از تونویماش

 گازو با سرعت از ی باز کردمو پامو گذاشتم روموتی منم درو با رنشیسمت ماش
 از یوقت... دیچی پنگی پارکی تونی ماشیکای الستغی جیکنارش رد شدم که صدا

 من بدون ی نگام کرد ولتی عصبانبا که دمی ارسان و دنهیی آیکنارش رد شدم از تو
اگه ... برمخوامی کجا مدونستمی نمیول.... رونی به اون از خونه اومدم بتوجه

 نی همی براکردی بدتر اعصابمو خورد مکی بچرخم ترافابونای خی فقط توخواستمیم
 جا بهتر از پارک نبود چیواالن ه.... که بهم آرامش بدهیی جاهی گرفتم برم میتصم
 هی کجاست که بعد از ایکی نزدنیرک ا پانمی ذره پرس و جو کردم تا ببهی نیم هیبرا

  .... کردمداشیخورده گشتن پ
  
پارک قشنگو ...  شدمو آروم رفتم سمت پارکادهی پنی از ماشی رخوت و خستگبا

  ... خورده قدم بزنم و فکر کنمهی گرفتم اول میتصم.  بودیخلوت
  

.. داشتم روز خوش نهی اومدم تهران یچرا از وقت...ادی سرم میی داره چه بالایخدا
 سوالو بپرسم که نی از خودم ادی باشهی باشم و همری با خودم درگدیچرا هر روز با

 نی من اصال تا حاال اایخدا... هی چادی که درونم داره به وجود می حس قشنگنیا
 ازش یچی که هیزیچ...  ناشناختس برامزی چهی... حسو نداشتمو تجربه نکردم

 باهام باشه شهیدوست دارم هم.. ست دارم حسو دونی ایی جوراهی ی ولدونمینم
 چه نی دوست دارم بدونم ایول.. هینیریحس ش.. هیوتجربش کنم اخه حس لطف

  ....کمکم کن...  پس کمکم کن تا بشناسمشهیحس
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 پام نگاه نییبا تعجب به پا...  شددهی کشنیی افکار بودم که مانتوم از پانی همیتو
 نگاه ی جعبم دستشه که وقتهی و ستادهی پام وا دختر کوچولو  کنارهی دمیکردم که د

   جعبه رو به طرف گرفتو گفتدیمنو د
  

  ن؟یخلی فال مهی خانوم -دختر
  
   زدمو کنار پاش زانو زدمو گفتمی لبخندنی همی برازدی ناز و خوشگل حرف میلیخ
  
   خانوم کوچولو؟هیاسمت چ-
  

  ...تای ب-دختر
  
  چند سالته؟... اسمتم مثل خودت خوشگله-
  
  ... سال5 -تایب

  
   مامان بابات کجان؟زم؟ی عزیفروشی سن کمت فال منی پس چرا تو بایوا-
  
  .. خدا تا خدا تنها نباشهشی  مامان بابام رفتن پ-تایب

  
 همون یکتی گرفتمو به نمکشوی کوچی دستانی همی براش سوخت برایلی خدلم
   بود اشاره کردمو گفتمیکینزد

  
  .می بزن اونجا با هم حرفیای بیخوایم-
  
  ن؟یخری اون موقع شما ازم فال م-تایب

  
  .چرا نخرم.. زمیآره عز-
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  .می باشه پس بر-تایب
  

 یلیخ... به چهرش  نگاه کردم. مکتی سمت نمی زدمو از جام بلند شدمو رفتیلبخند
 که به خاطر دی و پوست سفیی طالی با موهای درشت عسلیچشما....  بودیدخترناز

 تای رو به بموی نشستی صندلیبا هم رو.  و قرمز شده بودرهی ذره تهی یآفتاب سوختگ
  دمیکردمو پرس

  
  ؟ی خدا مامان بزرگ بابا بزرگ ندارشیمامان بابات که رفتن پ..  خانومتایخب ب-
  
منم .  دورش پراکنده بشنشی طالی دهی ژولی تکون داد که باعث شد موهای سرتایب

   گفتمدادمی که موهاشو پشت گوشش میدر حال
  
  ؟یکنی میب پس تو االن کجا زندگخ-
  
  . عمومشی پ-تایب

  
  ؟یکنی تو کار مدونهیعموت م-
  
 هر چقدر فال بفروشم بهم از گهی و مخرهی فاال رو برام منی آره اون خودش ا-تایب

  ..دهی خوشگل میاون پوال
  
  !! خوشگل؟یپوال-
  
  ..دمیبزار االن بهت نشون م..  قشنگننقدی آره ا-تایب

  
 در آوردو ی تومن25 قرمز چندتا سکه رهنی پبی جیند شدو  از تو از جاش بلبعد

  نشونم دادو گفت
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 بهم از شتری فال بفروشم بشتری بیتازه گفته هر چ...  چقدر قشنگننی ببنهای ا-تایب
  .دهی منایا

  
اشک ....  شدرهی دستش خی توی زدو به سکه های شادی لبخند از روهی از اونم بعد

 دی که بایبچه ا..  کار کنهدی ساله با5 دختر بچه      هی یعنی..  چشمام جمع شدیتو
 کار کنه تا فقط چندتا از اون سکه ها که دی کنه بای سن شاد باشه و فقط بازنی ایتو

فقط ..  ارزشی بی تومن25 فقط چندتا سکه آره.. ارهیآرزوش شده و به دست ب
... بفرسته سر کار مثل اونو ی دلش اومده دختر کوچولیعموش چه جور... نیهم

 باشه که چقد فال نی تمام روزش تمام هدفش ای تودی سن بانی ای توی بچه ایعنی
 امکان سنایچرا .... امکان نداره.. نه..رهی از اون سکه ها بگشتری که بتونه بفروشهیم

  . باورش کننوی چشمته ببیجلو.. داره
  
 دختر کوچولو نیشکالت اتمام مشکالتم در برابر م..  رفتادمی خودم از ی غماگهید

 20 که ی داره و منی سن چه مشکالتنی ای دختر توهی.... زدنیداشتن بهم پوزخند م
  ...هه... یسال سن دارم چه مشکالت

  
  .خانوم...  خانوم-تایب

  
   به خودم اومدم و گفتمتای بی صدابا
  
  !!جانم؟-
  
  ن؟یخری ازم فال نم-تایب

  
  .خرمی فاالتو میمن همه .. زمیچرا عز-
  
   گفتدیکوبی که دستاشو بهم می خوشحال شدو در حالیلی حرفم خنی ابا
  
   خانوم؟یگی راست می وا-تایب
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   زدمو گفتمیلبخند

  
  .. شرط دارههی یاوال خانوم نه بگو خاله دوما آره چرا دروغ بگم؟ ول-
  
   کم شدو گفتشی ذره از شادهی تایب

  
  ؟ی چه شرط-تایب

  
  انه؟یاول تو من بگو گرسنته -
  
  ...یلی آره خ-تایب

  
 یلی چون منم خمی غذا بخورمی باهم بری دوست دارهی طورنیخب پس حاال که ا-

  .گرسنمه
  
  م؟یخوری خوشمزها متزای از اون پمیری م-تایب

  
  .میخوری از اونا ممیریم... آره-
  
   گفتی باال و با خوشحالدی پرتایب

  
  .. جونی جونم-تایب

  
به . نی سمت ماشمی گرفتمو با هم رفتتایب زدمو از جام بلند شدمو دست یلبخند

 که نیبه ماش.  بودو من اصال گذرزمانو حس نکردم12ساعت .... ساعتم نگاه کردم
 باز کردم تا سوار شه بعد از اون خودم سوار شدمو تای بی برانوی در ماشمیدیرس

  . داشتی خوبی غذا هامویت رفیلی که چند بار با آیروندم سمت فست فود
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 سمت فست فود می کردمو دستشو گرفتمو رفتادشی پنی رو از ماشتای بمیدی رسیوقت
 ی دونفره خالزی مهی تا بالخره می معطل شدقهی چند دقهی. که فوق العاده شلوغ بود

   گفتمتایمنو برداشتمو رو به ب. می نشستمی رفتعیشدو مام سر
  
   دارن؟لی میخب خانوم کوچولو چ-
  
   فکر کردن در آوردو گفتیلبشو ادا ی انگشت اشارشو گذاشت روتایب

  
 دراز داره ی که توش سوساچایاز اون ساندو... خوامی متزایمن پ..  امممم-تایب
  ...خوامی و نوشابم مینی زمبیامم آها س.. خوامیم
  

   گفتمدمویخند
  
  ؟ی رو بخورنای ای همه خوامیتو م-
  
   برام؟نیخرینم...  آره-تایب

  
  چرا نخرم؟.. زمیچرا عز-
  

 تزای پهی گفته بود به اضافه تای رو که بییزایز اون گارسونوصدا زدمو تما چ ابعد
  . خودم سفارش دادمی سرخ کردم براینی زمبی سهیمخصوص و 

  
 تایب. شی در مورد زندگمی صحبت کردتای با بی کلارنی که غذاهامونو بی مدتیتو

عد از اون به  تصادف از دست داده بود و بهی ی مادرو پدرش و توشیحدود دوسال پ
 چند تا سکه نی کرده و بعد از چند ماه به خاطر همیبعد تنها عموش ازش نگهدار

  .مجبورش کرده که بره کار کنه
  

.  جلوشو شروع کرد به خوردن دی غذاهارو کشعی سرتای غذاهامونو آوردن بیوقت
 منم با.خوردی غذاهاشو می با اشتها داشت همه یلی گرسنشه چون خیلیمعلوم بود خ
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 که نیبعد از ا.  گرسنم شدو خودمم شروع کردن به خوردنتای بادی زی اشتهادنید
   گفتخوردی می با نابشو که داشت نوشی در حالتایغذاهامون تموم شد ب

  
  . خوشمزه بودیلیخ..  خاله دستت دلد نکنه-تایب

  
   زدمو گفتمیلبخند

  
  ...زمینوش جونت عز-
  
 شدو لبخند از نی چشماش غمگییهویه  بعد از چند لحظی زد ولی هم لبخندتایب

  با تعجب نگاش کردمو گفت.  صورتش رفتیرو
  
   شد؟یچ-
  
 کردو سکه هاشو    در آوردو به طرف بشی جی انداختو دستشو تونیی سرشو پاتایب

  من گرفتو گفت
  
  .. پول دارمنقدی خاله جون من فقط هم-تایب

  
  زم؟ی عزیپول واسه چ-
  
   نگام کردو گفتی اشکی سرشوباال آوردو با چشماتایب

  
 هر قت فال فروختمو دمیقول م..  قدر دارم نیبه خدا فقط هم... واسه غذاها-تایب

  .. خالهدمیقول م..  بهتون بدمامی گرفتم حتما بنایاز عمو جون از ا
  

 پوالشو دوست داشت یلی ختایب..  سوختتشی مظلومیدلم برا...  پر اشک شدچشمام
 بدست آوردنشون بره تو پارکا  از هزار تا آدم منت یااونقدر که حاضر شده بود بر
 چی ساندوهی که من فقط واسش نی ایو حاال برا.. ارهیبکشه تا بتونه اونا رو بدست ب
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 چی که قراره بفروشه هیی از اونا و فاالریغگرفتم حاضر شده اونا رو به من چون 
  ... ندارهی اگهی دزیچ
  

 ی لبخند گرمگرفتموی دستم میوچولوشو تو کی که دستای بردم جلو در حالدستمو
   گفتمزدمیبهش م

  
  .یشما مهمون من بود... زمی عزستی نیازین-
  
   گفتعی شاد شدو سرییهوی حرفم چشماش نی ابا
  
  ؟یری سکه هامو ازم بگیخوای شما نمیعنی -تایب

  
  رم؟ی اونا رو از تو بگدی بای چیاونا مال توه من برا.. زمینه عز-
  
   ساعت چنده؟ی راستیوا...  خاله جونیمرس... ن جویجونم-تایب

  
   به ساعتم کردمو گفتمینگاه

  
  ؟یواسه چ.. 2-
  
  ش؟ی شی روادی بکهی مونده که عقربه کوچگهی چقد دیعنی.. امممم-تایب

  
  ... ساعت4-
  
 فاالمو ی تا اونموقع  همه دیآخه با..  همون پارکهنی منو برسونشهی پس م-تایب

  .بفروشم
  
  .خرمی فاالتو ازت می که گفتم همه  منیباشه ول-
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  .نی فاالمو ازم بخرنیتونی نمگهی پس دنیشما بهم غذا داد..  خالهگهینه د-تایب
  
  چرا؟-
  
  . بفرشمشونگهی دیکی به خوامیمن م... شهی چون نم-تایب

  
 رتی که دمیحاالم اگه غذات تموم شد پاشو بر... یباشه گلم هر طور دوست دار-

  .نشه
  
 نصفش اشاره کردو چی به ساندوزوی مین دادو نوشابشو گذاشت رو تکوی سرتایب

  گفت
  
   بردارم خاله؟نوی اتونمی م-تایب

  
  .بردار مال خودت. زمیآره عز-
  
 امی رسوندم همون پارک و بهش قول دادم بازم بتای بموی شدنی سوار ماشتای ببا
دانشگاه خودمم رفتم سمت . فروشهی پارک فال منی همی فقط توگفتی آخه مششیپ

 هم یلی راه به آیتو. شدی کالسم شروع مگهی ساعت دمی بودو ن30/2چون ساعت 
  ...ه خوردم و نگرانم نباشرونیزنگ زدمو گفتم ناهارو ب

  
از شانس . ی سمت ساختمون پزشکدمیی پارک کردمو دونگی پارکی تونوی ماشعیسر

دم پشت سر  که من وارد کالس شدم استانی چون به محض ادمیخوبم به موقع رس
.  پسرا بودفی ردکی ته کالس نزدی صندلهی کالس ی توی خالیتنها جا. من اومد

 دمی رو دی شمسائنای سدم و نشستم روشو تا سرمو باال آوریرفتم سمت همون صندل
  ....کردی جور بد نگام مهی کنار من بودو داشت قای دقشیکه صندل

  
 کردو ی عصبیاون تک خنده  کارم نیبا ا.  صاف نشستمدموی هم کشی تواخمامو

 دخترا نگاه کردم که فی منم از فرصت استفاده کردمو به ردگهی طرف دهیبرگشت و 
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 چند تا از دخترام بهم چی نکردم  هدای نه که پای کنم دای پی خالی جاتونمی منمیبب
  .... چشم غره رفتن

  
 ی جورنیه ا کادی احمق خوششون می پسره نی اهی بدونم اونا از چخوامی من مواقعا

 واسه یعنی په؟ی که خوشگل و خوشتنیفقط به خاطر هم...  دنی چاک منهیواسش س
 که ازش ی افالطونی عشقانی پس اه؟ی دختر مالک عاشق شدنش فقط خوشگلهی

 و ی عادی چهره هی نفر هی ه اگیعنی وسط؟ نی اهیهزار تا قصه و داستان ساختن چ
 عاشقش بشه و یکیما خوشگل باشه تا  حتدی عاشق بشه؟ باتونهی داشت نمیمعمول

 زی چهی پس واقعا عشق هی طورنیاگه ا.. هه.. فقطنیدوسش داشته باشه؟ هم
  ...هی مسخره که مالکش اول از همه خوشگلیلیخ.. مسخرس

  
 ییهوی که دادمی کارشناسانه می هاهی خودم نظری ذهنم برای داشتم تونطوریهم

 استاد جلوم دمی ذره که دقت کردم دهی جلو رومه یمتوجه شدم دو جفت چشم مشک
  .کنهی و داره صدام مستادهیوا
  

  ... خانم فرهمند-استاد
  

   خودمو جمع و جور کردمو گفتمعیسر
  
  !!بله استاد؟-
  

 نجای اس که من اقهی دق10 کی معلوم هست حواستون کجاست؟ نزد-استاد
  وبه؟حالتون خ.. دیستی اصال متوجه نی ولکنمی دارم صداتون مستادمویوا
  
   گفتی شمسائنای خواستم دهن باز کنمو جواب استادو بدم ستا
  
 ی مشغله هایلی نه که خستی وقت حالشون خوب نچی کال هشونی نه استاد ا-نایس

  .. دارنی و احساسیفکر 
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 یمنم برا.  از بچه ها مخصوصا دخترا بلند شدی بعضی خنده ی حرفش صدانی ابا
 کردم ی از استاد عذر خواهدموی کشقیفش عم نهی که خودمو آروم نشون بدم نیا

 هی نایچند لحظه بعد س. اونم دوباره رفت سمت تخته و شروع کرد به درس دادن
   گفتشیشگی سمت منو با همون پوزخند همدی کششویذره صندل

  
  نه؟..  همه رو شدشی بد شد که دستت پیلی خی آخ-نایس
  

 ادداشتی نوشتیاستاد داشت م رو که ییزای دفترم چی همونطور که داشتم تومنم
   گفتمکردمیم
  
  ه؟ی چیدونی میول....  بد شدیلیآره خ-
  

   چشماش زل زدمو گفتمی آوردم باال و توسرمو
  
  شه؟ی اوضاع بدتر میلی خی کیدونیم-
  
   از ابروهاشو انداخت باال که گفتمیکی نگفتو یچی هنایس
  
 نی ایا اونموقع به جامخصوصا دختر..  بفهمناتوی که کل دانشگاه گند کاریوقت-

 پس مراقب ی شمسائی نگات کنن جناب آقای حتشهی چندششون مفتنیکه دنبالت ب
  .ینیبی بد می کنی روادهی زیخودت باش چون اگه بخوا

  
   جابجا شدو گفتشی صندلی ذره توهی نایس
  
  . دونستی و نخواهیدونی از من نمیچی تو ه-نایس
  
 اون ی درازتر کنمتیتم اگه پاتو از گل بهت گفی فکر کن ولی جورنیباشه تو ا-

 چون ی امتحان کنیتونی نداره می فرقچیواسه منم ه... انهی دونمی میفهمیموقع م
 از شان یزی بخندن چهی که بقی کنعیمطمئن باشه تو اگه صدبارم منو سرکالس ضا
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  .ی کردکی خودتو کوچشتری بلکه بشهیمن کم نم
  
  
 چشماش زل زدم بعد از ی توتیم با تمام جد چشمام زل زد منی توهی چند ثاننایس

   لب گفتری زدییسای هم می که دندوناشو رویچند لحظه روشو برگردوندو در حال
  
  .کنمی متی حال-نایس
  
 بودم که چه نی فکر ای من همش توی ولمی نزدی حرفچی تا آخر کالس هگهید

 دی فهمدشی سخت میلی و خدونستمی ازش نمیچی چون هارمی بری ازش اتو گیجور
  .... نداشتیمی دوست صمچی دانشگاه هیچون تو

  
 قدم هی از جام بلند شدمو تا فموی کی گذاشتم تولمویمنم وسا.  کالس تموم شدبالخره

   از پشت سرم گفتنایبرداشتم س
  
  . مواظب خودت باش خانوم کوچولو-نایس
  

   برگشتم طرفشو با پوزخند گفتممنم
  
  . بابا بزرگشتریتو ب-
  

 می داشتم که نگمی کالس دهی کالسم نیبعد از ا. رونی از کالس اومدم بعی سربعدشم
 قهوه بخورم چون سرم هی تا ای رفتم سمت ترنی همی براشدی شروع مگهیساعت د

  . گرفتیداشت درد م
  

 فکره ی نشسته توواری گوشه دیای از صندلیکی ی رونیاسمی دمی که شدم دای تروارد
 نشستم شی روبروی صندلیگرفتم رفتم سمتشو رو قهومو نی بعد از انی همیبر ا

 ییهوی یاسی که زی می محکم پرت کردم روفموی کنی همی بازم متوجهم نشد برایول
 و زل زد به من منم که جنازه شده نی که دستش بود افتاد زمیکی کدویاز جا پر
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ما  که اونجا بودن برگشتن بودن سمت مییدانشجوها. یاسی ی افهیبودم از خنده از ق
بعد از چند لحظه بالخره .  دادیی بد صدایلی آخه خکردنیو با تعجب نگامون م

   از هنگ در اومدو گفتیاسی
  
  . بال گرفتهشتویببند اون ن..  مرض-نیاسمی

  
 با حرص و نقدی آخه ادمی دوباره از خنده ترکافشی قدنی و دنیاسمی حرف نی ابا

 من اصال دی که دمیاسی. خفم کنه ادی بخوادی که انگار مگفتی مناروی گرد ایچشما
 شی نشستو به صندلنهی دست از حرص خوردن برداشتو دست به سادیخندم بند نم

  . دادو منو نگاه کردهیتک
  

 ذره خودمو جمع و جور کردمو به هی بعد از چند لحظه خندم تموم شدو بالخره
   گفتدی که نگاه منو دنی به محض ایاسی.  نگاه کردمنیاسمی

  
 نقدی که ایخوری سوال تو چند نوبت در روز زعفرون مهیموم شد بالخره؟  ت-نیاسمی
  ؟یخندیم
  
  .خورمی وعده رو م8  7 فکر کنم یول.... دونمینم-
  
  .یخندی منقدی مثل بز انقدی همونه پس ا-نیاسمی

  
  خنده؟یمگه بز م.. یاسیوا -
  
  .یخندی پ ن پ فقط تو م-نیاسمی

  
  د؟یدتون بدست آورد رو خوی علمجی تنانیآها بعد شما ا-
  
   گرفتو گفتی ژستنیاسمی
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  ؟ی داشتی اگهیمگه انتظار د.. زمی بله عز-نیاسمی
  
 هام ونهی شده که دشرفتهی اونقدر پای فراموش کرده بودم دنیدونیآخه م.. نه-
  . کشف کننیزی چتوننیم
  
   من بودم؟ونهی االن منظورت از د-نیاسمی

  
  . بودامرزمیب خدای بیمنظورم ب.. زمینه تو چرا عز-
  
  .سناااااااااااااااای ی وا-نیاسمی

  
  .جوووووووووووووووووون-
  
  ؟ینی بدون کخ و کرم بشیتونی مقهی دو دق-نیاسمی

  
  .نعععععععع-
  
   تاسف تکون دادو گفتی از روی سرنیاسمی

  
  .ی رفتشعورتی بییحقا که به همون دا.. نچ نچ-نیاسمی

  
  . عفت کالم داشته باشایهو-
  
  . بابامینیب-نیاسمی

  
 دادمو هی تکمی شدمو به صندلی جدنی همی شکراب شده بود برانشونی کنم باز بفکر

   قهومو برداشتمو گفتموانیل
  
   شما دوتا؟نی همو گرفتی شده؟ باز پاچه یچ-
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  .رهیگی من نه اون پاچه م-نیاسمی

  
   شده مگه؟یچ-
  
ه خانواده ها  بموی کنی رو رسمی همه چدی باگهی داده مری آقا گیچی ه-نیاسمی

  .میبگ
  
   داره؟یمگه اشکال!! خب؟-
  
  . آره من مخالفم-نیاسمی

  
  چرا آخه؟-
  
  . از بهزاد ندارمیمن هنوز شناخت کامل.. چون هنوز زوده-نیاسمی

  
 چون دی همو بشناسدیتونی که نمدی بمونی جورنی شما اگه تا آخر ازمیخب عز-

خبر بشن روابطتون آزادتر     با ی اگه خانواده از همه چیروابطتون محدوده ول
  .نیشناسی و مسلما بهترم همو مشهیم
  
  .تونمی من نمی حرفات درسته ول-نیاسمی

  
   دستم گرفتمو گفتمی بودو توزی می که روخشوی ی دراز کردمو دستادستمو

  
  ؟یترسیم-
  
 ترس بزرگ هیدرست حدس زدم .  سرشو باال آوردو نگام کردنیاسمی حرفم نی ابا
ترس از ...  رفتن عشقتنیترس از ب... ترس از دست دادن عشقت.  نگاش بودیتو
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 دادمو در یدستشو فشار آروم....  که بهزاد ترکش کنهنی رفتن عشق بهزاد و انیب
   داشته باشه گفتمنانوی آرامش و اطمتی لحنم نهاکردمی می که سعیحال

  
 نانیمپس بهش اط.. رهی سرش بره قولش نمدونمیم.. شانسمیمن بهزادو کامال م-

  .یکنیمطمئن باش ضرر نم.. داشته باش
  
  ؟ی اگه ضرر کردم چ-نیاسمی

  
 شد ی جورنی ای روزهی دوما اگرم شهی نمی جورنیاوال که من مطمئنم که اصال ا-
  . هنوز ادامه دارهی و زندگدهی به آخر نرسایدن
  
 که یستیچون هنوز عاشق ن..  آسونهیلی تو خی حرفا برانیگفتنش ا..  هه-نیاسمی

  . دارهی لحظه ترکت کنه چه حسهی ی که عشقت حتنی تصور ایبفهم
  
 ی دفعه به جانیهمون حس ا.. دی وجودم لرزی تویزی چهی یاسی حرف نی ابا

 بازم نه یول...  وحشتناک بودیلی که خیترس...  ترس مبهم دادهیآرامش بهم 
 رونویدم ب اومیاز فکر تکرار...  داشتمی و نه وحشت از چهی حسم چنی ادونستمیم

 داشتمی برمزی می از روفموی و ککردمی و ول منیاسمی یهمونطور که آروم دستا
  گفتم

  
 نانی کن بهش اطمی من به بهزاد مطمئنم پس تو هم سعی ولیگی تو راست مدیشا-
  ...ی گرفتی اجهی نتدیبه حرفام فکر کن شا.. زمی عزیکن
  

 بود یکی که همون نزدیاله ا سطل زبی قهومو توی خالوانی از جام بلند شدمو لبعد
   گفتمیاسیانداختمو رو به 

  
  . کالسم شروع بشهگهی برم که االنس که دی نداریخب اگه با من کار-
  
   برداشتو از جاش بلند شدو گفتفشوی کنمیاسمی
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  ؟ی باریکار...  خوابگاهرمی کم کم مگهیمنم  د...  نه-نیاسمی

  
 که کنمیمنم با بهزاد صحبت م... یوم خانی نره به حرفام فکر کنادتی... قربانت-

  . نداره دخالت کنمیالبته اگه اشکال... ارهی موضوع فشار بنی ایکمتر بهت تو
  
   آروم به شونم زدو گفتیاسی

  
 تونمی چون راحتتر می جورنیاتفاقا به نفع منه ا... دخترهی چه حرفنی ا-نیاسمی

  .رمی بگمیتصم
  
 بهم یستی بدمو دخالت کنم بدون رودبا انجامی من کاریبه هر حال اگه نخواست-

  ؟ok...بگو
  
  . نشدهریحاال برو تا کالست د. ok -نیاسمی

  
  فعال .. باشه-
  
  . خدافظ-نیاسمی

  
  .ی رفتم سمت ساختمون پزشکرونوی اومدم بای تراز
  
 یلی خشهیهم.  روشن کردمو روندم سمت خونهنوی نشستمو ماشنی ماشی توی خستگبا

 پشت سر هم داشتم مخصوصا که از ی دو تا کالس طوالنی جورنی ایسختم بود وقت
خالصه بعد از .  اصال استراحت نکردمرونوی صبحم از خونه اومده بودم ب10ساعت 

 نی کنار ماشنمویماش. دم خونهی بود که رس9 موندن ساعت حدودا کی تو ترافیکل
  . شدمو رفتم سمت خونهادهی پنیارسان پار کردمو از ماش
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 ی و ارسان از تویلی خنده بلند آیه در خونه رو باز کردم صدا کنی محض ابه
 و ارسان دارن یلی آدمیدرو بستمو رفتم سمت آشپزخونه که د. آشپزخونه اومد

 که اصال دنیخندی تو حال خودشون بودنو داشتن با هم منقدی و اکننی میآشپز
 صدا رفتم  سروی نشم بن که مزاحمشونی ایمنم برا..  در نشده بودنیمتوجه صدا

  .سمت اتاقمو درو آروم بستم
  

خوش به .  تختی موهامو باز کردمو خودمو پرت کردم رورهی در آوردمو گلباسامو
 خوشحال که نقدیا..  و چقدرم خوشحالهرسهی بالخره داره به عشقش میلیحال آ

 با شهی که خواهرم همنی نداره همبیع.. یه..  که کجامادی نمادشی از منم یحت
 ی چشمم رویه قطره از گوشه یدوباره .... هی من کافیشحال باشه  براارسان خو

  .گونم سر خورد
  
 که تا حرف نجای اگهی می قطره اشک مزاحم چنیا..  اشکمو پاک کردمی کالفگبا

 هر وقت حرف ی چیبرا... کنه؟ی مدای گونم پی راه خودشو روشهی میلیارسان و آ
 ذهنم ی توی به معماگهی دی معماهی  اوف خداره؟یگی ممی من گرشهی دوتا منیا

 اون دوتا که ی براهی خوشحالهی گرنی استی معما نگهی که دنی ایول...اضافه شد
 پاکش کردمو عیسر.... گهی قطره اشک دهیدوباره .. رسنیعاشق همنو دارن بهم م

 تونمی بودم حاال حاال ها نمدهی فکر نکنم چون فهمزای چنی به اگهی گرفتم دمیتصم
  . کنمدای رفتارام پنی ای واسه یجواب

  
 نگذشته بود که در اتاقم باز شدو قهیهنوز چند دق. دمی گرفتم خوابدموی روم کشپتو

  گفتی اومد که انگار به ارسان میلی آیپشت سرش صدا
  
  ...سنای.. سنای...  اومده ارسانسنای ا -نیلیآ
  

 شدو الیخیاونم ب بهش ندادم که ی خوابم از سرم بپره جوابخواستمی چون نمی ول
  .رفت
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 شدم و اول داری از خواب بی آروم کسی چقدر گذشته بود که با تکون هادونمینم
 تو جام نشستم که ارسانم صاف عیسر.  بودی مشکی لهی دو تا تدمی که دیزیچ
   با همون لحن صبحش گفتستادویوا
  

  . شام حاضرهای ب-ارسان
  
  .خوامینم-
  

 نشدو دوباره الیخی اون بیول. دمی دراز کش پشت به اون دوباره رو تختبعدشم
  اومد باال سرمو گفت

  
  . شام بخورای گفتم ب-ارسان

  
  .خوامیمنم گفتم نم-
  

  .عی سرای پاشو ب؟ی بخوادی مگه تو با-ارسان
  
  .دمینگو ترس-
  

  . شام بخورای رو اعصاب من رژه نرو بنقدی اسنای -ارسان
  
  ..ن م خ و ا م-
  

  .باز به ضررت تموم بشه ها نکن که ی کارسنای -ارسان
  
  .ی بکنیتونی نمی کارچیه-
  

 2 یصورتش تو...  برگردوندو روم خم شدییهوی نگفت بعد چی چند لحظه هارسان
  . صورتم بودی  سانت3
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  .تونمی نمیگی بازم م-ارسان

  
 از جام بلند شدم و تا ی حرفچی هی هولش دادم عقبو بنشوی سی دستمو گذاشتم رو

   دستمو گرفتو گفترونیخواستم برم ب
  

  . حاال بهت ثابت شد-ارسان
  

 نگاش ی اشکی که با چشمای آوردمو در حالرونی دستش بی دستمو از توعیسر
   گفتمکردمیم
  
.. یفهمیم.. یدیمتنفرم ازت که همش کارتو با زور انجام م.. ساکت باش-

  .متنفررررررررررررم ازت
  

 دستش یچشمام منم دستمو از تو مبهوت و پر از تعجب زل  زد تو ی با چشماارسان
چند مشت آب سرد به . یی رفتم سمت دستشورونویدر آوردمو از اتاق اومدم ب

 رفتم سمت رونوی اومدم بییاز دستشو. صورتم زدم که باعث شد حالم بهتر بشه
  ....آشپزخونه

  
 رهی خزی می نشسته و به ساالد روی ارسان پشت صندلدمی آشپزخونه که شدم دوارد
   من گفتدنی که با دزی می روزاشتی داشت پارچ نوشابه رومنمیلیآ. شده

  
  . مورد عالقتو درست کردمی که غذانی بشای ب؟یاومد-نیلیآ
  
ارسانم .  نشستم روشرومی بدمی ارسان و کشی روبروهی نگفتم و رفتم صندلیزیچ

قاب  بشهی یلی که آکردمی داشتم بهش نگاه منطوریهم.  نبودای دننی ایانگار اصال تو
   گذاشت جلومو گفتایپر الزان

  
   خوب شده؟نیبخور بب.. دییبفرما-نیلیآ
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   و گفتمیلی سمت آبرگشتم

  
  .. ندارملیم-
  
 نموی شونمو مجبورم کرد بشی دستشو گذاشت رویلی خواستم از جام بلند شم که آو

  گفت
  
 چون من درستش کردم ی بخوردی ندارم؟ بالی می چیعنی.. نمی ببنیبش-نیلیآ

  . ارسانیی ذره راهنماهی با البته
  
چنگالمو برداشتمو .  دلشو بشکنمومدی دلم ننی همی حرفو زد برانی با ذوق ایلیخ
 که نی بعد از انمیلیآ.  شروع کردم به خوردنختموی بشقابم ری ذره ساالد گوشه هی

 که ساالدمو نیبعد از ا.  رفت بشقاب خودشو ارسانم آوردشمیمطمئن شد من بلند نم
 چند یواقعا خوشمزه شده بود ول.  جدا کردمو خوردمای از الزنکهی تهی خوردم 

به ارسان که نگاه کردم .  به غذا نداشتمیلی نتونستم بخورم چون واقعا مشتریلقمه ب
  ... خورهی نمیچی و هکنهی می اونم فقط داره با غذاش بازدمید
  
حرصمو درآورده  ارسان گهی واقعا دی شده بودم ولمونیشی ذره از رفتارم پهی 

 یلیمنم خ.کردی ملی نظرشو بهم تحمشهی همدادویهمش کاراشو با زور انجام م.. بود
 دست گذاشته بود قای رفتار کنه که ارسان دقی جورنی باهام          ای کسادیبدم م

 ی مارو اونجوریلی اصال دوست ندارم آمن بود دهیانگار فهم... نقطه ضعف منیرو
 به هر حال یول.... شهی بد میلی خنهی ببی مارو اونجوریلی آ چون واقعا اگهنهیبب

 حقششششششششش میگری مجهی رفتار کنه پس نتی جورنیاون حق نداره با من ا
  .... باهاش رفتار کردمیبوده که اونطور

  
 بردارمو نوشابه وانی لهیدستمو جلو بردمو تا خواستم ..  فکرام خندم گرفته بوداز

 هی دست من دنی با دیدستشو  آورد جلو تا پارچو برداره ولبخورم ارسانم همزمان 
 بهم نگاه ی پر از دلخوری کوتاه سرشو آورد باال با چشماهی ثانهی یلحظه فقط برا
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 چشماش با اون همه دنیاز د.... عقبدیش دستشو کی حرفچیکردو بعدم بدون ه
 هیشدمو  مونی پشیلی کرده بودم بودم باهاش خی از رفتاری و ناراحتیدلخور

 بغضم ختموی نوشابه  روانی لهی نی همی گلوم احساس کردم برایبغض کوچولو تو
  .... قورت دادمشهیمثل هم

  
   به طرفم گرفتو گفتوانشوی لیلی که خوردم آنوشابمو

  
  ؟یزیری من می برا-نیلیآ
  

دوباره ...  گذاشتم جلوشختموی گرفتمو نوشابه توش روانشوی تکون دادمو لیسر
 منم مثل زمی ارسانم نوشابه بری براکردی داشت وادارام میشگیهمون حس هم

 کارم نی که با اختمی ارسانم نوشابه ری برای حرفچی شدمو بدون همشی تسلشهیهم
 به اون راهو از جام بلند زدم من خودمو یسرشو آورد باال و با تعجب نگام کرد ول

   گفتمیلیشدمو رو به آ
  
  . بود خوشمزهیلیخ.. یدستت طال خواهر-
  
  !!ی خوردیلی حاال نه که توام خ-نیلیآ
  
اگه با من ...  خوشمزه شدهیلی خدمی که خوردم فهمیبالخره همون چند لقمه ا-

  . خستمیلی برم بخوام که خی نداریکار
  
  .برو.. زمی نه عز-نیلیآ
  
-ok ...ریپس شبتون بخ.  
  

 نهی منو ببیرفتارا یبه خدا هر ک.  جمع بستم که انگار به ارسانم گفته باشممخصوصا
 گرموی پاچه بدبختو می طرف اونجورهیاز ..  مزمن دارمیری خود درگکنهیفکر م
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 نی خدا عاقبت منو با ایا....کنمی  رفتار مینجوری طرفم اهی ازت متنفرم از گمیم
  ... بگذرونریکارام  به خ

  
 با یلی آییهوی اتاقم شدمو لباس خوابمو برداشتمو تا خواستم لباسمو بپوشم وارد

  . هوادمی متر پرمیشدت درو باز کرد که ن
  
   تو؟یپری میکنیچته مثل گاو درو باز م....  مرض نبرتتیاله-
  
   هنوز؟یدینخواب-نیلیآ
  

   به کمرم زدمو گفتمدستمو
  
  .کنهی روحم از بدنم جداشده داره باهات صحبت مدمی االن  خوابزمیچرا عز-
  
   زدو گفتی لبخندنیلیآ
  
 رونی بمی برمییخوایاومدم بگم نخواب م..  سوالم درست نبوددمی باشه فهم-نیلیآ

  .میبدور
  
  ؟یاالن؟ با ک-
  
  . حاضرشمرمیحاضر شو منم دارم م..  با ارسان-نیلیآ
  

   گفتمرونی سمت درو تا خواست بره ببرگشت
  
  ..امیمن نم-
  
   برگشتم سمتمو گفتنیلیآ
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  ..گهی دای چرا آخه؟ ب-نیلیآ
  
  . خستمگهینه د-
  
  .یلیجون آ... گهی نکن دتی اذسنای ا -نیلیآ
  

   نگاش کردمو گفتمزکردموی رچشمامو
  
 موضوع به عنوان ابزار نی بگم که مرده شور تو اون بهزادو ببرن که از ادی بایعنی-

  .دیکنیاستفاده م
  
   گفترونی برفتی که از اتاق می کردو در حالی خنده بدنجسیلیآ
  
  . زود حاضرشو-نیلیآ
  

 ی برداشتمو گذاشتم رونی زمیتاقو بستمو لباس خوابامو از رو کردمو در ایپوف
 ساده  با ی نفتی آبی مانتوهیتخت تا برگشتم بپوشمشون بعدم رفتم سمت کمدمو 

 موهامو باز کردمو دوباره رهی گدمیلباسامو که پوش.  برداشتم تا بپوشمنیشلوار ج
 هی ذره سرد بود هیچون هوا .  برداشتموسرم کردمی شال سورمه اهیبستمش بعدشم 

  .دمی نپوشی برداشتم ولمی مشکوریپل
  

   من گفتدنی با درونوی حاضرو آماده از اتاقش اومد بمیلی با من آهمزمان
  
  . منتظرمونهرونی که ارسان بمیبر.. ی به موقع اومد-نیلیآ
  
 یارسان تو. نگی پارکی تومی رفترونوی بمی از خونه اومدیلی نگفتمو با آیچیه

 از رفتارم بد بوده نقدی ایعنی...  فرمونیه بودو سرشم گذاشتم بود رو نشستنیماش
 وگرنه فکر نکنم اونقدر گسی دزی چهی به خاطر دیشا...   ناراحتهنقدیکه ارسان ا

  ....زهی بهم برنقدیکارا و رفتار من براش ارزش داشته باشه که ا
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 نی همی قفله برادمی جلو نشستو  منم خواستم درو باز کنم که دیلی آشهی هممثل

   زدم که ارسان برگشت سمتمو گفتشهیچندتا تقه به ش
  

  .نی طرف بشنی از اایب..  اون در خرابه-ارسان
  

 که درو بستم ارسان نیبه محض ا.  باال انداختمو رفتم از اون طرف نشستمییابرو
  . روشن کردو راه افتادنویماش

  
  م؟یری ارسان کجا م-نیلیآ
  

  .ون االن هم خلوته هم قشنگچ...  بام تهران-ارسان
  

 آهنگ  گذاشت و بعد هی ضبطشو روشن کردو چندتا ترکو عقب جلو کردو بعدشم
  ...چند لحظه شروع کرد به خوندن 

  
  

 دانلود آهنگ

   خوشه امایم به زندگ تو دلبا
  

   تک و تنهاشمی تو مبدون
  

  ای دنشهی تو واسم تموم میب
  

  ...تونمیبدون تو نم...  جونمییتو...  عشقمییتو
  

   با هممی صحبت کنایب
  

   قلب تو با مندی شاکه
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   باشه تو احساسویکی

  
   حرف دلو قلبمبگم

  
   حسمنی همری درگکه

  
   شد طاقتو صبرمتموم

  
  فاصله از قلب تو تا من نی کمتر بشه ابزار

  
  رهی غصه می باشیوقت

  
  ..رهیمیغم م.. خندهی مدل

  
  با تو شادم..  تو خوبمبا

  
  مثل بادم..  بارون مثل

  
  ...تونمیبدون تو نم...  جونمیتو...  عشقمییتو

  
   با هممی صحبت کنایب

  
   قلب تو با مندی شاکه

  
   باشه تو احساسویکی

  
   حرف دلو قلبمبگم
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  حسم نی همری درگکه
  

   شد طاقتو صبرمتموم
  

  ... فاصله از قلب تو تا من نی کمتر بشه ابزار
  

 دانلود آهنگ

   بنام باتویمیآهنگ کوروش مق

***  
 یول..  داشتی حس من همخوننی با ایی جوراهی بود انگار ی آهنگ قشنگیلیخ

 رو دوست دارم؟ عشق و جون من یمن ک...  جوابیبازم همون سوال گنگ و ب
  .دونمینم... یشگی و بازم همون جواب همه؟یک
  

 زل نهیی آی دفعه از تونی آهنگو گذاشت و انی که تموم شد ارسان دوباره همآهنگ
 مثل یزی چهی...  چشماش بودی تویزی چهی ی دلخوری دفعه به جانیا. زد به من

 ی مگه حرفاگهیآره د...  احساسو دارهنی ارسانم همیعنیهه ....  حس مننیهم
 پس ارسانم عاشقه مثل شقم کارو با من نکن عنی اگفتی رفته که مادتیصبحش 

 امکان ؟ی مثل من؟ مگه من عاشقم؟ هه عاشق ک؟یییییییییییییییییییییییچ....من
  (!!!)..مطمئنم.... گسی دزی چهی حس نی مطمئنم انداره من عاشق بشم من

  
  . نگاه کردمرونی جدا کردمو به بی مشکی لهی چشماشو از اون دوتا تی سختبه
  

مثال من خسته بودم ...   خوابش برده بودنمیلیآ. میدی که رس45/11 ساعت یحدودا
 از یکی ی شدو رفت جلو روادهی پنیارسان از ماش..  خانم خوابش بردهنیاونوقت ا

 رو یلی آی شدمو در جلورو باز کردمو شونه ادهی پنیمنم از ماش.  نشستمکتاین
  تکون دادمو گفتم

  
  .میدی پاشو رسیلیآ... یلیآ-
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   خوردو گفتیکی تکون کوچنیلیآ
  
  .. امممم-نیلیآ
  
  ...میدیپاشو رس-
  
  م؟یدی کجا رس-نیلیآ
  
  ..پاشو.. گهی بام تهران دمیدیرس-
  
  م؟ی اومدی بام تهران؟ ک-نیلیآ
  
  .گهیپاشو د.. االن-
  
   رو خوابوندو گفتی که چشماش بسته بود صندلنطوری همیلیآ
  
  .خودت برو.. ادیخوابم م.. خوامی نم-نیلیآ
  
 بعد خودت نجای امی آوردی که منو از خواب انداختی خانم مرض داشتشعوریخب ب-

  ؟یدی خوابیگرفت
  
 بستمو نوی با حرص در ماشنی همیبرا بود دهی خانم هفتاد تا پادشاهم تو خواب دیول

 ارسان همونطور که داشت به روبرو نمی بشکتی نمیتا خواستم رو. رفتم سمت ارسان
   گفتکردینگاه م

  
   کجاست؟یلی آ-ارسان

  
  .امی نمگهیم.. خوابه-
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 رخ مردونش میمنم چند لحظه به ن. شد به روبروشرهی نگفتو بازم خیچی هارسان
  رکیرجی جهی ی که تنها صدای سکوتیمو برگردوندمو تو شدم بعد از اون رورهیخ
  . شهر نگاه کردمی به چراغاشکستشیم
  

 که باعث شد به دی وزی که باد سردمی ربع هردومون سکوت کرده بودهی کینزد
 بردارم که نی ماشی از توورمی از جام بلند شدم تا برم پلنی همیخودم بلرزم برا

   دستمو گرفتو گفتعیارسان سر
  

  ؟یری کجا م-انارس
  
   تعجب برگشتم طرفشو گفتمبا
  
  . بردارمورموی پلرمیسردم شده م-
  

 اسپرتشو در آوردو بدون ی دستمو ول کردو کت سورمه ای حرفچی بدون هارسان
  دستشو پس زدمو گفتم.  که نگام  کنه به طرفم گرفتنیا

  
  .ارمی مال خودمو مرمینه م-
  
   خواستم برگردم ارسان گفتتا
  

  ...ری بگنویم ه-ارسان
  
  .خوامیگفتم که مال خودمو م-
  

   داره؟ی مگه فرق-ارسان
  
  .دهی بهم نمیلی می رو با بیزی چیآره حداقل اون مال خودمه و کس-
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 ستادی حرفم بالخره ارسان برگشتو نگام کرد بعد از جاش بلند شدو روبروم وانی ابا
  و گفت

  
 یدونی تو کجا م؟یکنی قضاوت م زودنقدیدختر تو چرا آخه ا!! ؟یلی می با ب-ارسان

 بهت دارن هاااااا؟ ی که آدما چه حسیدونی از کجا مگذره؟ی میکه درون آدما چ
  جواب بده؟

  
 که انعکاس صداش کامل ی گفت طوری بلندیلی خی آخر حرفشو با صداقسمت

 ذره پرت و هی که می هستیی که هم آخر شبه و هم جامیشانس آورد... شدی مدهیشن
  .ادی نمادی زیکس

  
   چشماشو گفتمی مبهوت زل زدم توی چشمابا
  
 باهام حرف ای یریگی تو کتتو به طرف می که گفتم اشتباه بوده؟ وقتینیمگه ا-
   هااااا؟ حاال تو جواب بده؟ده؟ی می ای چه معنی که نگام کننی بدون ایزنیم
  

   زدو گفتی پوزخندارسان
  

  ؟یدی فهمنوی من فقط ای واقعا از رفتارایعنی -ارسان
  
 نظرتو بهم وی کنتمی اذی فقط دوست دارادوی که از من خوشت نمدونمی منمیا.. نه-

  ...ی کنلیتحم
  

   سرشو با شدت تکون دادو گفتارسان
  

  .نگو.. سناینگو ..  نه-ارسان
  
   آره؟ آرهههههههههههه؟ ادی از من بدت مدمی که فهمیچرا نگم؟ ناراحت-
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 داشت، ی اشک نازکی که پرده یی چشما موندمو به ارسان نگاه کردم که باساکت
 شلوارش بی جیبعد از چند لحظه جلوتر اومدودستاشو از تو. کردیداشت بهم نگاه م

 رو که تازه ییدرآوردو  گذاشت دو طرف صورتمو مثل دفعه قبل با شستش اشکا
  متوجهشون شده بودم پاک کردو گفت

  
 کست نی ترزیتورو به عز...کنمیخواهش م.. سنای نگو ی جورنی توروخدا ا-ارسان

  . نگوی جورنی اگهید
  

    با هق هق گفتممنم
  
  ست؟ی نی جورنیمگه ا-
  

 خوامیبابت اون رفتارامم عذر م... ادیبه خدا من از تو بدم نم.... ستی نه ن-ارسان
  . کردمی بدکاردونمیم
  
  ؟یگیدروغ نم-
  

  .گمی نه به خدا دارم راست م-ارسان
  
.  که بازم مثل قبل مهربون شده بودشی مشکیا چشمی نگفتم و زل زدم تویچیه

  .  چشمامیاونم بدون حرف زل زد تو
  
 که ارسان همونطور که دستاش  دو طرف می همون حال بودی چقدر تودونمینم

انگار برق سه فاز .... میشونی پی داغشو گذاشت رویصورتم بود به طرفم خم شدو لبا
 نگه میشونی پیچند لحظه لباشو روارسانم ...  کردخیتمام تنم .. بهم وصل کردن

 ی قطره اشک از روهی.... نی رفت سمت ماشعیداشتو بعد از اون ولم کردو سر
  .... نیی سر خوردو اومد پامیشونیپ

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

497

 افتاده بود، بودمو میشونی پی که از چشماش روی شوک کارشو اشکی لحظه توچند
 سوار نویفتم سمت ماش جون ری بی بعد از اون با پاهاکردمی نگاه مشی خالیبه جا
  . روشن کردو راه افتادنوی ماشعیارسانم سر. شدم

  
  . آروم چشمامو باز کردمی دستی تکون هابا
  
  .. هاشهی مری پاشو کالسمون دسنای -نیلیآ
  

   گفتمشستمی جام می که توی از جام بلند شدمو در حالآروم
  
  ساعت چنده؟-
  
  .شهی کالس شروع مگهی ساعت دهی... 9-نیلیآ
  
   گفتمشدمی تخت بلند می که از روی رو از روم کنار زدمو در حالوپت
  
  . توام حاضر شورمی دوش بگهی رمیتا من م-
  
  .. هاشهی مری دسنای -نیلیآ
  
  .امی معینه سر-
  

 آب سرد باز کردمو رفتم ریش. کمدم برداشتمو رفتم سمت حمومی از توحولمو
 کم کم عادت ی ولدمیرز آب به خودم لادی زیاول از سرد.. ستادمی وارشیز

 یبرا..  منو ارسان زده نشدنی بی حرفچی هگهی بعد از اون اتفاق دشبید... کردم
اون .  بهش نگفتمیزی نشدم و چی بود که چرا از کارش عصبانبی عجیلیخودم خ

 میدیبه خونم که رس.  کامال ساکت بوداوردوی خودش نی به روگهیپرورو اصال د
 یخودمم بعد کل...  و بدون توجه به ارسان رفتم خونه کردمدارشی و بنیلی آعیسر

  ...دمی خوابالیفکر و خ
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   چند تا تقه به در زدو گفتیلی افکار بود که آنی همیتو
  
  ..گهی زود باش د؟یدی خوابسنای -نیلیآ
  
  .باشه باشه اومدم-
  

 در حموم ی حاضر و آماده جلونیلیآ. رونی دوش گرفتمو از حموم اومدم بعیسر
 که موهامو با حوله خشک ی به سرتاپاش انداختمو در حالینگاه.  بودهستادیا
   رفتم سمت اتاقمو گفتمکردمیم
  
  ..ی منو از خواب انداختویدی خودت خوابشبیخوب د-
  
 قبول می برای چون ارسان گفت بی چقدر خسته بودم ولیدونی نمسنای یوا-نیلیآ

  حاال خوش گذشت به شما؟... دمی شد که خوابی چدمی راهم اصال نفهمیکردم تو
  
آروم برگشتم طرفشو با لحن . ستادی حرکت ای سرم بی حرفش دستام رونی ابا

   گفتمیمضطرب
  
  چطور مگه؟.. چ-
  
   انداخت باال گفتیالیخی با بی شونه ایلیآ
  
 دی خوب بود گفتم شایلی بام تهران خمی آخه اون دفعه که رفتینجوری هم-نیلیآ
  ... خوش گذشتهیلی دفعم خنیا

  
  . خونهمی اومدعی بعدشم سرمی نشستی ربعهی... نه-
  
  . شدریزود حاضرشو د... خوبه-نیلیآ
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   موهام برداشتمو گفتمی رو از روحوله

  
  .امیباشه االن م-
  
 چون دمی کشیبعد از رفتنش نفس راحت. رونی نگفتو از اتاق رفت بیچی هیلیآ

  . باشهدهی دزوی همه چیلی که آنی بودم از ادهیترس
  
 عی کمدم برداشتمو سری همرنگش از تونی با شلوار جی خاکستری مانتوهی 

 جمع کردمو مغنعمو سرم کردمو کولمو رهی گهی با سیموهامم همونطور خ.دمیپوش
 رفتم دموی پوشموی خاکستری آل استار مشکیکفشا. رونیبرداشتمو از اتاقم رفتم ب

 طرف هی یلی آدمید ه کنگیدر خونه رو بستمو برگشتم برم سمت پارک. رونیب
  با تعجب نگاش کردمو گفتم.  در خونه ارسانیصورتشو گذاشته رو

  
  ؟یکنی کار میچ!! یلیآ-
  
   گذاشتو گفتشینی بی در بود دستش روی همونطور که سرش رویلی من آی صدابا
  
  ..سییییییی ه-نیلیآ
  
  ؟یکنی می کار داری چس؟ی هی چیعنی-
  
 شدمو رفتم یآخرسر عصبان. ارش ادامه داد بدون توجه به من بازم  به کیلی آیول

   گفتمکشوندمشی منگی که با خودم به سمت پارکیدستشو گرفتمو در حال
  
  ...نمی ببایب-
  
   گفتارهی دستم در بی دستشو از توکردی می که سعی در حالنمیلیآ
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

500

  گه؟ی می چنمی  تورو خدا ولم کن ببسنای -نیلیآ
  
  گه؟ی می چی ک؟ی چیعنی-
  
  .دستمو ول کن...گهیرسان د ای وا-نیلیآ
  
  ؟یمگه تو فضول.. گهی می چیالزم نکرده بفهم-
  

 نشستمو عی خودمم سرنوی ماشی باز کردمو نشوندمش تونوی در ماشعی سربعدشم
  . روشن کردمنویماش

  
  . واقعایشعوری بیلی خسنای اه -نیلیآ
  

   باال انداختمو گفتمابروهامو
  
  شعورم؟یب ی دخالت کنهی کار بقیچون نزاشتم تو-
  
  .ستی نهی ارسان بق-نیلیآ
  
 نگی از پارکنوی که ماشی برداشتمو در باز کردمو در حالنی ماشی و از جلوموتیر
   گفتمرونی ببردمیم
  
 همه ی پسر عمته تووی که دوسش دارنی فقط به خاطر ایتونیتو نم.. اتفاقا هست-

  .ی بدون داشته باشه که اصال نخواد توی مسائلدیشا... یکاراش سرک بکش
  
  .دمی شنی کافی به اندازه گهی خب بسه دیلی خ-نیلیآ
  

  . نشستو روشو اونور کردنهی دست به سبعدشم
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  .دهی بعی رفتار از تونی واقعا ایلیآ-
  
  . گفتم بسهسنای -نیلیآ
  
 نگفتم چون به یچی هگهی حال دنی با ای تعجب کرده بودم ولیلی از رفتار آیلیخ

  . شده بودمخاطر طرز حرف زدنشم ناراحت
  

 جلوتر از یلیآ. می شدادهی پنی پارک کردمو با هم از ماشعی سرنوی ماشمیدی رسیوقت
 کالسم  اون یتو.  آروم پشت سرش رفتمیلیمن راه افتاد رفت سمت دانشگاه منم خ

 هنوز استاد یساعت ده بود ول.  جلو نشست منم رفتم آخر کالس نشستمفیرد
 افکار بودم که نی همیتو.  دارهریاخ تی ساعتمی نهی شهیمعلوم مثل هم.  بودومدهین

  . که کنارم نشسته بود به خودم اومدمی دخترفی ظریبا صدا
  

  .  سالم-دختر
  
   زدمو گفتمی سمتش برگشتمو لبخند کمرنگبه
  
  .سالم-
  

   زدو دستشو به سمتم دراز کردو گفتمی پررنگلبخند
  

  ..نمی من نوش-دختر
  

   گفتمدادمیباهاش دست م که ی دراز کردمو در حالدستمو
  
  .سنامیمنم .. خوشبختم-
  

  ن؟یدی جدی هایشمام از ورود.. نی همچن-نینوش
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  شما چطور؟.. آره-
  

  ... منم آره-نینوش
  
  دمتون؟ی از کالسا ندچکدومی هی تا حال اصال توهیپس چطور-
  

   کالسا؟ی تونییشمام مثل من تنها...  داشتمی مرخص-نینوش
  
  ...االن آره-
  

  ؟ی چیعنی-نینوش
  
  . حاضر آرهی در حالی ولستمی که نه من تنها ننی ایعنی-
  

  .... با شماتونمی من تنهام میول... آها-نینوش
  

   زدمو گفتمی لبخندنی همی برادمی فهممنظورش
  
  .شمیخوشحال م... حتما-
  

  .نیهمچن... ی مرس-نینوش
  

ه نظر دختر ب. می نگفتیچی هچکدوممونی هگهی موقع استاد وارد کالس شدو دهمون
  . ومدی میخوب

  
 نی رو به نوشفموی کی گذاشتم تولمویاز جام بلند شدمو وسا.  کالس تموم شدبالخره

  گفتم
  
   رفتن؟ی برای دارلهیوس.. رمیمن دارم م!!  جاننینوش-
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   شمارتو داشته باشم؟تونمیم.. یمرس.. زمی آره عز-نینوش

  
  0915... حتما-
  

  .یشماره منم داشته باش زنمی تک مهیاالن .. ی مرس-نینوش
  

 رهی ذخمی گوشی که تک زد شمارشو تونی در آوردمو بعد از افمی کی از تومویگوش
  .کردم

  
  ؟ی نداریکار... خوشحال شدم-
  

  .خدافظ.. زمینه عز.. نطوری منم هم-نینوش
  
  .خدافظ-
  
 با اخم به در کالس نهی دست به سیلی آدمی کردمو تا برگشتم دی خدافظنی نوشاز
 از کنارش رد ارمی خودم بی به رونکهیمنم بدون ا. کنهیداده و با حرص نگام م هیتک

 باز کردمو نویدر ماش.  دنبالم راه افتادی حرفیچی اونم بدون هرونیشدمو رفتم ب
 قهیبعد از چند دق. ومدی عقب تر از من میلیخ آخه ادی بیلینشستمو منتظر شدم تا آ

  .  هم اومدو راه افتادمیلیآ
  
 هر کار ی ولارمی درش بفی کیدستمو بردم عقب تا از تو.  زنگ زدمی گوش راهیتو
 ی که روشو کرده بود سمت پنجره و اصال توجه نداشت برانمیلی آشدی نمکردمیم

شماره .  از توش در آوردمموی برداشتمو گوشفموی گوشه نگه داشتمو کهی نیهم
  . جواب دادمدی با ترد افتادمی که دوباره راه می در حالنی همیناشناس بود برا

  
  بله؟-
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  ؟یخوب..  خانوم سنای سالم -ناشناس
  
  شما؟.. ممنون-
  

  ... غزلم؟ی معرفت نشناختی بی ا-ناشناس
  
  ؟ی از ما کردیادیبه سالااااااااااام غزل خانوم چه عجب -
  

  زم؟ی عزیگرفتی سراغ منو میلی نه که تو خی وا-غزل
  

   گفتمدمویخند
  
  ؟یزدیتو چرا زنگ نم. . معرفتیباشه قبول من ب-
  

  ..نهی ای برای آخه نه که شمارتو بهم داده بود-غزل
  
  ؟ی گرفتیحاال شمارمو از ک... ایگیا راست م-
  

  . زنگ زد از ارسان گرفتمای ن-غزل
  
  از ارسان؟ -
  

  .یشمارتو گرفتم زنگ بزنم بهت دعوتت کنم عروس...  آره-غزل
  
  ؟ی کیعروس!! ؟یعروس-
  

  .. منی عروس-غزل
  
  ه؟ی کی بگو عروسیچد.. ه هه باور کردمه-
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  .. منه خرهی دارم خب؟ جدا عروسی مگه من با تو شوخ-غزل

  
   گفتمدموی کشی خوشحالی از رویغیج
  
  ..یری بگی تابستون عروسیخواستی تو که می ول؟یگی راست میوااااااااا-
  

دشو  و هم کارت آقا بهزادو نامزنیلیهم کارت توو آ...  شدی جورنی اگهید-غزل
  .یای حتما برمی بازم خودم زنگ زدم که ازت قول بگی داده به ارسان ولماین

  
  .ادی بهزاد فکر نکنم بتونه بی ولزمیمن که حتما عز-
  

چرا .. نی ندی مهموننوی بری مهموننی عادت دارنیلی تو آدونمی اون که بله م-غزل
  نتونه آخه؟

  
  . بگردهادیچون بهزاد مشهده سخته بخواد ب-
  

   اونم مشهده؟؟ی جون چنیاسمیخب  -غزل
  
اگرم بهزاد ...  اومدندی شاگمی بازم من به هردوشون میول.... نجاستینه اون هم-
   هست خانوم؟یحاال عروست ک.. ارمشی رو حتما میاسی ومدین

  
   هفته؟نیآخر هم..  خوبه-غزل

  
  ؟یدی اونوقت االن به من خبر متهی عروسگهی روز د4 تو یعنی ؟یییییچ-
  

  .زدمی باور کن گرفتار بودم وگرنه زودتر بهت زنگ م-غزل
  
  .زمی نداره عزبیحاال ع-
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  ؟ی ناراحت که نشد-غزل

  
 گهیاالنم برو د.. ادهی جور موقعا چقدر کارا زنی ادونمی مهی چه حرفنینه بابا ا-
  .رمیگی وقتتو نمنی از اشتریب

  
  ؟ی باریکار...  گلمدی به هر حال بازم ببخش-غزل

  
  .حتما بهم بگو..  های تعارف نکنی داشتیزی چیگه کارتو ا.. نه-
  

  . های نکنرید.. نمتیبیپس آخر هفته م..  حتما-غزل
  
  .خدافظ.. نه مطمئن باش-
  

 و برداشتمو در خونه رو باز موتی داشبورت و ری رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش
 نیز ماش ایلی پرسشگر آیبدون توجه به نگاها. می بوددهیکردم چون به خونه رس

در خونه رو باز کردمو  درو باز گذاشتم و خودمم رفتم .  شدمو رفتم سمت خونهادهیپ
 عوض کردم و رفتم سمت ی صورتوارک و شلی بلوز آبهیلباسامو با . سمت اتاقم

 ی گرفتم ماکارونمی داشتم تصمی کمیچون وقت. آشپزخونه تا ناهار درست کنم
  .درست کنم

  
 ذره هی رو دم کردم رفتم تا ی کارام تموم شدو ماکارون ساعت کههی بای از تقربعد

 ذره آهنگ گوش کردم هیوارد اتاقم شدمو لب تابمو روشن کردمو . استراحت کنم
از جام .        لب تابم شاد بود منم االن اصال حوصله نداشتمی توی آهنگای همه یول

 ی تونمی غمگیهنگا چون تمام عکسامو آبردارم تا فلشمو فمیبلند شدمو رفتم سمت ک
 بازم ی توالتمم گشتم ولزی میکشو.  نکردمداشی گشتم پفموی کی هرچیاون بود ول

  ....... بازم ی کمدمم همه رو گشتم ولی تویفایک.  نکردمداشیپ
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 صاحب؟ اصال ی  بنیاه پس کجاس ا.... ی صندلی کردمو خودمو انداختم رویپوف
 یلی با ارسان و آمی که داشتیقعمو..  ازش استفاده کردم؟امممی بار کنیآخر

 یبرنداشتم؟ وا..  من که فلشمو برداشتمیول.. آره درسته!!... لواسونمیرفتیم
 به دمیشا... گهی ددادی مبهم دیخب اگه دست ارسان مونده باشه که با... دونمینم
 ازش یری آدم می مثل بچه یچی ه؟ی داده باشه چیلیاگه به آ..  دادهیلیآ
  ...عمرا... یریگیم
  

 ی براارمی هر کار کردم نتونستم طاقت بی با لب تابم کار کردم  ولی لحظه الکچند
 رفتم سمت اتاق ی از جام بلند شدمو با کالفگدموی کوبنی زمی پاهامو رونیهم
  . یلیآ
  

.  بگم وارد اتاقش شدمیزی که در بزنمو چنی باز بود منم بدون امهی اتاقش ندر
 به ی من نگاهدنی که با دخوندیو داشت رمان م بوددهی تخت دراز کشی رویلیآ

  .سرتاپام انداختو دوباره مشغول خوندن کتابش شد
  
  دست توئه؟.. ستیفلشم ن-
  
 تختشو از جاش بلند شدو رفت سمت ی نگفت و آروم کتابو گذاشت رویچی هنیلیآ
   در آوردو به سمتم گرفتو گفتفشی کی و فلشمو از توفشیک
  
  .ی ارسان جا گذاشته بودنی اون روز تو ماش-نیلیآ
  

 دهیتا حاال ند.  درو بستمرونوی تکون دادمو فلشمو ازش گرفتمو از اتاق رفتم بیسر
 به شتری که بمیکردی با  هم بحث مشهیما هم.  رفتار کنهی جورنی با من ایلیبودم آ

 هی به دو ثانمیکردی و قهر مشدی اوقاتم که با هم دعوامون می بود گاهیشوخ
... می با هم قهر بودنقدی بار بود که انین اولی و امیکردی می دوباره آشت کهدیکشینم
 موضوع یلی خدمیشا..  کردمی درست نبود که من اونجوریلی واقعا کار آیول

به هر حال هر جور که .. ختهی و بهم رکنهی می جورنی االن ایلی بوده که آیمهم
  .کردی کارو م اوندی نبایلی بود آیباشه و هر چقدرم که موضوع مهم
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اول . ی صندلی تکون دادمو رفتم سمت اتاقمو فلشو زدم تو لب تابمو نشستم رویسر

  .  باز کردممونوی خانوادگی عکسالی گذاشتم بعد از اون فامی آهنگ مالهی
  

 و بهزاد می گرفته بودمی سالگ16 تولد ی عکس، عکس منو بهزاد بود که تونیاول
 چقدر اون روز زدمش به ری بخادشی....  صورتم بهمالوندی مکوی کیداشت خامه ها

  ....  کرد که ولش کردمیونی پادرماسی کارش که آخرسر النیخاطر ا
  

 ای شهی بابا چون بابا همری بود از هممون البته به غی عکس خانوادگهی ی دومعکس
 چی و هاسی پدر دننی باشه ها نه اتفاقا بهترینه که پدر بد.. کار داشتاینبود 
 فقط موقع و ناهار و شام شهی  همکردی کار مشهی همی ما کم نزاشته ولیبرا یلحاظ

 رونی من دوستام بزاشتی داشت مثال اصال نممی خاصیاخالقا...دمشیدیصبحانه م
 اجازه داده یلی بود که عمو رضا به آنی اوقات به خاطر ای گاهزاشتیاگرم م... برم

 با بهزاد خوش یلی خیی خدایول... دومی باهامون مدیبود تازه اون موقع بهزادم با
 از خنده غش زاشتی من می که سربه سر دخترا و دوستانقدی چون اگذشتیم
  ... بودو چه زود گذشتی چه دورانیوا.... میکردیم
  

 ی خاطراتم غرق بودم که با صدای توکردموی ساعت داشتم عکسا رو نگاه مهی کینزد
لب تابمو خاموش کردمو رفتم سمت .          قارو قور شکمم به خودم  اومدم

 تا زاشتمی مزی می  محکم رولوی از قصدم وسازی مدنیآشپزخونه و شروع کردم به چ
 دموی اومد منم ناهارو کشمیلی آلحظهبعد از چند ... ادی خودش متوجه بشه و بیلیآ

 که ناهارمون تموم شد هرکدومون نیبعد از ا.  به خوردنمیهردومون شروع کرد
  . خوابم برددهی نکشهی به ثاندموی تختم دراز کشیرو...  اتاق خودمون سمتمیرفت

  
  مویاز جام بلند شدمو گوش.  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی از ظهر با صدابعد

 تعجب کردم و تا خواستم جواب بدم یلیخ... یلی آدمیبرداشتم تا جواب بدم که د
 15 تا اس با 10 دمی که درمی باال انداختمو خواستم شمارشو بگییابرو. قطع شد

... هی همشون خالدمی و باز کردم و دامی پعیسر.  بودیلی دارم همشم از آسکالیم
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 از دستم نقدری واقعا ایعنی.. کارو کردهنی کنه اداری که منو بنی ای برادمیفهم
  ....کردمی حتما باهاش صحبت مدیبا.. کردی مینجوریناراحت بود که ا

  
و شستم بعد از اون دوتا نسکافه درست کردمو رفتم سمت  رفتم دست و صورتماول

 زشی پشت میلیآ. دوتا تقه به در زدمو بعد از اون درو آروم باز کردم. یلیاتاق آ
 وارد اتاقش شدم فقط از گوشه ی که وقتکردینشسته بودو داشت با لب تابش کار م

کافه هارو نس.  مشغول کارش شدره بهم انداخت و دوبای نگاهمی چشم       نی
بعد از چند لحظه من من کردن بالخره .  تخت نشستمی رفتم روزشوی میگذاشتم رو

  گفتم
  
  . باهات صحبت کنمخوامیم-
  
  .دمی دارم گوش م-نیلیآ
  
  . تا بگمنی بشنجای اای نه بیاونطور-
  
  .ینجوری کار دارم بگو هم-نیلیآ
  
  . باهات صحبت کنمخوامی منجای اایب.... یلیآ-
  
   کردو بعد از چند لحظه برگشت طرفمو گفتینگفتو پوف یچی هیلیآ
  
  ... بگو-نیلیآ
  
  ه؟ی رفتارا چنی علت ای بگقای دقشهیم-
  
  . و کامال واضح باشهی خودت بدونکنمی فکر م-نیلیآ
  
   ؟یکنی مینجوری ای داری که نزاشتم به حرفاش گوش بدنی واقعا به خاطر ایعنی-
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  . نگفتو فقط نگام کردیچیه
  
  . اصال در مورد تو امکان ندارهنیا... یکنی می شوخیدارمطمئنم -
  
   امکان نداره؟ی چ-نیلیآ
  
 ی طورنی که با من انی و دوم ای دخالت کنگرانی تو کار دی که بخوانیاول ا-

  .یرفتار کن
  
 ی وقتا برای چون بعضمی رفتارم راضنی از امیلیخ....  شدهینیبی فعال که م-نیلیآ

  . دخالت ندنی هر کاریدشونو تو الزمه که خویلی خایبعض
  
  شه؟یم..  حرف نزنهی با کنانقدی پس توام ازنمی دارم مثل آدم باهات حرف میلیآ-
  
  . وقتا الزمهی نه آخه گفتم که بعض-نیلیآ
  
 ی جورنی ای که داری عاشقشنقدی ایعنی ؟ی شدی انهی کنقدی تا حاال ایاز ک-
  ؟یکنیم
  
 ی هم الزم باشه برایهر کار...  دوسش دارم فراتر از تصور تویلیخ..  آره-نیلیآ

  .گزرمی همه کسم مزوی اگه الزم باشه از همه چیحت.. دمی بهش انجام مدنیرس
  

 مات نگاش کردم بعد از اون بغضمو نطوریچند لحظه هم..  چشام حلقه زدی تواشک
  قورت دادمو گفتم

  
  از همه کس؟-
  

   گفتتی تو چشام زل زدو با قاطعاونم
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  .... کس همه-نیلیآ
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
... خواهر گلم...  بکنیخوایهر کار م... کنمی کارت دخالت نمچی تو هگهید... باشه-
 وگرنه ی که به معشوقت آرامش ببخشنهی ای فراموش نکن که عشق واقعنوی ایول

  . محضههی خودخواهرهی که آرامش معشوقتو بگیعشق
  
 که درو بستم نیبه محض ا.  در بستمرونوی جام بلند شدمو از اتاقش اومدم باز

.. از همه... گذرهی گفت از همه میلیهه آ...  گونم سر خوردنی رویکی یکیاشکام 
.. هه... ازت دور بمونمتونمی نمچوقتی هگفتی مشهی از من که خواهرشمو همیحت

 راحت بگم یلی مثل آتونمی منم میعنی.. قول ها تموم شدی انقضاخیچه زود تار
 اگه یحت...  رو بکنم؟نهی کارنی همچتونمی مدمیه به خاطرش جونمم م کیتموم؟من

 رو ی کارنی با من همچیلی ندارم که آنمیطاقت ا...تونمی کارو بکنه من نمنی ایلیآ
 رفتم سمت اتاقمو لباس عی سرنی همی برامودی داشت در مشتریاشکم ب... بکنه
  . رونی برداشتم از خونه رفتم بنمی ماشچیی سودمویپوش

  
 ارسان پشت دره بدون توجه به دمی و باز کردم که دنگی شدمو در پارکنی ماشسوار

 ی الکنی همی نداشتم برازوی چچی کسو هچیحوصله ه.  از کنارش رد شدمعیاون سر
 ی آرومتر شده بودم ولیکمی بود که 8 ساعت یحدوداد... دمیچرخی مابونایتو خ

  تا یاسی گرفتم زنگ بزنم به میمتص نی همی برگردم خونه براخواستیاصال دلم نم
  بعد از سه تا بوق جواب داد. رونی بمیاگه شد باهم بر

  
  ..سالم-
  
  ؟یچطور..  معرفتی بقی سالم بر رف-نیاسمی

  
  ؟یتو چطور.. خوبم-
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  .ایستی تو انگار رو فرم نی من که خوبم ول-نیاسمی

  
  رون؟ی بمی بریایم..  ذره حالم گرفتسهیآره -
  
   کجا؟؟رونی ب-نیاسمی

  
  ؟یایم.. گهی دمیری میی جاهیحاال  .. دونمینم-
  
  ؟یای میک... باشه-نیاسمی

  
  . اونجامگهی دنیمن تا ده م-
  
  .فعال..  باشه-نیاسمی

  
 کی به اونجا نزدیلیچون خ. نیاسمی رو قطع کردم و روندم سمت خوابگاه یگوش

  .خره اومد بالدنی انتظار کشقهی بعد از چند دقنی همی برادمیبودم زوتر رس
  
  . سالم-نیاسمی

  
  .سالم-
  
   انداختو گفتی درو بست به عقب نگاهیاسی

  
  ستش؟ی کجاست؟ نیلی آ-نیاسمی

  
   گفتمافتادمی راه مکردموی روشن منوی که ماشی در حالمنم

  
  .نه خونس-
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   درس داشت؟ومد؟ی چرا اون ن-نیاسمی

  
  ..نه-
  
  ؟ی پس چ-نیاسمی

  
   تکون دادمو گفتمی سرکالفه

  
  .ستیاصال حالم خوب ن.. میکنی صحبت میی جاهی میبر یاسی-
  
  . باشه-نیاسمی

  
 نی همی افتادم برامی که مهرداد رفته بودیی اون جاادی هوی کجا برم که دونستمینم

  .  گرفته بودمادی آدرسشو یروندم سمت همونجا آخه تا حدود
  

. مت رستوران سمی رفتموی شدادهی پنیبا هم از ماش. می تو راه بودقهی دق45 حدود
 از یکی.  پشت رستوران که تخت داشتمی رفتمویمثل اون دفعه از رستوران رد شد

 گارسون هیبعد از چند لحظه . می نشستموی بودو انتخاب کردی خلوتیتختا که جا
  . آوردنمونوی چابعدمچند لحظه . می سفارش دادیاومدو هردومون چا

  
 به یاسی ی شده بودم که با صدارهیخ شدی بلند ممی که از چایی سکوت به بخارایتو

  .خودم اومدم
  
  .ی تو خودتیلی چته؟ خی بگیخوای نمسنای -نیاسمی

  
 ی وقتکردی درک مکرد؟ی اون درک میعنی...  نگاه کردمیاسی آوردم باال به سرمو

 خواهر داره که بتونه یعنی؟یکنی مدای پی چه حسگزرهیخواهرت بهت بگه که ازت م



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

514

 حرف خواهرش هی با ایداره حاضره به خاطرش جونشو بده؟ درکم کنه؟ اگر خواهر 
   رو سرش خراب شه؟ایمثل من دن

  
  ؟ی خوبسنای... سنای -نیاسمی

  
  . به خودم اومدمیاسی ی صدابا
  
  ها؟-
  
  خه؟ی نقدی چرا دستات ا؟ی خوبگمی م-نیاسمی

  
  که بایبالخره بغض بزرگ..  بود نگاه کردمنیاسمی ی دستای دستام که حاال توبه

 قطره اشکم نی شد و اولریهزار زحمت قورتش دادم بودم سرباز کردو اشکام سراز
  .دی چکیاسی دست یرو
  
   ؟یکنی مهی گریدار.. سنای -نیاسمی

  
   چونمو سرمو آورد باال گفتری گزاشت زدستشو

  
  اره؟ی رو دربی تونسته اشک تورو که مثل کوه محکمی چزم؟ی شده عزی چ-نیاسمی

  
   با ناله گفتمدوی ترکشتریب حرفش بغضم نی ابا
  
  .نیلیآ..... یاسی-
  
  ؟ی چنیلیآ!.. ن؟یلی آ-نیاسمی

  
  کنه؟یداره خودشو نابود م-
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   شده؟ی مگه چ؟ی چیعنی -نیاسمی
  
 به یفی نگاش کردم که فشار خفی اشکی که حرف بزنم با چشمانی من بدون ایول

  دستم وارد کردو گفت
  
  ؟ی سکتم دادگهی شده دی بگو چ-نیاسمی

  
..  کردنفی هم فشار دادم بعد از اون شروع کردم به تعری لحظه چشمامو روچند

 با من و کار امروز یلی آیدعوا....  منو ارسان ای گفتم تا لجبازیلی آیاز عالقه 
 یلی از آری بار بود که به غنیاول..  با هم دعوامون بشهینجوری که باعث شد ایلیآ

 ی من توی تنها همدماشهی چون همکرمی مل دردو دی اگهی با کس داسیوبهزادو ال
 داغون شده بودم داشتم ی جورنی بار بود که انیاول...  بودننای همیزندگ

 هی تا گرزاشتمی می کسی بار بود که سرمو رو پانیو اول... کرمی مهی گرینطوریا
  ...     کنم

  
. داشتم بریاسی ی پای چقدر گذشته بود که بالخره آروم شدمو سرمو از رودونمینم
   زدو گفتی لبخندیاسی

  
  ؟ی آروم شد؟ی بهتر-نیاسمی

  
  ...آره-
  
  ؟ی کار کنی چیخوای خب حاال م-نیاسمی

  
اون اگه از االن ...  خودشو نابود کنهینجوری ایلی آزارمی نمیول.. دونمینم-

 ازدواج کنه یکی اگراون بره با یدونی حد وابسته کنه منیخودشو به ارسان تا ا
  خوره؟ی م چقدر ضربهیلیآ
  
  ه؟ی راه حلش چی حرفات همش درسته ول-نیاسمی
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  .دونمینم-
  
  .ایستی نری تقصی دعوا بنی به نظرم توام تو اسنای ی ول-نیاسمی

  
 ری درگی جورنی کردم نزاشتم خودشو ای کار کردم؟ بد کاریچرا؟ مگه من چ-

  کنه؟
  
 که ازش سر یا گهی هر کار دای کارا نی عاشقه پس ایلی خب آنیبب...  نه-نیاسمی

 جور اخالقا نداشته نی اصال از ایلی آیگی میهمونطورم که تو دار.. هیعیبزنه طب
  .گهی کرده دینجوری در مورد عشقش بوده که ای مهمیلی خزیپس حتما چ

  
  ..یول... یحرفته درسته ول-
  
  ؟ی چی ول-نیاسمی

  
ش صحبت  باهانی در مورد همخواستمیمن بعد ازظهر م.... جمی گیلی خدونمینم-

 زده یلی حرفو آنی گفت که هنوزم شک دارم که ایزی کرد و چینجوریکنم که ا
  .انهی

  
 ی جورنی بوده که داره ای مهمیلی حساب حتما موضوع خنی پس با ا-نیاسمی
  .توام تنهاش نزارو ولش نکن. کنهیم
  
   گفتییهوی یاسی فکر که ی نگفتم و رفتم تویزیچ
  
  ...سنای ی وا-نیاسمی

  
  ه؟یچ-
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 آورده ری گتی گوش و لنگ واسه گرهی ؟ی غذا بدهی به من یخوای تو نم-نیاسمی
  ... همه خرج داره هانای ایبود

  
   زدمو گفتمی لبخند کمرنگ

  
  ؟ی کوفت کنیخوای میخب حاال چ-
  
 بهت مشاوره دادمو اطالعات نهمهی که ای دسترنج مننهیا..تی تربی بی ا-نیاسمی

 که ی خدا بشکنه دستیا.. آره؟ دستت درد نکنه... قرار دادارتیگرانبهامو در اخت
  ..ی هی هیه... نمک نداره

  
 نجای ارزنای پنیمثل ا... گهی بگو تا سفارش بدم دیخوای می هر چگمیم.. یمرض ه-

  .زنهینشسته غرم
  
   نازک کردو با عشوه گفتی گفت و پشت چشمیشی ایاسی

  
  .ری برنج اضافم بگهیها ....  کباب و جوجه و برگ با مخلفات کامل-نیاسمی

  
  ؟ی همه رو بخوریخوایتو م... ینچا-
  
  . هامونهی همسانی بعد برم پخش کنم بیری تو برام بگخوامی نه پس م-نیاسمی

  
   گفتمعی سریاسی تکون دادمو گارسون و صدا زدم که یسر

  
  .همون جوجه سفارش بده خوبه... هایسفارش ند.. ونهی کردم دی شوخ-نیاسمی

  
... کنمی پول خرج منهمهی تو ای من برایکنی مالی  خایریگی ملیحو خودتو تیلیخ-
  .ایالی خوش خیلیخ
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 خمونوی یای فنجون چاعی سرنی همی حرصش در اومد برایلی خیاسی حرفم نی ابا
  .برداشت اومد جلوتر

  
  !یزی ریتو اونو نم-
  
  .زمیری چرا اتفاقا م-نیاسمی

  
  !یزیرینم-
  
  .زمیریم.. زمی اشتباه نکن عز-نیاسمی

  
برگشتم .  دادمی جا خالعی طرفم که منم سرختی راروی حرفش چانی از ابعد

   گفتمی مندانه اروزیطرفشو  با لحن پ
  
  ؟یزی بری نتونستیدیهه هه د-
  
 شده بود با تعجب بهش نگاه کردمو بعد از اون رهی خرونی با دهن باز به بیاسی یول

  .تعجب رفت باال منم از ی که ابروهانمیبرگشتم  تا پشت سرمو بب
  

 دویچکی می شده بودو از تمام صورتش چاسی منم خی به جاچارهی گارسون بی طفل
 از یاسی خنده که ری زدم زی صحنه پقنی ادنیبا د.  قهوه شده بوددشمی سفرهنیپ

   من به خودش اومدو با من من رو به گارسون گفتی خنده یصدا
  
 خواستمیم.. ختی رو شما رییهوی شد ی چدونمینم...  من واقعا متاسفم-نیاسمی

  .دمی کرده بودم حواسم نبود شمارو اصال ندخی چون رونی بزمی برویچا
  
 هی نی همی برگشتو با اخم نگام کرد برایاسی شد که شتری خندم بیاسی ی حرفابا

 داد تا تی بالخره رضای عذر خواهی بعد از کلمیاسی. ذره خودمو جمع و جور کردم
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 ی عذر خواهی هیاسی ی نداره ولبی عگفتی بنده خدا میهآخه ... گارسونه بره
  . داده بود خسارت بدهری گکردویم
  
   خنده و گفتمری که گارسون رفت دوباره زدم زنی محض ابه
  
 نه که اون بنده خدا هم گهی آره درون؟ی بیزی بریخواستی سرد شده بود متیچا-
  .دشی بود تو اصال ندزهی مزهی ریلیخ
  
 کرد ی خندش گرفته بود سعیلی که خودش خنی با امیاسی خنده ری دوباره زدم زو

  نخنده و گفت
  
  . توهریهمش تقص..  مرض-نیاسمی

  
  . خودتو گردن من ندازیایسوت....  بابامینیب-
  
  نه؟..  بد شدایلی خی وا-نیاسمی

  
   نه؟ای یحاال بالخره سفارش غذا داد...  الیخیب-
  
  . پرو پرو بهش سفارشم بدمامی بعد بختمی ریرو پسره چا..  نه بابا-نیاسمی

  
  .رمیخودم م...  خب بابایلیخ-
  

غذا که سفارش دادم برگشتم .  از اون از جام بلند شدمو رفتم تا غذا سفارش بدمبعد
 عی سرنی همیبرا. خبر ندادمیاسی غزل افتادم و که به ی عروسادی که قیسمت آالچ

  ...تو فکره گوشه نشسته و هی یاسی دمی ددمی رسیوقت. رفتم
  
  .هم نامه هاش... شاای اادینترس هم خودش م-
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

520

  . کارش کردمیبنده خدا رو چ..  من تو فکر گارسونم؟یگی می چ-نیاسمی
  
   خبر خوب بهت بدم؟هی ی بهش فکر نکنگهی که دنی ایحاال برا... گهی دالیخی بیا-
  
  . آره بگو-نیاسمی

  
  ادته؟یغزلو که -
  
  خب؟.. آها آره!!  غزل؟-نیاسمی

  
  .دعوتت کرده.. شهیعروس-
  
  ؟یک..  چه خوب؟یگی می جد-نیاسمی

  
 ادیهم تو هم بهزادو دعوت کرده که من گفتم بهزاد امکان داره نتونه ب.. آخر هفته-
  .ادی حتما میاسی یول
  
  اد؟ی گفته نم؟ی به بهزاد گفتی ولامیاره من م-نیاسمی

  
  .ادی فکر نکنم بیول... نه نگفتم بهش-
  
  . اومددی تو بهش بگو شا حاال-نیاسمی

  
  .  غذاهامونو آوردنارمی در بفمی کی از توموی تکون دادمو تا خواستم گوشیسر

  
  . بهشزنمیبزار بعد غذا زنگ م-
  
  . باشه-نیاسمی

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

521

 بود که از 11 ساعت ی حودادمونوی غذاهامونو خوردی و مسخره بازی شوخی کلبا
   و گفتمیاسی گرفتم سمت نوی ماشچییسو. رونی بمیرستوران اومد

  
  ؟ی برونیتونیم-
  
   و گرفت و گفتچیی سونمیاسمی

  
  .نیبش...  آره-نیاسمی

  
بعد .  در آوردم تا بهزاد زنگ بزنمموی نشست پشت فرمونو راه افتاد منم گوشیاسی

   تا بوق جواب داد4از
  
  .سالم-
  

 زنگ ی ورا؟ نکنه کمبود پاچه دارنی از ا؟یچطور..  خانومسنای به سالم -بهزاد
 بگم شرمنده تموم شده چون چند دی باهی طورنی که اگه ایری پاچه مارو بگیزد

  .ی عصا قورت داده پاچمو گرفت اساسشیلحظه پ
  
  ؟ی چیبرا-
  

  . حشره کش ناقابل زدم به کت شلوارشهیبه خدا من فقط .. دونمی نم-بهزاد
  

   خنده و گفتمری ززدم
  
 چقدر رو یدونیشمو؟مگه نم دادای کار داریچ...  کارت نکنهی بگم چیخدا اله-

  کت شلواراش حساسه؟
  

 ارمی حرصشو دربستی نی کسی رفتی از وقتگهی توه دری ا خب همش تقص-بهزاد
  . مجبور شدم برم سراغ اون
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  .ارهی که سرت بییا پس حقته هر بال-
  

  ؟ی منو فروختی زودنیبه هم...  معرفتی بی ا-بهزاد
  
  . وقتهیلیخ... زمی عزیخبر ندار-
  

 به قسمت ته یکیما که همه اومدن ..  کن ینجوریباشه توام ا..  روزگاریه-بهزاد
  .توام روش..  زدنو رفتمونیتان
  
  . ادبی بیا-
  

... ی کارو کردنی که با اینی داغ مادر نبی الهسنای یا... گمی مگه دروغ م-بهزاد
ه  تو خونتی خواستاگارادی نی کسیاله.. یفتی واحد از ترم دومتو ب5 ی الهسنای

  ..یاله... یری بمی تااز گرسنگیری پاچه بگی نتونگهی دیاله... یبترش
  
  .گهی ببند دقهیدو دق.. کوفت-
  

  ..ی الهیا..  عمرا؟ی من ببندم تو بنالی چ-بهزاد
  
  .کنمای قطع می کنی باز وراجیبهزاد به خدا اگه بخوا-
  

  .ی بگی بخوای چنمیبنال بب... ی ندارمی جنبه شوخشی ا-بهزاد
  
  ... نه آخهای ی وقت دارنمیزدم ببزنگ -
  

   گفتی وسط حرفمو با لحن لوسدی حرفم تموم نشده بود که بهزاد پرهنوز
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 خوامی که همه ازم وقت منینه ا... من االن متاسفانه وقت ندارمزمی نه عز-بهزاد
  . هاپو هام وقت بزارمی براتونمی متاسفانه نمگهید
  

   کردمو گفتمیپوف
  
  !!بهزاد-
  

  . جونیین دلم دا جو-بهزاد
  
  زم؟ی عزی ببندیشیم-
  

   و اگه نبندم؟-بهزاد
  
  .گمی بهت میاسی ی جلویاون کلمه رو که دوست ندار-
  

   باهاته؟نیاسمی مگه -بهزاد
  
  ؟یبندیحاال م.. بله-
  

  . آرهنیاسمی از آخرم ی فقط به خاطر عشق دوم-بهزاد
  
...  دعوت کردن ویاسیتو .. ماسی غزل و نیآخر هفته عروس.. نیبب.. خوبه-
  ؟یای بیتونیم
  

 پروژمو دی هفته بانی آخه اامی فکر نکنم بتونم بی ولدونمینم.. ا مبارک باشه-بهزاد
  . بدملیتحو

  
  ... الحمدایای بیچه بد پس نمتون- 
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  . خانومسنای امی مطمئن باش بعد پروژم حتما می ولتونمینه نم-بهزاد
  
  .مکشی نفس راحت مهیحاال تا اون موقع حداقل -
  

 از کت گهی دوتا ددی فهماسی برم چون فکر کنم الدی من بانیبب...  باشه-بهزاد
  .خدافظ..  سراغمادیداره م.. شلواراشم حشره کش زدم

  
   گفتمدمویخند

  
  .خدافظ-
  

  .می در خوابگاهی جلودمی که دیاسی رو قطع کردم و برگشتم سمت یگوش
  
  م؟یدی رسیا ک-
  
  اد؟ی شد نمیچ...  هستی اقهی دق5 هی -نیاسمی

  
  .تونهیگفت پروژه داره نم-
  
  ..چه بد-نیاسمی

  
 لباس خوامی بازار چون من ممی بریفردا موافق. میریبا هم م.. حاال غصه نخور-

  بخرم؟
  
 کالس دارم بعد 7 تا 3 من فردا از ساعت ی آره چون منم لباس ندارم ول-نیاسمی

   پس فردا؟ی باشه براشهی جنازم نمامیاز اونجام ب
  
  ..شهیا مچر-
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   دستشو به سمتم دراز کردو گفت
  
  گه؟ی دیزنیخودت بهم زنگ م..  خب پس تا پس فردا-نیاسمی

  
   دست دامو گفتمباهاش

  
  . بهزادیحت..  ببرهیی از مسائل امروز بوچکسی هخوامی نمیاسیفقط .. آره-
  
   زدو گفت ی چشمکنمیاسمی

  
  . راحتالتی خ-نیاسمی

  
وارد .منم نشستم پشت فرمونو رفتم سمت خونه.  کردو رفتی خدافظعی سربعدشم

 ی وقتی ولدهی خوابیلیاول فکر کردم آ. خونه که شدم تموم برقا خاموش بودم
 ارسانم نبود پس احتماال با نیماش.رونی رفته بدمی فهمهی که خالدمیرفتم اتاقشو د

 دمی زدم و رو تختم دراز کشمسواکمرفتم لباسامو عوض کردمو . رونیاون رفته بود ب
 بشم که کجاس  از یلی آالیخی کردم نشد که بخوابمو بی هر کاریتا بخوابم ول

 یحدوداد.  حال نشستمی رفتم تونی همی بهش زنگ بزنم براخواستمی نممیطرف
  .دمی جفتشونو شنی خنده ی ارسان و بعد از اون صدانی ماشی بود که صدا1ساعت 

  
. و تختمو خودمو به خواب زدم ردمی  رفتم اتاقمو چراغو خاموش کردمو پرعیسر

وارد راهرو که شد .  وارد خونه شددیخندی که می در حالیلی بعدم آقهیچند دق
  دمی شنزدویصداشو که داشت با خودش حرف م

  
  ... توام منو دوسنی همیبرا.. گهی که عاشقتم دزاسی چنی به خاطر هم-نیلیآ
  
 ی چشمامو بستم ولعیسر. ستادی در اتاق من ای جلودی حرفش که رسینجای ابه

   بعد از چند لحظه آروم گفتستادی که اومد تا باالسرم  ادمیشنی قدماشو میصدا
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  ...گزرمی من به خاطر ارسان از توام می منو ببخش ول-نیلیآ
  

 ی قطره نیبا رفتنش چشمامو باز کردم و اول. رونی از اتاق رفت بعی سربعدشم
 مردمی می داشتم از نگراننجایمن ا... گونم سر خوردی چششم رویاشکم از گوشه 

 هی گرنیاسمی ی پایمن داشتم رو..بعد اونوقت اونا با هم خوش و خرم بودن
 ارسان و بوده ارسانم ق سرشار از عشیلی آی اونوقت چشایلی به خاطر آکردمیم

 ی ارسان دوسش داره آره ادامه گفتی داشت میلیآره آ...  بودهنطوریحتما هم
 ی خواهرته تو هر کاریلیآ..  چته؟ آروم باش سنای ی هیه... بودهنیجملش هم

 که بگه بازم شما دوتا می چون اون هرچی منت سرش بزاردی نبایدیبراش انجام م
  ... بدهریی و تغقتی حقنی اتونهی نمچکسی و هنیخواهر

  
  . شد که خوابم بردی چدمی ذره آروم گرفتمو نفهمهی حرفا نی ابا
  

 در آوردم که فمی کی از توعیسر.  شدمداری خواب ب ازمی زنگ گوشی با صداصبح
  .نهی نوشدمید
  
  !جانم؟-
  

  ؟یخوب..  جانسنای سالم -نینوش
  
  ؟یتو خوب..  ممنونیمرس-
  

  ؟یخواب بود... ممنون-نینوش
  
  ..آره-
  

 گفتم حتما می کالس دارگهی ساعت دهی کردم آخه دارتی بدی ببخشی وا-نینوش
  .دیواقعا ببخش... یداریب

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

527

  .موندمی وگرنه خواب می کرددارمیاتفاقا خوب شد ب.. هنه ن-
  

  ؟ی و داری جزوه استاد موحدنمیزنگ زدم بهت بب... دی به هر حال ببخش-نینوش
  
  چطور؟.. زمیآره عز-
  

  .یاری برام بسی نی بودم گفتم اگه زحمتی که من مرخصیدونی آخه م-نینوش
  
  .. براتارمیحتما م-
  

  .نمتیبیپس م.. ی مرس-نینوش
  
  .خدافظ... زمیباشه عز-
  

  . خدافظ-نینوش
  

 به ی سرمو کشو قوسیدستامو بردم باال. زی می رو قطع کردم و گذاشتم رویگوش
 دوش آب سرد هی. رمیبدنم دادمو از جام بلند شدمو حولمو برداشتم تا برم دوش بگ

 خودم درست ی براچی ساندوهی حاضر شدمو عی گرفتمو اومدم سری اقهیده دق
 که شدم نگیوارد پارک. رونی بتم کولمو برداشتمو از خونه رفنوی ماشچییسوکردمو   

   گفتستادوی سر جاش وادنی که با دشدی منشیارسانم داشت سوار ماش
  

  . سالم-ارسان
  

   سرد گفتمیلی تکون دامو خی سرمنم
  
  .سالم-
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 اومدم نگی بهش بندازم از پارکی که نگاهنی شدم بدون انی سوار ماشعی سربعدشم
 ی کارچکدمشونی به هگهی همو دوست دارن من دیلیحاال که ارسان و آ... رونیب

  ...  به کارشون ندارمی کارگهی قهر باشما نه فقط دایندارم نه که باهاشون دعوا کنم 
  

 راهم چند لقمه از یتو.  کردمو دنده رو عوض کردمو روندم سمت دانشگاهیپوف
  . کولمی گذاشتم توشمی خوردم بقچمویساندو

  
وارد کالس که شدم با چشم .  پارک کردم و رفتم سمت کالسمنگی پارکی تونویماش

 نی نوشیبا لبخند رفتم طرفش ول.  سوم نشستهفی رددمی گشتم که دنیدنبال نوش
 کولم در ی رو که خواسته بود از توی جزوه انی همیاصال متوجهم نشده بود برا

 و دستشو دی که از جا پرشیندل صی رودمی محکم کوبدمیآوردمو به جلوش که رس
  . گشاد شده زل زد به منی قلبش و با چشمایگذاشت رو

  
 بعد نمینوش. می صندلی نشستم رولکسی ریلی زدمو خی بدجنسی از روی لبخندمنم

  از چند لحظه که به خودش اومد گفت
  

   جان شما حالت خوبه؟سنای -نینوش
  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  س؟یا حالت خوب نمگه شم... میمن که عال-
  

 ی قلب توکنمی االن احساس می حالم خوب بود ولشی پقهیمنم تا دو دق-نینوش
  .دهنمه

  
   گفتمدمویخند

  
  ؟یدی ترسنقدی ایعنی-
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  .بای تقر-نینوش
  
  . که تازه خوب خوبش بودنی ایکنی من عادت می کارانی نداره کم کم به ابیع-
  

  . خونهیه باشم تو داشتنی تمرهی من حتما دی جدا؟ پس با-نینوش
  
  ..صد درصد-
  

   گفتدیخند
  

  ؟یحاال خوب... وونهی د-نینوش
  
  ؟یتو خوب... یمرس-
  

  ؟ی جزور رو آوردیراست... فدات-نینوش
  
  .جلوته ها-
  
   زدو گفتی جزوه لبخنددنی کردو با دی حرف به جلوش نگاهنی ابا
  

  .ی مرس-نینوش
  
  .قابل نداشت-
  
  .می نگفتیچی هگهی شدو مام د حرفو گفتم استاد وارد کالسنی اتا
  

 فمی کی از توعی سرمی گوشبرهی که با احساس ودمی کالس بوی آخراایتقرب
 کردم بالفاصله براش جکتشیر. زنهی مهرداد داره زنگ مدمیدرآوردمش که د

  نوشتم
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  . سر کالسمدیبخش.. سالم-
  
   جواب دادقهی براش فرستادم که بعد از چند دقامویپ

  
 خواستمیم...  موقع زنگ زدمی که بدیمن ببخش... کنمیخواهش م...  سالم-مهرداد

  .انهی ی وقت دارنمیبب
  

   شدمو براش نوشتمکنجکاو
  
  ؟ی چیوقت برا-
  

   جواب دادعی سراونم
  

  . کوچولوحی تفرهی ی برا-مهرداد
  

   نوشتمنی همی باهاش برارونی برم بومدی نمبدم
  
  .شهی تموم م11 من کالسم ساعتی ندارم ولیمن حرف-
  

  . دنبالتامیپس من م... هی عال-مهرداد
  
  .امی دارم بگو خودم منی من ماشیول-
  

   دنبالت؟امی از خونه بیک. امیخودم م.. نه-مهرداد
  
   خوبه؟12-
  

  .ممنون... هی عال-مهرداد
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  ؟یبرا-
  

.. ی منو عاشق خودت کردنی و دوم ای که دعوتمو قبول کردنی ای اول برا-مهرداد
  .فعال

  
  . به خودم اومدمنی نوشی که با صداخوندمی مشوامی پداشتم

  
  ؟ی بلند شیخوای نمسنای -نینوش

  
  . شدهی کل کالس خالدمی باال آوردم که دسرمو

  
   کجا رفتن؟نایا ا-
  

  ؟ی بلند شیخواینم...  نرفتن کالس زودتر تموم شدیی جا-نینوش
  

 بعد از اون میت رفنگی تا پارکنی با نوشفموی کی گذاشتم توالموی تکون دامو وسایسر
  . کردمو رفتم سمت خونهیازش خدافظ

  
 خونه نبود چون اون بعد از من کالس داشتو رفته بود یلی آدمی خونه که رسبه

 هی.  لباسامو در آوردمو رفتم سمت کمدم تا لباس انتخاب کنمعیمنم سر. دانشگاه
نشستم . ار کمدم برداشتمو گذاشتم کنی از توی شلوار کتون نباتهی با ی آجریمانتو

 و موهامم فرق کج کردمو از جام بلند م و رژ لب زدملی ذره رهی توالتمو زیپشت م
  .ومدی مهرداد مگهی ربع دهی چون دمیشدمو لباسمو پوش

  
 پاشنه ده یبعدشم کفشا.  کمدم برداشتمو سرم کردمی از توی شال آجرهی عیسر

 رفتم عی سرمویکفشامو پوش. رونی برداشتمو از اتاقم اومدم بفشی با کموی نباتیسانت
 زدمو رفتم جلوتر که مهرداد ی دره لبخندی مهرداد جلودمیدر و باز کردم که د

   گفتکردی که دستشو به سمت دراز میمتوجهم شدو اومد جلو در حال
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  . سالم بانو-مهرداد

  
   گفتدادمی که باهاش دست می در حالمنم

  
  ؟یمعطل شد.. سالم-
  

  . سوارشو تو آفتاب نمونایب...  نه االن اومدم-مهرداد
  

 نمی اومنم مثل دفعه قبل درو برام باز کرد تا بشنشی سمت ماشمی زدمو رفتیلبخند
  ....بعد خودش نشست و راه افتاد

  
 که بالخره می سکوت کرده بودموی گفتی نمیزی چچکدوممونی هقهی چند دقتا

  مهرداد سکوتو شکست و گفت
  

  ؟ی خوبینیبی مارو نم؟یکنی خب چه کارا م-مهرداد
  

   گفتمدمویخند
  
  ..شمی بهتر نمنی از ایکنیباور م-
  

 می دلم برات تنگ شده بود از طرفیلی من که خیول...  بدجنسیا-مهرداد
  .شتی پامی بتونستمینم
  
   اومده بود؟شی پیچرا؟ مگه مشکل-
  

 گفتم ی ناراحت شده بودیلی چون از دستم خگهی مشکل همون موضوعه د-مهرداد
  . دورو برت نباشم بهتره چند روزهی
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 البته رهی مادمی زود یلی آدما خیای و بدستمی نی انهی من اصال آدم کیول...آها-
  . که قابل بخشش باشهیایبد
  

 هی تونمی اومده مشی بحث پنیحاال که ا...ی فرشته اگمی که منهی واسه هم-مهرداد
  سوال ازت بپرسم؟

  
  .آره حتما-
  

 ی قابل ببخشش باشه چشی بدی مثال گفت؟یفرت دار از همه نشتری بی از چ-مهرداد
  ست؟ی بده که اصال قابل بخشش نیلیاز نظر تو خ

  
 تو یکی نیاز ا... و دروغ متنفرمانتیخب منم مثل همه دردرجه اول از خ... امم-

 با ادی بدم منکهی نه اادی بدم میلی کنه هم خی بهم امرو نهایکارم بخواد دخالت کنه 
 که انجام یه اتفاقا دوست دارم نظر همه رو در مورد کار مشورت کنما نیکس

 یلی کارو بکن خنی کارو نکن و انی بگن ای اگه مجبورم کنن و هی بدونم ولدونمیم
  .می آدمه لجبازیلی چون من کال خکنمی و لج مادیبد م

  
  ؟ی ایمتولد چه ماه...  چه جالب-مهرداد

  
  . ماه سالنیبهتر... ریت-
  

   گفتدوی خندمهرداد
  

  !! ماه سالنی اوه اوه بهتر-مهرداد
  
  ؟ی تو کدوم ماه-
  
   به غببش انداختو با غرور گفتی حرفم بادنی ابا
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  . مگه سوال داره؟ معلومه ماه شب چهاردهنمی خب ا-مهرداد
  
  .ایگری ملی خودتو تحویلی خگمیمهرداد م- 

  
  گم؟ی ا وا مگه دروغ م-مهرداد

  
  .زنمتای حرف نزن که می جورنی ایوا-
  

   ؟ی چی برا-مهرداد
  
 چون کنهی صحبت می جورنی اارهی حرص منو در بخوادیآخه بهزاد هر وقت م-
  .ادی بدم میلی خدونهیم
  
   حرفم دوباره صداشو نازک کردو با عشوه گفتنی ابا
  

  چرا آخه؟.. زمی ا اوا عز-مهرداد
  
 تمیذ اوی خودتو داشته باشی هواکنمی مهی بهت توصیول..  کهنی الی به دلرایز-

  .ی کبود بشخوادی چوم من دلن نمینکن
  

  ... تو هاپگفتیبهزاد م.. ی کردیادآوری آخ آخ خوب شد -مهرداد
  
  ؟ییییییییییییچ-
  
   گفتعی و سردی من مهرداد از جاش پرغی جبا
  

  .یچی ه-مهرداد
  
  که من هاپوم آره؟-
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   گفته؟یک...  نه-مهرداد

  
  .یتو االن گفت-
  

  . هاپ هاپگهی سگه م بگمخواستمینه من م-مهرداد
  
   به بحث ما داشت؟ی االن چه ربطنیخب ا-
  

 سگه گفتمی افتادم که مامی شعر بچگای دمی سگ دزهیچ.. خب.. ها؟ خب -مهرداد
  . هاپ هاپیعنینه ...  به به یگیپس چرا م..  نه نهیدمبه دار...  هاپ هاپ گهیم
  

   گفتمدمویخند
  
  ؟ی گفتی چیدیخودت اصال فهم-
  

  ... نه-مهرداد
  
  ؟یدی ترسنقدی ایعنی-
  

  . بود حتما  سکته رو زده بودگهی دی هر کی که تو زدیغی جنیبا ا... وا-مهرداد
  
  . بهزادهریهمش تقص.. خوامیواقعا؟ معذرت م-
  

 کنم ی کار بهزادو تالفنی بودم تا ای راههی حرف رفتم و تو فکره دنبال نی از ابعد
  که مهرداد گفت 

  
  .ی خودتو ناراحت کندخوای خب حاال نم-مهرداد
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  .ی تالفی برامی راههیناراحت؟ نه بابا دنبال -
  

  .کردمی وگرنه داشتم تعجب می آها خوب شد گفت-مهرداد
  
  !!تعجب؟-
  

  .نهی آروم بشی جورنی که ادهی من بعطونی شر و شی آره گفتم از فرشته -مهرداد
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .ستمی ن خوبیگی که تو منقدیمهرداد باور کن من ا-
  

 و خاموش کرد و نی رستوران نگه داشت و ماشهی ی نگفت و جلویچی همهرداد
  برگشت طرفمو آروم دستمو گرفتو گفت

  
  .زمی عزیحداقل واسه من بخدا فرشته ا... ی هست-مهرداد

  
 دیشا..  به من دست ندادی احساسچی بازم هی حرفشو با عشق گفت ولیلی خنکهی ابا

 اون ینیری بود بازم من فقط شی هر چیخبر نداشتم ولاز سنگ شده بودمو خودم 
 که نی با ای اونو تجربه کنم حتخواستیحس ناشناخته رو دوست داشتم و فقط دلم م

  .شناختمشینم
  
 به دستم وارد ی بودم که آخرسر مهرداد فشار آرومرهی چقدر به مهرداد خدونمینم

  کردو گفت
  

  م؟ی شادهی پیخوای نم؟یی کجاسنا؟ی-مهرداد
  
  .چرا.. ها-
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.  شدمادهی پنی از ماشدموی کشرونی دست مهرداد بی دستمو از توعی سربعدشم
 سمت می شدو به سمتم اومدو با هم رفتادهی پنی مکث از ماشیمهردادم با کم

 دنج انتخاب کرد منم ی جاهی ی توزی مهیمهرداد .  بودابونیرستوران که اونور خ
 یکی دوتا منو آورد و امون گارسون برهی چند لحظه بعد. میموافقت کردم و نشست

  مهرداد منو رو باز کردو گفت.  داد دست منمیکیرو داد به مهرداد 
  

  کنند؟ی ملی می من چی خب بانو-مهرداد
  
  .خورمیمن برگ م....امم-
  

  .خورمی همونو مقای چون منم دقی اوه چه تفاهم-مهرداد
  

 که نیبعد از ا. فارش داد گارسونو صدا زدو غذا رو با مخلفات کامل سبعدشم
 رشی نگاه خدنیبا د.  زل زد به منزوی داد به مهیگارسون رفت مهرداد آرنجشو تک

 نگاهشو حس ینی خوب سنگیلی خی کردم ولی بازفمی با بند کنوییسرمو انداختم پا
   بود گفتمنیی سرم پاکه که گذشت کالفه شدمو همونطور کمی ی ولکردمیم
  
  ؟ی نکنی طورنی اشهیم-
  

  ؟ی چه جور-مهرداد
  
  .زل نزن به من.. گهی دینطوریهم-
  

 حرف نیی پای سرتو انداختی چیحاال برا..  باشه ی ولسی دست خودم ن-مهرداد
  ؟یزنیم
  

   آوردم باال و گفتمسرمو
  
  .از دست تو-



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

538

  
   گفتدوی خندمهرداد

  
  کنم؟ی بد نگاه منقدی ایعنی از دست من؟ -مهرداد

  
  .کشمی خجالت م.. بگمیچه جور ... یعنی..نه-
  

  .ی باشی خجالتکردمی اصال فکر نم-مهرداد
  
  چطور؟-
  

  .کردمی و محکم و جسور تصور می دختر قوهی آخه من تو رو -مهرداد
  
 و هیعی که گفتم طبی خجالتنی فقط امینجوری همقای تصورت درسته چون من دق-

  . دخترا دارنیهمه 
  

  . خوب شناختمتیلیپس من خ..  خوبه-مهرداد
  
  . جاسنیقا اشتباهت هماتفا-
  

   چطور مگه؟-مهرداد
  
 عالقه دارم و از ی به چیدونینم... یدونی منو نمی از اخالقایلیچون توهنوز خ-
 زی دارم و هزاران چی و چه هدفخوامی می چی از زندگیدونینم...  متنفرمیچ
  .یدونی هستش که هنوز نمگمید
  

 یی چه انتظاراندتیر آ تو از شوهدونمی نمی من حتیگی آره راست م-مهرداد
  ؟ی ازدواج چی برااراتی معی حتای یدار
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  .دونمی خودمم نمی موردو حتنی چون ایبازم اشتباه کرد-
  
   باال انداختو گفتیی تعجب ابروبا
  

  ؟ی بارم بهش فکر نکردهی ی حتیعنی -مهرداد
  
  . نبودیازیچون ن... نه-
  

 رو ی کسیحساس کن نشده ای حتای ی بارم عاشق نشدهی ی حتیعنی -مهرداد
  ؟یدوست دار

  
  ..نه-
  
 ی بدی چه سوتدمی ذره تو هم رفت و اون موقع فهمهی مهرداد ی حرفم چهره نی ابا

 االن ایب...  ذره فکر کن بعد حرف بزنهیخب اول .. سنای خاک تو گورت یا... دادم
...  کارت نکنهیخدا بگم چ...  اه؟ی کارش کنی چیخوای تو لک می طفلکو بردنیا

 بهش تونستمیمن که نم...  جواب دادمم مندی کار کنم؟ اون سوال پرسیخب من چا 
  ... دلشو خوش کنمیدروغ بگم الک

  
.  گند نزنمشتری گرفتم الل بشمو بمی بدتر نشه تصمنی که اوضاع از انی ایبرا

 بعد قهیچند دق. زی شد به مرهی من خی دفعه به جانی نگفتو ایچی هگهیمهردادم د
 مهرداد ی به خوردن  ولمی سکوت شروع کردیمام تو. امونو آوردگارسون غذاه

 نیمنم که حال مهردادو ا. کردی میانگار اشتهاش کور شده بودو فقط با غذاش باز
   عذاب وجدان بهم فشار آورد که دست آخر گفتمنقدری ادمی دیجور

  
  مهرداد؟-
  
   من مهرداد به خودش اومدو گفتی صدابا
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   جانم؟-مهرداد
  
  ؟یخوریغذاتو نمچرا -
  

  .خورمیدارم م.. چرا.. چرا-مهرداد
  
  . برنجت که دست نخوردهیول-
  

  .خورمی نه دارم م-مهرداد
  
  ؟یاز حرفم ناراحت-
  

   بشقاب وگفتی بخوره  گذاشت توخواستی که رو که  میی قاشق غذاعی سرمهرداد
  

  .نه-مهرداد
  
  .ی دروغ نگشهیم-
  

  .. داشتیچشماش رنگ دلخور. م نگفتو فقط زل زد به چشمایچی جوابم هدر
  
 که از ستی ننی ای به معننی بود که تا االن عاشق نشدم و انی من منظورم انیبب-
  .شمی به بعدم عاشق نمنیا

  
  ؟ی فکر کردشنهادمی در مورد پ-مهرداد

  
 من اینه خدا...  که اون شب دادیشنهادی نکنه پگفت؟ی مشنهادوی کدوم پشنهاد؟یپ

 بهش دی بایحاال چ... شنهادشید فکر نکردم چه برسه به پ لحظم به مهرداهی یحت
  ..ای خدا؟ی منفایبگم نظرم در مورده تو مثبته ...بگم
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 ی لحظه دوباره اون حس  قشنگ و توهی که خواستمی داشتم از خدا کمک مهمونطور
 داشتم تالش یحس کردم جواب مهرداد واضحه و من الک... وجودم احساس کردم

   گفتمتی با قاطعنی همی براکردمیم
  
  .فکر کردم.. آره-
  

   گفتیفی ضعی آب دهنشو قورت دادو با صدامهرداد
  

   خب؟-مهرداد
  
 ی ای آمادگچی و من اصال هستی نی مهرداد راستش االن اصال وقت مناسبنیبب-

 تورو دلخوش کنم ممکنه من خوامی نمنمی همی جور رابطه ها ندارم برانی ایبرا
 هم من شرمنده تو ی بشم و اونجورمونی بعدا پشدی و شا بدمی قولهیاالن به تو 

  .می بمونی باقی معمولست و هم خودم پس بهتره فقط به عنوان دوتا دوشمیم
  
 جا چی مهرداد زل زده بود به چشمام و به هزدمی که داشتم حرف می تموم مدتیتو
 حرفا نیا من شدیخودمم باور نم... زدی پلکم نمیحت... کردی از چشمام نگاه نمریغ

 ی نقشیچی حرفا رو اون حسم بود که زد و من توشون هنیواقعا تمام ا... زدم
  ...نداشتم

  
   مهرداد سکوتو شکست و گفتقهی بعد از چند دقبالخره

  
  ...ی پس تو هم عاشق-مهرداد

  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  .ستمی نی من عاشق کس؟یگی میچ-
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 ادی رو فریکی از عشقه و فقط زیچشمات لبر... گهی نمنوی چشمات ای ول-مهرداد
  .زنهیم
  
   رو؟یک-
  

  .ی کنداشی پوی به قلبت رجوع کندیخودت با...  بگمتونمی من نمگهی اونو د-مهرداد
  
  .ستمی نیمن مطمئنم که عاشق کس.. یکنی اشتباه می تو داریول-
  

  .ی امکانم وجود داره که تو اشتباه کننی ایول... دی شا-مهرداد
  
 انی تو وجودم به جریشتری و شدو همون حس با شدت بخی حرفش مو به تنم سنی ابا

 عشقه؟ نی ایعنی..  احساسش کنمتونستمی بدنم می تک تک سلوالی توگهید.... افتاد
  ...کنمی ثابت منوی و اگسی دزی چهی      نینه من مطمئنم ا

  
 یداد و اشتها مهری من به خاطر حرفایاشتها..  جفتمون کور شده بودی اشتهاگهید

 ی که با غذاهامون بازقهی بعد از چند دقنی همیبرا....  منیمهرداد به خاطر حرفا
 منو رسوند خونه و خودش عیمهردادم سر. رونی بمی از رستوران اومدمیکرد
 یلی بودو آ4ساعت...  نگاه کردممو باز کنم ساعتدی که درو با کلنیقبل از ا.رفت

  . کجامنهی زنگم بهم نزده بود ببهی ی معرفت حتیب.. حتما اومده بود
  

 خسته بودمو یلیخ..  باز کردم و رفتم سمت خونهدی تکون دادمو در با کلیسر
 ارسان و که داشت از ی که حتی برده بودم تو فکر جوریلی مهردادم خیحرفا

 وارد خونه شدمو درو عی و سردمی ندکردوی با تعجب بهم نگاه مرونوی بومدیخونش م
  .بستم

  
آروم در . یلی گرفتم برم اتاق آمی بعد تصمی برم اتاق خودم ولخواستمی ماول

 درو بازم کردمو شتریب.  رو تختش خوابهدمیاتاقشو باز کردم سرمو بردم داخل که د
  ....  شدمرهی دادمو بهش خهیبه در تک.رفتم داخل
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واهرم حرف  که با خارمی طاقت بتونمی می کنه؟ تا کدای قهر ادامه پنی قراره  ای کتا

 به تونمی می تا کست؟ی نشون بدمو بگم واسم مهم نالیخی خودمو بتونمی مینزنم؟ تاک
  ...یتا ک... ارم؟ی خودم نی کردنم ادامه بدمو به روی نقش بازنیا

  
لباسامو در .  درو بستم و رفتم سمت اتاق خودمرونوی از اتاقش اومدم بدموی کشیآه

بعدشم .  بودنسیک بشن چون هنوز از صبح خ موهامو باز کردم تا خشرهیآوردمو گ
  .دمی کوک کردمو گرفتم خواب6 ساعتی برامویگوش

  
از جام بلند شدمو از اتاقم رفتم . دمی شدن در از خواب پردهی کوبی با صداعصر

 ی درش ولی گوشمو گذاشتم رویلیرفتم سمت اتاق آ. ومدی نمیی صداچیه. رونیب
 دمی که ددمیباز کردم و داخل و سرک کشدرشو آروم . ومدی نمیی صداچیبازم ه

 در یلی آدمی کردم که دنگاه ی و از چشمی رفتم سمت در ورودعیسر. هیاتاقش خال
 سوار نیلی که آنیبه محض ا. شهی ارسان منی داره سوار ماشخندهی که میحال
  ...رونی باهم رفتم بیلی راه افتادو ارسان و آنی شد ماشنیماش

  
 و سنای... داره) ن(و ) آ(هردوشون اول و آخر اسماشون .... نیلی ارسان و آهه

 نه اخالقاشون با هم ادی نه اسماشون بهم مه؟ی وجه تشابهشون چ؟یارسان چ
..  داشته باشه؟ اون عشق خواهرتهی وجه  تشابهدی مگه باسنای ی هیه.... سازگاره

نه .. تم شده بودو پاک کردو گفری چشمم سرازی  که از گوشه ی اشک؟یفراموش کرد
  ...فراموش نکردم که از منم به خاطر عشقش گذشت.. فراموش نکردم

  
بعد .  قهوه درست کردمو خوردمهی که حالم بد نشه رفتم سمت اشپزخونه نی ایبرا

 در س یچی وقت بود که هیلی گرفتم درس بخونم چون خمیاز اون رفتم اتاقمو تصم
 جورواجور راحت یو از فکرار بود تا خودمو سرگرم کنممی خوبزینخونده بودمو چ

  .شم
  

 قارو قور شکمم کتابو کنار گذاشتمو از جام بلند ی شب که با صدا9 ساعت بایتقر
 با عشقش رفته ی وقتادی زود بخواستهی مگهیمعلومه د..  بودومدهی هنوز نمیلیآ. شدم
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باشه من همون .. ی درصد نباشهیفکر کن .... ستمیحسود ن...  حسودسنای ی ارون؟یب
  ...کنمی درصد و فکر مهی

  
 باز بشه و خشی کنار گذاشتم تا سی ذره سوسهی به افکار خودم زدمو ی لبخند

 ینی زمبی تا با سینی زمبیبعدشم شروع کردم به پوست کردن س. درست کنم
  . درستش کنم

  
 ی با گوجه نون و گذاشتم روختموی بشقاب ری ساعت بعد که غذا حاضر شد تومی ن
 بغض بزرگ هی تا خواستم بخورمش ی دهنم ولی رو گذاشتم تو لقمهنی اولزویم

  ... نشست تو گلومو راه گلومو سد کرد
  

از ...  کردنسی گونمو دوباره و چند باره صورتمو خی سر خوردن رویکی اشکام
 که راه نفسم باز شد نیبه محض ا..  سطل آشغالیجام بلند شدمو لقممو انداختم تو

تا حاال نشده .... میی تنهایبرا...  کردمهی بلند گریصدا دفعه با نی ادویبغضم ترک
..  همه دوروبرم بودنشهیهم..  غذا بخورمها بار من تنها باشمو تنهی ی برایبود حت

 ساختمونم نی ای توی خونه بلکه حتنی اینه تنها تو.. سی نچکسی ه؟ی االن چیول
  ... تونستمی نم... تحمل کنمتونستمی نمدادی زجرم میی تنهانیا... ستی نیکس

  
کاش ... کردی بود آرومم منجای مامانم تنگ شده بود کاش االن ای دلم برایلیخ
   زدمغی از ته دلم جنی همی صبرم تموم شده بود براگهید....  بودنجایا

  
 گهی تنها شدم؟ چرا خواهرم دنقدی شد که من ای پس؟ چیی کجاااااااااااایخدا-

 شم؟یبه کدوم گناه ناکرده دارم مجازات م کار کردم؟ یدوسم نداره؟ مگه من چ
  .....خداااااااااااااا

  
 هی آبو گرری سری آبو باز کردمو سرمو گرفتم زری و سیی برگشتم سمت ظرفشو

 ی آبو بستمو  چند لحظه سرمو توریش.  شدمی کرم که خالهی گرنقدیا... کردم
حوله برداشتمو  هیآروم رفتم سمت اتاقمو .ادی نگه داشتم تا حالم جا بییظرفشو

 قرص هیبعد از اون . تم نداشیموهامو خشک کردم چون واقعا حوصله سرماخوردگ
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... دمی صبح که کالس داشتم کوک کردمو خوابی برالمویسر درد خوردمو موبا
  . داشتم تا آروم بشمازی که االن واقعا بهش نیزیچ
  
  
  

. مو خاموشش کردماز جام بلند شد. دارشدمی از خواب بمی آالرم گوشی با صداصبح
 دوش آب گرم گرفتمو اومدم حاضر هی رفتم نی همی براکردی درد میکمیسرم هنوز 

 بودو داشت داری  بمیلیآ. می با هم کالس داشتیلیامروز با آ.... شم تا برم دانشگاه
  .شت کردن نداداری به باجی احتشدویحاضر م

  
 عیسر. رونی برهیداره م حاضرو آماده یلی آدمی که درونی حاضر شدمو رفتم بعیسر
 باز کردم که نوی در ماشموتیبا ر. رونی برداشتمو منم باهاش رفتم بنوی ماشچییسو

 نی همی منتظر بمونه برارونی بخوادی مدمیفهم.  رفت سمت دری ولنهی بره بشیلیآ
 ذره هی.  نبودرونی بیلی آی ولرونی بمش بردنگی شدمو از پارکنی سوار ماشعیسر

 خوادی میعنی... ی اصلابونی سمت خرهی مادهی داره پدمیاه کردم دکه دورو برو نگ
  ... برهشی حد پنی تا ادمی بهش اجازه نمگهی نه دره؟ی بگیتاکس

  
 از خواستی که میلی آی گازو جلوی حرص دنده رو جا زدمو پامو گذاشتم روبا
 یلی آدویچی کوچه پی توکای الستغی جی رد بشه به شدت ترمز کردم که صداابونیخ

   من گفتدنیوحشت زده برگشت طرفمو با د
  
   چته؟-نیلیآ
  
  ؟ی سوار شیای نمی چیبرا-
  
  .خوادی چون دلم نم-نیلیآ
  
  .ی حرصم دادگهی دی سوار شو به اندازه کافایب... یکنی خود می بیلیخ-
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  .خوامی نم-نیلیآ
  

  تم گفی بلندی شدمو با صداادهی پنی از ماشعی اونور کردو خواست بره که سرروشو
  
  .نی بشای گفتم بیلیآ-
  
   به سمتم برگشتو گفتیلی بلند من آی صدابا
  
  ؟یزنی داد می چی برا-نیلیآ
  
   داد بزنم؟نی از اشتری بای یایم... چون دوست دارم-
  
 اومد سمت دوی کوبنی چند لحظه با حرص نگام کرد بعد از اون پاشو به زمنیلیآ

 نی ماشدمیه اطرافم کردم که د بیمنم نگاه. دی نشست و درو محکم کوبنویماش
 سوار شدمو راه افتادم سمت عی سرنی همی برارونی بادی منگیارسان داره از پارک

  .دانشگاه
  
   بود؟ی چه کارنیا-
  
   بود؟ی چه کاری چ-نیلیآ
  
  ؟یومدی مثال با من نی چیبرا.. نیهم-
  
  . واضحهلشی دل-نیلیآ
  
 قهر باش به درک ی باشی قهریخوای می صبرمو تموم کردگهید.. نننننننننننیلیآ-
  ؟یدی فهمی رفتارا رو بکننی  ای حق نداریول
  
  .ی سر من داد بزنی توام حق ندار-نیلیآ
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  . حق دارم؟یدیفهم... حق دارم-
  

 دموی کشنیی طرف خودم پایپنجره .  نگفتمیچی هگهی محکم فوت کردمو دنفسمو
 اصال نمیلینشگاه آ روندم سمت دایادی زیلی دادم بهش و سرعت خهیآرنجمو تک

  . ساکت نشسته بودکردوی نمیاعتراض
  

منم .  شدو رفت سمت دانشگاهادهی پعی سریلی پارک کردم که آنگی پارکی تونویماش
 شدمو رفتم سمت ادهی پنی موندم تا اعصابم آروم بشه بعد از ماشنی ماشی تویکمی

  . دانشگاه
  
 تکون ی شده بود سررهی دوم نشسته بودو با اخم به روبروش خفی ردی تونیلیآ

 وارد کالس شدو با ی شمسائنایچند لحظه بعد س. دادمو رفتم پشت سرش نشستم
 واقعا امروز گهی خدا دیوا...  آخر نشستفی زدو رفت ردی ما دوتا پوزخنددنید

  . ندارمگهی       جرو بحث با اونو دتیظرف
  
  
  

م بلند شدمو رفتم  بود تموم شدو از جای ساعت کالس به هر جون کندن2 بالخره
 نیاسمیوارد محوطه که شدم .  کالس بازم کالس داشتنی بعدم ایلی چون آرونیب

 یلبخند. زدی از دوستاش حرف میکی بودو داشت با ستادهی گوشه واهی که دمیو د
   رو اون دختره گفتو زدی من لبخنددنی با دنمیاسمیزدمو رفتم سمتشون 

  
  . صبا جانمیکنیم صحبت محاال بازم بعدا باه..  باشه-نیاسمی

  
  .خدافظ.. زمی باشه عز-صبا

  
  . خدافظ-نیاسمی
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   به سمت من برگشتو گفتبعد
  
  .قی شفقی سالم بر رف-نیاسمی

  
  ؟یخوب.. سالم-
  
  ؟ی حالی بنقدی ای چی تو برای من که آره ول-نیاسمی

  
  .کنهی ذره سرم درد مهی یچیه-
  
   چرا؟-نیاسمی

  
  .دیصبح اعصابم خورد شد شد-
  
   باز چرا؟-نیسمای

  
  .یلیدوباره دعوا کردم با آ... سر همون موضوع-
  
  ؟ی سر چ-نیاسمی

  
  .یلی آیسر بچه باز-
  
  . بهش فکر نکنگهید..  بوده و نبوده تموم شدهی خب حاال هر چیلی خ-نیاسمی

  
   اومد کنارم نشستو گفتنمیاسمی.  روش نشستممکتوی نگفتمو رفتم سمت نیچیه
  
  گه؟ی دokوز  امری برنامه -نیاسمی

  
  برنامه؟ کدوم برنامه؟-
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  .گهی دگمی مدویخر..  بابای ا-نیاسمی

  
  .آره.. آها-
  
  . برم چون چند جا کار دارمی نداریپس اگه با من کار..  باشه -نیاسمی

  
  .خدافظ... زمینه عز-
  
  .فعال.. منتیبیم-نیاسمی

  
بودم بعد  نشسته کتی نمی همونطور روقهیچند دق.  از جاش بلند شدو رفتبعدم
اول از .  جاشو نرفته بودمچی بزنم چون اصال هی چرخهی دانشگاه ی گرفتم تومیتصم

پشت ساختمون به . هی باحالی بودم جادهی چون شنیهمه رفتم پشت ساختمون پزشک
همونطور مشغول .  بودهی ساتماما آفتاب و گرفته بود ی که ساختمون جلونیخاطر ا

  .زنی که داشتن با هم حرف مدمی شن دونفرهی اطراف بود که صدایبررس
  

 هی  با ی شمسائنای سدنی که با دنی کنمی تر رفتم تا ببکی باال انداختمو نزدییابرو
  .ستادمی گوش وادموی خودمو عقب کشعیدختر سر

  
   شراره؟یگی مهی چرتا پرتا چنی ا-نایس
  

   گفتی بلندی بودم شرارس با صدادهی که حاال اسمشو فهمدختره
  

  ه؟ی چی شکم من نشون دهنده نی پس اگم؟ی چرت و پرت م من-شراره
  
 اونم از ؟ی شب با هم بودن تو حامله شدهی به خاطر ی بگیخوای تو میعنی -نایس

  من؟
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 حد آدم نی تا انای سیعنی...  دهنمی گشاد شدو دستمو گذاشتم جلوی قد نعلبکچشام
   بود؟یفیکث
  

..  بچه از توهنیم و مطمئنم که ا نبودگهی تو با کس دریچرا نشه؟ من به غ-شراره
  ؟یدیفهم... ی و قبول کنیستی پاش وادیتوام با

  
 نی که از ما پول سوا کننی ای براشناسمیمن امثال تور م.. یکور خوند.. هه-نایس

  .نیگی که نمییچه دروغا
  

  .خوامیخودتو م... خوامی من پولتو نمیول-شراره
  
  .. با پول منهی و خود من مساو-نایس
  

 با هم زادواج میتونیما م.. من واقعا دوست دارم.. یکنی اشتباه می دارنای س-هشرار
  .زمی عزمی خوشبخت بشمویکن
  
 مثل تو ازدواج یکی با اهمی من صد سال سگمی می بهت چنی؟ بب!زمی عز-نایس
  . مطمئن باشنویا.. کنمینم
  

  شه؟ی می بچه چنی افی پس تکل-شراره
  
 بچه از من باشه نی درصد اهی اگه به احتمال ی حتی ولدونمی من نمگهی اونو د-نایس
  .ی صقطش کندیبا
  
   زدو گفتغی جبای دختره تقرنای حرف سنی ابا
  

  ؟یگی می چیفهمیم-شراره
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 از دیبا.. گمی می چفهممیبله م.. رسهی میکی االن یزنی مغی جنقدی چته ای هو-نایس
  .ی بچه خالص بشنیشر ا

  
  ؟ی راحت از مرگش حرف بزننقدی اینتوی اون بچته چطور منای س-شراره

  
  .ستی چون اون بچه من ن-نایس
  

 که پام دمیی دوعی سرنی همی به سمتم براومدی پاش اومد که داشت می صدابعدشم
 ی با کالفگستادمویسرجام وا...  دادی بدی و صدایکی پالستوانی لیرفت رو

 ستادهی که وایروای از پشت دعی سرنای صدام سنیبا ا...  فشار دادمیچشمامو رو
   گفتی بلندی من خشکش زد بعد با صدادنی با درونویبودن اومد ب

  
  ؟یکنی می چه غلطنجای تو ا-نایس
  
   برگشتم طرفشو گفتمتی عصابنبا
  
  .مودب باش-
  

   گفتستادوی با چند قدم بلند خودشو بهم رسوندو روبروم واعیسر
  
  ؟یکردی می چه غلطنجای گفتم تو ا-نایس
  
  .شگفتم مودب با-
  
  ؟یی انجایاز ک....  بابانمیخفه ب-نایس
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
  ؟ی بچتو بکشادی تو دلت میراست..  وقتهیلیخ-
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 و انگشت اشارشو به سمتم گرفتو دیی هم سای با حرص دندوناشو رونای حرفم سنی ابا

  گفت
  
  .....چاری بفهمه بیزی موضوع چنی نفر از اهی نفر فقط هی اگه فقط -نایس
  
 برات ی که عواقب بدیبهتره تو مواظب رفتارت باش...ایری تند میلیآقاهه خ یآ-

 حاال مواظب باش که کل دونمی دربارت مزویبهت گفته بودم همه چ... نداشته باشه
  ؟یدیفهم...  رازو ندونننیدانشگاه ا

  
 بازومو گرفت که عی سرنای قدمو بردارم سنی رومو اونو کردمو تا خواستم اولبعدشم
  تش برگشتمو گفتمبه سم

  
  ... به نزنفتوی کثیدستا-
  
   دوباره گفتمنی همی کردم نشد دستشو از دور بازوم باز کنم برای هر کاریول
  
  .ی ولم کن عوضگمیم.. ستمیمگه با تو ن-
  
  ؟یخوای چقدر م-نایس
  
   تعجب بهش نگاه کردم که گفتبا
  
  ؟ی دهنتو ببندیخوای چقدر م-نایس
  

   زدمو گفتمیپوزخند
  
 که دهی بهم پول مینقدریمن بابام ا... ری همه مثل خودتن؟ نخیفکر کرد. .هه-

  .محتاج امثال تو نباشم
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 از فرصت استفاده کردمو دستشو که دور بازوم بودو حاال شل تر شده بود باز بعدشم

 تا حاال سی معلوم نی آشغال عوضیپسره .. رونی از اونجا اومدم بعیکردمو سر
  . نشوندهاهیرده و به خاک س آبرو کیچندتا دخترو ب

  
 یچی ناهار هی شدمو رفتم سمت خونه چون برانی رفتمو سوار ماشنگی سمت پارکبه

 ی لباسامو در آوردمو شروع کردم به ماکارونعی سرمیدیبه خونه که رس. مینداشت
  .درست کردن

  
 زوی معی سرنی همی اومدو غذا هم حاضر بود برایلی بود که آ1 ساعت یحدودا

 بعدشم می سکوت ناهارمونو خوردی نشستو هر دومون توزی اومد سر منمیلیآ. دمیچ
  .می اتاقامون تا استراحت کنی تومیهر کدوم رفت

  
__________________  

  
 دمی برداشتمش که دعیسر.  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی از ظهر با صدابعد

  .نیاسمی
  
  جان؟-
  
  ؟ییکجا...  سالم-نیاسمی

  
  ..خونه-
  
  ؟یستی خونه؟ هنوز آماده ن-نیاسمی

  
  ؟یتو حاضر. امی مشمیاالن حاضر م..  رفته بودادمی پاک ی وایا.. آماده؟-
  
  . شمای خونه امی آره االن دارم م-نیاسمی

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

554

  نجا؟یچرا ا-
  
تا موقع ... شهی رامون دور میلی دنبالم خیای بی گفتم باز اگه بخواگهی د-نیاسمی

  . توام حاضر شوامیمن م
  
  .منتظرتم... باشه-
  
  .فعال-نیاسمی

  
. رونی و از جام بلند شدمو از اتاقم رفتم بزی می رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش

 ی براوانی لهی عی سرنی همی حاضر آمادس برایی چادمیوارد آشپزخونه که شدم د
  . خوردمختمویخودم ر

  
 شلوار هی  بایازی مخمل پوست پی پالتوهی.  رفتم اتاقم تا حاضر بشمعی از اون سربعد

 موهامو پوش دادم یاول جلو.  تا بپوشمرونی از کمدم آوردم بی چسب طوسیل
 کمرنگم به ی رژ صورتهی.  نزنهرونی بی روسرریبعد موهامو گرد جمع کردم تا از ز

  .دمی چشام کشری خط چشم زهیلبام زدم و 
  
  

 دمی که درونی رفتم بعی اومد سرفونی آی که صدادمیپوشی شلوارمو مداشتم
. رو باز کردمو در راهرو رو هم براش باز گذاشتمو رفتم تا خودم حاضر بشم. نیاسمی

   وارد اتاقم شدو گفتیاسی که کردمیداشتم پالتومو تنم م
  
  ؟یتو هنوز حاضر نشد...  سالم-نیاسمی

  
  .گهی االن حاضرم دیول... نه...سالم-
  
در ضمن ... یستی ن تو هنوز حاضرمهی و نشیساعت ش.. گهیبجنب د...  اوف-نیاسمی

  . ذره سردههیلباس گرم بپوش هوا 
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  .باشه-
  
 اتاقم رد شدو با ی از جلویلی و بالفاصله آرونی نگفتو رفت بیچی هگهی دیاسی

 حتما االن کردی صبح اون کارو نمیلیاگه آ. به سر تاپام انداخت و رفتیتعجب نگاه
 نی همیده بودم برا از دستش ناراحت شیلی چون خی ولادی باهامون بگفتمیبهش م

  . بهش نگفتمیچیه
  

 سرم کردم بعدشم رونوی کشوم آوردم بی از توی طوسی روسرهی تکون دادمو سرس
 فشی بود با ککی نزدیازی به پوست پیلی بودو خفی کثیچکمه هامو که رنگش صورت

 مبل نشسته و ی رویاسی کنار یلی آدمی که درونی کمد در آوردمو رفتم بیاز تو
  فتم گیاسی کردمو رو به یتک سرفه ا. زننیدارن حرف م

  
  م؟یبر..  جانیاسی-
  
 از داشتوی از بغلش برمفشوی که کی به سمتم برگشتو در حالنیاسمی من ی صدابا

   گفتشدیجاش بلند م
  
  .زمی عزمی بر-نیاسمی

  
   کردو گفتیلی رو به آبعدش

  
  ... دمتی خوشحال شدم د-نیاسمی

  
   گفتدادی دست میاسی که با ی از جاش بلند شدو در حالنمیلیآ
  
  .خوش بگذره... نطوریمنم هم-نیلیآ
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 من ی کنم ولی برگشت طرفمو با چشماش ازم خواست که منم باهاش خدافظنیاسمی
 از خونه اومدم عیبعدشم سر.  کردمو رفتم سمت درو چکمه هامو پام کردمیاخم

از چند لحظه بعد .  نشستمیاسی منتظر نی ماشی و تونگی رفتم سمت پارکرونویب
  . اومدیاسی

  
  ؟ی نگفتیچیچرا ه-نیاسمی

  
   گفتمکردمی باز  مموتی درو با راوردموی پارک درمی از تونوی که ماشی در حالمنم

  
   بگم؟یزیمگه قرار بوده چ-
  
  سنا؟ی -نیاسمی

  
  بله؟-
  
  ؟ی کنی آشتیلی با آی مگه تو به من قول نداد-نیاسمی

  
  . شدممونی کار صبحش پشنیا ا بی بکنم ولخواستمی کارم منیچرا هم-
  
  ؟یکنی بزرگش می داریلی و خکی مسئله کوچهی یکنی فکر نم-نیاسمی

  
  .نه-
  
   گفتمنی همی برادمی بودهی رسی اصلابونی به سر خگهید
  
  م؟ی بردیخب کجا با-
  
   باال انداختو گفتی شونه انیاسمی
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  ؟یتو چ... شناسمی رو نمیی من که جا-نیاسمی
  
 یزای چیلی رفتم خدی مرکز خرهی اون دفعه ی ولستمیو بلد ن ریادی زیمنم جا-

  . نداشتادی زی لباس مجلسی داشت ولیخوشگل
  
  م؟ی کار کنی پس چ-نیاسمی

  
  .گهی دمی بپرسیکی از دیبا-
  

  .می کندای خوب پدی مرکز خرهی می پرس و جو تونستی با کلبالخره
  
 شتری ساعت بمی نهی کیزدن. مغازهنی سمت اولمی رفتموی شدادهی هم از ماشبن پبا

  .می نکرددای لباسم پهی ی حتی ولمیمغازه هارو رفت
  
  . لباس خوب و خوشگل ندارنهی ن؟ی طورنیچرا ا..  اه اعصابم خورد شد-نیاسمی

  
آدم ...  بس که کوتاه و تنگنخورنی به درد ما نمیاتفاقا همشون خوشگلن ول-
  .نشویی پاای رهی باالشو بگدونهینم
  

 به عیسر. ی لباس گل بههی که چششم افتاد به زدمی حرف میاسیتم با  داشنطوریهم
 ی لباس قشنگیلیبه نظر که خ.... نمشی مغازه رفتم تا خوب بتونم ببنیتریسمت و
   گفتمیاسی روبه نی همی  برادمشیدی تن می تودی بایبود ول

  
  . لباس رو امتحان کنمنی من امی برای بیاسی -
  
 خانم مسن بود که با هیفروشنده . رم وارد مغازه شد و نگفت و پشت سچی هیاسی
   ما از جاش بلند شدو گفت دنید
  

  د؟یی بفرما-فروشنده
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  . امتحان کنمنتونویتری پشت وی اون لباس گل بهخواستمی مدیببخش... سالم خانم-
  

  . حتما-فروشنده
  

رفم  که به طی رفت پشت مغازه و چند لحظه بعد لباسو برام  آوردو در حالبعدشم
   گفتگرفتیم
  

  . باشهزتونی سانی فکر کنم ا-فروشنده
  

  . ازش گرفتمو رفتم اتاق پرولباسو
  

 ی لباسو بستم و خودموتوپی زی در آوردمو لباسو تنم کردمو با هزار بدبختلباسامو
 اونقدر براق نبود ی تنم بودو جنس پارچش ساتن بود ولپیلباس ک. نگاه کردمنهیآ
 ی از گوشه شدوی مسهی پلنی چنییند بودو از کمر به پا داشت و بلی جنس خاصهیو 

 خودش ی بزرگ از جنس پارچه گل کمرم سه تا ی تا روشدیسمت چپش جمع م
 لباسم ی بودو روی که تا آرنجم بود پفناشمی بودو آستی هفتقشمی.... خوردیروش م

 و مومدی بودو بهم می لباس قشنگیلیدر کل خ...  کار کرده بودنزی ریبا گال
  ...دادی تر نشون مدیپوستمو سف

  
 به در زدو یاسی که شدمی ذوق مرگ منهیی آی خودم تودنی داشتم از دنطوریهم

  گفت
  
  .. خبنمتی کن درو بب؟بازی مردسنای -نیاسمی

  
.  اتاقو با دهن باز زل زد بهمی تودی پرعی سرنیاسمی زدمو در باز کردم که یلبخند

      جن زده ها زل زده به من گفتم و مثل    گهی نمیچی هدمیآخرسر که د
  
  خوبه؟-
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   به خودش دادو گفتی تکونیاسی من ی صدابا
  
  .یلیییییییییییخ...ادی بهت میلیخ.. هیخوبه؟ عال-نیاسمی

  
  ؟ی آبرومونو بردیزنی چته داد میهو-
  
  .کنمای مفیخوبه دارم از تو تعر...  کوفت-نیاسمی

  
  .ی کنفی بلند تعری با صدای اونجورخوامینم-
  
   تکون دادو گفتی سرنیاسمی

  
  .ی نداراقتیل-نیاسمی

  
   گفتمرونی بدادمی که هولش می در حالمنم

  
  . لباسمو عوض کنمخوامی مرونیبرو ب... مثل تو-
  
 بهم یلی خییخدا...  نگاه کردمنهیی آی دوباره به خودم تورونی که رفت بیاسی
 رفتم دمویلباسامو پوش زدمو لباسمو در آوردمو یلبخند.  خوشگل شده بودمودویم
   گذاشتم که فروشنده گفتزی میلباسو رو. رونیب

  
  د؟یدی پسند-فروشنده

  
  .میبری منویهم.. بله-
  

  .مبارکتون باشه-فروشنده
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  شه؟یچقد م... ممنون-
  

  . تومن186...قابل نداره-فروشنده
  
من صد تو... نگاه کردم فموی کیتو...  نداشتمی چاره ای ذره باال بود ولهی متشیق
   عابرمو درآوردمو گفتمنی همی نداشتم براشتریب

  
   کارت بکشم؟شهیم-
  

  . بله حتما-فروشنده
  

  .می اومدرونی از مغازه بقهی دودقیکی بعد بالخره
  
  . لباس منمونهی خاال میدی خب تو که لباستو خر-نیاسمی

  
 دمی در آوردم که دفمی کی از توعیسر.  زنگ زدمی خواستم جوابشو بدم گوشتا
  . باال انداختمو جواب دادمییبا تعجب ابرو. سانار
  
  بله؟-
  

  ؟یخوب...  سالم-ارسان
  
  ن؟یشما خوب... ممنون-
  

  . که حالشو نپرسمرمی خومو بگی کار کردم نتونستم جلوهر
  

  ؟ییکجا... یمرس-ارسان
  
  . بشر رو دادم پرو شدنی باز من به اایب
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  ن؟ی داشتیچطور؟ کار-
  

 کنه اومدم دنبالش گفتم هر جا شما دی خرخوادی منمیلی آی عروسی آره برا-ارسان
  .می که با هم باشامی مام بنیهست

  
  ن؟ی خودش خواست که زنگ بزنیلیآ-
  

هر کار کردم خودش زنگ ... نی با هم دعوا کرددمیفهم...  نهیعنی.. آر-ارسان
  . من زنگ زدمنی همینزد برا

  
  .نی اجبارش کندی پس نباخوادی نمیلی خود آیوقت-
  

   گفتی آرومی چند لحظه سکوت کرد بعد از اون با صداارسان
  

 خودش بود من ی خودش گفت من زنگ بزنم اونجا جلویلیآ..  خانومسنای -ارسان
  .ی نکنی لجبازنقدی اوی گفتم پس بهتره آدرسو بدینجوریا

  
  ؟یگیدروغ که نم-
  

  .گمی وقت به تو دروغ نمچیمن ه-ارسان
  
  .  وجودم احساس کردمیشنگ و تو حرفش دوباره اون حس قنی ابا
  

  ؟یگی شد پس؟ نمیچ-ارسان
  
  ...ابونیخ... چرا-
  

  . اونجامییای مگهی دقهیما تا ده دق..  باشه-ارسان
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  .فعال... باشه-
  

  .نمتیبی م-ارسان
  

  .نیاسمی رو قطع کردمو برگشتم سمت یگوش
  
  ؟ی دادی شد؟ آدرس به کی چ-نیاسمی

  
  .جانی اانی میلیبا آ... ارسان بود-
  
  .چه خوب-نیاسمی

  
 اعصاب منو خورد دشی جدی کارانی با انجای اادی بیلیباز آ...  چه خوبویچ-
  .کنهیم
  
 ی باز تو دارزارهی مشی داره پا پیلیحاال که آ.. مای نداشتسنای ااا -نیاسمی
  . بشهی قهرتون طوالننی از اشتری بده اگه بیلی خگهی د؟یکنی مینجوریا

  
  . نگفتم یچی تکون دادمو هیسر

  
 هی می برمی که منتظرشون باشنی ای برای موافقانیخب حاال که قراره ب-نیاسمی

  .می بخوریزیچ
  
  .میبر-
  
 موی چهار نفره انتخاب کردزی مهی.  بودنیی که طبقه پای شاپی سمت کافمی هم رفتبا

چند لحظه .  قهوه سفارش دادنمیاسمی دادمو ی شکالتی و من سفارش بستنمینشست
   گفتیاسی که میفارشامونو آوردن با اشتها شروع کردم به خوردن بستنبعد که س
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  ؟یخوری می سرد بستنی هوانی ای توی تو چه جوریوا-نیاسمی

  
  ...چسی هوا منی ای تویدوما بستن... هی شکالتهی بستنستوی نی هر بستننیاوال ا-
  

  .ارسان دمی برداشتمش که دعیسر.  زنگ زدمی حرفم تموم نشده بود که گوشهنوز
  
  بله؟-
  

  قا؟ی دقنییشما کجا.. میدیما االن تو مر کز خر..  سالم-ارسان
  
  .می شاپ طبقه همکفی کافیما االن تو-
  

  .مییایاالن م..  باشه-ارسان
  

.  اومدننیلی بعدم ارسان آقهی و چند دقزی می رو قطع کردم و گذاشتم رویگوش
  رف منو با مکث گفت سالم کرد بعد برگشت طیاسی اومدو جلو اول به نیلیآ
  
  . سالم-نیلیآ
  

 کارش نیاز ا.  کنار من نشستی صندلی جوابشو دادم که اومد روی عادیلی خمنم
 موی بستنهی و رومو برگردوندم تا بقوردمی خودم نی به روی تعجب کردم ولیلیخ

   که با نگاه من گفتکنهی ارسان روبروم نشسته و داره نگام مدمیبخورم که د
  

  .عرض شد سالم -ارسان
  
  .سالم-
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از اون موقع که همش حواست ...نی طرف انداختنی نگاهم به اهی چه عجب -ارسان
  .به خواهرت بود

  
 و ارسانم مثل من نیلیآ.  نگفتیچی زدو هی بهش رفتم که لبخندی غره اچشم
 تموم شد از جام بلند شدمو می بعد که بستنقهیچند دق.  سفارش دادنی شکالتیبستن

  فتم گیاسیرو به 
  
  . دستامو بشورمرمیمن م-
  
 شد یی وارد دستشویکی که شستمیداشتم دستامو م. یی جام بلند شمو رفتم دستشواز
 یلی آدمی که درونی آبو بستمو برگشتم که برم بریش.  اصال بهش نگاه نکردمیول

 دستمو گرفتو عی نگفتمو خواستم از کنارش رد بشم که سریچیه. ستادهیروبروم وا
  گفت

  
  ؟ی ای از دستم عصبانیلی هنوزم خ-نیلیآ
  
   انداختو گفتنیی نگفتمو منتظر نگاش کردم که سرشووپایچیه
  
  . بد بودهطمی شرایلی باور کن خی زدم ولی بدی حرفایلی خدونمی م-نیلیآ
  
 دستمو عی اشکش سردنیبا د.  مانتوشی رودی قطره اشک چکهی که گفت نویا

   چونشو گفتمریگذاشتم ز
  
  ؟یکنی مهی گریدار.. . تورونمتیبب-
  

  . چشماش پر اشکهدمی آورد باال که دسرشو
  
  . تموم شدیهمه چ..  چراهی گرگهید.. باشه گلم-
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  م؟یدی بخشیعنی -نیلیآ
  
  . بوده تموم شدهیهر چ... زمیآره عز-
  
  ... باور کن علت همه رفتارامی ول-نیلیآ
  
  .میکنی خونه صحبت ممیریم...  نگویچی هگهیاالن د... سیه-
  
   کردو گفتینی فنی فنیلیآ
  
  ؟یستی باهام قهر نگهی دیعنی -نیلیآ
  
حاالم ....  کردمی منم اونجوریکردی رفتار میمن از اولم قهر نبودم تو که اونجور-
  . گندی خفه شدم از بودی نگه داشتنجای ساعت منو اهی گهی دمی برایب

  
 ی خوبیلیس خاحسا. رونی بمی دست و صورتشو شست و با هم اومددوی خندیلیآ

 دنی و ارسان با دیاسی. می کرده بودیداشتم چون بالخره بعد از دو روز با هم آشت
 زد ی لبخند من لبخند پهندنی که با با دنیاسمی. میما از جاشون بلند شدن که بر

 واسه یکی  نی خوب شد حاال ایکی ایب....  تو هم بودیلی ارسان خی    چهره یول
 طبقه مینفسمو محکم فوت کردمو با هم رفت. مای کردیریگعجب ... گرهی مافهیمن ق

   اومد کنارمو گفتیلی آمیدی مغازه که رسهی یجلو. می بکندامونوی خرهیباال تا بق
  
  ؟یدی خریزی تو چ-نیلیآ
  
  . فقط کفش موندهدمیآره من لباسمو خر-
  
  .هیچه شکل-نیلیآ
  
  .دمی خونه نشونت ممیبر.. قشنگه-
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  . باشه-نیلیآ
  
   لباسه قشنگه؟نی انی ببای بسنای -نیاسمی

  
 لباس هی.  نگاه کردمکردی که اشاره می به سمتش برگشتمو به لباسنیاسمی ی صدابا

 سه ربع رنگ خودش نی کت آستهی خوشرنگ بود که دکلته بودو روش یبادنجون
در کل لباس .  خوشگل کار شده بودیلی زانو بود و روشم خری اندازشم تا زخوردیم

  . بودیکیساده و ش
  
  ه؟ی تو تنت چه جورنی برو بپوش ببیخوایم... قشنگه-
  
 لباسو گرفتو یاسیچند لحظه بعد . می تکون دادو با هم وارد مغازه شدی سریاسی

 ی صندلی و ارسنم رویلی بودم آستادهی دروایمنم منتظر جلو. وارد اتاق پرو شد
 از هو؟ی شهی چش م معلوم هستنیوا ا...  اخم داشتینشسته بودن و ارسان مثل چ

  ...اون موقع که خوب بود
  

   ذره درو باز کردو گفتهی یاسی که کردمی داشت با خودم فکر منطوریهم
  
  .تونمی ببند نمپموی زای بسنای -نیاسمی

  
   گفتمبستمی مپشوی که زی داخل و در حالرفتم

  
   تو شده؟هی بهزاد عاشق چدونمیمن نم... ی عرضه ایخب بس که ب-
  
  .می چ همه-نیاسمی

  
  . کنهفی ارسان ازت تعری نکنفی تو تعرگهیبله د-
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 ی بود ولی قشنگیلیلباس خ.  و خودشو نگاه کردنهیی که بستم برگشت سمت آپشویز
  . کوتاه بودیلیخ
  
  س؟ی ذره کوتاه نهی یاسی-
  
  . فیح...  ذره؟ افتضاحههی -نیاسمی

  
  .ی بپوشی ساپورت مشکرشی زیتونی میآره ول-
  
  . براماری بیکی اگه ساپورت دارن نیبب.. هیرف حنمی ا-نیاسمی

  
  .باشه-
  

   سمت فروشنده که پسر جوون بودو گفتمرفتم
  
  د؟ی شما ساپورتم داردیببخش-
  

  ن؟ییخوای میمشک..  بله-فروشنده
  
  .بله-
  
 آوردو گرفت سمتم رونی بسته بهی از قفسه ها و یکی جاش بلند شدو رفت سمت از

...  فوق العاده شده بوددی پوشیوقت. یاسیو دادم منم بستشو باز کردم و ساپورت
 یلیخودشم خ.  تنش بودکسی فیلی خوشگل شده بود مخصوصا که لباس خیلیخ

  .رونی بمی از مغازه اومدقهیبالخره بعد ده دق. خوشش اومد
  
  .دمی من هنوز نخری ولنیشما لباستونو گرفت.. نی نامردیلی خ-نیلیآ
  
  . قشنگ بودیلی که خدمی لباس دهی نییایما ب که شنی اتفاقا قبل از ایلیآ-
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   کدوم مغازس؟؟یگی پس چرا نم-نیلیآ
  

 یگاردای بادنیارسانم که فقط مثل ا.  سمتشمی رو بهش نشون دادمو با هم رفتمغازه
نکنه ما .. هوی چش شد سیمعلوم ن... زدی الم تا کام حرف نممودویاخمو دنبالمون م

   بحثش شده؟یاسی با میکه نبود
  
   و گفتمیاسی فکر رفتم کنار نی ااب

  
  ؟یاسی-
  
   من برگشت طرفمو منتظر نگام کرد که گفتمی صدابا
  
   با ارسان حرفت شده؟می شاپ ما که نبودی کافیتو-
  
  ؟یواسه چ..  با ارسان؟ نه-نیاسمی

  
  .زنهیآخه از همون موقع اخماش رفته تو همو اصال حرف نم-
  
   گفتدیترد ذره مشکوک نگام کرد بعد با هی یاسی

  
 برداشتو تا عی زنگ زد تا اومدم بردارم ارسان سرتی گوشنی شما که نبود-نیاسمی

 کار کردو گذاشت تی ذره با گوشهیصفحشو نگاه کرد اخماش رفت تو هم بعدشم 
  .سرجاش

  
  .ی به من بگنوی ادیاونوقت  تو االن با-
  
 رو که یلباس. میبود دهی به مغازه رسگهید.  نگفتیچی باال انداختو هی شونه ایاسی

   نشون دادم که گفتیلیخوشم اومده بود به آ
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  س؟ی باز نقشی یول...  قشنگه-نیلیآ
  
  . امتحان بکنهی یخوای بازم میفکر نکنم اونقدر باز باشه ول.. دونمینم-
  
لباس و گرفت و رفت تا تنش کنه منم . می نگفتو با هم وارد مغازه شدیچی هیلیآ

 تماسامو که ستیل.  بهم زنگ زدهی کنمی درآوردم تا ببموی کردمو گوشدایفرصت پ
 داده بود که ارسان خان بازم فوضول شدنو امی پهی مهرداد زنگ زده و دمی فهمدمید

  وشته ندمی باز کردم که دامشوی پعیسر. خوندن
  

 نتونستم گهی دیببخش که دوباره مزاحمت شدم ول...  منی سالم فرشته -مهرداد
 وقت چیه... آره نتونستم...  بار بهت نگم دوست دارمنی آخری که براارمیطاقت ب

... ی روم حساب کنیتونی دوست مهی به قول خودت مثل شهیفراموش نکن که هم
 چون تو حق یری وجدان بگب عذاای ی خودتو معذب کنامی پنی با اخوادیاصال نم

 یلی خ...فقط... فقط...  ارزش دارهیلی من خی انتخابت برانی و ایانتخابدار
  .دوست دارم

  
 و صاف فمی کی گذاشتم توموی گوشدموی کشیآه.  مهرداد سوختی دلم برایلیخ
 وحشتناک شده افشی قیلیخ.  زل زده بهمظی اخم غلهی ارسان با دمی که دستادمیوا

 آب دهنمو قورت دادمو  رفتم سمت اتاق پرو چند تا به در زدمو نی همیبود برا
  آروم گفتم

  
  ؟یدی پوشیلیآ-
  
  . لحظههی سایوا..  آره-نیلیآ
  

 که لباسو تنش ی در حالیلیآ...رفتم داخل.  درو باز کردیلی آهی از چند ثانبعد
 لباس هیلباسش .. کردی بودو داشت خودشو نگاه مستادهی وانهیی آیکرده بود جلو

 که چون پارچش ی هشتی دامنشم هفتنیی زانو بودو پاری تا زشی بود که بلندیصدف
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 ی بودو روشم با گالری حرنانشمی آستدو بویقی قاقشی. ستادیمی دار وانیلخت بود چ
  . خودش کار شده بودیرز از جنس پارچه 

  
   بده؟یلی خ-نیلیآ
  
  .ادی بهت میلیبرعکس خ... ونهینه د-
  
  . دروغ نگو-نیلیآ
  
  ومد؟ی خوشت نهیچ... ادی بهت میلی خگمی میچرا خب دروغ بگم مثال؟ جد-
  
  .. خب..خب...  چرا-نیلیآ
  
   نه؟ای ادی ارسانم خوشش م؟یخب چ-
  

   گفتمزدمی به پشتش می جلوترو در حالرفتم
  
  .ادی حتما خوشش می خوشگل شدیلیآره خ..  خواهر عاشق منیا-
  
   اخم کردمو گفتمعی زد که سری پهنی لبخندیلیآ
  
  .کشهینچ نچ خجالتم نم... چشم روی بی ببند دختره شتوین-
  
  . لباس عوض کنمخوامی مرونی برو بم؟دیباز به روت خند-نیلیآ
  

 ارسانم کردوی لباسارو نگاه مهی داشت بقیاسی. رونی گفتمو از اتاق اومدم بیشی امنم
 شدم دهینا خودآگاه کش.  دستاش گرفته بودی نشسته بودو سرشو توی صندلیرو

چند لحظه .  نبودی اگهی دی اون صندلری نشستم چون غشی کناری صندلیسمتشو رو
   همون حالت گفتیرسان توبعد ا
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  ؟ی دوسش دار-ارسان

  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  . هاسنامی من ؟یچ-
  

   سرشو آورد باال گفتارسان
  

  .دمی پرسسنای سواال از نیمنم ا... ییسنای دونمی م-ارسان
  
   به من داشت؟ی سوالت چه ربطنیخب ا-
  

   ربط نداره؟ مهرداد به تو ربط نداره؟-ارسان
  

   گفتمنی همیتوجه منظورش شدم برا متازه
  
  خب؟-
  

   نه؟ای ی دوسش دار؟ی خب چ-ارسان
  
  ... موضوع شخصنیا-
  
   خواستم حرفمو کامل کنم ارسان دستشو جلوم نگه داشتو گفتتا
  

  .درست جواب سوالمو بده..  به من ندهی جوا ب تکرار-ارسان
  
  ؟ی به جواب من دارازی چه نگهی دی منو خوندیامایخوب تو که پ-
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دوما من االن حس ..  اوال من همه رو نخوندمو فقط مال مهردادو خوندم-ارسان
   نه؟ای یدوسش دار...  احساس تورم بدونمخوامی نه تورو پس مدونمیمهردادو م

  
  .معلومه که نه-
  

   از کجا معلومه؟-ارسان
  
  .کردمی قبول مشنهادشوی که اگه دوسش داشتم پییاز جا-
  

  باشم؟ من مطمئن یعنی -ارسان
  
  ؟ی از چی ولدیببخش-
  

  شه؟ی حست به مهرداد عوض نمگهی دیعنی...  از حست-ارسان
  
  ؟یپرسی سواال رو منی ای چی اصال برایول...  عوض شددمی شادونمینم-
  

  .یلی دلهی به -ارسان
  
از جام بلند شدمو رفتم . رونی از اتاق پرو اومد بیلی آیلی خواستم بگم به چه دلتا

  .رونی بمی از مغازه اومدمویساب کردسمتش و لباسو ح
  
   دستاشو بهم زدو گفتنیاسمی

  
  . سراغ کفشمی خب حاال بر-نیاسمی

  
   وقت؟هی تو ی ذوق مرگ نشیوا-
  
   پرش گفتی که بدجور خورده بود تویاسی
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  .دارمی دوست میلیخب کفش خ...  ادبی ب-نیاسمی

  
  . هانهی نکن که پستونکت تو ماشهیاالن گر.. باشه باشه -
  
 کردم ی براش زبون درازرونوی چشم غره برام اومد که منم  زبونمو آوردم بنیاسمی

 ارسان دمی همون حالت برگشتم طرفش که دیتو. ستادهی کنارم وایکی دمیکه د
 همون حالت نگاش کردم بعد از یچند لحظه تو. کنهی لبخند پهن نگام مهیداره با 

   برگدوندمو گفتممورو ستادموی صاف واعی به خودم اومدمو سرعیسر
  
  .میبر-
  

 شونویی سه تای     خنده ی از پشت سرم صدای خودم با سرعت راه افتادم ولبعدشم
 ای ارسان؟ بی جلوی بود کردی احمق اون چه کاری سنای یا..  حناقیا... دمیشن

 تیاذ...  شدهی بچه خوبگهینه بابا ارسان د...  کنهتتی دستش که اذی اتو دادهیباز 
  .... باشالی خنیهه به هم... کنهینم
  

   )4فصل ( 

  
 یلی خیکفشا.  به کفشاش نگاه کردمستادموی وای مغازه کفش فروشهی یجلو

 کفش هی ی کدومش همرنگ لباسم نبود ولچی که هفی حی داشت ولیقشنگ
   و گفتم یاسی برگشتم سمت نی همی خوشگل داشت برایلی خیبادنجون

  
  .ادیشنگه و به لباستم م قیلیخ... نی اون کفش رو ببیاسی-
  
  ؟یگیکدومو م-نیاسمی

  
  . روشهرهنتی کوچولو مثل پی طرفش گالهی ی که پاشنه بلنده و رویاون..  بابایا-
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  .رهنمهی گالش مثل پایگی راست میوا...  آها-نیاسمی
  

  . همون جور زل زد به کفشبعدشم
  
 بس که راه  پاهام سوراخ شدگهی برو امتحانش کن دای ب؟ییکجا... یهوووووو-

  .رفتم
  
   نه؟ی بدری کوتاه تر از من نبود بهش گواری دگهی بله د-نیاسمی

  
  . برو انقد اون فکو نجنبوناینه ب-
  

 پشت سرمون وارد مغازه نمیلیارسان و آ.  مغازهی به زور هولش دادم توبعدشم
 مغازه بودن که انگار جفتشونوبرق گرفته بود بس که موهاشونو یدوتا پسر تو. شدن

  . کرده بودنخی سخیس
  
 ادی افشونی قپی تدنیبا د...  هاشونم باز بودو چندتا گردنبند گردنشون بودقهی

با ...  تنگ شدهزدی بهزاد که به هوتن میای دلم واسه پس گردنیآخ... هوتن افتادم
 به کنارم نگاه دموی دستم از جا پری زدم که با احساس سوزش توی فکر لبخندنیا

  .کنهی داره با حرص نگام میلی آدمیکردم که د
  
   وجودت هست؟ی به نام مرض تویزی چزمیعز-
  
 به ی دو ساعته با لبخند زل زدی چیبرا..  تو چرای وجود من نه ولی تو-نیلیآ
   دوتا؟نیا

  
حاال ارزش .. نیهم.  هوتن و بهزاد افتادمادی دمی رو ددهی دو تا پدنی ای وقتخب

  ؟ی منو کبود کنی بازوی جورنیداشت که ا
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 فتی نی کسادی لطفا ینیبی رو می کسی به بعد وقتنیاز ا...  بله ارزش داشت-نیلیآ
  . حداقل با چشات قورتش ندهای

  
  . تو رو منی شدیرتیچه غ.. اوه اوه-
  
 اصال گهی پس دادی کارا بدش منی و از ایرتی غیلی نشدم ارسان خیرتیمن غ-نیلیآ

  . کارا نکننیجلوش از ا
  

 لبخند ناخودآگاه برگشتم سمت ارسان و هیبا . ستادیسان وا رفت کنار اربعدشم
 داشتم با لبخند نگاش نطوریهم...  آقا رفتار منم مهمهنی ایپس برا... نگاش کردم

 اخم هیاول ...  نگاهمو حس کردو برگشت طرفمینی که فکر کنم سنگکردمیم
بعد  رنگ تعجب گرفت اش بعد از اون چشمکردی میی صورتش خودنمای روکیکوچ

... دمیدی می جورنی اشوی مشکی بار بود داشتم چشمانیاول...  شدنیانگار چراغون
 بالخره به ی ازش چشم بردارم ولتونستمی چشماش قشنگ شده بود و اصال نمیلیخ

 ی صندلی که رویاسی گرفتمو به ی مشکی لهی بود نگاهمو از اون دوتا تیهر سخت
با تعجب . کردیرده بودو مشکوک نگام م کزی چشماشو ریاسی. نشسته بود نگاه کردم

  نگاش کردمو رفتم جلوترو گفتم
  
   شده؟یزیچ-
  
  . نه-نیاسمی

  
   شد؟ خوشت اومد از کفشت؟یخب چ-
  
   به کفش تو پاش انداختو گفتی نگاهیاسی

  
  .قشنگه..  آره-نیاسمی
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هنوز از مغازه .  جعبه بزارهی کفشو در آوردو به پسره داد تا براش توعی سربعد
   کفش اشاره کردو گفتهی به عی سریلی که آرونی بمی بودمدهوین

  
  . چه نازهنی اون کفش رو ببسنای ی وا-نیلیآ
  

 ی کفش پاشنه بلند صدفهی. دمی اشاره کرده بودو دیلی رو که آیی همون جابرگشتم
  . بودزونی آوزی رری چند تا زنجنشیی از پاخوردوی بزرگ مونی پاپهیبود که کنارش 

  
  .قشنگه یلیآره خ-
  
. ارنی پسرا و گفت براش کفش و بیکی برگشتم طرف عی سریلی حرفم آنی ابا

 داشتم به نطوریهم.  نشست تا کفشو امتحان کنهای از صندلیکی یخودشم رفت رو
  .دمی از گوشم شنیکی نزدیلی خی فاصله ی ارسان و توی که صداکردمی نگاه میلیآ
  

  ؟ی کفش بخریخوای تو نم-ارسان
  

سرخ شدمو .  صورتم قرار دارهی سه چهار سانتی صوتش تودمیش که د طرفبرگشتم
  صورتمو برگردوندم و گفتم

  
  . که به لباس من بخوره و ندارهیاخه رنگ-
  

  ه؟ی مگه لباست چه رنگ-ارسان
  
  ..گل-
  
 هی نی همی اومد سراغم برای خواستم حرفمو کامل کنم دوباره اون حس لجبازتا

  گفتمقدم رفتم عقبو برگشتم طرفشو 
  
  . مغازه ندارهنی هست االن ایبالخره هر رنگ-
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 می از مغازه اومدقهیبالخره بعد از ده دق. یلی برگشتمو رفتم سمت آعی سربعدشم

  .رونیب
  
  .سنای مونهی خب حاال فقط کفش تو م-نیلیآ
  
  . خونهمی برنییایب...  ندارمستادنی وایمنم که اصال نا-
  
  .یدیوکه هنوز کفشتو نخرت...  خونهمی بری چیعنی ا -نیاسمی

  
  .خرمی مامیفردا خودم م...  بابا فردا رو که ازمون نگرفتنیا-
  
  .گهی دمی بخرمی برایب.. ای تنبل شدیلی خسنای -نیاسمی

  
   گفتعی بگم ارسان سریزی خواستم چتا
  

 پس فرداس پس هنوز تا فردا وقت یعروس.. هی بابا حاال چه اجباری ا-ارسان
  .دیدار

  
  . بگمنوی همخوامیمنم دو ساعته م..  بدهرتونی خیهاخ خدا ال-
  
  .ی تو االن از خستگیری نممیباشه بر-نیلیآ
  
  .رمیمی بردارم مگهی قدم دهیباور کن -
  
 با تعجب نی همی برادمی نشنی لب زمزمه کردم ولری زیزی چهی حرفم ارسان نی ابا

 تکون ی سرمنم.  رفتی باال انداختو به سمت خروجیبرگشتم طرفش که شونه ا
  . سمت درمی رفتیاسی و یلیدادمو با آ
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 قای خوشگل دقیلی کفش خهی بود که ی در خروجی جلوقای دقی مغازه کفش فروشهی
 گرفتم می و تصمرمی از بس خسته بودم زورم اومد برم بگیهمرنگ لباسم داشت ول

ه به  زل زدقای ارسان دقدمی درونی برگشتم که برم بیوقت.  بخرمشامیهمون فردا ب
 نگاه من دنی به اون کفشه که با داه نگهی و ندازهی نگاه به من مهیهمون کفشه و 

 من نی به سمت ماشمی داشتیاسی منو می که شدنگیوارد پارک.  برگشت و رفتعیسر
   که ارسان گفتمیرفتیم
  

  ن؟ی اومدنی ا شما با ماش-ارسان
  

  ه گفتم که کنارم بود بشنویاسی که فقط ی طرفشو آروم طوربرگشتم
  
  . خر بهترهمی گفتی هم بودا ولیالبته گار... مینه پس با خر اومد-
  
خودمم خندم گرفته بودو اصال .  منفجر شد از خندهیاسی حرفم تموم شد تا
 و ارسانم با تعجب به ما دوتا نیلیآ.  خودمو نگه دارم و قرمز شده بودمتونستمینم

   خودمو جمع و جور کردمو گفتم ذرههی قهیبالخره بعد از چند دق. کردنینگاه م
  
  .امی رو برسونم میاسیمن برم ... آره-
  

  . خونهمی بعد برمی شام بخورمیخب بر-ارسان
  
  .میای ی مام پشت سرتون منیافتیباشه پس شما راه ب-
  

 خواستی هنوزم از خنده میاسی... نی سمت ماشمی رفتیاسی برگشتمو با عی سربعدشم
 روشن نوی که ماشی بعد در حالمی نشستنی ماشیو تو و باز کردمنیدر ماش. غش کنه

   گفتم یاسی رو به کردمیم
  
  .ی غش کردی جورنی کلمه گفتم اهی ؟یاسی چه خبرته یوا-
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   گفتزدی که نفس نفس می در حالمیاسی
  
  ...یحال گفت.. با... چقدر یدون..ینم... آخه تو ک-نیاسمی

  
  ..ب بهزادو بدم ها جواتونمی که نمیری نمری نفس بگهیباشه حاال -
  

 ی  و آخرسرجلومی راه بودی ساعت تومیحدود ن. می ارسان راه افتادنی سر ماشپشت
 11اوه ساعت ...  و پارک کردمو به ساعتم نگاه کردمنیماش.  فست فود نگه داشتهی

 زی مهی و میهمه با هم به سمت رستوران رفت. می شام بخورمیخواستیبودو ما تازه م
 پرت کردم که ی صندلی خودمو رویخستگاز . می نشستموی کردچهر نفره انتخاب

 ارسان ی رفت روبرونمیلی اومد سمت چپم نشست و ارسانم سمت راستم آعی سریاسی
  .نشست

  
 من ری سفارش دادن به غتزایهمه پ. رهی لحظه بعد گارسون اومد تا سفارش بگچند

 ارسان برگشت  که گارسون رفتنیبه محض ا.  سفارش دادمینی زمبیکه فقط س
  طرفمو گفت

  
  ؟ی سفارش دادینی زمبی چرا فقط س-ارسان

  
   گفتعی سریلی که جواب بدم آنی از اقبل

  
  . دوست دارهینی زمبی سیلی خسنای آخه -نیلیآ
  

 بیچون س..  بخورهگمی دزمی چهی دی خب کنارش بای ولدونمی اونو که م-ارسان
  .شهی تنها که غذا حساب نمینیزم
  
 یبرا..  اشتها ندارمادی زمی جورنی که امیی خستم و وقتایلی االن خ منیدرسته ول-

  .نهیهم
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  ... آها-ارسان
  

 آروم ختموی هام سس رینی زمبی سیمنم رو.  بعد غذاهامونو آوردنقهی دقچند
 دو ،یکی تموم شد تا خواستم ظرفمو بزارم کنار یوقت. آروم شروع کردم به خوردن

ظرفو به .  کارو کردهنی ارسان ادمی برگشتم د. ظرفمی گذاشت توتزای پکهیتا ت
   گفتمدمویسمتش کش

  
  . ندارملیم... یمرس-
  

  .رهیگی رو نمیی جاکی کوچکهی دو تا تنیا... ی دارلی م-ارسان
  
  ...یول-
  

  .ی رو پس بزنیزشته دست کس...  ندارهی ول-ارسان
  

 گازو با نیاول.  هارو برداشتمو شروع کردم به خوردنتزای از پکهی تهی کردمو یپوف
...  خوشمزه بودتزاشی پیلی که گذشت اشتهام باز شد چون خکمی ی زدم ولیلی میب

 امتحان کرده تزاهاشوی اومده بودمو پنجای بود آخه من قبال اینطوری چرا ادونمینم
 دهی نکشقهی به دو دقنی همی نبوده براوشمزه اندازه خنی وقت تا اچی هیبودم ول

  . همشو خوردم
  

 شده ی چدمیبا سر ازش پرس.کنهی داره با لخند نگام مدمیسمت ارسان که د برگشتم
  که گفت

  
  . بخوریخوایاگه م... خورمی نمگهیفقط من د... یچی ه-ارسان

  
 که ی در حالنی همی بود براعی ضاگهی دی بخورم ولخواستی دلم میلی که خنی ابا

 زد ییهویم که ارسان  نه تکون دادی به معنای سرکردمی نگاه متزاشیبا حسرت به پ
 برگشتن و با تعجب نگامون کردن منم نیاسمی و یلی ارسان آیبا خنده .  خندهریز
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بالخره بعد از چند لحظه که خندش .  عالمت سوال بزرگ زل زدم به ارسانهیبا 
  تموم شد گفت

  
   خودتو؟یکنی میچرا اون شکل.. گهی بخور دیخوای خب اگه م-ارسان

  
   کردم؟یمگه چه شکل-
  

  ؟ی کار کردی چیدی نفهمیعنی -ارسان
  
   گفتعی سریلی اومدم جواب بدم آتا
  
   شده؟ی چ-نیلیآ
  

 سفارش نداده بعدش که من ی ولخواستهی متزای خانوم از اول پنی ایچی ه-ارسان
 مال منو بخور خوامی من نمگمی دادم بهش دلش خواست و االن که بهش مکهی تهی

 چه یدونینم... خوامی نه نمگهی متزامیزده به پ نشه با حسرت زل عی که ضانی ایبرا
  . شده بود اون موقعیشکل

  
   زدو گفتی لبخندنیلیآ
  
  . سفارش بدهیخوای خب اگه م-نیلیآ
  
   ؟ی باور کردشونوی ایتو حرفا-
  
   باور نکنم؟یعنی -نیلیآ
  

   زل زده بودم گفتمیلی دست آی تویتزای که بازم با حسرت به پی در حالمنم
  
  .نه-
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   صداش بود گفتی که توی با ته خنده ایلیآ
  
  . هاگهی می اگهی دزی چهرت چی ول-نیلیآ
  
  .گهی منویچهرمم هم.. رمینخ-
  
  .نخور.. یزنی باشه حاال چرا م-نیلیآ
  

 ی کردمو برایپوف.  زد که دلم ضعف رفتتزاشی گاز بزرگ از پهی با اشتها بعدشم
 بازم مشکوک زل زده به دمی د کهیاسی بدتر نشه برگشتم سمت نی که وضعم از انیا

  .منو ارسان
  
   چته امروز؟ی بگشهی میاسی-
  
   باشه؟میزی چدیمگه با... یچی ه-نیاسمی

  
   بهمون؟یزنی کارگاها زل منی مثل ایپس چرا ه-
  
   بهتون؟ -نیاسمی

  
  . به منو ارسانیزنی زل میه.. آره-
  
   گفتزدی میخند کج که لبی از تعجب باال رفت و در حالیاسی ی حرفم ابروهانی ابا
  
   حواست بهش هست؟نقدی ا-نیاسمی

  
   تو؟ حالت خوبه؟یگی می چ؟یبه ک-
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  ...الشیخی ب-نیاسمی
  
اها غذاتو ...  بهت بگم؟خواستمی میچ....ارمیبهتر چون اصال از حرفات سر در نم-

  ؟یتموم کرد
  
   اشاره کردو گفتتزاشی به پنیاسمی

  
  ؟ی چیبرا..  ندارملی مگهی دینه ول-نیاسمی

  
  . که برسونمتمی ما زودتر بریگفتم اگه تموم کرد-
  
  .میبر.. باشه-نیاسمی

  
   گفتنیلی که آمی دو با هم از جامون بلند شدهر
  
  ن؟یریکجا م-نیلیآ
  
  . خونهرمی رو برسونم بعدشم میاسی رمیمن م-
  

  .رسونمی رو میاسی برو من یلی خوب بزار تو با آ-ارسان
  
  .بنمتونیم.... برمشی خودم مگهینه د-
  

   گفتعی که سریاسی سمت برگشتم
  
  .رمی می من خودم با تاکسشهی رات دور مگهی دیای بخوادی تو نمگمی مسنای -نیاسمی

  
  .هی چه حرفنیبرو بابا ا-
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  . همه رات دور بشهنی به خاطر من استمی نیبه خدا راز...  گفتمی نه جد-نیاسمی
  
 دستم اگه یتو امانت.. شمایت م از دستت ناراحی بگگهی کلمه دهی به خدا یاسی-

  . بدمی من جواب بهزادو چادی سرت بیی نکرده بالییخدا
  
   زدو گفتی لبخندیاسی

  
  .ی گلیلی به خدا که خ-نیاسمی

  
  .ی خلیلیخوبه برعکس تو که خ-
  
 بود 30/12حدود ساعت . می رفتی تکون دادو با هم به سمت در خروجی سریاسی

 کردمو رفتم سمت خونه تا برسم خونه ساعت دهای خوابگاه پی جلوی رو یاسیکه 
 شدمو رفتم سمت ادهی پنی پارک کردمو از ماشنگی پارکی تونویماش.  شد45/1

 نه اونقدر که ی ولد بوکی تاریلی همش خاموش بود و خنگی پارکیچراغا. خونه
 هی داخل در انداختمو تا خواستم درو باز کنم دویکل.  بدمصی رو تشخیزینتونم چ

 شدی نمدهی دیچی هیبرگشتم پشت سرمو نگاه کردم ول. دمی از پشت سرم شنییصدا
 دمی ترسیلیخ. شدی مدهی دخوردی که به پشت بوم میی پله های رودی سفزی چهیفقط 

  . داخلدمی رو باز کردمو پره در خونعی سرنی همیبرا
  
 ی؟ وا بود که اونجا نشسته بودی کیعنی...  دادمو آب دهنمو قورت دادمهی در تکبه
   دزد بوده؟یعنی

  
 ی برگشتمو از توعیسر.  ارسان اومدی در خونه ی صدادی حرفم که رسینجای ابه

 در ی تنشه جلودی بلوز شلوار سفهی که ی ارسان در حالدمی نگاه کردم که دیچشم
چراغا هنوزم خاموش بودو تنها چراغ .  مای و زل زده به خونه ستادهیخونش وا

 در ی باز بودو اون جلوخونش اخه در کردیشو معلوم م خودش بود که چهریخونه 
  . بودستادهیخونش وا
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 نیوا ا.  دست از نگاه کردن برداشتو رفت داخل خونشقهی بعد از چند دقبالخره
اصال .. شهی بار افسرده مهی کنهی بار اخم مهی خندهی بار مهی امروز؟ هینجویچرا ا

  معلوم هست چشه؟
  

چراغو که روشن کردم .  انداختمو رفتم سمت اتاقم ندوستن باالی از روی اشونه
.  تخت نشستمی زدمو رفتم طرفشو رویلبخند. دهی تخت من خوابی رویلی آدمید

   صورتش کنار زدم و اروم گفتمی و موهاشو از روکیدستمو بردم نزد
  
  ...خواهر گل من-
  

 شدمو  باال سرش نشستمو موهاشو ناز کردم بعد از جام بلندنطوری لحظه همچند
  .دمی خوابیلیلباسامو در آوردمو مسواکمو زدمو کنار آ

  
  
  

 از دموی کشی اازهیخم.  شدمداری چشمام افتاد از خواب بی که توی با نور آفتابصبح
 11ساعت . گشاد شدی نگاه کردم که چشام مثل چزی میجام بلند شدمو به ساعت رو

  ؟بود و من تا االن خواب بودم؟ مگه من صبح کالس نداشتم
  
 ییهویدرو . یلی از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاق آمویشونی کف دستم زدم به پبا

   گفتدوی از جاش پریلیباز کردم که آ
  
  . اوف باز تو مثل کرگدن اومد داخل-نیلیآ
  
  . کالس داشتمی نکردداریچرا صبح ب... نمیساکت باش بب-
  
  ..یصبح؟ تو که صبح کالس نداشت-نیلیآ
  
   سه شنبه صبح کالس نداشتم؟شهیمن هم.. ای کردیاط ق؟یلی آیگی میچ-
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  .سی خب باهوش خانوم امروز که سه شنبه ن-نیلیآ
  
  پس چند شنبس؟-
  
  . چهارشنبه-نیلیآ
  

   گفتمدموی کشی راحتنفس
  
  . راحت شدالمی بده خرتیاه خدا خ-
  
  .  باهات حرف دارمی خب حاال برو دست و صورتشو بشور که کلیلی خ-نیلیآ
  
بعد ازاون رفتم دوتا قهوه .  و دست و صورتمو شستمییتمو رفتم دستشو نگفیچیه

  .یلی بردم اتاق آکیدرست کردمو با ک
  
   گفتمشستمی تخت کنارش می که روی و در حالیلی آزی می رو گذاشتم روینیس
  
  .یخب من سر تا پا گوشم خواهر-
  
  . کنمی بازم به خاطر حرفام ازت عذرخواهخوامی که منی اول ا-نیلیآ
  
  .من که گفتم فراموشش کردم... ستی نیازین-
  
 اون حرفا از یباور کن  همه ... بخشمی و خودمو نمنمی من فراموش نمکی ول-نیلیآ

  . نداشتهقتی حقچکدومشی بوده و هتی عصبانیرو
  
  ؟ی بگی کرد که باعث شد اونجوری عصباننقدی تورو ایخب چ-
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  .. عمم-نیلیآ
  
   داره؟هی قضنی به ایبطعمت؟ مامان ارسان؟ اون چه ر-
  
 نگی پارکی که منو تو با هم دعوامون شد من زودتر رفته بودم توی اون روز-نیلیآ

 زنگ شی تا اومد بهم سالم کنه گوشرونویمنتظرت بودم که ارسان از خونش اومد ب
 دمی که فهمستادمیمنم کنجکاو شدمو رفتم گوش وا..  رفت داخل خونشعیزد و سر

  ...عممه
  
  خب؟-
  
 به زور زنش خوادی عمم مدمی فهمدمی ارسان شنی که حرفایی تا اونجا-نیلیآ

 یکی و خوامی من زن نمگفتی مزدوی شده بودو همش داد میارسانم که عصبان... بده
 ی کنارو نگزاشتمیدی رو دوست دارم و تا خواست اسم دختر رو بگه تو منو کشگهید

  . بودختهی اعصابم بهم رنقدی انی همیبرا.. هیبفهمم ک
  
  ؟یتو نباش..ت ..از کجا معلوم که اون دختر.. حاال...  طورنیکه ا-
  
 خوب جملمو تونستمی حرف صدام لرزش داشت و نمنی چرا موقع گفتن ادونمینم

  .بگم
  
   زدو گفتی پوزخندنیلیآ
  
 کی کار کوچهی چون اگه بودم ارسان حداقل با ستمی معلومه که  من ن-نیلیآ
 باهام رفتار ی و معمولی عادیلی اون خیه دوسم داره ول بهم نشون بده کتونستیم
  .کنهیم
  
 ذهنشونه پس ی توی داد که چصی از رفتار پسرا تشخشهی وقت نمچیبه هر حال ه-

  .ی باشدواری اموی از دست نددتویتوام بهتره ام



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

588

  
 به شویکی برداشتمو زی می نگفت منم قهوه هامونو از رویچی تکون دادو هی سرنیلیآ

   گرفتمو گفتمیلیسمت آ
  
  .شهی باشه همون می بهش فکرنکن چون سرنوشتت هر چگهی بخور دنوی اایحاالم ب-
  
  ؟یری کفشتو بگی بریخوای تو نمیراست... باشه-نیلیآ
  
 چون بعد از ظهر کالس رمی مشمیچرا االن حاضر م...ی انداختادمی خوب شد یآ-

  .میدار
  
 ازخونه دموی رو پوشیشبی دی لباسا همونعی جام بلند شدمو رفتم سمت اتاقمو سراز

  . دی رفتم سمت همون مرکز خررونویاومدم ب
  

به . شدمو رفتم سمت مغازهادهی پنی پارک کردمو از ماشنگی پارکی تونویماش
 چند لحظه قبل قای منو تموم کرده و دقزی که گفت ساارهیفروشنده گفتم کفشو برام ب

  ... بردهزوی سانی همیی اقاهیمن 
  
 یکی دمی که دنمی سمت ماشرفتمیداشتم م. نگی دوباره رفتم پارکزونی آوی اافهی قبا

 یلی از پشت خی ولنمشی ببتونستمی داده و چون پشتش به من بود نمهی تکنمیبه ماش
 باز کردم که پسره موتی با رنوی که متوجهم بشه در ماشنی ایبرا . برام آشنا بود
  کنه؟ی کار می چنجای انیا...  که ارساننیا ا. برگشت طرفم

  
  . سالم-ارسان

  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا... سالم-
  

  . بخرمنوی اومدم ا-ارسان
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  . رنگو گرفت طرفمدی سفلونی ناهی بعدشم
  
  ه؟ی چنیا-
  

  .نی خودت بب-ارسان
  
 جعبه رو عیسر.  جعبسهی داخلش دمی ازش گرفتمو داخلشو نگاه کردم که دلونوینا

 ی خوشحالی از رویغیج.  همون کفشاسدمیه ددر آوردمو داخلشو نگاه کردم ک
   گفتمدمویکش

  
  ؟ی از کجا گرفتنارویتو ا-
  

  .نجای از هم-ارسان
  
نکنه ....  اومدیی اقاهی شی منو چند لحظه پزی فروشندش به من گفت که سایول-

  ؟یاون تو بود
  

  .قای دق-ارسان
  
   چند بود؟متشیق... یمرس-
  

  .پرسنی نممتشوی رو که قهی هد-ارسان
  
  ه؟یهد-
  

  . از طرف من به توسی هدهی نی آره ا-ارسان
  
  ؟ی خب به چه مناسبتیول-
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   داره؟یاشکال.. ینجوریهم.. یچی ه-ارسان
  
  . اصالسی که خوب نی جورنیخب ا-
  

  . خوبهمیلیاتفاقا خ..  گفتهی ک-ارسان
  
  ...یول-
  

  . کردناتی به جبران اون اذسی هدهی نیاصال ا..  ندارهی ولگهی د-ارسان
  

 دفعه کامال از چشمام نی زدمو نگاش کردم که احساس کردم اون حس ایلبخند
 که سوار ی رومو برگردوندمو کفشارو برداشتمو در حالعی سرنی همیمعلومه برا

   گفتمشدمی منیماش
  
  .خدافظ..  برمدیمن با.. بازم ممنون-
  

 عالمت سوال  عالمههی روشن کردمو راه افتادمو به ارسان که با نوی ماشعی سربعدشم
  ... توجه نکردمکردیتعجب بهم نگاه م

  
 وجودم ی توشتری حس هر لحظه داره بنی شدم؟ چرا ای جورنی خدا من چرا ایوا

 شد؟ چرا اصال من شتری شدتش بکردمی داشتم به ارسان نگاه می چرا وقتکنه؟ینفوذ م
 یلین خ همه سرکش بودمو با ارسانی که ای رو از ارسان قبول کردم؟ منهی هدنیا

 که هی چه؟ی حس چنیام؟ اسم ای همش دارم جلوش کوتاه می چی براکردمیلج م
 نی وداره ذره ذره غرورمو از بدهی مرمیی و تغکنهی ممی جورنیداره منو ا

 ی بنی ای تودی بای تا کشه؟ی می داره چیعنیارسان؟ .. یاونم در برار ک...برهیم
  ....فقط از تو.... خوامی کمک م بازم فقط از خودتای خدا؟ی بمونم؟ تا کیخبر

  
 می تصمنی همی بود پس هنوز وقت داشتم برا15/12ساعت .  ساعتم نگاه کردمبه

 بود آخه دلم براش تای که بیهمون پارک...  خونمونکیگرفتم برم همون پارک نزد
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 ادهی پنیاز ماش. دمی زود رسنی همی خونه بودم براکیچون نزد.  تنگ شده بود
  . پارکشدمو رفتم سمت 

  
 که یی خانم آقاهی ی ذره اونورتر روبروهی دمی که دگشتمی متای چشم دنبال ببا

 بود و داشت ستادهی واکردنی می کالسکش بودو داشتن باهاش بازیبچشون تو
با .  زدمو به طرفش رفتمو از پشت چشماشو گرفتمینیلبخند غمگ. کردینگاشون م

   برداره گفتش چشمایرو دستامو از کردی می که سعی کارم در حالنیا
  
  .رهیگیچشام درد م... ینکن عل-تایب

  
 دی زدو پریغی جدنمی چشماش برداشتم که برگشت طرفمو با دی دستامو از روعیسر

  بغلمو گفت
  
  ... جونسنای سالم -تایب

  
   بغلم فشردمشو گفتیتو
  
  ؟یخوب... زمیسالم عز-
  
   گفترونوی بغلم اومد باز
  
  ...ی مرس-تایب

  
 ی که با هم روی و در حالکتی نمهیو از جام بلند شدمو بردمش سمت  زدمیلبخند

   گفتممیشستی مکتینم
  
  ؟ی چند تا از اون سکه خوشگال جمع کرد؟یکنیخب چه کارا م-
  
   با ذوق گفتتای حرفم بنی ابا
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 عالمه از اون سکه ها بهم هی رفتم خونه عمو ی عالمه  فال فروختم وقتهی روزی د-تایب

  .داد
  
  ؟ی چشماتو گرفتم اسمشو گفتی که وقتهی کی علیراست... زمی عزنیآفر-
  
  .کنهی متی و همش منو اذفروشهی که گل منجاسی ای از پسرایکی-تایب

  
  چرا آخه؟-
  
  .رهیگی و فاالمو ازم مترسونهی همش منو میول... نمدونم-تایب

  
  نجاس؟یخب کجاس االن؟ ا-
  
  .ومدهی چند روزه ن-تایب

  
  .ه اومدم بهم نشونش بده تا خودم دعواش کنمباشه پس دفعه بعد ک-
  
  ن؟ی برنییخوای االن میعنی -تایب

  
  نرم؟-
  
  ن؟ی بعد برنی کنی با من بازکمی اول شهینم..  خب-تایب

  
   زدمو گفتم یلبخند

  
  م؟ی بکنی چه بازیخوایم...زمیچرا نشه عز-
  
  . که منو تاب بدهسی کس نچی هشهیاخه هم... ی تاب باز-تایب
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   گفتمگرفتمی رو متای دست بشدموی که از جام بلند می زدمو در حالینیگ غملبخند

  
  .دمی تابت می االن من هستمو هر چقدر که بخوایول-
  
 ی روتایب.  دنبالش رفتمعیمنم سر.  سمت تابادیی دستمو ول کردو دودوی ذوق خندبا

  . تاب نشستو منم رفتم پشت سرشو شروع کردم به هول دادنش
  
   گفتدویلند خند با ذوق بتایب

  
  .تند تر....  جون تند ترسنای -تایب

  
 اصال خسته تای بی ولدادمی داشتم هولش مقهیچند ق.  ذره تند تر هولش دادمهی منم

 تونستمی نممی دستام درد گرفته بودو از طرفی تاب بخوره ولخواسینشده بازم م
 که دادمیم تابش ی حالی داشت با بنطوریهم. شدی بگم چون ناراحت میزیبهش چ

 با تعجب ستادمویصاف وا. ارسان دمیبرگشتم که د. دمی آشنا شنی صداهی ییهوی
  گفتم

  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا... تو-
  

  .ی اومدم هوا خور-ارسان
  
  ؟ی پارک اومدنیاونوقت چرا ا-
  

   داره؟یاشکال... ینطوری هم-ارسان
  
  .یکنی مبمی بده که تعقیلی خیاشکال که نه ول-
  

  کنم؟ی مبی تعق من-ارسان
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  ...کنمی مبتینه پس من تعق-
  

  ؟یزنی حرفو منی خب ای چی برا-ارسان
  
  . نگمقتوی حقی چیبرا-
  

  ه؟ی چقتی حقیدونی تو چه مقت؟ی حق-ارسان
  
  دونم؟ینم-
  

  ؟یکردی کارا رو نمنی ایدونستیاگه م... یدونی نه نم-ارسان
  
  ؟یقتی چه حق؟ییچه کارا-
  

  ؟یدی واقعا نفهمیعنی -ارسان
  
  دم؟یفهمی رو میزی چدیمگه با-
  

  .... که من دویدیفهمی مدیبا..  آره-ارسان
  

   گفتتای حرفش کامل نشده بود که بهنوز
  
  ؟یدی هولم نمگهی جون چرا دسنای -تایب

  
   و گفتمتای سمت ببرگشتم

  
  .زمی عزدمیاالن هولت م-
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 آروم ردوکی هنوزم دستام درد می ولتای دوباره شروع کردم به هول دادن ببعدشم
 که اومد کنهی دستام درد مدی گرفتم فهمافمی ارسان از قدونمینم. دادمیهولش م

  طرفمو گفت
  

  .دمیمن هولش م.. نی تو بش-ارسان
  

 بود نشستم و به یکی که همون نزدیکتی نمی از خدا خواسته رفتم کنارو رومنم
  . منشیاومد پ خسته شدو تای بقهیبالخره بعد از چند دق.  نگاه کردمتایارسان و ب

  
  . جونسنای ی مرس-تایب

  
  .قابل تو خانوم گلو نداشت-
  
   گفتدوی خندتایب

  
   شوهرتونه؟ه؟ی آقاهه کنی ای راست-تایب

  
 یشوهر؟ ارسان شوهر من باشه؟ وا...  هزاری حرفش ضربان قلبم رفت رونی ابا
 ی جورنیتو چت شده که با حرف بچه ا...  ذره خودتو جمع و جور کنهی سنای
  ؟یشیم
  

   تلنگر بود بهم و از فکر دراودمو گفتمهی حرف هی نیهم
  
  ... آقانیا..  آقانیا... زمینه عز-
  

   بود نگاه کردمو گفتمستادهی سرمو بلند کردمو به ارسان که حاال روبروم وا
  
  . دوست خوبهی... دوستمه-
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   دوباره گفتتای زدو بی حرفم ارسان لبخند کمرنگنی ابا
  
   آقا دوست پسرته؟نی ایعنیجون  سنای.. ی ه-تایب

  
   بغلش کردمو گفتمدمویخند

  
  ؟یدونی رو از کجا مزای جور چنی تو اطونیش-
  
   آوردو گفترونی خودشو از بغلم بتایب

  
  .می ما االن با هم دوست دختر دوست پسرگهیم.. گهی بهم می عل-تایب

  
  . گوششو بکشمنمشوی پسرو ببنیاممم پس الزم شد من حتما ا-
  
  ... کهادی دردش می جورنی ای وا-تایب

  
  .گهی بشه دهی تنبدی پس باکنهی متیخب تورو اذ-
  
   رو پشتش؟ی بزاری دراز داغ کنی هالهی از همون میخوای میعنی-تایب

  
  ؟ی الهی؟ چه م!لهیم-
  
  .خورهی قرقوروت مکنهی داره که اونا رو داغ میی هالهی مهی عمو -تایب

  
   رو پشتت؟زارهی مکنهی داغ ملهیخب مگه عموت م-
  
   بغض کردو گفتتای حرفم بنی ابا
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 هاشو برداشت داغ کرد لهی از میکی بار نتونستم فال بفروشم اون هی...  آره-تایب
  . ردشهنیا... گذاشت رو دستم

  
 بد بودو بدجور یلی خشیسوختگ...  زخم بهم نشون دادهی لباسشو باال زدو نیآست

 یاشک تو.کردی میی بدجور خودنماتای بدی پوست سفیجاش مونده و مخصوصا رو
 ه؟ی جورنی بچه انی چرا سرنوشت اایخدا.. پس عموش معتاده... چشام جمع شد

 اره؟ی پول مواد عموشو در بتا کار کنه دی سن کمش بانی کرده که با ای چه گناهتایب
 چششم ی قطره اشک از گوشه هی قلبم به درد اومدو ؟ی به چه جرم؟یبه چه گناه

  ... شالمیافتاد رو
  
   گفت تای اشکم ارسان اومد جلوترو رو به بدنی دبا
  

  م؟ی کنی بازم با هم بازیخوای مزمی عز-ارسان
  
   دوباره ذوق زده گفتتایب

  
  شه؟ی م-تایب

  
  .امیتوبرو منم االن م..  چرا نشهزمی آره عز-ارسان

  
 .ی بازلی گذاشتو رفت سمت وسای صندلی فالشو روی تکون دادو بسته ی سرتایب

  . ارسان اومد کنارم نشستو آروم دستمو گرفت
  
  گفت؟ی می چیدید-
  

  ... آره متاسفانه-ارسان
  

 گونم سر خورد که ارسان دستشو آورد جلو ی روگهی قطره اشک دهی دموی کشیآه
   گفتکردی که اشکمو پاک میدر حال
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 با یخوای چرا؟ م؟ی کنی چشمارو باروننی ای دوست دارنقدری چرا ا-ارسان

 ی نفر چقدر با هر قطره هی یدونی رو؟ می ک؟ی رو عذاب بدی کردنشون کیبارون
  سنا؟ی یدونی مکشه؟یاشکت عذاب م

  
 از دستاش دستامو گرفته بودو دست یکیبا .  بودمرهی چشماش خی مدت توتمام

 از ی که احساسا کردم حتی باال بود طوریلیضربان قلبم خ...  گونم بودی روگشمید
ناخودآگاه ... حرکاتم دست خودم نبود.... شهیبم معلوم م لباسم ضربان قلیرو

 زدو انگشت ی برقماشچش...  صورتم بودی دستش که رویدستمو گذاشتم رو
 ی حرکتچیمنم  انگار مسخ شده بودمو ه.... دی گونم کشیشتصتشو آروم رو

 تک تک یتو....  کس اونجا نبودچی بودو هستادهیانگار زمان ا...  بکنمتونستمینم
 ادی اسم و فرهیتمام وجودمو داشت ... کردمی بدنم اون حسو احساس میوالسل
 فاصه گرفته ای دننیکر شده بودمو انگار از ا... دمیشنی نمیول...  اسمهی.... زدیم

 رو ی اسم حسدمیشنینم..  بال رو سرم آوردهنی رو که ای اسم کسدمیشنینم... بودم
  .. .دمیشنینم....  وقته بهش دچار شدمیلیکه خ

  
 حرکت انگار تلنگر بود برام که به هی نی به دستم وارد کرد و همی فشار آرومارسان

 کار یمن داشتم چ.... چشامی اومد جلونیلیصورت آ...  زمان برگردمنیا
 برداشتم فموی از جام بلند شدمو کعی سرکردم؟ی مانتی داشتم به خواهرم خکردم؟یم

 رفتم سمت عی بگم سریزین که چیون امنم بد. که ارسان با تعجب بهم نگاه کرد
   گفتومدی که ارسانم از جاش بلند شدو اومد همونطور که دنبالم منمیماش

  
  ؟یری کجا مسنای سنا؟ی -ارسان

  
 نویدر ماش. رفتمی منی بگم فقط با سرعت به سمت ماشیزی که چنی من بدون ایول

  . شددهی دستم از پشت کشنمی لحظه که خواستم بشنی آخریباز کردمو تو
  

  ؟یریکجا م... نمی ببستای وا-ارسان
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   حوصله بهش نگاه کردمو گفتمیب
  
   داره؟یاشکال...  برم خونهخوامیم-
  

  ؟ی شدی جورنی اهوی چرا ؟ی خوبسنای -ارسان
  
   شدم؟یچه جور-
  

  ...االن.. تو االن-ارسان
  
  کردم؟ی می االن داشتم چه غلط؟یاالن چ-
  

  ؟ی خوب؟یگی می چسنای -ارسان
  
  . برم خونهخوامیحاالم دستمو ول کن م... شمی نمنیتر از ابه-
  

 عی آروم دستمو ول کرد منم سریلی چند لحظه با بهت نگام کرد بعد خارسان
 گازو با سرعت از ی روشن کردمو پامو گذاشتم رونویبرگشتمو سوار شدمو ماش

 که فقط با بهت داشت نگام دمشی دنهیی آیکنارش گذشتم و لحظه آخر از تو
  .کردیم
  

درو که باز کردم .  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنیازماش.  رفتم سمت خونهمیمستق
 دمیدرو بستمو رفتم سمت آشپزخونه که د.  خوردمینی به بینی زمبی کوکو سیبو
  .کنهی می داره آشپزیلیآ
  
  .سالم-
  
   من به سمتم برگشتو گفتی صدابا
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  ؟ی اومدیک.. سالم..  ا-نیلیآ
  
  ؟یکنی می آشپزی داری شدیار کهیچ... االن-
  
 ی زنگ زدم به مهرنی همی گردن توه برای گفتم هر روز زحمت آشپزگهی د-نیلیآ

تا تو ..  بعدشم چون ساده بود زود دست به کار شدمدمیو دستور کوکو رو ازش پرس
   گفتیلی تکون دادمو تا خواستم برم آیسر.  غذا هم حاضرهیاریلباساتو درب

  
  ؟یدیخر کفش ی راست-نیلیآ
  

  . جا گذاشته بودمشوننی کفشا افتادم که تو ماشادی تازه
  
  . جا گذاشتمنی تو ماشیآره ول-
  
  .گهی دارشی خب برو ب-نیلیآ
  
  .االن حوصله ندارم-
  
 تویچی که من های بعدشم با لباست بپوش باری حوصله ندارم؟ برو بی چیعنی -نیلیآ

  .هی چه شکلدمیند
  
 تا کفشامو از رونی از خونه رفتم بی حوصلگی با بنیم هی دلشو بشکنم براخواستمینم
 باز شدو نگیکفشامو برداشتمو تا خواستم درو ببندم در پارک.  بردارمنی ماشیتو

 هی با نشویاونم ماش.  و قفل کردمنیمنم درو بستمو در ماش. ارسان وارد خونه شد
  ...  شد و بهم نگاه کردادهی پنیفرمون پارک کردو از ماش

  
 ی ولگرفتمی فاصله مای دننیدوباره داشتم از ا...  نگاهش دوباره مسخ شدمندی دبا
 دارم ی از چدونستمیخودمم نم...  سمت خونهدمیی به خودم اومدمو دوعی سریلیخ

 نوی اخواستم؟ی نمنوی مگه من همکردم؟ی داشتم فرار می چی اصال براکنم؟یفرار م
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 فرار دمشیفهمی که داشتم م حاالا پس چره؟ی حسم چنی که بدونم اخواستمینم
   چشمم؟ی جلوادی مدام میلی آی چرا چهره ؟ی چی براکردم؟یم
  

با .  ذهنم بود در خونه رو باز کردمو رفتم داخلی که توی همه سوالنی از اخسته
   گفترونوی قاشق به دست از آشپزخونه اومد بنیلی در آیصدا

  
   تو؟یی کجا-نیلیآ
  
  .کردینم کار نی ماشریدزگ... یچیه.. یه-
  
  .می بعد ناهار بخورنمی برو لباستو بپوش ببایخب ب...  آها-نیلیآ
  

 لباسمو از گوشه اتاقم لونیلباسامو در آوردمو نا.  تکون دادمو رفتم سمت اتاقمیسر
لباسامو در آوردمو لباسو .  تختی درش آوردمو گذاشتم رولونشیبرداشتمو از نا

 یکفشا. جعبش درش آوردم تا بپوشمش ی تخت نشستمو کفشارو از تویرو. دمیپوش
 بند داشت که هی هاشو کار شده بودو هروش ساده بودو فقط کنار...  بودی نازیلیخ

 کفشارو پام کردم و عیسر...  و درست همرنگ لباسم بودشدیشل دور پا بسته م
  ... اندازم بودقای زدم چون دقیلبخند

  
 کفشا قدم   بلند تر شده نیا اب.  نگاه کردمنهیی آی جام بلند شدمو خودمو تواز

 ی رهیگ. دادی چهرمو بازترو شاد تر نشون میلی خومدوی بهم میلیلباسم خ... بود
 جادی رنگ لباسام و موهام انی بیتضاد جالب. ختمشونیموهامو باز کردمو دورمو ر

  .ومدی به چشم میلیشد که خ
  

  . برگشتم سمتشیلی آی که با صداکردی نگاه منهیی آی داشتم خودمو تونطوریهم
  
  ....ییییییییییییی ه-نیلیآ
  
   شده؟یچ-
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   لباسته؟نی ا-نیلیآ
  
   بده؟یلیخ... آره-
  
  ...یشوری بیلی خ-نیلیآ
  
   باال انداختمو گفتمیی تعجب ابروبا
  
  چرا آخه؟-
  
  . لباست قشنگهیلی خ-نیلیآ
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  ...یمرس-
  

   زدو گفتی لبخنداونم
  
  ...ی شدای پرنی ع-نیلیآ
  
   کردمو گفتمرونشی خنده از اتاق ببا
  
  .ی احساسی حرفانی ایبرو ناهارو حاضر کن به جا-
  

 و خنده ناهارمونو ی شوخی با کلزوی لباسمو در آوردمو رفتم سرمعی سرمنم
  . می چون عصر کالس داشتمی تا استراحت کنمیبعد ازاونم رفت. میخورد
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 دارشی بمیلنی شدمو آداری خواب ب ازمی زنگ آالرم گوشی بودو که با صدا4ساعت
 می رفتموی ساعت از خونه راه افتادمیبالخره بعد از ن.  دانشگاهمیکردم تا بر

  ...دانشگاه
  

وارد کالس که .  سمت کالسمونمی رفتیلی پارک کردمو با آنگی پارکی تونویماش
 دموی رو کشیلی دست آنی همیبرا.  آخر نشسته بودفی که رددمی دنویشدم نوش

  .مش همون سمتبرد
  
  .سالم خانوم-
  

  ؟یخوب...  سالم-نینوش
  
  ن؟یشما چطور... یمرس-
  

  .منم خوبم-نینوش
  

   انداختو گفتیلی به آی با تعجب نگاهبعد
  

  ؟یکنی نمی معرف-نینوش
  
   دراز کردو گفتنی دستشو به سمت نوشعی سریلی خواستم حرف بزنم آتا
  
  .سنایخواهر ...  هستمنیلی آ-نیلیآ
  

   زدو گفتیهاش دست دادو لبخند بانمینوش
  

  . خوشبختم-نینوش
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 عی سرنی که نوشمی نشستی صندلی کنار من رومیلنی و آنی از اون من کنار نوشبعد
  برگشت طرفمو آروم گفت

  
  .خونهی درس منجای خواهرتم همی نگفته بود-نینوش

  
  خواهرم؟-
  

  .گمی و منیلیآ... گهی آره د-نینوش
  
  .میمونی مثل خواهر ممیکی بهم نزدیلی چون خیه ول دوستمیلیدر اصل آ... آها-
  

   باال انداختو گفتیی ابرونینوش
  

  . از اون لحاظ-نینوش
  

 نی چون امی ساکت باشمی استاد وارد کالس شدو مام مجبور شدگهی دبعدشم
 به ی جرئت نداشت حتی بود که از بس بداخالق بود کسیکالسمون با استاد موحد

  . که حرف بزنهنیبرسه به ا نگاه کنه چه شیبقل دست
  

 که استاد نی بود دو ساعت کالس تموم شد که به محض ای به هر جون کندنبالخره
 به بدنم یمنم کش و قوس. دنی کشقی نفس عمهی بچه ها ی همه رونیاز کالس رفت ب

   گفتمزاشتمی مفمی کیدادمو از جام بلند شدمو همونطور که کتابامو تو
  
 داره از سرم کنمیبه خدا االن احساس م.... زنهی م حرفی موحدنیاوف چقد ا-

  .شهیدود بلند م
  

  . وراجهیلیواقعا که خ... یگی راست م-نینوش
  
  .ی زکگهی فکش گرم بشه به وراج میوقت...  وراج؟ وراج فقط ماله اولشه-نیلیآ
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   زدمو رو به جفتشون گفتمیلبخند

  
  م؟ی بعد برمی بخوریزی چهی ای ترمی برنیحاال موافق-
  

 بد ای تری دانشگاه آخه قهوه هاکی شاپ نزدی کافنی هممی چرا؟ برای تر-نینوش
  .مزس

  
  .میبر.. باشه-
  
 محوطه یتو. می اومدرونی از جاشون بلند شدنو با هم از کالس بنمی و نوشنیلیآ

 مزاحم سرو ی شمسائنای که باز سنگی سمت پارکمیرفتی ممی و داشتمیدانشگاه بود
  .  شددایکلش پ

  
  . رو هم به گروهتون اضافه شدهگمی دیکی نمیبیم..  به به خانم فرهمند-انیس
  

   کردمو گفتمیپوف
  
   شما؟ی داری مشکل؟ی چیک.. آره-
  
 یکی یکی دانشگاه متاسفم که دارن نی ای دانشجو های برای من که نه ول-نایس
  . تونی عشنیم
  

 بازشون کردمو زل وهی چشمامو بستم بعد هی که آرامشمو حفظ کنم چند ثاننی ایبرا
   و گفتمنای سی آبی چشمایزدم تو

  
  ؟ی ندونیکی همه رو با خودت شهیم-
  
  . خاص بودمو هستمشهی چون من همستی من ننی عکسیچی خب اون که ه-نایس
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   زدمو گفتمیپوزخند

  
  . خاص بودنتو کل دانشگاه نفهمننی شبه اهیپس مواظب باشه -
  
  .ی نداری مدرکچی تو ه-نایس
  
  .یزدی حرفو منی هموی به خودت مطمئن بودنقدی اشمی پیادفعه ه-
  
 خانوم کوچولو چون بدجور تو ی مواظب خودت باشدی توام بایباشه قبول ول-نایس

  .نختم
  
  .طال که پاکه چه حاجتش به خاکه... خب باش-
  
  ..ی بدلی طال نه طالی مگی خودت دار-نایس
  

 دستمو یلیابشو بدم که آخواستم برم دنبالشو جو.  رفتدوی راهشو کشبعدشم
   نگران گفتی با چهره دویکش

  
  . تورو خدا ولش کنسنای -نیلیآ
  
   گفتمدمویی هم سای حرص دندونامو رواز
  
   آشغال؟ی پسره گفتی می چیدیمگه ند-
  
  . شر درست نکن توروخدامی برای بی ولدمی شنزمی چرا عز-نیلیآ
  
  ...یلیآ-
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  .می برای بیلی جون آ-نیلیآ
  

 نگاه کردمو کردی که داشت با دوستش صحبت منای سهی گهی بار دهیدادمو  تکون یسر
 یچی تمام مدت ساکت بودو هنمینوش. نگی سمت پارکمی رفتنی و نوشیلیبا آ

 شاپ ی کافیجلو.  با ما اومدنی همی بود برااوردهی ننی ماشنیچون نوش. گفتینم
 موی آروم انتخاب کردیا جهی ی توزی مهی. می شدادهی پنیپارک کردمو با هم از ماش

 یچی همچنان ساکت بودو هنمینوش. می سفارش دادکی و هممون قهوه با کمینشست
   بود زدمو گفتمزی می آروم به دستش که رونی همی برافتینمگ

  
  ؟ییکجا... نوش نوش-
  
   به سمتم برگشتو گفتنی من نوشی صدابا
  

  .نجای ها؟ هم-نینوش
  
  ؟یگی نمیچی هی تو فکرهیچ-
  

  . پسرمنی تو فکر ا-نینوش
  
  ؟یک-
  

  .گهی دکردی که داشت باهات دعوا منی هم-نینوش
  
  .هی اون روانالشیخیب... آها-
  

   با شما؟هی بپرسم مشکلش چشهی مستی نی اگه فوضول-نینوش
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 یلی داده بود به آری مدت گهی پسره نیراستش ا....  حتماه؟ی چه حرفنیا-
 جور نی از اکنمویبهت ترحم م من دارم گفتی بهش شماره بده و مخواستیم

  ....حرفا
  

   وسط حرفمو گفتدی پرعی سرنینوش
  

  فتش؟ی خود شنقدی انیعی واقعا؟ -نینوش
  
 ی و تویلی آی بار آبروهی گفتمیداشتم م... ی از اونچه که فکرشو بکنشتریب-

 می اتو از هم بودهی شدم و خالصه هر کدوممون دنبال ریدانشگاه برد منم باهاش درگ
  . آوردمری اتو ازش گهیخره من که بال

  
  ؟ی ک؟یی چه  اتو-نیلیآ
  
   گفتممی تنها شدیوقت.  خواستم بگم قهوه هامونو آوردن منم سکوت کردمتا
  
اول از همه رفتم پشت .  زدمی چرخهی دانشگاه ی صبح بعد کالس رفتم توروزید-

 هیه با  که دارنای سدمی که گوش کردم فهمکمی... دمی صحبت شنیساختمون که صدا
  . باردارهنای دختره از سدمی که گذشت از حرفاشون فهمکمی... زنهیدختره حرف م

  
  ؟ییییییییی چ-نیلیآ
  
  . حاملسنای چته؟ گفتم دختره از سسیا ه-
  

   خب؟-نینوش
  
  .گهیخب نداره د-
  

   رو؟هی قضنی ایدی تو فهمدونهی منای که سنهیمنظورم ا-نینوش
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  . متوجهم شدعی اونم  سریکی پالستوانی لی رو برم پام رفتخواستمی میآره وقت-
  
  ؟یگی نصفه نصفه میچرا ه.. گهی کن دفی درست تعرسنای ی وا-نیلیآ
  
 یزی چی پول داد که به کسشنهادی من بهم پدنی با درونوی اومد بیچیه...  بابایا-

  .دهی ترسیلیمعلوم بود خ....  وقتهینگم 
  

 کارش ی اگه حراست بفهمه چیدونیم.. . که زدهی گندنی بترسه با ادمی با-نینوش
  کنه؟یم
  
  .ارهیآره پدرشو در م-
  

  .دای مواظب خودتون باشیلی خدی به بعد بانی از انمیلی تو و آ-نینوش
  
  چطور؟-
  

 اتو از هی مساله حتما دنبال نی خطرناکه با وجود ایلی آدم خنیبه نظر من ا-نینوش
  . بزنهگهی کار دهیبه  ممکنه دست ارهی بری گیزیشماست و اگه نتونه چ

  
  ؟ی مثال چه کار-نیلیآ
  

  .ی اگهی      دزی هر چای بکنه تتونی بخواد اذدی که شانی مثال ا-نینوش
  
 پسره نی چون اصال ادی موضوع حرف نزننی در مورد اگهیحاال د.... جرئتشو نداره-

  .ارزششو نداره
  
حدود ساعت . ن تکون دادنو مشغول خوردن قهوه هاشون شدی سرنمی و نوشنیلیآ
 ابونی خی تومی زود بود رفتیلی چون خی ولمی اومدرونی شاپ بی بود که از کاف7
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ساعت .  خونهمی رفتموی کردادشی خونشون پی جلونوی بعد از اون نوشمی زدی دورهی
 می رفتموی شدادهی پنی پارک کردمو از ماشنویماش.  خونهمیدی که رسودی 30/10

   ارسان انداختو گفتنی به ماشی نگاهیلیآ. سمت خونه
  
  . که ارسان خونسنی مثل ا-نیلیآ
  

   آوردم گفتمی در مفمی کی خونه رو از تویدای که کلی در حالمنم
  
  ؟ی کارش دارهیچ-
  
  . گفتمی طورنی نه هم-نیلیآ
  

 ی مبل جلویلباسامو در آوردمو رو.  داخلمی رفتیلی خونه رو باز کردمو با آدر
 رفتی که داشت میلی رو به اکردمی که روشنش می در حالدموی دراز کشونیزیتلو

  آشپزخونه گفتم
  
  ؟یاری برام موهی ذره مهی یلیآ-
  
  . باشه-نیلیآ
  

 من گذاشت و خودشم ی جلوشویکی اومدو وهی با دوتا ظرف میلی بعد آقهی دقچند
   من نشستو گفتی مبل کناریرفت رو

  
   نداره؟لمی ف-نیلیآ
  
  ...نه-
  
  ؟یکاری ب ازمی کنی اه پس چ-نیلیآ
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

611

  .دونمینم-
  
  .رمی بگلمی برم از ارسان ف-نیلیآ
  
  .الیخینه ب-
  
   چرا؟-نیلیآ
  
  . کهنی الی به دلرایز-
  
چند .می شدی وی مزخرف تی برنامه هادنی نگفتو با هم مشغول دیچی هگهی دیلیآ

 نی همی باشم براکاری بی جورنی امیتونی نداره و نمدهی فادمی که گذشت دقهیدق
  گفتم

  
  .ری ازش بگیزی چیلمی فهی پاشو برو رمیگی حرفمو پس میلیآ-
  
چند .  از جاش بلند شدو رفت خونه ارسانعی ذوق مرگ شده بود سری که کلنمیلیآ

  . اومدی خالی با دستایلی بعد آقهیدق
  
   شد؟ نداد؟یچ-
  
  .نینی من ببی خونه نیای بنی نه گفت پاش-نیلیآ
  
  م؟ینی خودمون ببیونه  ما خیخب بگو کفاره داره بد... سیاه خس-
  
  . اونجامییای گفت بگهی ددونمی من نم-نیلیآ
  
  .ی توام از خدا خواسته قبول کردیآخ-
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   گفتمشدمی که با حرص از جام بلند می نگفت منم در حالیچی زدو هی لبخندیلیآ
  
  . که بهترهیکاری القل از بمیبر... گهی دمی کنیچ-
  
 به در زدن ازی ننی همیونش باز بود برادر خ.  ارسانی سمت خونه می رفتیلی آبا

 ی نشسته و داره توی وی تی ارسان جلومیدی دمیوارد سالن که شد. نداشت
   ما به سمتون برگشتو گفتی پای که با صداگردهی میزی چهی دنبال زشی میکشوها

  
  ن؟یا اومد-ارسان

  
  ...میرونینه هنوز ب-
  
 که اصال به نیمنم بدون ا. رفت گشگونمی که کنارم بود آروم نیلی حرفم آنی ابا

 لموی ارسان فقهیبالخره بعد از ده دق.  مبل نشستمی رفتم روارمی خودم بیرو
 تخمه ها دنیبا د. گذاشتو خودش رفت آشپزخونه با دوتا ظرف بزرگ تخمه برگشت

 نی به اگهیارسانم که د. شستم از ظرف هارو از دستش گرفتمو نیکی دمی پرعیسر
بالخره بعد از .....  تکون دادو رفت نشستیده بود با لبخند سر من عادت کریکارا

  .... شروع شدلمی فغی تبلقهیدو دق
  
 نجای ترسناک نباشه که من همادی خدا حاال زای....  ترسناکهدمی فهملمی فتراژی تاز

 ترسناک یلی خگهی دی وقتی ترسناک دوست داشتم وللمی فیلیخ....کنمایغش م
 ی کار کنم؟ جلوی باشه من چی جورنی انمیحاال اگه ا... تمرفی تا مرز سکته مشدیم

اوفففففففف پس امشب سکته رو .... م عکس العمل نشون بدادی زتونمیارسانم نم
  ....زدمو خالص

  
 راحت نشسته و داره ی عادیلی  خدمی کردم که دیلی به آی چشم نگاهی گوشه از
 ی ها ولترسهی مزای جور چنیز ا ای چنی عشهیهم... مرده شوریا... کنهی نگاه ملمیف

 انگار کنهی نگاه ملمشوی پاهاشو رو هم انداخته داره فنیهمچ... االن انگار نه انگار
  ...لم ترسناکی فی براش گذاشتن به جای هندلمیف
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 ساعت اول مین.  نگاه کردملموی فدموی کشقی نفس عمهی امی که به خودم بنی ایبرا

 هی....  بودی از اون به بعد چگهی دی گذشت ولی عادیلی نداشت و خیچی که هلمیف
 صحنه نی ادنیبا د.  دختره و درشون آوردی چشمایجاش بود پسره دستشو کرد تو

   صورتم گرفتم که ارسان گفتی جلوو مبل و برداشتمی از کوسنایکی دموی کشیغیج
  

  .نی بشنجای اای بیترسی اگه م-ارسان
  

 مبل ی آخه اونا روکنهی اشاره میلیخودشو آ داره به کنار دمی نگاه کردم که دبهش
  .  و ارسان نشسته بودنیلی بودو کناره ها آیسه نفره نشسته بودن که وسطش خال

  
  .نجای اای ب-نیلیآ
  
 کوسن هنوز دستم ی مبل و وسطشون نشستم ولی رودمی پرعی سریلی حرف آنی ابا

 چشم دخترا  داشت همشی چندش آور بودو پسره که نقش اصلیلی خلمشیف. بود
 پسره نشون دادن که مادرشو کشته بودو ی جا از بچگهی.... خوردی ماوردویرو در م

 باال خواستمی می واقعینا به معیعنی یوا..... با خونش کلوچه درست کرده بود
  ... گهی دارمیب

  
 صورتم گرفتم و ی دستم کوسنو جلوهی با عی صحنه وحشتناک اومد که سرهی دوباره
چشمامو بسته بودمو داشتم لبامو .  مبل بود مشت کردمیه کنارم رو کگممیدستم د

 دستم احساس کردم و حس آرامش ی روی دستی گرماییهوی که دادمیبهم فشار م
  .  بهم دست دادیبیعج

  
 ارسان دستمو گرفته دمی چشم نگاه کردم که دی چشمامو باز کردمو از گوشه آروم

 بزرگ و مردونش قفل ی دستاونینگشتامو م و اکنهیو داره آروم آروم مشتمو باز م
 جمعش کردمو کوسنو از عی لبم که سری لبخند اومد روهیناخودآگاه ... کنهیم

 خواستی چرا اصال دلم نمدونمینم....  نگاه کردملموی صورتم آوردم کنارو فیجلو
 آرامشو شهی همخواستمیم...  آرامشو از دست بدمنی اخواستمینم.... دستامو ول کنه
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 لمی برام تر سناک نبودو ارسان تا آخر فلمی فادی زگهید... شهیهم... شته باشمدا
 یعنی....  نگفت منم اصال مخالفت نکردمیچی دستش نگه داشتو هیدستمو تو

 توانشو نداشتم که بگم دستمو ول خواستمیاگرم م...  که مخالفت کنمخواستمینم
  ....کنه

  
 آروم دستمو ول کردو کنترل یلیسان خار.  تموم شدلمی بود که ف1 ساعت یحدودا
   گفتکردی خاموش مونویزی که تلوی برداشتو در حالزی میو از رو

  
   خب چطور بود؟-ارسان

  
  . چندش آور و تر سناک بودیلی خی خوب بود ول-نیلیآ
  
  . هایدی نترسادی که تو زنی مثل ایول-
  
  .زمی عزارمی دربی بازی که کولستمی مثل تو نی چرا بابا ول-نیلیآ
  
 گرفتمی رو میلی آی بازوشدموی که از جام بلند می زدمو در حالی حرص لبخندبا

  گفتم
  
  . خونه که باهات کار دارممی حاال پاشو برزمیا باشه عز-
  

   با لبخند گفتارسان
  

  . حاالنی بود-ارسان
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  . وقتهری دمیری مگهینه د-
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 از جاش دموی رو کشیلی آی بازوعیسر نگفت منم یچی تکون دادو هی سرارسان
 خودمون ی وارد خونه می تا خواسترونوی بمی ارسان اومدیاز خونه . بلندش کردم 

   بود گفت ستادهی در خونش وای ارسان که جلومیبش
  

  .میری فردا شب با هم می برای راست-ارسان
  
  .می هم بریاسی دنبال دی آخه بامیرینه خب ما خودمون م-
  

 پس منتظر ستی نی کسهی خالنمی بعدشم من ماشستنیما آدرس و بلد ن نه ش-ارسان
  .یاسی دنبال میری با هم منیباش

  
 نی همی تا بنا گوشش بازه براششی ندمی که دیلی تکون دادمو برگشتم سمت آیسر

 رفتم عیخودمم سر.  کوچولو از بازوش گرفتمو هولش دادم داخل خونهشگونی نهی
 لبخند محو به در هی با نهی که دست به سدمی ارسانو دداخلو تا خواستم در ببندم

  . زدمو درو بستمی لبخندنم مکردی داده بود داشت مارو نگاه مهیخونش تک
  

  .میدی خواب2 خنده بالخره ساعت ی شوخی شب بعد از کلاون
  

 رو تخت خی چشمامو باز کردمو سعی شکمم سری رویزی چهی ی با احساس سردصبح
  .کنهی و داره بدجنس نگام مستادهی روبروم واخی لونی با نایلی آدمینشستم که د

  
  ن؟ی مردم آزرنقدی بدونم تو بهزاد چرا اخوامی من مییخدا-
  
  .پاشو لنگ ظهره.... مییچون مثل تو-نیلیآ
  
 دارمی منو بی الکی پس واسه چمی کار کنم؟ امروز که کالس نداریخب پاشم چ-
  ؟یکنیم
  
  . خب گشنمه-نیلیآ
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   درست کنه؟ری نبود لقمه بزاره دهنت و واست شیکس... ی مامانیآخ-
  
  .می نداریچی هنوز ناهار ه1ساعت ...  پاشو خودتو لوس نکن-نیلیآ
  
  گه؟ی کنم دی فقط برات آشپزی کردداری منو بیعنی-
  
  .ی نداری اگهی دتی کار خاصنی از اریخب تو که غ...  آره-نیلیآ
  

  فتم گومدمی منیی تخت پای که از روی حالدر
  
  .ی خودتتی خاصیب-
  
  ؟یتی خاصی مگه من گفتم تو ب-نیلیآ
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
  . من گفتینه پس عمه -
  

 ناهار یبعد از اون رفتم آشپزخونه و برا. یی از کنارش رد شدمو رفتم دستشوبعدشم
  . حولمو برداشتم تا برم حموممی که ناهارمونو خوردنیبعد از ا. املت درست کردم

  
 ی برا4 ساعت دمی درونی از حموم اومدم بیوقت. دیاعت حموم طول کش سکی

 تا موهامو خشک کنم و کم کم حاضر شم چون اون طور دمی لباس پوشعی سرنیهم
 سوم سشوارم یاز کشو. می برمیخواستی م7 گفته بود ما ساعتیلیکه ارسان به آ

 زدمو یلبخند. ود بته ارسان افتادم که اون دفعه سشوارمو برداشادیبرداشتم که 
 که کارم تموم شد داشتم قهیبعد از ده دق. شروع کردم به خشک کردن موهام

   اومدو گفتیلی که آکردمیموهامو شونه م
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  .ی موهامو فر کنیای مرمی دوش بگهی من برم سنای -نیلیآ
  
  . فر کنم براتای برو بعی حموم؟ باشه سریاوووو تو هنوز نرفت-
  
 حموم منم از فرصت استفاده کردمو موهامو اتو کردم  تکون دادو رفتی سرنیلیآ

 ی وقتنی همی من فر بود برای موهاشهی اخه همومدی بهم میلی صاف خیچون مو
 از گهی دنمیلیکارم که تموم شد آ. کردی مریی تغیکمی چهرم شدیلخت و صاف م
  . موهاشو خشک کردو اومد اتاق منعیسر. حموم در اومد

  
  . شد کارت تمومسنای -نیلیآ
  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  .نی بشایآره ب-
  

 توالتم نشست منم اول موهاشو فرق کج کدم بعد موهاشو فر زی می صندلی رواومد
  . کردم

  
 ی که روی کرمو در حالیپوف.  چقدر گذشته بود که فر موهاش تموم شددونمینم

   گفتمشستمیتخت م
  
  . بالخره تموم شدیوا-
  

 ساعت چشام چهار تا دنی ساعت چنده که با دنمی که بب برداشتمزی می از رومویگوش
 از جام عی سرنی همی کار نکرده بودم براچی بودو من هنوز ه30/5ساعت ... شد

  بلند شدمو گفتم
  
  . کار نکردمچی پاشو که هیلیآ-
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 نهیی آی و به خودم توی صندلی نشستم روعی بلند شد که سری صندلی از رونیلیآ
  .نگاه کردم

  
   موهاتو؟ی کار کنی چیخوای م-نیلیآ
  
   کار کنم؟یبه نظرت چ.... دونمینم-
  
  . بهتر بودیکردی اگه فر مدی شا-نیلیآ
  
   باز؟هی فر کردنم چگهی موهام فر هست دشهینه بابا من هم-
  
بالخره .  ندوستن باال انداختو رفت اتاق خودش تا حاضر بشهی از روی شونه انیلیآ

 دست به کار عیسر.  ببافمزی رکهی تکهیموهامو ت گرفتم می تصمقهیبعد از چند دق
 خوشگل یلیخ.  نگاه کردمنهیی آی که کارم تموم شد خودمو تونیبعد ازا. شدم

 طرفه کردمو از همون طرف کی امو تمام موهنی همیشده بود فقط ساده بود برا
 گل رز بودو هیگلش شب.  لباسم باهاش بودو زدم به سرمدی رو که موقع خریگل سر

  .  جنس خود پارچه لباسم بوداز
  

 موهام یلیآخه خ. شدمی نگاه کردم داشتم ذوق مرگ منهیی آی که توخودمو
 یلی که خزمی ری بودو بافتاختهی طرف روش شونم رهیخوشگل شده بودو همش از 

 شی تا آرادمی لباسمو پوشعی سرنی همی بود برا30/6ساعت. خوشگلش کرده بود
  .کنم

  
 خط هی چشمام ریز.  پشت پلکام زدمی گل بههی ذره ساهی  کرم پودر زدموصورتمو

کارم که تموم شد تا .  زدمی رژ گل بههی ذره رژ گونه با هی دمویچشم نازک کش
 خوشگل شده یلیخ.  اتاقمی حاضر و آماده اومد تویلیخواستم از جام بلند شم آ

 چون مدوی بهش میلی فرم خیمو خوب اندامشو قاب گرفته بودو یلیبودو لباسش خ
   زدمو گفتمیلبخند.  موهاش لخت بودشهی بر عکس من همیلیآ
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

619

  .ی خوشگل شدیلیخ-
  
  ... توی نه به خوشگل-نیلیآ
  
  . نکردمیمن که کار-
  
  .یآره فقط مثل پرنسسا شد-نیلیآ
  

   گفتیلی که آدمیخند
  
  . حاضر شو که ارسان دم در منتظره هاعی سری باز کنشتوی که ننی ای به جا-نیلیآ
  
  .امیتو برو منم االن م...هباش-
  
 کفشامو عیمنم سر. رونی رفت بدوی پالتوشو پوشعی از خدا خواسته سرنمیلیآ

 فی با کی شال گل بههی. دمی کمدم در آوردم و پوشی قرمزمو از توی پالتودمویپوش
درو که . رونی گذاشتم توشو از خونه اومدم بشوی لوازم آراعیقرمزمم برداشتمو سر

 لباسمو باال گرفتمو رفتم سمت ن دامنی همیتو راهرو نبود برا یباز کردم کس
در عقبو باز کردمو نشستم که ارسان .  نشسته بودنی ماشیهردوشون تو. نگیپارک

اول . روشن کردو راه افتادنوی زدو ماشیبرگشت عقبو نگام کردو لبخند کم جون
  . می راه بودیت تو ساعهیحدود .  تاالرمی و بعد از اونجا رفتنیاسمی دنبال میرفت

  
   باغ نگه داشت و رو به ما گفتهی ی جلونوی ماشارسان

  
  .نی شادهی پ-ارسان

  
باغ . می راه افتادرفتی ارسان که داشت جلو ممودنبالی شدادهی پنی از ماشمام

 راه سنگ فرش بود که هی کرده بودن و از وسط باغ ی بودو کل باغ و چراغونیبزرگ
 و یلی منو آمیوارد تاالر که شد.  به تاالرخوردیشو مبا فرش قرمز پوشونده بودن



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

620

.  ششی رفت پعی سرری امدنی که با دنمارسا. می تا لباسامونو عوض کنمی رفتیاسی
   گفتیلی که آکردمیپالتومو در آوردمو داشتم خودمو مرتب م

  
   بودن هنوز؟ومدهی نمای غزل و ن-نیلیآ
  
  .دمشونیمن که ند... کنمیفکر نم-
  

 که تاالر نیی طبقه پامی رفترونوی بمی ساعت با هم از اتاق اومدمید از ن بعبالخره
 آروم از پله ها یلی پاشنه بلند بودو دامن لباسمم بلند بود خیلیچون کفشام خ.بود

  .دمی مهردادو شنی دو سه تا پله مونده به تاالر که صداایتقرب. نیی پاومدمیم
  

  . سالم-مهرداد
  

  .اش کردم سرمو باال آوردمو نگآروم
  
  .سالم-
  
 نییمنم سرمو پا.  بودو زل زده به منستادهی حرکت وای بنطوری مهرداد همیول

  . نجاتم دادنیاسی و یلی که آخرسر آگفتمی نمیچیانداخته بودمو ه
  
  . سالم آقا مهرداد-نیلیآ
  
  . سالم-نیاسمی

  
 هی که ی خوردو در حالی مهرداد به خودش اومدو تکونیاسی و یلی آی صدابا

   چشمش به اون دوتا گفتهیچشمش به من بودو 
  

  . متوجه نشدمدیببخش...  سالم-مهرداد
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  .بله-نیلیآ
  
 عی صداش کرد منم از فرصت استفاده کردمو سریکی بگه یزی مهرداد خواست چتا

 ستادهی که ارسان کنارش وایزی بردمشون سمت مدموی رو کشیاسی و یلیدست آ
  .زدی حرف میکیبودو داشت با 

  
  ؟ی چته لباسمو پاره کردی هووووو-نیماسی

  
  .شهینترس پاره نم-
  
 حرف ای کردی بنده خدا مهرداد داشت گل لگد م؟یکنی منی خب چرا همچ-نیاسمی
  زد؟یم
  
  .چکدومیه-
  
  کرد؟ی کار می چی بگقای دقشهی پس م-نیاسمی

  
  ؟ی نکنممی جمی انقد سشهی میاسی یوا-
  
  .رهیگیاره پاچه مباز دوباره د.. نی االیخی بیاسی -نیلیآ
  

حاال . نگاه کردممی بودکشی نزدبای رو در آوردمو به ارسان  که حاال تقریلی آیادا
 براق با ی کت شلوار مشکهی. دهی پوشی که چنمشیفرصت کرده بودم خوب بب

 بار به خودم اعتراف کردم که نی اولیبرا. ی مشکی و کراوات طوسی طوسراهنیپ
 من دنی ارسان متوجه ما شد و با دمیدی که رسزی میکاینزد.  شدهپیواقعا خوشت

...  برق خاص تو چشماش بودهی...  شدنیدوباره چشماش مثل قبل انگار چراغون
  ...چکسیه...  بودمدهی ندچکسی هی چشمای که تویبرق
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 کردو نشست سر ی بعد با اون مرد خدافظقهی ارسانم چند دقزی سر ممی نشستیلی آبا
 هی بود و وسطش ی بزرگیلیتاالر خ. کردمیرافو نگاه م اطیکاریمنم از ب. زیم

 ی محوطه جانی ای رقص گذاشته بودنو قسمت باالی برایمحوطه بزرگ داره ا
 دی بودو به همه جا دحوطه منی کنار اقای مام دقزیم. مخصوص عروس داماد بود

  . ارسان به سمتش برگشتمی که با صداکردمی داشتم اطرافو نگاه منطوریهم. داشت
  

  .ی حواسم به شماها باشه اساسدی امشب با-ارسان
  
  ؟ی چی برا-نیلیآ
  

   مواظبشون نبود؟شهی رو مییبای زنی به نظرت سه تا دختر به ا؟ی چی برا-ارسان
  
 لبخند مات به ارسان نگاه هی من فقط با ی انداخت ولنیی سرخ شدو سرشو پایلیآ
 برگشتم نی همیومدن برا غزلشون ادمیفهم.  بلند شدغی دست جی که صداکردمیم

  . حدسم درست بودهدمیعقبو نگاه کردم که فهم
  
 و هردوشون فوق ومدنی بهم میلیخ. می براشون دست زدموی جامون بلند شداز

 ناز دکلته  که دست کشم داشت یلی لباس عروس خهیغزل که  . العاده شده بودن
چندتا .  تنش بوددی سف و کراواتی مشکراهنی با پدی کت و شلوار سفمامیتنش بود و ن

 پاشون ی رز جلوی گلبرگارفتنوی جلوشون راه مدی سفیدختر بچه ها با لباسا
 ی جای برن تومای بزن و برقص اجازه دادن غزل و نیبالخره بعد از کل. ختنیریم

 می بگکی تا تبرششونی پمی رفتیاسی و یلی نشستن با آیوقت. ننیمخصوصشون بش
  . زدو از جاش بلند شدو اومد طرفمونید بزرگ ما لبخندنیغزل با د. بهشون

  
  . گل خودمی سالم دوستا-غزل

  
  . خدمتتونگمی مکیتبر... سالم عروس خانوم-
  

  .ی مرس-غزل
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  . سالم-نیاسمی

  
   معرفت؟ ی بیخوب...  خانومیاسی به سالم -غزل

  
   گفتدوی خندنیاسمی

  
  .دیکه خوشبخت بش.. شاایا... گمی مکیتبر...  ممنونیمرس-نیاسمی

  
  .ممنون-غزل

  
  . غزلو صدا کردمای که نمیکردی صحبت ممی گفتو داشتکی به غزل تبرمیلیآ
  
  . دارنی خصوصی ضروریاوه اوه برو فکر کنم آقاتون از اون کارا-
  

   به بازوم زدو گفتی مشتغزل
  

  . ادبی بی ا-غزل
  

  . سرجامون که غزل صدام زدمی برگردمیمام خواست. مای نشی رفت پبعدشم
  

  .سای لحظه واهی تو سنای -غزل
  

چند لحظه بعد غزل .  رفتن سرجاشونیاسی و یلی و آستادمی تکون دادمو وایسر
 دستشو به سمت من گرفتو رو به پسره شموی اومد پکی شیلی پسر قد بلندو خهیبا 

  گفت
  

  . گل منی جون از دوستاسنای-غزل
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   برگشت سمت منو گفتبعدش
  

  .ت پسر عموم هساری سامشونمی ا-غزل
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .خوشبختم-
  

  .نی همچن-اریسام
  

منم . رفتعی سرنی همی دوباره صداش کرد برامای تا خواست حرف بزنه نغزل
 که داشتن یی سکوت به کسای هردومون توستادموی وااریباالجبار کنار سام

   گفتاری که ساممیکردی نگاه مدنیرقصیم
  

  ن؟ی شما دانشجوئ-اریسام
  
  مو گفتم سمتش برگشتبه
  
  .یترم اول پزشک.... بله-
  

  ن؟یی جانیاهل هم... هی عالیلی خ-اریسام
  
  .میاهل مشهد... نه-
  

  ... چه خوب-اریسام
  
  ن؟ی شمام دانشجو هست؟یشما چ-
  

  . هستمکیمن ترم آخر ژنت...  بله -اریسام
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   مشکل باشه درسته؟دی بایلی خی عالقه داشتم ولکی به ژنتشهیهم... چه خوب-
  

  .گهی مشکالت خودشو داره دیزی هر چ-رایسام
  
  . من برمنیخب اگه اجازه بد... بله-
  

 دور رقص و هی خواهش کنم قبل از رفتن افتخار شهی می ولکنمی خواهش م-اریسام
  ن؟یبهم بد

  
 تکون دادو ی سرنی همی داد که روم نشد قبول نکنم براشنهادوی پنی با احترام اانقد

 ی کفشانی با اتونستمی تند بودو اصال نمیلیهنگش خآ.  رقصستی تو پمیبا هم رفت
آهنگ . دمی بود تا آخر آهنگ باهاش رقصی به هر جون کندنیپاشنه بلند برقصم ول

  ت به طرفم اومدو گفاریکه تموم شد سام
  

  .بای زی بانونی افتخارو دادنی ممنونم که بهم ا-اریسام
  
  .یمرس-
  

  .نییبای زیلیشما واقعا خ... گمی می نه جد-اریسام
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .با اجازه.... ممنونم-
  
 یشای دارن با نیاسی و یلی آدمی خودمون که دزی رفتم سمت معی گفتمو سرنویا

...  شده بودو اخم کرده بودری ارسانم که انگار باز دوباره جو گکننیگشاد نگام م
 باز مثل هی دهخنی بار مهی آخه؟ تهی بشر چند شخصنی بدونم چرا اخوامی من مایخدا

  ... هردو حالت جذابو خوشگلهی توییا خدیول... کنهی ابوالهول اخم میمجسمه 
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  . نشستمیاسی به افکار خودم زدمو  کنار یلبخند

  
   خوش گذشت؟-نیاسمی

  
   گفتعی سریلی اومدم جواب بدم آتا
  
  ؟یپی خوشتنی همچهیاون با ..  خوش نگذرهشهی مگه م-نیلیآ
  
  .نای اکننی که نمییرایقص چه تعب رهیاز ... خفه بابا-
  
  ...وی خونه خالیرای از اون تعبیخوای مزمیعز...  آها-نیاسمی

  
  ...یاسیببند -
  
   برگشتو گفتنیلی به سمت آنیاسمی

  
  .شهی نمی رازنامی به اگهی دختره دینیبی م-نیاسمی

  
   دوباره برگشت سمت منو گفتبعد

  
  .ی نچ نچ از راه به در شد-نیاسمی

  
  ؟ی مثل بهزاد بقل گوش من فک نزننقدی اشهی توروخدا میاسی یوا-
  
 بیباشه ع...  فک نزنیگی مرسهی به ما که می کردفاتوی عشق و کگهی بله د-نیاسمی

  .نداره
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 ذره گلوشو مالش دادو هی نگاش کردم که با دستش ی برگشتمو عصبانیاسی سمت به
  گفت

  
  . آب بخورمرمی تشنمه میلی من خگمی میلی آ-نیاسمی

  
 با هم یلی منو آیاسی حرکت نی ادنیبا د.  از جاش بلند شدو رفتعی سربعدشم

   گفتیلی خنده که آری زمیزد
  
   طفلکو؟ی کارش کردی چ-نیلیآ
  
  ..فقط... یچیه-
  

 رقص داد شنهادی و بهش پیلی پسر اومد کنار آهی هنوز حرفم تموم نشده بود که 
  نشستمو آروم بهش گفتم یلی کنار آی صندلیرو.  درجا رد کردیلی آیول
  
   خب؟ی رد کردی چیبرا-
  
   برقصم؟نای با اامی اونوقت من بدهی بده نمشنهادی پدی که بایاون... خوامی نم-نیلیآ
  

   گفتمعی به ارسان نگاه کرد که سری چشمری زبعدشم
  
  .گهی دهی چه جورینی تا عکس العملشو ببی قبول کندی من اتفاقا بازیعز-
  
  ...ی ول-نیلیآ
  
 بنده خدا نی بود مثل ای داد اگه آدم خوبشنهادی پگهی دیهر ک...  ندارهیول-

  .قبول کن
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 یلی اومد به آیکی بعد دوباره قهیچند دق.  نگفتیچی تکون دادو هی سریلیآ
 بار چشمامو باز و هی اول نگاه نا مطمئن به من کرد که یلی رقص داد که آشنهادیپ

 دونمی نمنیاسمی نیا.  جاش بلند شدو رفت دادم اونم ازنانیبسته کردمو بهش اطم
 نیاسمی دنبال کردموی نگاه مطرافوداشتم ا.  نبودداشیکجا رفته بود که اصال پ

   که ارسان بالخره نطقش باز شدو گفتگشتمیم
  

  گفت؟ی داشت بهت می چ-ارسان
  
   تعجب برگشتم طرفشو گفتمبا
  
  ؟یک-
  

  فت شده بود گرهی خگهی دی جاهی که به ی در حالاونم
  

  ؟یدی همون که باهاش رقص-ارسان
  
  ..یچیه-
  

  ؟ی و تو مثل لبو سرخ شده بودفتی نمگیچی ه-ارسان
  
  . جور حرفانی و از انییبای زیلی خگفتیخب داشت م-
  
  . حرفم ارسان برگشتو با اخم زل زد تو چشامنی ابا
  

  ؟ی بهش نگفتیچی توام ه-ارسان
  
  گفتم؟ی می خاصزی چدیبا-
  

  ...دی آره با-ارسان
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جلوم خم .  مهردادهدمیبرگشتم د.  صدام زدیکی حرفش تموم نشده بود که هنوز

 به سمت دراز گشوی از دستاشو به پشتش زده بودو دست دیکی که یشدو در حال
  کردو گفت

  
  ؟یدی افتخار م-مهرداد

  
انگار داشت ازم ...  خواهش تو نگاش بودهی.  به ارسان نگاه کردمبرگشتمو

 نی همی براسوختی مهرداد می دلم هنوز برامی از طرفیکنم ول که قبول نخواستیم
.  چشم از ارسان برداشتمو دستمو دادم به مهردادو از جام بلند شدمیبه سخت

 داشت بهم ی مهرداد سعمیدیرقصی که می تمام مدتیتو.  و شاد بودمیآهنگش مال
 زدمیمو م و خودرفتمی اوقات از دستش در می گاهی ولرهی بشه و دستمو بگکینزد

  .. بشهکی حد بهم نزدنی تا اخواستیبه اون راه که متوجه نشدم چون اصال دلم نم
  

 رقصهی مگهی دیکی اونطرف تر داره با کمی که دمی رو دیلی که آمیدیرقصی ممیداشت
 برام آشنا یلی از پشت خی ولنمشی ببتونستمی چون پسره پشتش به من بود نمیول
 ارسان دنیبا د... دمشی عوض کردو دیلی با آ که گذشت پسره جاشوکمی. ومدیم

 دست مهرداد رو دستم به خودم یچند لحظه مات نگاش کردم و شل شدم که با گرم
 حرکت من نیمهردادم که انگار از ا. اومدم و ناخوداگاه دست مهردادو فشار دادم

 کم می از انرژیلی من خی خوشحال شده بود تا اخر اصال دستمو ول نکرد ولیلیخ
 شهی بازم مثل همیول...  از دست ارسان دلخور بودی چرا ولدونمینم... ده بودش

 که نیبالخره آهنگ تموم شدو دست مهردادو ول کردمو بدون ا. دونستمیعلتشو نم
 نشستم ششیرفتمم پ.  نشستهنمیاسمی دمی که دزمونی بگم رفتم سمت می اگهی دزیچ

  که گفت
  
  ؟ی خوب-نیاسمی

  
   گفتمختمیری خودم می برازی می پارچ رو آب ازهی که ی حالدر
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  ...آره-
  
  ده؟ی رنگت پرنقدیچرا ا...  هاگهی نمنوی اافتی قی ول-نیاسمی

  
   دستامو گرفتو گفتبعدشم

  
  خه؟ی دستات نقدیتوچرا ا...  خدا مرگم-نیاسمی

  
   گفتمزاشتمی مزی می رووانوی لرزون لی که با دستای خوردمو در حالآبو

  
  .خوبم.. ستی نیزیچ-
  
  .لرزهی و کرده و داره مخی خوبم؟ دستات ی رو چی چ-نیاسمی

  
   درآوردو بازش کردو به طرفم گرفتو گفتی شکالت از توکی برداشتو فشوی کعیسر

  
  .ی بدتر نشدنی بخور تا از اری بگ-نیاسمی

  
 دادم که هی تکیچشمامو بستمو سرمو به صندل.  از دستش گرفتمو خوردمشکالتو

  .دمیو شن نیلی نگران آیصدا
  
   شده؟ی چ-نیلیآ
  
  . ذره فشارش افتادههی یچی ه-نیاسمی

  
  ؟ی خوبسنای.... سنای خب االن حالش خوبه؟ -نیلیآ
  

   برداشتم و گفتمسرمو
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  . نگران نباشزمیآره خوبم عز-
  
 شمونی اومدن پری بعد الهام و امقهیچند دق.  نبودی از ارسان خبری نشست ولنمیلیآ

 یلی انداختمو رو به آزی می روی به پارچ خالینگاه. ود تشنم شده بیلی من خیول
  گفتم

  
  ؟یاری برام آب میلیآ-
  
  . خب خودت پاشو بخور-نیلیآ
  

   و گفتمیاسی کردمو برگشتم سمت یپوف.  برگشتو دوباره با الهام صحبت کردبعدشم
  
  ؟یاری برام آب بیری جونم میاسی-
  
  . بخوربرو خودت.. ی ندارفی چالق که تشرزمی عز-نیاسمی

  
  . هاشهی ممی طورهی نهییمن فشارم پا-
  
  .پاشو برو... ی فعال که از منم سالم تر-نیاسمی

  
 اونطرف تر بودو انواع کمی که یزی حرص از جام بلند شدمو رفتم سمت مبا

 ختموی خودم ری ذره آب پرتقال براهی.  ها روش گذاشته بودنی ها خوراکیدنینوش
  .دمیاز پشت سرم شن ارسانو یتا خواستم بخورم صدا

  
  ؟ی بهتر شد-ارسان

  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  .نیچقدرم که شما نگران شد... بله-
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   شدو دستشو به سمتم دراز کردو گفتکی زدو بهم نزدی لبخند کمرنگارسان

  
  .ی باهام برقصدی بای پس حاال که خوب-ارسان

  
  د؟یبا-
  

  ..آره-ارسان
  

 ستی دستمو گرفتو بردم سمت پزوی میو از دستم گرفتو گذاشت روانوی لبعدشم
  . رقص

  
  ؟یکنی می جورنیچرا ا-
  

  ؟ی چه جور-ارسان
  
  .دستم کنده شد خب... گهی دینجوریهم-
  
 آروم یلی آهنگ خهیآهنگم عوض شده بودو . می رقص بودستی تو پبای تقرگهی د

 برگشت ستادویارسان ا. دنیرقصی تانگو مومدنیگذاشته بودن که همه جفت جفت م
  رفمو گفتط
  

  شد؟ی دستت کنده نمهی با بق-ارسان
  
  ...خب اونا مثل تو-
  

 حرف شتری لبمو نزاشت بی بگم ارسان انگشت اشارشو گذاشت رویزی تا خواستم چ
... از تماس دستش با لبم حالم منقلب شدو قلبم دوباره شروع کرد به تند زدن. بزنم

ارسان آروم دستشو از .. .دمیشنی گوشم می ضربانشو از توی صدایاونقدر که حت
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دستمو .  کردکی من به خودش نزدو دستشو انداخت دور کمرمهی لبم سر دادو یرو
منم مسخ شده بودمو .  شونشی گذاشت گذاشت روگممی دستش گرفتو دست دیتو
ارسانم آروم آروم شروع کرد به حرکت کردن و منم باهاش . کردمی نمی حرکتچیه

  .خوردمیتکون م
  

.  همی چشمای تومی هر دومون زل زده بودکردویروم حرکت م آیلی ارسان خ
 لرزش یکمی که یفی ضعی که ارسان با صداشدمی چشماش حل میاهی سیداشتم تو

  داشت گفت
  

  .ی خوشگل شدیلی امشب خ-ارسان
  

   گفتماری اختی بمنم
  
  .نطوریتوام هم-
  
 به یکید همه نزنیاز ا.  سرم گذاشتی زدو سرشو روی حرفم ارسان لبخندنی ابا

 ازش فاصله خواستی اصال دلم نممی از طرفی ولومدیارسان قلبم داشت از جا درم
 وادارم ییروی نهی... دیکشی منو به سمتش می قویلی خیروی نهیانگار ... رمیبگ
  .... حس کنمودم عطرشو با تمام وجی بکشم تا بوقی نفس عمکردیم
  
 سرم ی سرشو از روستادویواارسان .  چقدر گذشته بود که اهنگ تموم شددونمینم

   گفتکردی که با لبخند نگام میبرداشتو در حال
  

  ...ی مرس-ارسان
  

منو با هزار تا سوال بدون جواب گذاشتو .  رفتدوی بوسمویشونی پعی سربعدشم
  .....کنهی منیی جوابشون سرنوشتم و تعکردمی که حاال احساس  مییسواال... رفت
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مو بازو بسته کردمو آروم آروم رفتم سمت  چشماامی که به خودم بنی ایبرا
 اصال کردوی صحبت میلی هنوز الهام بودو داشت با آی رفته بود ولریام. زمونیم

  کنارش نشستم که گفت. کردی بود که داشت نگام منیاسمیفقط . حواسش نبود
  
  ؟ی کجا بود-نیاسمی

  
  .رفته بودم آب بخورم-
  
  ؟یدی نرقصیعنی -نیاسمی

  
 یعنی... دهیپس مارو د.... کنهی نگام می جدیلی داره خدمی د طرفش کهبرگشتمو

   گفتمعی باشه سردهی دنمیلی که آنی از فکر اده؟ی دنمیلیآ
  
  .دمیرقص.. چرا-
  
   فقط رقص بود؟ی مطمئن-نیاسمی

  
   دهنمو قورت دادمو گفتمآب

  
   باشه؟ی اگهی دزی چدیمگه با-
  
   باال انداختو گفتی شونه انیاسمی

  
  . گفتمی جورنیم نه ه-نیاسمی

  
 نه ای دهی دنمیلی که بفهمم آنی ایبرا.  روشو برگردوندو به اطراف نگاه کردبعدشم

   تر کردمو آروم گفتمکی نزدیاسی ذره خودمو به هی
  
  ؟یدیتو فقط د... یاسی-
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   برگشت طرفمو با تعجب گفتنیاسمی

  
   رو؟یچ-نیاسمی

  
  .گهی رقص منو دنیهم-
  
  چطور مگه؟... آها-نیاسمی

  
  . بابا تو جواب سوال منو بدهیا...  آخه... آخه-
  
  . اصال حواسش نبودکردوی داشت با الهام صحبت منیلیآ...  آره-نیاسمی

  
   گفتیاسی که دمی کشی راحتنفس

  
  . باهات صحبت کنمدی حتما باسنای -نیاسمی

  
  ؟یدر مورد چ-
  
  . بشهری دیلی که خنیقبل از ا...  در مورد خودت-نیاسمی

  
  شه؟ بری دیچ-
  
  . بعدا باهات صحبت کنمدی گفتم که با-نیاسمی

  
 ارسانم افتادوی نی اتفاق خاصچیتا موقع شام ه. می نگفتچی هگهی تکون دادم و دیسر

 بردم سمت ختموی پلو ری ذره باقلهیدو تا بشقاب برداشتمو توش .  نبودداشیاصال پ
   و گفتمیاسی ی از بشقابارو گذاشتم جلویکی. زمونیسمت م
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  . کوفتت کنایب-
  
  . هایاری غذا گفتم برام بهی..  مرض-نیاسمی

  
  . هایاری آب خواستم بوانی لهیا خب من اون موقع -
  
 زوینشستم سر م. ادامو در آوردو قاشقشو برداشتو شروع کرد به خوردننیاسمی

  گفتم
  
   الهام؟شی رفت پیلیآ-
  
  . آره-نیاسمی

  
  . شدن انگاریمی با هم صمیلیخ-
  
  .ود بدبخت حسی ا-نیاسمی

  
  .یخودت-
  
  .حسوووووووود..... یییییییتو... رمی نخ-نیاسمی

  
  .دمی ارسان و از پشتم سرم شنی خواستم جوابشو بدم صداتا
  

  .ستی حسود نسنای به نظر من ی ول-ارسان
  

  . شونه هام حس کردمی دستاش روی لحظه بعد گرمچند
  

  . کنهی موردش حسود دوست داشته باشه که دریلی رو خیکی که نی مگه ا-ارسان
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   از اون خم شدو کنار گوشم گفتبعد
  

 ی که در مورد حسودی دوست داشته باشیلی خیلی خدی رو بایکی درسته؟ -ارسان
  ؟یکن
  

 نفساش که به گوشم ی از تماس دستاش و گرماشدی حالم داشت منقلب مبازم
 بود نگاه  شونمی نگاه کردم که داشت به ارسان و دستاش که رونیاسمیبه . خوردیم
 که ارسان و از خودم دور کنم نی ای ذره تکون خوردمو براهی نی همی براکردیم

  گفتم
  
  . دارهیخب بستگ-
  
   گفتشستی ممی کناری صندلی که روی حرکتم ارسان دستاشو برداشتو در حالنی ابا
  

   اونوقت؟ی به چ-ارسان
  
 گفته یزی چهی گفتم که یزی چهی ی جورنی بدم؟ من همی و چنی خدا جواب ایوا

   داره؟ی بستگی بگم به چامیحاال ب... باشم
  
  . دلم جا بکنهی نفر چقدر خودشو توهی که نیبه ا... به... خب به-
  

   با لبخند گفتارسان
  

  . موفق بودمی خوبه پس تا حدود-ارسان
  
  در مورد؟-
  

 ی غذا بکشم برارمیمنم م... غذاتو بخور سرد نشه... ینطوری همیچی ه-ارسان
  .امیمخودم 
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   و گفتمنیاسمیبرگشت سمت .  از جاش بلند شدو رفتعی سربعدشم

  
   بود؟ی منظورش چیدیتو فهم-
  
   باال انداختو گفتیی با تعجب ابرونیاسمی

  
  . باهات صحبت کنمگهی پس الزم شد حتما د؟یدی نفهم-نیاسمی

  
همون بهتر که بعدا صحبت ... ارمی سر در نمیزی شما چی من که از حرفایوا-
  .میکن
  

 بشقاب دسر و هیچند لحظه بعد ارسان با .  قاشقمو برداشتمو غذامو خوردمبعدشم
 ندیچی مزی می که رویبا تعجب به بشقاب.  نشستزی غذا برگشت و سر مینوشابه و کل

  نگاه کردمو گفتم
  
  ؟ی همه رو بخورنی ایتونیواقعا م-
  

  وش گفت جلدیکشی که بشقاب غذاشو می نشستو در حالشی صندلی روارسان
  

 تونمی همه رو که نمنی در کل ای اشتهام باز شده ولتی نهای خب امشب که ب-ارسان
  .بخورم

  
  ز؟ی سر میپس واسه دکور آورد-
  

  . آوردممیاسی نه واسه تو -ارسان
  
  . ذرم جا ندارمهی من که ی وا-نیاسمی
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  . بدترنیاسمیمنم از -
  

  .نی بخوردی نداره بای به من ربط-ارسان
  

 به دسرا انداختم که چششم خورد به دسر ینگاه. ع کرد به غذا خوردن شروبعدشم
.  زدکی لبخند کوچهی بشقابشو برداشتم که ارسان عی زدو سریچشمام برق. یشکالت

 ی از شکالت دل بکنم براتونستمی اصال نمی بشم ولالی خی بخواستمی کارش منیبا ا
 داشتم تند نطوریهم. وردن به خکردم نکردمو بشقابو پر کردمو شروع ی توجهنیهم

  .دمی رو شنیلی آی که صداخوردمیتند م
  
  . وقتهی ی خفه نشسنای -نیلیآ
  

   کردمو گفتمنگاش
  
  . الهام جونشیشما برو پ.. رمینخ-
  
  .ی اخ تو که چقدر حسود-نیلیآ
  

   برگشت سمت ارسان و گفتبعد
  
  ست؟ی نداتی تو اصال پیی کجا-نیلیآ
  

  . دورو برانی هم-ارسان
  
 که نیمثل ا...  حرفانی مواظبتون باشه ادی باگفتمی من بودم مگهی بله د-نیلیآ

  . آقا ارسانی بودگهی دیمواظب کسا
  

 عیارسان سر.  تو گلومو به سرفه افتادمدی دسر پری از شکالتاکهی تهی حرفش نی با ا
   گفتزدی که آروم به پشتم میبرگشت طرفمو از جاش بلند شدو در حال
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  .ر خب بخوواشی -ارسان

  
 که احساس کردم دارم نفس ی طورکردمی حرف بزنمو مدام سرفه متونستمی نماصال
 چون زدمی دستشو پس مگرفتی آبو به طرفم موانی لی هرچنمیاسمی. ارمیکم م

  . بخورمتونستمینم
  
  . شهی خدا مرگم داره کبود م-نیاسمی

  
 گرفتو نیاسمیز  آبو اوانی لعی من سردنی حرفش ارسان سرشو آورد جلو با دنی ابا

 آب دنیبا رس.   آب بهم دادگشی دستش گردنمو از پشت نگه داشت و با دست دهیبا 
 دمی کشقی نفس عمهی آبو کنار زدمو وانیل. به گلوم احساس کردم راه نفسم باز شد

   تکونم دادو گفتم شونم گذاشت و آرویکه ارسان دستشو رو
  

  ؟ی خوبسنای... سنای -ارسان
  

چشمامو .  آروم چشمامو بازو بسته کردمنی همی حرف بزنم برامتونستی نمهنوزم
  .دمی مهردادو شنی داده بودم که صداهی تکیبسته بودمو سرمو به صندل

  
   شده؟ی چ-مهرداد

  
  . تو گلوشدی غذا پریچی ه-نیاسمی

  
   خب االن خوبه؟-مهرداد

  
   که از صداش معلوم بود گفتیتی با عصبانارسان

  
  . آره خوبه-ارسان
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 ی بودو دستش روستادهیارسان همونطور کنارم وا. دمی از مهرداد نشنیی صداگهید
  .شونم بود

  
  .ی از نگرانمرمیدارم م...  بگویزی چهی تورو خدا یخواهر.. سنای -نیلیآ
  

   گرفته گفتمیلی آروم خی باز کردمو با صداچشامو
  
  ...خوبم-
  
   دکتر؟می بریخوای م-نیلیآ
  
   نه تکون دادم که ارسان گفتی به معنایمو سر ذره تو جام جا به جا شدهی

  
  .گهی دمی براری بالتونوی توبرو وسانیلی آ-ارسان

  
   گفتنیاسمی تکون دادو خواست بره که ی سرنیلیآ
  
 نی حاضرشه هممیاری رو با هم بسنای یالی حاضرشم بعد وساامی منم بسای وا-نیاسمی

  .جا
  

 تر آوردو روش نشست و دستمو کید منو نزی کناریارسان صندل. با هم رفتنبعدشم
  .کردی که زل زده بود به من آروم پشت دستمو نوازش میگرفت و در حال

  
   آره؟ی همش منو دق بدی دوست دار؟یستی آخه تو چرا مواظب خودت ن-ارسان

  
   صورتم نگه داشتو گفتی سمتشو تا خواستم حرف بزنم دستشو جلوبرگشتم

  
 هست که زای چیلی باهات حرف بزنم چون خدی باسنای...  نگویچی هسی ه-ارسان

  .ی بدوندیبا
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  .خب بگو-
  

  .تنها... مینی جا همو ببهی زنمیفردا بهت زنگ م...  االن نه-ارسان
  
   گفتعی بگم ارسان سریزی دهن باز کردم که چتا
  

 طاقتم گهیباور کن د...  گفته شهدی حرفا بانیا...  تورو خدا مخالفت نکن-ارسان
  .تونمیمن... تموم شده

  
 رو ی قسمتکردمیاحساس م.  گرفتمشیدوباره آت. دی آروم پشت دستمو بوسبعدشم
 ی چقدر گذشته بود که صدادونمینم.  بسوزهخوادی از بس داغ شده مدهیکه بوس

  .دمی رو شنیاسی
  
  .می پاشو پالتوتو بپوش برسنای -نیاسمی

  
 گرفتمو یاسیمو از  از جام بلند شدمو پالتودموی کشرونی دستمو از دست ارسان ب

 مای سمت غزل و نمی که تازه اومده بود رفتیلی و آیاسی با دمویشالمم پوش. دمیپوش
غزل با . مونهی منتظرمون منی ماشیارسانم گفت که تو. می کنیتا ازشون خدافظ

   از جاش بلند شدو گفتعی سرمی ما که حاضر و آماده بوددنید
  

   کجا؟-غزل
  
  .گهی دمی بر-نیاسمی

  
  . زودهیلیا هنوز که خ -غزل

  
  .ستی ذره حالش خوب نهی سنای... گهی نه د-نیلیآ
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   شده مگه؟ی چرا؟ چ-غزل
  
 فی که خانوم لوس تشریی تو گلوش و از اونجادی ذره غذا پرهی یچی ه-نیاسمی

  . برن خونه استراحت کنندیدارن با
  

   برگشت طرف منو گفتدوی خندغزل
  

  . هارتتی بگادی نمی اونوقت کسیشی نخور چاق منقدیا...  شکموی ا-غزل
  
  .زمیشما نگران امشب خودت باش عز-
  
  . خندهری زدن زیلی و آیاسی حرفم نی ابا
  

  . برو بچه پرو-غزل
  
     جلودار زبونش نی چون ای لبو نشدنجای تا تو امی برگهیما د..  باشه-نیاسمی
  .ستین

  
  .کنمیجبران م اتونی عروسیتو.. شاایا... نی که اومدنیممنون از ا-غزل

  
 غزلو ی دستشو انداخت دور شونه ستادوی اومد کنار غزل وامای حرفش تموم شد نتا

  گفت
  
  ه؟ینوبت ک... دمی شنی آخ آخ اسم عروس-ماین

  
 ی قاطادی مکشونی ای زودنی به همگهی من که دلم میول... چکسی فعال ه-غزل
  .مرغا

  
  .دینیبی م بدیلی که خدی ازدواج نکندیشنوی از من می ول-ماین
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 که با چشم براش خطو ی با چشمو ابرو به غزل اشاره کرد که غزلم در حالبعدشم

   گفتدیکشینشون م
  

  . خانمای نگهی باشه د-غزل
  
  .مای کردن نداشتتیاذ... مایآقا ن-
  
 نکنه من تا آخر عمر خودم تی امشب منو اذشونی ادی من؟ شما دعا کن؟ی ک-ماین

  .نوکرشم
  
 دستشو از دی سرشو بوسمای که ننییزل سرخ شدو سرشو انداخت پا غمای حرف ننی ابا

  دور غزل باز کردو گفت
  
  .نی آوردفی که تشرنی ممنون از ا-ماین

  
  .دیخوشبخت بش... شاایا... کنمیخواهش م-نیلیآ
  
  .با اجازتون..  ممنون-ماین

  
 داره یکی دمی که درونی بمیومدی از تاالر ممی داشتموی کردی با غزل خدافظبالخره

 تا بهمون برسه که میستادیوا. ارهی سامدمی برگشتم دیوقت. کنهیاز پشت صدام م
   آروم کنار گوشم گفتیلیآ
  
  . عاشقت شدهپهی فکرکنمآاقا خوشتسنای-نیلیآ
  
  ..مرض-
  

   گفتستادوی روبروم وااریسام
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  ن؟ی برنییخوای م-اریسام

  
  ..بله-
  

  . برسونمتوننی خب بزار-اریسام
  
  . هستلهینه ممنون وس-
  

 درهر حال شهی که نمنی مثل ای در کنارتون باشم ولشتری بخواستمی چه بد م-اریسام
  .می با هم صحبت کنشتری بشمی منه خوشحال می شماره نیا

  
  کارتو ازش گرفتمو گفتم.  در آوردو  به سمتم گرفتبشی جی کارت از توهی بعدشم

  
  .با اجازتون.... حتما-
  

  .رونی بمی باشم برگشتمو رفتی اگهیحرف د که منتظر نی بدون ابعدشم
  
  .ومدهای که توام بدت ننی مثل اسنای -نیلیآ
  
  .برو بابا دلت خوشه-
  
  .بله از شماره گرفتنت کامال معلومه-نیلیآ
  
   دستش گفتمی توزاشتمی که کارتو می در حالیلی حرفش برگشتم سمت آنی ابا
  
  . بحث مسخره رو کشش ندهنی قد انی اکنمی خواهش می مال خودت باشه ولریبگ-
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 نشسته بودو داشت نی ماشیارسان تو.  ارساننی جلوتر از اونا رفتم سمت ماشبعدشم
   من گفتدنی که باز شدن در به سمتم برگشتو با دکردی نگاه مرونویب

  
   کجاست؟یلی شما؟ آنیی کجا-ارسان

  
  .انیدارن م-
  

 رو یاسی میاول رفت.  اومدنیلی و آیاسی درو بستمو چند لحظه بعدشم نشستمو
 نی خاموش کرد از ماشنوی که ارسان ماشنیبه محض ا.  خونهمیبعدشم رفت. میرسوند

   گفتیلی شدم و خواستم برم خونه که آادهیپ
  
  . دستم شکستری بگالتوی وساای بسنای -نیلیآ
  
 شده ادهی پنی از دستش گرفتمو رو به ارسان که تازه ماشالموی سمتش رفتمو وسابه

  تمبود گف
  
  .ممنون-
  

  . ذره عسل بخورهی که گلوت بهتر بشه نی ایفقط برا....  نکردمی من کار-ارسان
  
  .خدافظ. بازم ممنون... باشه حتما-
  

.  خودم رفتم سمت اتاقمادوی بیلیدر خونه رو باز گذاشتم تا آ.  رفتم خونهبعدشم
   وارد اتاقم شدو گفتیلی که آکردمیداشتم گل موهامو باز م

  
  نه؟..  بودی شب خوبیلیخ -نیلیآ
  
  . خوب بودیلیآره خ-
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   منو ارسان باشه؟ی عروسمی روزهی شهی میعنی -نیلیآ
  

 هی ممکنه یعنی ن؟یلی ارسان و آیعروس... ستادی حرفش دستام از حرکت انی با ا
   امکان داره؟شه؟ی مفته؟ی اتفاق بنیروز ا

  
  . خودم اومدم بهیلی آی که با صداکردمی داشتم با خودم فکر منطوریهم
  
  ؟یدی چرا جواب نم؟یی کجاسنای-نیلیآ
  
   بگم؟یچ... خب ... ها-
  
  .یچی بابا هیچیه-نیلیآ
  

 و دمی لباسمو در آوردمو لباس پوشعیمنم سر.  از جاش بلند شدو رفت اتاقشبعدشم
  .دمی قاشق عسل خوردمو مسواک زدمو خوابهیقبل از خواب 

  
  . شدمداری از خواب بیلی آی ساعت چند بود که با صدادونمینم
  
  ... پاشوسنای -نیلیآ
  
  ؟یگی میها چ-
  
  . برم مشهددی پاشو من با-نیلیآ
  
   جام نشستمو گفتمی حرفش چشمامو باز کردمو تونی ابا
  
  ؟ی نصفه شبی شدونهید-
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 دیبا... سنای حالش بده یلیخ...  مردهشیی نه االن مامانم زنگ زد گفت دا-نیلیآ
  .ششیبرم پ

  
   گفتمی کنار زدمو با نگران از رومپتورو

  
   بزرگه؟ت؟ییکدوم دا-
  
  ..آره-نیلیآ
  
  . بدهیلی خی پس حال مهریوا-
  
  .ششی برم پدی کار کنم حاال؟ حتما بایچ...  حرف بزنهتونستیاصال نم..  آره-نیلیآ
  
  .می به ارسان بگدیبا... دونمینم-
  
  . نصفه شبه ها30/3 ساعت چنده؟ ساعت یدونی م-نیلیآ
  
  .می بهش بگدیبا...  بکنمتونمی نمیه کارخب من ک-
  
 یمنم از جام بلند شدمو رفتم سمت خونه .  نگفتیچی تکون دادو هی سریلیآ

 بعد ارسان با چهره قهیچند دق.  چند بار زنگ زدمدمیپشت در خونش که رس. ارسان
   چشماش باز شدو با لحن نگران گفتهوی من دنی خواب آلود درو باز کردو با دی
  

   شده؟ی چ-ارسان
  
  . اومدهشی پی مشکلهی ی وقت شب اومدم ولنی ادیببخش... سالم-
  

   شده؟ی چ-ارسان
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 فوت کرده و حال مامانش اصال خوب شیی که دانی زنگ زد مثل ایلیاالن مامان آ-
  . بره مشهددی بایلی و آستین

  
  . ندارهیی که دایلی آش؟یی دا-ارسان

  
  . بزرگه مامانشهیینه منظورم دا-
  

  .ادی نمری گطی که بلیخب االن نصفه شب.... آها-نارسا
  
  . لطفانی بکنشی کارهی ی ولدونمینم-
  

  . نهای ارمی بری گطی بلتونمی منمی بگو حاضرشه ببیلیباشه حاال به آ-ارسان
  

 رهی خونه راه می داره توی عصبیلی آدمی رفتم خونه که دعی تکون دادمو سریسر
   اومد جلو گفتعی من سردنیکه با د

  
   شد؟یچ-نیلیآ
  
  .کنهی برات جور مطی بلهی یگفت تا موقع تا حاضر بش-
  
 از کی ساک کوچهی. منم دنبالش راه افتادم.  نگفت و رفت سمت اتاقشیچی هنیلیآ
  .لشی تختش برداشتو شروع کردن به جمع کردن وساریز
  
   که مامانت مثل پدر دوسش داشت؟تهیی همون دانی ایلیآ-
  
  .آره-نیلیآ
  
   فوت کنه؟ییهوی ی واسه چخب حاال-
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  . مامان فقط گفت سکته کردهی ولقی دقدونمی نم-نیلیآ
  
  ام؟ی منم باهات بیخوایم-
  
  . راحت باشهالمی نه بابا حداقل تو باش کالسارو برو القل از چند تا درسم خ-نیلیآ
  
  .گهی جزوه ها رو دمیریگی از بچه ها میکیخب از -
  
  .ستینه گفتم الزم ن-نیلیآ
  
  .ستی راحت نالمی خینجوری من اآخه-
  
 روزه 6  5 بمونم یلی منم خفتهی بی اتفاقچی هستیراحت باشه چون قرار ن-نیلیآ

  .گردمیبعد از اون برم
  
  .باشه-
  

 آماده شدو عی سرنیلیآ.  آوردهری گطی ارسان اومدو گفت بلقهی از چند دقبعد
 رو یلی آنگیپارک یتو. امی اصرار کردم نزاشت منم آماده بشم و همراش بیهرچ

   بغلم گرفتمو گفتمیتو
  
  .امی منم همرات بیزاشتی کاش م-
  
  . به خاطر منیشی فقط االف میایاونجا ب.  بهترهی بموننجای نه هم-نیلیآ
  
  . بگوتی جونم تسلیپس از طرف من به مهر... باشه-
  
   گفترونوی از بغلم اومد بنیلیآ
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  .خدافظ...  حتما-نیلیآ
  

  ارسانم در صندوق عقبو بستو برگشت سمت منو گفت. رسان شد انی سوار ماشبعدشم
  

  ؟یترسی تنها نم-ارسان
  
  .نه-
  

  .گردمی رو برسونم زود برمیلی در هر حال من آ-ارسان
  
  .خدافظ... باشه-
  

  . خدافظ-ارسان
  

ساعت . وارد خونه شدمو درو بستمو رفتم سمت اتاقم.  شدو رفتننی سوار ماشبعدشم
 ی اگهی گرفتم بخوابم چون کار دمیه جمعه بود پس تصم صبح بودو امروزم ک6

  . نداشتم
  
  
  
 دمی برداشتمش که دزی می از روعی شدمو سرداری از خواب بمی زنگ گوشی صدابا
  .نهیلیآ
  
  ؟یخوب... سالم-
  
  .ی نگران نباشدمیآره زنگ زدم بگم رس...  سالم-نیلیآ
  
  ؟ییاالن کجا.. آها-
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  .یینه دا خومی هست اومدی ساعتهی -نیلیآ
  
  . جون بهترهیمهر... باشه-
  
   گفتییهوی چند لحظه سکوت کرد بعد نیلیآ
  
  . که مامان دوباره غش کردهنی مثل ازنمی من بعدا بهت زنگ مسنای -نیلیآ
  

 10ساعت .  به ساعت نگاه کردمزوی می گذاشتم رومویگوش.  قطع کردعی سربعدشم
 هیبعد از اون اومدم . رمیدوش بگاز جام بلند شدمو حولمو برداشتم تا برم . بود

 ی بودم برادهی خوابیلی خودم درست کردمو خوردم و چون خی براهیذره ساالد الو
 ازبس گهی بود که د6 یساعتا. ندم عقب موندمو خوی نشستم درسایکاری از بنیهم

 وونمی سکوت خونه داشت دمی از طرفرفتی مجیدرس خونده بودم داشت سرم گ
 شمی پادی بیاسی زنگ بزنم ستی نیلی آی گرفتم تا وقتمیصم تنی همی براکردیم

 دنیبا د. زنگ خوردمی گوشیلی برداشتم تا خواستم زنگ بزنم به آمویگوش.بمونه
  . رو جواب دادمی تعجب باال رفت و گوشزاسم ارسان ابروهام ا

  
  بله؟-
  

  ؟یخوب..  سالم-ارسان
  
  ن؟یشما خوب... یمرس-
  

  ؟ی نداری کارنمی ببزنگ زدم...  منم خوبم-ارسان
  
  چطور مگه؟-
  

  . باهات حرف بزنمدی بهت گفتم که باشبی د-ارسان
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

653

  . ندارمینه کار... آها-
  

  .رونی بمی آماده بش برگهی ساعت دهی پس تا -ارسان
  
  ...آخه-
  

  .اری بهونه ندمی کست قسمت منی تورو به بهترسنای ؟یآخه چ-ارسان
  
  .قسم نده... باشه-
  

  .فعال... نمتیبی مگهی ساعت دهی... یکنیم م خودت مجبور-ارسان
  
  .خدافظ-
  

 قسمم ی جورنی بگه که اخوادی می چیعنی. زی می رو گذاشتم روی کردمو گوشیپوف
 که به خونم یحتما با من...  درد دل کنهخوادی مدیشا... کنهی می تابی و بدهیم

 شبی دیادآوریبا ....  باشهی جورنی که ادادی نشون نمشبشی رفتار دیول... تشنس
 ازجام بلند شدمو رفتم نی همی دست ارسان دوباره تنم داغ شد برایو گرما
.  به صورتم بعد از اون رفتم اتاقم تا آماده بشمدمی چند مشت آب سرد پاشییدستشو

 تختم ی آوردمو رورونی از کمدم بی مشکی با شلوار برمودای طوسی پالتوهی
 ذره هی با ی رژ لب مسهی.  جمعشون کردمهری گهیموهامو شونه زدمو  با . گذاشتم

 از تو کشوم برداشتمو سرم می شال طوسهی. دمی به چشمام زدمو لباسامو پوشملیر
 کمد ی از توفشی داشتو با کی طوسی که خطاموی مشکیکردم و بعد چکمه ها

 درو باز کردم که دموی در پوشیچکمه هامو جلو. رونیدرآوردمو از اتاقم اومدم ب
 سرجاش ن مدنی که با درهی راهرو داره  راه میان حاضر اماده تو ارسدمید

 شرتی تهی  با ی شلوار کتون مشکهی.  کردمی بررسپشوی نگام کرد منم تستادویوا
 شهی روزا به نظرم از همنی چرا ادونمینم. ی کت اسپرت آجرهی دویجذب سف

  . ومدی تر مپیخوشت
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  م؟ی بر-ارسان
  
  .می بر-
  
 می راه بودی ساعت توهیحدود . می شدنی سوار ماشموی رفتنگی هم به سمت پارکبا

 ی از خدمه هایکی عی نگه داشت که سرکی شیلی هتل خهی ی ارسان جلومویبود
.  ازش گرفتنوی ماشچییهتل که لباس مخصوص داشت به سمت ارسان رفتو سو

 هید  بزرگ واریلی خالن سهیبعد از .  داخلمیارسانم به سمت من اومدو با هم  رفت
 که یی بودو به کساستادهی در وای نفر جلوهی که می شدکیرستوران فوق العاده ش

 از گارسونو اومد یکی میوارد رستوران که شد. گفتی خوش آمد مشدنیوارد م
  سمت ارسان و گفت

  
  . کنمونیی راهنمادییبفرما..  فرزامی آقانی خوش اومد-گارسون

  
 ی دو نفره زی مهی. میم پشت سرش رفت خودش جلوتر از ما راه افتاد و مابعدشم

 من کنار ی رو برای خلوت بهمون نشون داد و اول صندلیلی خی جاهی یخوشگل تو
 کی بعد با دوتا قهوه و کقهیبعدشم رفت و چند دق.  ارسانی بعدشم صندلدیکش

   زدم که ارسان گفتی لبخندی شکالتکی کدنیبا د.  برگشتیشکالت
  

  . نشهشبیبخور که مثل د فقط تورو خدا آروم -ارسان
  

   گفتمدمویخند
  
  . نشدمی به خاطر تند خوردن  اونجورشبید-
  

   بود؟ی چی پس برا-ارسان
  
  . افتادم خندم گرفتیزی چهی ادیخب -
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 شدم؟ ی جورنی در موردت زد ایلی که آی به خاطر حرفگفتمی بهش؟ مگفتمی میچ
 زای از چیلی ختونستمی نم...تونستمینه نم.... کردی فکر میاونوقت اون با خودش چ

 نی که خواهرم بودو بهتریکس... نیلیآ....  مانع بزرگ داشتمهیرو بهش بگم چون 
  ...کسم

  
 ارسان همچنان سکوت کرده ی ولمی که قهوه هامونو خورده بودشدی مقهی دقچند

 طاقتم گهی دی ولکردمی می ته بشقابم بازکی کی منم با نرمه هاگفتی نمیچیبودو ه
 رمی و مشتاق ارسان غافل گرهی سرمو آوردم باال که نگاه خی با کالفگتموم شدو

  .کرد
  

  ؟ی صبوریلی خیدونستی م-ارسان
  
  . اخالقم به مامانم رفتهنیا... آره-
  

  . خوبهیلی خ-ارسان
  
  ؟ی حرف بزنیخواینم-
  

   در مورد؟-ارسان
  
  ست؟ی در حد ارزنم نوتیکی بهت گفته آیتا حاال کس-
  

   گفتدوی خندارسان
  

  .ی نفرنی نه و تو اول-ارسان
  
  .ی باهام صحبت کنیخوای می گفتنجای ایبه هر حال تو منو کشوند... همونه-
  

  ؟ی که اومدنی از ای ناراحت-ارسان



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

656

  
   گفتم؟یزی چنیمن همچ-
  

  ؟ی نگفت-ارسان
  

   کردمو کالفه گفتم یپوف
  
 یداد که به خاطرش منو قسم ی مهمی اون حرفاخودی بی بحثانی ای به جاشهیم-
  ؟یبگ
  

   گذاشتو اومد جلوترو گفتزی می آرنجشو روارسان
  

  .دوست دارم.....  آره-ارسان
  
  ...رب.... چه.... نیخب ا-
  

 یاالن ارسان چ... کردی مغزم شروع به پردازش مشدوی تر مفی کم صدام ضعکم
... دمی نشنیچیآره من ه... دمی نشنیزیمن که چ...  گفت؟ منیزیگفت؟ اصال چ

 آروم و فقط در یلیمو جمع کردم که بتونم حرف بزنم که فقط تونستم ختمام توان
   بگمیحد لب خون

  
  ؟یچ-
  

   چشمام زل زدو گفتی آروم دستمو گرفتو دوباره تودوی انگار فهمارسانم
  

  ...ادی زیلیخ...  دوست دارم-ارسان
  
 فرهمند؟ خواهر سنای گفت؟ دوباره گفت دوسم داره؟ منو؟ ی االن چنیا... نیا
 نیلی عاشق آدی و دوست داره؟ نه چطور جرئت کرده عاشق من بشه؟ اون بانیلیآ
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 پاشو سرش داد سنایآره .... شدی میلی عاشق آدیبا...  دوسش دارهنیلیآ.... شدیم
 ی بنی تو دهنش به خاطر انبز... زی بهم برزویهمه چ....  بکشغیج... بزن
  ...شیشرم

  
 ادی فری باال که صدااوردمیود آروم داشتم م که آزاد بموی ارسان نگاه کردمو دستبه

 ی تو گوش ارسان؟ کسی بزنیخوای م؟یکنی کار میچ... سنااااای... دمیاون حسو شن
 خفه ش؟ی بزنیتونی م؟یتونی که جونته؟ آره؟ می عشقته؟ کسی کس؟یکه دوسش دار

  ...ستمی نقشمن عاش.... ستمیمن عاشق ارسان ن... شو
  

 ی دستامو رونی همی براخوردی گوشم زنگ می توشتری اون صدا هر لحظه بی ول
بغضم ... شدی تر می اون صدا هر لحظه قویگوشم گذاشتم تا صدارو نشنوم ول

 بار گونمو نی چندمیسر خوردنو برا... گونم سر خوردنی اشکام تند تند رودویترک
 لحظه هی... دمیشنی اون حس نمادی فری به جز صدایی صداچیه...  کردنسیخ

 و پشت سر هم کنهی داره نگام می که با نگراندمیو باز کردمو ارسان و دچشمام
پاشو فرار کن از ... سنای پاشو گفتی بهم میی صداهی... دمیشنی نمی ولگهی میزیچ

  ...پاشو... یپاشو برو تا آروم بش... همشون.... همه
  

 شدمو  از جام بلندعیسر...  طرفمومدی که از جاش بلند شدو داشت مدمی دارسانو
 کیتراف. ابونی سمت خدمیی دورونویاز رستوران اومدم ب.  سمت در رستوراندمییدو

 رد شدمو رفتم اون طرف و نای ماشنی از بعی بودن سرستادهی وانایبودو ماش
 یتیاز واقع... که ارسان گفتیزی چاز... ی تا فرار کنم از همه چدمییدو.... دمییدو

 وقت بود چشمامو روش بسته بودمو یلی که خیقتیحق.... دمیکه در مورد خودم فهم
  .... جونم نفوذ کرده بودی که تویقتیحق...  بودمشدهیند
  
 رو ستادموی گرفتمو واواری بودم که نفسم گرفتو دستمو به ددهیی چقدر دودونمینم

 که تازه نگاه ستادمیحالم که بهتر شد صاف وا. زدمیزانوهام خم شدمو نفس نفس م
 شده سی خیک... سهی خدمی که ددمی به صورتم کشیدست. دمیمتعجب مردمو د

 وحشت دموی دی بقلی زه مغای شهی شی کرده بودم؟ خودمو توهی گریبود؟ ک
 دموی ذره دستمو به صورتم کشهی.  شده بوداهی چشمامو صورتم سریتمام ز. کردم
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تم  کردمو رفدای سر راهم پی عمومیی دستشوهی.  راه افتادمابونی خیآروم آروم تو
  ....  بازم راه رفتمرونوی اومدم بییاز دستشو. صورتمو شستم

  
 دیبا... ومدمی با خودم کنار مدیبا... رفتمی مدیفقط با..  برمخواستمی کجا مدونمینم

به ...  ارسانیبه حرفا....  بکنم؟ هنوز شک داشتمدی کار بای که چکردمیفکر م
 ی برام گنگ بیار همه چانگ....  بودمی بدتی وضعیتو... یبه همه چ... حسم

... همراهم باشه.. کمکم کنه..  داشتم که درکم کنهی به کساجیاحت...مفهوم شده بود
 ی برم چ؟ی االن چیول... بودنهی برام بهترن گزنیلی جور موقع ها آنی اشهیهم

عشقت به من گفت دوسم ....  ارسان بهم گفت دوسم دارهیلیبهش بگم؟ بگم آ
فقط ...  بگهیزیخواهرتم تنوست چ... ت گفته دوسش دارهعشقت به خواهر... داره

  ... خودشم دوسش دارهدهیچون فهم... تیاز واقع... فرار کرد
  
انگار تمام ...  رو سرم آوار شدایدن...  موضوع دوباره اشکم در اومدنی ایادآوری با

 ی ولشهیاحساس کردم پشتم داره خم م... فقط من...  فقط مال من شدای دنیغما
 ازدواج یلی که ارسان با آکردمی و تالش مبودمی می قودیبا... بودمی می قودی بامن
 نفسش به نفس یاون حق نداره به کس...  باشهیلی با آدیارسان فقط با.. آره...کنه

 اونو فراموش سنامی...  باشهسنایاون حق نداره عاشق ... اون بستس فکر کنه
... آره.. همه کسش شده...  شدهزشی رو که همه چی کسکنهیفراموش م... کنهیم

  . فراموش کنهدی جونشم شده بامتی به قیحت... کنهیفراموش م
  
 هی بلند گری با صدانی همی کنم براهی صدا گری بادوی نتونستم صدام در نگهید

 نگام ی که چه جورکردمی نمی توجهشدنی که از کنارم رد مییکردمو به اونا
  ...ختمیری م اشککردمویفقط هق هق م... کردنیم
  

 که احساس کردم چند تا قطره آب کردمی مهی گررفتموی داشتم آروم راه منطوریهم
 دیکم کم بارون شد... ادی داره بارون مدمیسرمو آرودم باال که د. میشونی رو پدیچک

 بارون ری من زی نشن ولسی تا خگرفتنی جا پناه مهی و دنییدویشدو همه مردم م
 به یتو دار... ه آسمون گرفته بودمو چشمامو بسته بودم بودمو سرمو روبستادهیوا
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 دارم نابود یدی فهم؟ی توام از راز دلم با خبر شد؟یباری می جورنیخاطر من ا
  . راه افتادمنوییسرمو انداختم پا... آره؟ پس ببار توام با من ببارشم؟یم
  
. کنهیز م کف پام داره گز گکردمی احساس مگهی چقدر راه رفته بودم که ددونمینم

 رستوران جا ی توفموی کدمی که فهمارمی در بمی کفی از تومویخواستم گوش
 که زنگ بزنم پس ی نه گوشرمی بگیپس نه پول داشتم که بخوام تاکس... گذاشتم

 همه مدت نی من ایعنی....  بود12ساعت.... به ساعتم نگاه کردم. رفتمی مادهی پدیبا
.  نبودیی آشناابونیخ.  نگاه کردمابونوی بودم؟ سرمو آوردم باال خابونی خیتو

تا برسم به .  بودم به خونهکی گفت نزدشهی مبایتقر. دمی از چند نفر پرسنی همیبرا
.  کس نبودچیخلوت خلوت بودو ه. ابونشدمیوارد خ.  شد30/1 ساعت ابونمونیخ

 هی ی بعد از اون صدادموی از کنارم شننی ماشهی ی که صدارفتمی مداشتمآروم آروم 
  گفتیپسر جوون که م

  
   گرگ بخورتت؟یگی وقت شب تنها نمنیا..  خانوم کوچولو-پسر

  
 با نی همی برازدی میهی وقی اون پسره اصال ول کن نبودو حرفای نکردم ولیتوجه

   برگشتم طرفشو گفتمتیعصبان
  
  .برو گمشو-
  

  .ی حرفا رو بزننی ادهی بعیگری جنقدی از شما که ای خانومی وا-پسر
  

 خیاز ترس سر جام س.  طرفمدیی شدو دوادهی پنی از ماشعی نگه داشتو سرنوی ماشبعد
 داشت و الغر بود ی بلندیلیپسره که قد خ.  حرکت کنمتونستمی بودمو نمستادهیوا

   گفتستادویروبروم وا
  

  . بهت سخت نگذرهدمی امشبو مهمون من باش قول مهیخوشگل خانوم -پسر
  
  .خفه شو آشغال-
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 پس از راهش وارد یباش حاال که انقد ناز دار... مای نداشتیتی تربی ااا ب-پسر

  .شمیم
  

 نشیبا مشتم محکم به س. نی بلندم کردو برد سمت ماشنی زمی از روییهوی بعد
 یلی خی که الغر بود ولنیبا ا. کردی نمی اصال حرکتی ولدادمی و فحشش مزدمیم

 ما دنیعقب نشسته که با د گمی پسر دهی دمی تازه فهمدی که رسنیبه ماش. زور داشت
 دستش محکم هی زدم که پسره با غیج عی دوستش سردنیبا د.  در عقبو باز کردعیسر

   دهنمو گرفتو گفتیجلو
  

  ..ی نزدی زدغیج-پسر
  

 ی که سرم خورد به گوشه نی ماشیمنو پرت کرد تو.دادی گند الکل می بودهنش
. رفته بودم که در نرم که محکم گگمیاون پسر د. دیچی سرم پی تویدرو درد بد

 مترم اون پسره دستاش یلی مهی ی حتی ولزدمیاشکم در اومدو مرتب دست و پا م
 ادی که بزدی دور منویماش که منو گرفته بود داشت یاون پسره ا. خوردیتکون نم

 ی و بعد از اون صدادمی از پشت سرم شنشنوی ماهی یکای الستغی جیسوار شه که صدا
چند لحظه بعد پسره منو ول . نمی ببتونستمیشت سرم بود نم که چون پادیدادو فر

 برگشتمو از پنجره نگاه عیمنم سر. نی شد و رفت عقب ماشادهی پنیکرده بودو از ماش
 بود چهرش یکی تاری و چون توکنهی داره با اون دوتا دعوا میکیدم یکردم که د

 درو باز کردمو از عیسر.  ارساندمی به لباساش دقت کردم فهمکمی ی ولشدی نمدهید
  . زدمغی شدمو جادهی پنیماش

  
  .ارسااااااااااااااااااااان-
  
 هی از پسرا از فرصت استفاده کردو یکی من ارسان به سمتم برگشت که ی صدابا

 نی زمی رفتم سمتشو روعیسر.  منکی نزدنی زمیمشت زد تو صورتش که افتاد  رو
به ارسان نگاه کردم . رعت باد رفتن شدنو با سنی سوار ماشعیاون پسرام سر. نشستم
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 یزی پاره شده بودو داشت خون رد که پسره زده بوی لبش به خاطر مشتیکه گوشه 
   نگاش کردمو گفتمهیبا گر. دیچکی هردومون آب میاز سرو رو. کردیم
  
  ؟یخوب-
  

. نی برد سمت ماشدوی از جاش بلند شدو دستمو کشعی با خشم نگام کردو سرارسان
 سوار شدو رفت سمت عیخودشم سر. نی ماشی پرتم کرد توبایاز کردو تقر بنویدر ماش

 سمت خونه که دستم از دمیی شدمو دوادهی پنی که پارک کرد ازماشنویماش.  خونه
چند . نمی ارسانو ببی به خون نشسته یبرگشتمو تازه تونستم چشما.  شددهیپشت کش

حساس کردم پرده گوشم پاره  زد که ایادی چنان فرهویلحظه با خشم نگام کرد بعد 
  .شد

  
   وقت شب؟نی تا ای بودیکدوم گور-ارسان

  
   دستش گرفتو گفتی نگفتمو فقط نگاش کردم که چونمو تویچیه
  

  .. جواب منو بده؟یزنیچرا حرف نم..  با توام-ارسان
  
فکش منقبض شده بودو اون . کردمی من همونطور ساکت بودم بودمو نگاش میول

کم کم احساس کردم .  خون قرار گرفته بودنی کاسه ینگار تو ای مشکی لهیدوتا ت
 انقد ی با دستم دستشو پس زدم ولنی همی براشهیاز فشار دستش فکم داره خورد م

   گفتمنی همی براشدیسفت گرفته بود که نم
  
  .ولم کن-
  

  . جواب منو بده-ارسان
  
  .ادی ولم کنم دردم م-
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  و گرفتو گفت بار بازو هامنی حرفم ولم کردو انی ابا
  

  .شنومی م-ارسان
  
   رو؟یچ-
  

   صداش باال نره گفتکردی می که سعی کردو در حالی پوفارسان
  

  ؟یکردی کار می چابونی خی موقع شب تنها تونی گفتم تا ا-ارسان
  

   زدمو خودمو ازش جدا کردمو گفتمیپوزخند
  
  ؟یدونی نمیعنی-
  

   آخه من از کجا بدونم؟ی د لعنت-ارسان
  

 ی چشمامو باز کردمو در حالهوی شدمو ی بدتر عصبانی تا آروم بشم ول بستمچشمامو
   گفتمرفتمی عقب عقب مزدموی مغیکه ج

  
  ؟یفهمیم...از دست خودم... کردمیاز دست تو فرار م-
  

   از دست من؟-ارسان
  
  ؟ی عاشق من شدی چی تو برا؟ی منو دوست داریتو به چه حق... آره تو-
  

   تر شدو گفتکی بهم نزد نگام کردوی با ناباورارسان
  

  ؟یگی می چیفهمی مسنای -ارسان
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... ی منو دوست داشته باشدی که نبایدیتو نفهم... یفهمیتو نم.... فهممیم.. آره-
... ازت متنفرم... ی لعنتیتو..  که من دوست داشته باشمیتو باعث شد... یدینفهم

  یتو باعث شد..کنن اون آشغاال بخوان با من اون کارو بیتو باعث شد... متنفرم
  
ارسان اومد جلوترو منو .  اصال به اطرافم توجه نداشتمکردموی مهی گرزدموی مغیج
   گفتدوی بغلش کشیتو
  

 زی تموم شد عزگهید.. نکنهیگر... آروم باش گلم... آروم...سی ه-ارسان
  ...نجامیمن ا...دلم

  
دم و سرمو  عطرش ناخوداگاه دستامو دورش حلقه کری تنش و بوی احساس گرمابا

از ..  کمهی...  ذرههی کردم بلکه حداقل هیگر...  کردمهی فشار دادمو گرنشیبه س
مقامت کنم ...  مقاومت کنمستمویتا بتونم وا...  دوشم بود کم بشهی که روی بارنیا

  ... که دارمی همه رنجنیدر برابر ا
  
. ختمیری م آروم تر شده بودمو کمتر اشکی همون حالت بودم ولی چقدر تودونمینم

 حلقه شدم یتازه متوجه دستا.  برام واضح شدو متوجه اطرافم شدمیکم کم همه چ
 ی حرکت انداختم کنارم ولیآروم دستامو از دورش باز کردمو ب. دور ارسان شدم

چند لحظه بعد منو . کردی سرمو ناز می بودو اونم آروم رونشی سیهنوزم سرم رو
 یاش دوطرف صورتمو گرفته بود با مهربون با دستکهیاز خودش جدا کردو در حال

  گفت
  

  ؟ی خوب-ارسان
  

 ی برام نمونده بود که بخوام صحبت کنم برایی ناگهی کرده بودم که دهی گرانقد
 دستمو گرفتو برد دی بوسمویشونی آوردو پکتری فقط نگاش کردم که سرشو نزدنیهم

ک فقط دنبالش  عروسهیمنم مثل . در خونه رو باز کردو بردم داخل. سمت خونش
 هی بعد با قهیچند دق.  آشپزخونهت مبل نشوندو رفیمنو رو. گفتمی نمیچی هرفتمویم
 پنبه رو ینی سی و کنارم نشستو از توزی می رو گذاشت روینیس.  برگشتینیس
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 ی با صدادموی کردو  دستشو آورد سمتم که خودمو عقب کششی ذره الکلهیبرداشتو 
  گرفته گفتم

  
  ؟یکنی کار میچ-
  

  .زمی کنم عزی ضد عفونتویشونی پی زخم روخوامی م-ارسان
  
  زخم؟-
  

  . زخم شدهتیشونی پی آره رو-ارسان
  

 عیسر. دیچی سرم پی  تویدی دست زد که درد شدمیشونی آروه به گوشه از پبعد
   که ارسان گفتدمیخودمو عقب کش

  
  کنه؟ی درد میلی خ-ارسان

  
   آره تکون دادم که گفتی به معنایسر

  
  .شهی وقت چرک نکنه که بدتر مهی خب بزار پانسمانش بکنم -ارسان

  
 گرفت ی زخمم که سوزش وحشتناکی رو گذاشت روی نگفتم که پنبه الکلیچیه

   دستامو گرفتو گفتگشی خواستم دستشو پس بزنم که ارسان با دست دنی همیبرا
  

  . الزمهی ولسوزهی مدونمی م-ارسان
  

 کی کوچلی گاز استرکهی تهیزخمم برداشتو  ی لحظه بعد ارسان پنبه رو از روچند
   لبخند محو نگام کردو گفتهیکارش که تموم با . گذاشت روشو چشب زد

  
  ؟ی خوب-ارسان
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   نگفتمو اروم از جام بلند شدم خواستم برم که ارسان دستمو گرفتو گفتیچیه
  

  ؟یری کجا م-ارسان
  
  . برم خونه خودمونخوامیم-
  

  . دلمزی بشه عزتی طورترسمیم...ستی تو حالت خوب ن-ارسان
  

دوباره ... دینبا... گفتی مدینبا... گفتی رو به من منای ادی دلم؟نه ارسان نبازیعز
 در ستادوی از جاش بلند شدو روبروم واعی چشمام جمع شد که ارسان سریاشک تو

   باال گفتگرفتی که سرمو میحال
  

   گلم؟یکنی مهیچرا گر-ارسان
  
  .برم بزار کنمیارسان خواهش م-
  

  ؟یکنی مهی گری چی باشه تو بگو برا-ارسان
  
  .کنمیخواهش م...  بزار برمکنمیفقط بعت التماس م.. تونمینم-
  

  .می برایب... باشه...  باشه-ارسان
  
  ؟یایتو کجا م-
  

  .یفراموش کرده بود...  بهت بدمفتوی کخوامی م-ارسان
  
 عی آوردو منم سرنی ماشی از توفمویارسان رفت ک. رونی بمی نگفتمو با هم رفتیچیه

 در انگار تلنگر بود که سد اشکام یصدا. درو باز کردو رفت داخل و درو محکم بستم
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 اتاقم که چشمم ی برم توخواستمیم. آروم آروم به سمت اتاقمم رفتم. شکسته بشن
  انداختمو رفتم نی زمی همونجا روفمویک. شد تر دی شدمی و گریلیافتاد به اتاق آ

 نتونستم گهید. مینی بی تودیچی عطرش پیر اتاقشو که باز کردم بود. سمت اتاقش
   داد زدمنی همی گلوم خفه کنم برایصدامو تو

  
 ینی که ببیی افتادم؟ کجای به چه روزینی که ببیی کجا؟ییکجا... ییییییییییلیآ-

 بت؟ی خواهرت شده رقنی که ببیی کجا؟یی کردم؟ کجاانتیبهت خ
 گوشم؟ چرا ی توی بزنوی که سرم داد بزنیستی چرا ن؟یتسی ن؟چراییکجااااااااااااا

  ؟یستی کارم؟ چرا ننی به خاطر ای صورتم بندازی که تف تویستین
  

 به خودم ی وقتی چقدر گذشته بود ولدونمینم.  نشستمو زار زدمنی زمی در روکنار
 آبو ریبرگشتم ش. ستادمی حموم وای دوش آب سرد توری با لباس زدمیاومدم د

لباسامو عوض کردمو .  رفتم سمت اتاقمدیچکی که آب از سرو روم می در حالبستمو 
 که مامان بهم ی به جانمازافتاد کشوم حولمو بردارم که چشمم ی از توخواستمیم

 ای سالم بودو بهم گفت هر وقت دلت از همه دن9 بهم داد ی وقتادمهی. داده بود
 زدمو ی خاطره لبخند تلخنی ایادآوردیبا .  پناهنی بهترشهی واست منیگرفت ا

  ... به نمازستادمیجانمازمو برداشتمو وا
  

...  کردمهیگر....  سجادم نشستمو با خدا درد و دل کردمی که تموم شد رونمازم
 من الزم داشتم تا با ی ولدونستیگرچه خودش همه رو م...  رو بهش گفتمیهمه چ

  . حرف بزنم که سبک شمیکی
  
 سجادم ی شد که همونجا روی چدمی کردم که نفهمهی با خدا حرف زدمو گرنقدیا

  ....خوابم برد
  
آروم از جام بلند شدمو .  شدمداری چششم افتاد از خواب بی که توی نور آفتاببا

چادرو از سرم در آوردمو سجادمو جمع کردمو از جام بلند شدم که بزارم سرجاش 
 تخت نشستم تا یروم روآ. فتمی دستمو به تخت گرفتم تا نعیسر.  خوردجیکه سرم گ

 بود واز کالس صبحمم جا 30/10تساع.... به ساعت نگاه کردم.حالم بهتر بشه
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 گذاشتمو از زی می که بهتر شدم از جام بلند شدمو سجادرو روکمی. مونده بودم
 رعسلی شوانی لهی نی همی  براکردموی احساس ضعف میلیخ. رونیاتاقم رفتم ب

 فموی در اتاق کیاز جلو.  اتاقمی دوباره اومدم توبعد از اون. درست کردمو خوردم
 بودو یلی تاش از آ10 داشتم که سکالی تا م20.مو از توش در آوردمیبرداشتمو گوش

 چون اصال شمی پادی بگفتمی مزدموی زنگ منیاسمی به دیبا. یاسی از بهزادو شیبق
  .و برداشت ریبعد از سه تا بوق گوش.  سخت تنها باشمطی شرانی ای توتونستمینم
  
   تو؟یی معلوم هست کجا-نیاسمی

  
  .سالم-
  
 گهی خدا د؟بهیدی جواب نمزنمی زنگ می چرا هر چ؟ییکجا...  سالم-نیاسمی

  ؟یخوب... ی از نگرانمردمیداشتم م
  
  نجا؟ی ایای بشهی میاسی... یمرس-
  
   صدات گرفته؟وی حالی بنقدی شده؟ چرا ایزی چ-نیاسمی

  
  .ای فقط ب نپرسیزی چکنمی خواهش میاسی-
  
   شده؟یزیچ.. یکنی نگرانم می دارسنای -نیاسمی

  
 و آروم آروم چشام پر گرفتی بغضم مشدوی داشت برام زنده مشبی اتفاقات ددوباره
  .شدیاشک م

  
  .شمی پای چند روزت لباس بردار بیبرا...  نپرسیچی هیاسی-
  
  .رسونمی خودمو معیسر...  باشه-نیاسمی
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  .فعال..یمرس-
  
  .فظ خدا-نیاسمی

  
 از جام بلند شدمو یبا کرخت.  که در زدنزی می رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش

 درو یسرمو گذاشتم رو.  ارساندمی که نگاه کردم دی چشمیاز تو. رونیرفتم ب
 از دیبا... رنجوندمی ارسان و از خودم مدیبا.. کردمی درو باز مدینبا... ختمیاشک ر

آره من ....  متنفر بشهازم که مکردی می کاردیبا.. کردمیخودم دورش م
  ... تونستمیم
  

 ارسان و از پشت در ی صداییهوی که دادمی می داشتم به خودم دلدارنطوریهم
  .دمیشن
  

 ی شده گلم؟ من کاری آخه مگه چ؟یکنیدرو باز نم...  منی سنای... سنای -ارسان
دا درو تورو خ... زمی عزخوامی من ازت عذر مهی جورنی گفتم؟ اگه ایزیکردم؟ چ

 یچی و هشنومی هاتو مهی گریدارم صدا... کشمی دارم زجر میلیبه خدا خ... باز کن
 کنمی  خواهش مکشم؟ی زجر مدارم چقدر یدونی چقدر سخته؟ میدونیم... گمینم

  ...درو باز کن
  
  .هی گرری بلند زدم زی شدت گرفتو با صدامی حرفاش گرنی ابا
  

... نمتیدرو باز کن بزار بب...  داخل هاامی مشکنمیبه خدا درو م.... سنای -ارسان
تورو جون ارسانت ... درو باز کن...  گلمرمتی بغلم بگیبزار تو... کنمیخواهش م

  ...  دلمزیدرو باز کن عز
  
 شونی پری افهیارسان با ق.  درو باز کردمارموی نتونستم طاقت بگهی که گفت دنویا

 من دنیبا د.  داده بودهی در تک کنارواری دستشو به دهی بودو ستادهیپشت در وا
 انداختم که چونمو نییسرمو پا. ستادی ازم ایکی نزدیلی فاصله خیجلوتر اومدو تو

  گرفتو آروم سرمو باال آوردو گفت
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   شده؟ی چی بگیخوای نم-ارسان

  
 نگاش کردم که با دستاش صورتمو قاب گرفتو در ی اشکی نگفتمو با چشمایچیه

   گفتکردیاک م که با شصتش اشکامو پیحال
  

 با یدونی من؟یمتی چقدر قنای ایدونی م؟یکنی حروم مداروی مروارنی چرا ا-ارسان
 ؟یزنی به دل من میشی چه آتچکهی خوشگلت می که از چشمانایهر کدوم از ا

  ؟یکنی رو در حق من می نامردنی و ایدونی م؟یکنی کارو منی و ایدونیم
  
   شدو گفتمدتری حرفش هق هقم شدنی ابا
  
 کردمو خودم خبر یمن در حق همه نامرد..  نامردیلیخ... ره چون من نامردمآ-

  ...نداشتم
  

  .ارمی تو سر درنمی از حرفایچی  به خدا من هسنای -ارسان
  
  .یدینگو از نگاهاش نفهم... نه-
  

  دم؟یفهمی مدی رو بای چ؟ی کی نگاها-ارسان
  
  ؟یبفهم ی که برات انجام داد نتونستی از اون همه کاری حتیعنی-
  

  ؟یزنی حرف می داری در مورد چ؟یکنی موونمیی دی دارسنای -ارسان
  
   بلند گفتمی کنارو با صدادمی خودمو کشتی عصبانبا
  
  .نیییییییییلیآ-
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   با تعجب بهم نگاه کردو گفتارسان
  

  ن؟یلیآ-ارسان
  
 ی و به من گفتیدی که دوست داره؟ نفهمیدی که عاشقته؟ نفهمیدینفهم... آره-

 ؟ی منو خورد کنیخواستی م؟ی منو عذاب بدیخواستی آره ؟ م؟یاردوسم د
   که منم دوست دارم؟ آرهههههههه؟ی بهم بفهمونیخواستیم
  

   گفتگرفتی که بازو هامو می اومد جلوترو در حالارسان
  

   عاشق منه؟نیلی تو؟ آیگی می چ-ارسان
  

   صورتم گرفتمو گفتمی جلودستامو
  
  ش؟یدی نگو که ند؟یو درک نکرد ارسان نگ؟یدی نگو که نفهمیوا-
  

 زنگ فونی تا خواست حرف بزنه آکردوی با دهن باز زل زده بود به منو نگام مارسان
   رو به ارسان گفتمکردمی که اشکامو پاک می رفتم درو باز کردمو در حالعیسر. زد
  
  .رونیبرو ب-
  

  .می بزار حرف بزنسنای -ارسان
  
  .رونیبرو ب...  باهات ندارمیمن حرف-
  

  ...سنای -ارسان
  

   گفتمغی حرفش تموم نشده بود که با جهوز
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  .رونیبروووووو ب-
  

 نیبه محض ا.  به سمت در رفتدهی خمی انداختو آروم با شونه هانی سرشو پاارسان
 راهرو ی من که تودنی وارد خونه شدو درو بستو با دنیاسمیکه ارسان رفت 

   بودم گفتستادهیوا
  
   چه خبره؟نجای ا-نیاسمی

  
   گفتمهی بغلش انداختمو با گری به سمتش رفتمو خودمو توعی سریاسی دنی دبا
  
  . کمکم کنیاسی-
  
   منو از خودش جدا کردو گفتنیاسمی

  
   شده؟ی چ-نیاسمی

  
  . کردمانتیخ-
  
  ؟ی کارکردی چ؟ی چیعنی -نیاسمی

  
   مبل نشوندو گفتی منو با خودش به سمت سالن بردو روبعد

  
  ده؟ شی چنمی بگو بب-نیاسمی

  
 یهمه چ... از اول....  کردمفی رو واسش تعری شروع کردم همه چهی با گرمنم
 حسم نی اسم ادمی که فهمشبیتا د... شبیاز وقت تولد اون حس تا د.... رو

 بغل ی خودمو توی که چه جورشبیاز د..  شکستمی که چه جورشبیاز د...عشقه
 عطر ی من فقط با بوه کشبیاز د...  چنگ زده بودمشرتشویارسان انداخته بودمو ت
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حرفام که تموم شد .  رو براش گفتمیهمه چ...  تنش آرامش گرفتمیارسان و گرما
   فکر رفت بعد به سمتم برگشت و گفتی چند لحظه تونیاسمی

  
   باهات صحبت کنم؟خوامی گفتم مادتهی -نیاسمی

  
   داره االن؟ی چه ربطنیخب ا... آره-
  
 شما دمی وقته که فهمیلی خبایمن تقر... ع بود موضونی آخه در مورد هم-نیاسمی

  .نیهمو دوست دار
  
   از کجا؟؟ییییییییچ-
  
 از نگاهتون تونستی می که عشقو بشناسه به راحتیهر آدم...  از نگاهاتون-نیاسمی

  .نیبخونه که همو دوست دار
  
   گفتمدیچکی چشمم می که قطره اشک از گوشه ی نگاش کردمو در حالی دلخوربا
  
  ؟یاسی یا نگفتپس چر-
  
  .ی متوجه نشدویدونی تو نمدونستمی اخه من نم-نیاسمی

  
 حد نی که به انی تا قبل از ایگفتی بهم مدیبا.. یگفتی بهم مدیتو با.. یاسی .. یاسی-

 ی چه جور؟ی فراموشش کنم؟ چه جوریحاال من چه جور... رمیبرسه جلوشو بگ
 شده یراموشش کنم وقت فی جونم به جونش بستس؟ چه جوریفراموشش کنم وقت

  ؟یجور شده عشقم؟ چههههههه ی شده جونم؟ وقتینفسم؟ وقت
  
 اشکش در اومده گهی دمیاسی.  به صورتمزدمی  آروم مزدموی زار مگفتموی رو منایا

   گفتگرفتی که دستامو میاومد جلوترو در حال. بود
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  .سناینکن ...  نکن-نیاسمی
  
  ه؟یییییییییی چه؟ی کردم چانتیهرم خ که به خوای کار کنم؟ حق منی چیگیپس م-
  
  .یشی داغون میدار...  کارو نکننی تورو خدا با خودت اسنای -نیاسمی

  
   گفتمغی و پس زدمو از جام بلند شدمو با جنیاسمی دست

  
  .رمی بمدیبا....  منرمی بمدیبا..  بدتر بشمنی از ادیبا... حقمه-
  
 که دم دستم بودو ییای ینیام چتم.  کنترل اعصابمو اشکام دست خودمو نبودگهید
 گوشه هی نمیاسمی. کردمی مهی گرزدموی مغی جشکستمویم... شکستمی منوی زمزدمیم

 کرده هی زده بودمو گرغی جنقدیا... کردی مهی فقط گرگفتوی نمیچی بودو هستادهیوا
 جی سرم گییهوی سمت اتاقم که رفتمی ماشتمد... دیدیبودم که چشام همه جا رو تار م

 بغلمو گرفتو برد ری زعی سریاسی ها که شهی خورده شی رووفتمی بخواستمی مرفتو
چند لحظه بعد با بسته .  رفتدوی تختم دراز کردو پتورو روم کشیرو. سمت اتاقم

 قرص از بستش در آوردو به سمتم گرفت و با هی. شمی آب برگشت پوانی لهیقرصو 
   گفتی بغض داریاصد

  
  .کنهیمآرومت ..  آرام بخشه-نیاسمی

  
 آبو به وانی دهنمو لی نگفتمو فقط نگاش کردم که خودش قرصو گذاشت تویچیه

 ی توی ضرب خوردم که احساس سوزش بدهی آبو ازش گرفتمو وانیل. سمتم گرفت
 پتورو روم نیاسمی.  کردی زده بودم گلوم بدجور درد مغیاز بس ج. دیچیگلوم پ

 هم ی پلکام رواشت کم کم د. درو بسترونویمرتب کردو خودش از اتاق رفت ب
 تکون تونستمی حس شده بود که نمی بدنم بنقدی ای در اومد ولی که صداافتادیم

  . خوابم برددهی نکشهیبخورم و به ثان
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 بهزاد دمی چشمامو باز کردم که دی دستی چقدر گذشته بود که با نوازش هادونمینم

  با تعجب نگاش کردمو گفتم. باال سرمه
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  

   زدو گفتی کمرنگی لبخندبهزاد
  

  . سالم-بهزاد
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  

  .ی حسابی گرد خاک کرددمی اومدم چون شن-بهزاد
  
   بهت گفته؟زوی همه چیاسی-
  

 چشام ی که دوباره اشک تویمنم در حال.  بار چشماشو بازو بسته کردهی آروم بهزاد
  جمع شده بود گفتم

  
   در حقش کردم؟ی ای چه نامردیدی کردم؟ دیلی با آی چه کاریدید-
  

   اشکامو پاک کردو گفتبهزاد
  

  .مای نداشتهیگر... سی ه-بهزاد
  
.  کردمهی گرری دل سهی بغلشو ی نگفتمو از جام بلند شدمو خودمو انداختم تویچیه

 ازی نیلی به بهزاد خیطی شرانی همچیواقعا تو. کردیبهزادم آروم سرمو ناز م
  ..یلیخ. ..داشتم
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 کردی که اشکامو پاک می زدو در حالی که بهزاد لبخندرونی از بغلش اومدم بآروم
  گفت

  
  ؟ی خوب-بهزاد

  
   زدمو گفتمیپوزخند

  
  .شهی وقت خوب نمچی هگهیحال من د-
  

  ؟ی حرف بزنیخوایم-بهزاد
  
  .یدونی مزوی همه چگهیتو که د-
  

   تکون داد که گفتمی سربهزاد
  
  .ی بهم کمک کندیبا-
  

  ؟ی کار کنی چیخوای م-بهزاد
  
  . بشهزاری کنم ارسان ازم بی کاردیبا-
  

  .کنمی نمی کارنی من همچ؟ی چ-بهزاد
  
  چرا؟-
  

  . چون من قبل تو به ارسان قول دادم-بهزاد
  
  ؟ی قولیچ-
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 که من  اومدم تهران بهم گفته بود که بهت عالقه ی ارسان از همون دفعه ا-بهزاد
  ..منم بهش قول دادم... کمکش کنمداره و ازم خواسته بود که 

  
   به سرم گرفتمو گفتمدستامو

  
 نی همه از ادی چرا آخه؟ چرا با؟ی بهم نگفتیچی و هیدونستی بهزاد توام میوا-

 که من دارم؟ هی چه سرنوشت نحسنیموضوع خبر داشته باشن اال خود من؟ آخه ا
  .... خدااااااااای ادم؟یمن دارم تاوان کدوم گناهمو پس م

  
   بغلم کردو گفتهزادب

  
... دهی کارا از تو بعنی دختر خوب؟ اهی کارا چنیا... ی بودیتو قو... سنای -بهزاد

 تی چقدر اذیدونی روز بندازن منی تورو به اکی مشکالت کوچنیاگه قرار باشه ا
  .یشیم
  
  .ستی نکی مشکل کوچنیبهزاد ا-
  

 دیبا.. یست و قبول کن شکدینبا... ی باشی قودی بایول... زمی عزدونمی م-بهزاد
  .یی توخورهی که شکست می اونشهی وگرنه همی مبارزه کنویمحکم باش

  
..  با ارسان باشم بهزادتونمی بکنم؟من نمتونمی کار می آخه؟ من چیچه جور-
  . کنمو بهش پشت کنمانتی خیلی به آتونمینم... تونمینم
  

 نه عوض یچیکردن ه هی با نشستن و گری ولی بکنی کارنی منم نگفتم همچ-بهزاد
 یتونی کار می چنیی ببه؟ی راه حل چنی فکر کن و ببنی پس بششهی و نه درست مشهیم

  .یبکن
  

 بغلش موندم بعد از بغلش اومدم ی توگهی دکمی.  آرامش بخش بودیلی خحرفاش
 بهزاد میوارد آشپزخونه که شد.  بودنیاسمی سمت آشپزخونه که می با هم رفترونویب
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 ستادهی که کنار گاز وایاسی خودشم رفت سمت نمی تا بشدینار کش برام کی صندلهی
  بودو گفت

  
  .ی اساسمی که امشب اورژانس الزمنی خانوم؟ مثل ای چه کرد-بهزاد

  
   به بهزاد نگاه کردو گفتی چپ چپهی نیاسمی

  
  . هستخچالی تو رینون پن... ی اجبارت نکرده بخوری کسزمی عز-نیاسمی

  
 چشم غره بهش رفت هی قرمز شدو یاسی که دی رو بوسیسای ی گونه دوی خندبهزاد

   گفت الیخیکه بهزاد ب
  

 بوس هی از خودمونه بعدشم تو االن با سنای... ی رنگ عوض کننقدی امخوادی ن-بهزاد
  .گهی دیشی چه ممی فردا که ازدواج کردیشی می جورنیکوچولو ا

  
   به سمت بهزاد گرفتو گفتروی کردو کفگی پوفنیاسمی

  
  .ای حی بنی برو بشی دم گوش من حرف بزننقدی که انی ای به جا-نیاسمی

  
  . به چشمم خانوممی ا-بهزاد

  
   گفترونی برفتی که از آشپزخونه می در حالبعدشم

  
  .رمی دوش بگهی من برم -بهزاد

  
   برگشت طرف منو با لبخند گفتنیاسمی که رفت بهزاد

  
  ؟ی خوب-نیاسمی
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   زدمو گفتمی کمرنگلبخند
  
  .اصال دست خودم نبود...  کردمی که اونجوردیبابت صبح ببخش.. .ممنون-
  
  .الیخیب... نه بابا-نیاسمی

  
  اد؟ی بیتو به بهزاد خبر داد-
  
 هیاالن ...  پرواز خودشو رسوندنیزنگ زدم بهش اونم با اول...  آره-نیاسمی

  . هست اومدهیساعت
  

   گفتیاسی تکون دادم که یسر
  
  . زنگ زدنیلی آی راست-نیاسمی

  
  خب؟-
  
 بهت زنگ زده و شبی که دنیمثل ا... ی که گفتم خوابیی گفت کجایچی ه-نیاسمی

  . نگران شدهیلی خیچون جواب نداد
  
   باهاش صحبت کنم؟ییبا چه رو-
  
 گذاشتموچشمامو زی میمنم سرمو رو.  انداختو برگشت سمت گازنیی سرشو پانیاسمی

تمام مدت بهزاد . می شام خورد ربع بعد بهزاد از حموم در اومدو باهمهی. بستم
. کی لبخند کوچهی از غی دری حتی بخندونتم ولخواستی مکردوی میهمش شوخ

 یبعد از شامم رفتم تو.  بخورمتم نتونسشتریشامم دو سه لقمه اونم به اجبار بهزاد ب
 بعد بهزاد اومد پشت درو قهیچند دق.دمی تختم دراز کشیاتاقمو درو قفل کردمو رو

  زدو گفتآروم به در 
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  زم؟ی عزیخواب..سنای -بهزاد
  
  .نه-
  

  ؟ی درو قفل کردی چی پس برا-بهزاد
  
  ؟ی داریکار-
  

  . پاشو در اتاقتو باز کنی نه ول-بهزاد
  
  .خوامینم-
  

  . نکنی پاشو درو باز کن لجبازسنای -بهزاد
  
  . خ وا میگفتم  ن م -
  

  . خانوم پاشو درو باز کنسنای -بهزاد
  
 کردمو از جام بلند شدمو ی پوفنی همی براشهی میره عصبان لحنش معلوم بود دااز

  . پشتمو به در کردمدموی تخت دراز کشیدرو باز کردمو دوباره رو
  

  ؟یدیفهم... شهی کار تکرار نمنی اگهی دنجامی من ای تا وقت-بهزاد
  

 و بعد از اون رونی ساکش برداشتو از اتاق رفت بی چند دست لباس از توبعدشم
   تخت نشستو گفتی اومد کنارم روعی سرنیاسمی

  
  .باز آمپر چسپونده بود...  بهزادالیخی ب-نیاسمی

  
   گفتنیاسمی نگفتم که یچیه
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  ؟ی الزم نداریزی چ-نیاسمی

  
  .یمرس.. نه-
  
  اشکال نداره؟...  بخوابمیلی تو اتاق آرمی خب پس من م-نیاسمی

  
  ...نه-
  
  .ریخب پس شب بخ-نیاسمی

  
 خونه نشون یکی بعد سکوت و تارقهیچند دق. رونی ب از جاش بلند شدو رفتبعد

 کشوهام دنبال دفتر خاطراتم یاز جام بلند شدمو تو. دنی که هردوشون خوابدادیم
...  تلخ و توش ثبت کنمی روزانی اخواستی دلم می چرا ولدونمینم... گشتم

ودم  گرفته بمی عاشق ارسان بودم چون تصمی روزهی بمونه که ادمی شهی همخواستمیم
 راه نیپس بهتر... شدیمال من نم... ارسان مال نبود.... هر جور شده فراموشش کنم

مرگ ... مرگ... مونهی راه مهی شهی نمدونمی اگه نشد که میول....  بودیفراموش
 پس اگه نتونم از خودم شهی نمیلیبا وجود من ارسان عاشق آ... تنها مانع منم... من

  ..دیبا... باشهدیبا...  باشهیلیتا ارسان با آ وقت نباشم چی هدی باکنمدورش 
  

 به اول شدی که نوشته بودم مربوط می خاطر هانیآخر.  کردمدای دفترمو پبالخره
  .... دردیهه چقدر اون موقع راحت بودمو ب... رستانمیدب
  
 خودم ی از اول براویدوباره و دوباره همه چ..  باز کردمو نوشتمدی صفحه جدهی 

به خودم که .  حس شدهی دستم بکردمینقد نوشتم که احساس ما. تکرار کردم
 صفحه نوشته 10 کینزد... به نوشته هام نگاه کردم. سهی تمام صورتم خدمیاومدم د

 نی همیبرا.  ومدی اصال خوابم نمی ول3 ساعتدمیبه ساعت نگاه کردم که د... بودم
از حموم که در . .. حموم بودمی دو ساعت توکینزد. حولمو برداشتمو رفتم حموم

  .دمی قرص آرام بخش خوردمو خوابهیاومدم 
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 رونیاز جام بلند شدمو خواستم برم ب.  شدمداری زنگ در از خواب بی با صداصبح
  .زدی که داشت با بهزاد حرف مدمی ارسان و شنیکه صدا

  
  .نمشی ببدی من با-ارسان

  
 بدتر نهیالن تورو بب ادونمیم.. ستیحالش خوب ن.. داداش من.. ارسان جان-بهزاد

  . شهیم
  

 هی گری چند بار صدایدونیم. شمی موونهی دارم دشبی بهزاد به خدا از د-ارسان
 یچی هدموی هاشو شنهی گری بس که صداشمی به خدا دارم داغون مدم؟یهاشو شن

  .نگفتم
  

  .ستی چون االن وقتش نی صبر داشته باشدی بایول.. کنمیدرکت م... دونمی م-بهزاد
  

  ... باهادی من بای ول-ارسان
  

   گفتمرونوی از اتاق اومدم بعی حرفش تموم نشده بود که سرهنوز
  
  . ندارمی حرفچیمنم بهت گفتم با تو ه-
  

   جلوتر گفت                 ومدی که می زدو در حالی من چشماش برقدنی با دارسان
  

   گلم؟ی خوب-ارسان
  
  .رونی بدییبفرما....  ندارهیبه شما ربط-
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   تکون دادمو گفتمی با دهن باز نگام کرد منم کالفه سرستادوی سرجاش واانارس
  
  .رونی بدیی گفتم؟ بفرمای چنیدینشن-
  

  ...سنای -ارسان
  
  ؟ی چسنای-
  

   نگفتو اومد جلوترو دستمو گرفت و گفتیچی هارسان
  

... سنایبه خدا طاقت ندارم ...  نکنی جورنی ایبزن ول..  بزنیخوای اگه م-ارسان
  . نگوی جورنی ای بزن ولیخوایهر چقدرم م ایب

  
دستمو از . دوباره اشکم در اومده بود. طرف صورتشو به سمتم گرفتهی بعدشم

   گفتمرفتمی که به سمت در می در حالدموی کشرونیدستش ب
  
  .رمی من میریحاال که تو نم-
  

   به سمتم اومدو دستمو گرفتو گفتعی سربهزاد
  

   کجا؟-بهزاد
  
  .مونمی نمنجای من انجانی اشونی که ایتا وقت-
  

   تاسف تکون داد که ارسان اومد کنارمو گفتمی از روی سربهزاد
  

 مخصوصا در مورد ستمی نای چون کوتاه بامی بازم میول... رمی باشه من م-ارسان
  . وقت فراموش نکن که دوست دارمچی هکنمیفقط خواهش م... تو
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

683

 که ختمیچشمامو بستمو بازم اشک ر.  به سمت در رفتو درو محکم بستعی سربعدشم
  بهزاد گفت

  
 عشقت بهت ی وقتی بفهمیستیمرد ن.. خوردش نکن...  کارونی نکن اسنای -بهزاد

 کارت اون االن نیبا ا.. فهممشیمن م...دهی بهت دست می چه حالگهی مینجوریا
  .حالش از توام بدتره

  
  . از خودم دورش کنمدی نداره بای چاره ای ولخوامی نمنویبهزاد به خدا منم ا-
  

   زدو گفتی پوزخندبهزاد
  

  داره؟ی کارا ازت دست بر منی با ایکنی فکر م-بهزاد
  
  . بشهزاری که ازم بکنمی کارو تکرار منی انقدیا-
  

  .... فراموش نکننویا...  ندارهدهی تالشت اصال فای ولیدونی خودت م-بهزاد
  
 با لب تابم کار یبودمو الک تا آخر شب با بهزاد حرف نزدمو مدام تو اتاق گهید
  .... راحت باشمالی ذره از فکرو خهی بلکه کردمیم
  
  
  

 من ی ولدنمی دادیارسان هر روز م.... گذرهی که بهزاد اومده می روز از از وقتدو
 گهید... نکردهریی ذرم رفتارش تغهی اون ی ولکنمی میهر بار فقط باهاش بد رفتار

پس همون راه حل ...  ندارهدهی کار فانی ا کهرسمیکم کم دارم به حرف بهزاد م
  ...مرگ من.....مونهیآخر م

  
 اصال فرصت مناسب نی همی و بهزاد اصال تنهام نزاشتن برایاسی چند وقت نی ایتو

 معنا ی واژه برام بنی چقدر ای زمانهی.. یهه خودکش..ی خودکشی براومدی نشیپ
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ارسان و ..  دو نفریه برا دوباریزندگ..  دوبارهی زندگهی یعنی االن یبود ول
. شهی کار انجام منی راحت ایلی خباشمو اگه من ن..  با هم باشندیاونا با.. نیلیآ
 تا دو روز ادی صحبت کردمو گفت به احتمال زیلی بود با آی به هر جون کندنروزید
  . کارو تموم کنمدی پس تا اون موقع باگردهی برمگهید
  

 یداشتم عکسا.  نت چرخ زدمی تویدمو الک تکون دادمو  لب تابمو روشن کریسر
   اتاقمو گفتی که بهزاد اومد توکردمی و نگاه میلیخودمو آ

  
  ؟یکنی کار میچ.. سنای -بهزاد

  
   گفتمکردمی که داشتم عکسارو نگاه مهمونطور

  
  ..یچیه-
  

 رتری براشون گذاشتن دی کالس جبراننی زنگ زد گفت مثل ایاسی االن نی بب-بهزاد
  .خوا؟ی نمیزیتو چ.. رمی برم بگدی بامی نون نداریارم حاضره ولناه... ادیم
  
   برگشتم سمتشو گفتمعی زدو سری بره چشام برقخوادی که بهزاد منی ادنی شنبا
  
  ؟یری منیفقط با ماش.. نه-
  

  .امیزود م.. کهی نه بابا سوپر نزد-بهزاد
  

  ابو گفتم باشه برگشتم سمت لب تی که رفتارم عادنی ای تکون دادمو برایسر
  
  .باشه-
  

.  که رفتهدادی در نشون می صداقهی بعد از چند دقرونوی نگفتو رفت بیچی هبهزاد
 چه کردم؟ی کار می چدیخب حاال با.لب تابو خاموش کردمو آروم از جام بلند شدم
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 جرائتشو دارم؟ اگرم تونم؟ی اصال م؟ی خودم راحت کنم؟ با چخواستمی میجور
 ی تورهی بودم که دختره مدهی دلمای فی توشهیهم... دی با... بتونمدینداشته باشم با

   کارو بکنم؟نیچطوره منم هم... زنهی رگشو منهیشیوان م
  

 وان ی برداشتمو آروم توغی تهی.  به افکار خودم زدمو رفتم سمت حمومیپوزخند
فقط اولش درد داره و بعد از ...  رگم بکشمی آروم رویلی خدیخب حاال با. نشستم

 رگمو چشمامو ی گذاشتم روغویت.. از همه کس .. یاز همه چ... شمیت ماون راح
 ی اشکگهی دکردمیفکر م.. تاد گونم افی چشمم روی اشک از گوشه نیاول. بستم

 ی اشکم رونیدوم...  که هنوزم هستنی نه مثل ای کنم ولهینمونده برام که گر
  ..هی گررینم ز بود تا بغض چند روزم بشکنه و بزی کافنیگونم سر خوردو هم

  
 که به خاطر داغ تک دیبابا ببخش..  مجبورمی ولکنمی کارو منیمامان ببخش ا-

.. می کنیطونی تا با هم شستمی نگهیبهزاد ببخش که د.. دخترت ممکنه پشتت خم بشه
ببخش ...  شدنطوری ببخش  که انیلیآ... داداش گلم خواهرتو ببخش.. اسیال

...  تا ارسانو فراموش کنمرمیم...  فراموش کنه تا ارسان منورمیم... خواهر گلم
  .ببخش.. ببخش اگه دلتو شکستم

  
 ی بهزاد توادی فری دستم حرکت بدم صدای روغوی تا خواستم تدموی کشیقی عمنفس

  .دیچیگوشم پ
  

  ؟یکنی می چه غلطی دار-بهزاد
  

ر  دی مشت کرده جلوی و دستاظی اخم غلهی چشامو باز کردمو به بهزاد که با آروم
 ی دفعه با صدانی که اکردمی داشتم نگاش منطوریهم.  بود نگاه کردمستادهیوا
   بودم گفتدهی که تا حاال از بهزاد نشنی بلندتریلیخ
  

  ؟ی لعنتیکنی می چه غلطی گفتم دار-بهزاد
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 که بهزاد اومد داخلو روم خم شدو در کردمی من فقط مات به بهزاد نگاه میول
   گفترونی بدیکشی دستم می از توغوی که با شدت تیحال

  
 ؟ی کنی خودکشیخواستی م؟ی بکنی چه غلطیخواستی مه؟ی چنی ا-بهزاد

  ؟یفی ضعنقدیآرهههههه؟ ا
  
 وان ی بلند گفت که ناخودآگاه سرمو بردم عقب تر و به گوشه ی با صدانوی انقدیا

بهزاد چند لحظه با .  کردمهی خودم جمع کردمو آروم گریپاهامو تو.  دادمهیتک
 دادو هی تکواریبه د. واری دی کوبوند توغویم نگام کرد بعد برگشتو با شدت تخش

  . سر خوردو کنار وان نشستواری دیآروم رو
  

 یخواستی آره؟ می منو بدبخت کنیخواستی م؟ی کنی خودکشیخواستی م-بهزاد
 که تنهات گذاشتم؟ نی از ای کنمونمی تا آخرعمر پشخواستمی به دلم؟ میحسرت بزار

  .ی بده لعنتد جواب
  

... دمشی دی جورنی بار بود انیاول. دمیشنی بغض دار بهزادو می بار بود صدانیاول
 خوادی بهزاد مدمیدی باره که منیاول... کنهی مهی بهزاد داره گردمیدی بار بود منیاول

 با اوردموی طاقت نگهید... شکستی مثل کوه بود داشت مشهی که همیبهزاد... بشکنه
  هق هق گفتم

  
 غم چکسیمن نباشم ه.. من نباشم همه راحتن... تورو خدا بزار راحت شم... هزادب-

  .شکنهیم.. کشهی رنج میلیبزار برم چون اگه باشم آ.. بزار برم... نداره
  

 یخوای می تا ک؟یپس خودت چ.. یلیهمش آ.. گهیبسه د.. نیلی آی گور بابا-بهزاد
 ؟یکنی فکر نمهی به بقیکنی فکر میلی که به آنقدری چرا ا؟ی بکنگرانیخودتو پاسوز د

 به مامان بابات ؟ی فکر کرددهی مکیبه ارسان بدبخت که صبح تا شب تو راهرو کش
 که جز تو خواهر نداره فکر اسی به الاد؟ی سرشون میی که بعد تو چه بالیفکر کرد

  ؟ی لعنتی به منم فکر نکرد؟ی به من احمق چ؟یکرد
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  .یدی عذابم مشتریب حرفا فقط نیبا ا.. بس کن بهزاد-
  

توام ...ی وقت عذاب نکشهی که تو رمیباشه پس من م... یکشی ا پس عذاب م-بهزاد
  .ستی مهم نگهید... بکنی خواستیهر غلط

  
 بانمیاون تنها پشت..  بهزاد برهزاشتمی مدینه نبا. رونی از جاش بلند شدو رفت ببعدشم

  .تونمی نمگهیاگه نباشه د... بود
  

 دومییدو.  سمت دررهی داره مدمی شدمو رفتم دنبالش که د از جام بلندعیسر
   گفتمغیدنبالشو با ج

  
  .تورو خدا نرو... بهزااااااد-
  
 بهزاد درو باز کردو دمیبه راهرو که رس. رفتی اون بدون توجه به من داشت میول

 دستشو گرفتمو با دموی راه بهش رسیبالخره تو.  رفتم دنبالشعی که سررونیرفت ب
  گفتمالتماس 

  
  .بهزاد تورو خدا نرو-
  

..  ندارمیمنم االن بهت کار... ی بزارم راحت بشیتو گفت.. سنای ولم کن -بهزاد
  .برو خودتو راحت کن

  
  .بهزاد غلط کردم تورو خدا نرو-
  

  ؟ی کمکت کنم راحت بشامی بیخوای نکنه مهی چ-بهزاد
  

   ول کردمو گفتمدستشو
  
  . نکنتمی اذگهیتو د.. م غم دارم خودیبه اندازه کاف.. تعنه نزننقدیا-
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  .دمی ارسانو از پشت سرم شنی تا خواست جوابمو بده صدابهزاد

  
   شده؟ی چ-ارسان

  
   برگشت سمت ارسانو با پوزخند گفتبهزاد

  
  . خودشو راحت کنهخواستیخانوم م-بهزاد

  
چند .  از پله ها نشستمو سرمو گذاشتم رو پاهامیکی ی اشکم در اومد رفتم رودوباره

 نشستو منو شمیبعد از اون ارسان اومد پ.  به هم خوردن در اومدی بعد صداقهیدق
 یچیه.  سرمی سر خودشم گذاشت رونشوی سی بغلش گرفتو سرمو گذاشت رویتو
 سرم ی رو رویعی مای بعد گرمظهچند لح. کردی فقط آروم پشتمو نوازش مگفتوینم

 دمی نگاه کردم که د ارسان برداشتمو بهشنهی سیسرمو از رو. احساس کردم
  ...سهیچشماش خ

  
   ناخوآگاه دستمو جلو کرد؟ی مهی کوه غرور من داشت گرکرد؟ی مهی داشت گرارسان

 سرشو گذاشت دی صورتش گرفتو چند بوسیبردمو اشکاشو پاک کردم که دستمو رو
  .  کردهی دستمو دوباره گریرو
  
  . نکنهیارسان تورو خدا گر-
  
 پهن و مردونش یشون ندادو همچنان شونه ها نی عکس العلچی ارسان هیول
  .دیلرزیم
  
  ..ارسان-
  
   گرفته گفتی دفعه ارسان با صدانیا
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  ... جان دلم-ارسان
  
   بغض گفتمبا
  
  . نکنهیگر-
  

   گفتسی قرمزو خی دستم برداشتو با چشمای سرشو از روارسان
  

تنها بزاره  منو خواستهی نفسم مرفته؟ی عشقم داشته از دستم متونم؟ی مگه م-ارسان
 اگه بودن ؟ی بریخواستی می چی آخه؟ برای چیبرا...  برهخواستهیعمرم م... بره

...  وقت نروچی خودت هی ارسان برو ولیگفتیم...  من برمیگفتی مکردی متتیمن اذ
 کشمی که من دارم نفس میی هوانی ای که بدونم تو تونیبه خدا من هم.. تنهام نزار

  ...هی کافبه خدا... هی کافیکشینفس م
  
چقدر ...  صورتش شدمی روشیتازه متوجه ته ر.  نگفتمو فقط نگاش کردمیچیه

 بار با تمام نی اولیبرا. دادی صورتشو با ابهت ترو مردونه تر نشون مومدویبهش م
 هم ی چشمای تونطوریهم.  وجودم نسبت بهش داشتم نگاش کردمی که تویعشق

  گفت دیمامو بوس چشی که ارسان خم شدو آروم رومی بودرهیخ
  

  . دوست دارمیلی خ-ارسان
  
 با هم ستموی وادارم کرد وادوی نگفتم که از جاش بلند شدو دست منم کشیچیه

 تخت نشوندمو خودشم کنارم نشستو یمنو برد سمت اتاقمو رو.  سمت خونهمیرفت
   صورتم چرخوندو گفتی تمام اجزاینگاشو تو

  
  آره؟..یخوری نمیچی هگفتیبهزا م.. ی چقدر الغر شد-ارسان

  
  .یتو انگار بهتر از من خبر دار-
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   گفتشدی که از جاش بلند می زدو در حالیلبخند
  

 هست یادی زی چون بعدش حرفامی آماده کنم با هم بخوریزی چهی رمی م-ارسان
  نه؟...میکه بهم بگ

  
... ی  فرار کنم از همه چخواستمی نمگهید.  نگفتمیچی زدمو هی کم جونلبخند

 اتفاقا افتاده بودو من نیحاال که ا. بمونمو با سرنوشت بجنگم...  بمونمخواستمیم
ارسان برگشتو تا خواست . موندمی عواقبشم می پادیعاشق ارسان شده بودم پس با

   گفتمعی سررونیبره ب
  
  .ارسان-
  

   به سمتم برگشتو گفتعی سرارسان
  

  . جان دل-ارسان
  

   دهنمو قورت دادمو با خجالت گفتمآب
  
   کجاست؟ینی ببی به بهزاد زنگ بزنشهیم-
  

  . به چشمی ا-ارسان
  

 کت بی جی در آوردو شماره بهزادو گرفت که صداش از توبشی از جشوی گوشبعد
   به ارسان چشم دوختم که گفتیبا نگران.  چمدونش در اومدیرو
  

 حالش یلیانگار خ.. گردهی به کلش بخوره بر می بادهی..  نگران نباش-ارسان
  .خراب بود

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

691

 نیی انجام بدم افتادمو با خجالت سرمو پاخواستمی که می کار احماقانه اای دوباره
 تخت یرو. رونی از اتاق رفت بدوی کشی نگفتو با حسرت آهیچیارسانم ه. انداختم
 خواب یدلم لک زده بود برا...  چشامی ساق دستمو گذاشتم رودمویدراز کش

 یتو. و راحتقی خواب عمهی ... که بدون قرص آرام بخش باشهیخواب.. آروم
  . شدو خوابم بردنی فکرا بودم که کم کم چشام سنگنیهم
  
  
  

از جام بلند .  بودکیهمه جا تار.  شدمداری از خواب بیدی با احساس ضعف شد
.  که چشام به نور عادت کرد ساعت و نگاه کردمکمی. شدمو چراغو روشن کردم

 بهزادو دمی که درونیز اتاق اومدم با. بودمدهی ساعت خوابنی بودو من تا ا7ساعت 
  .کننی نگاه می وی مبل نشستن و دارن تی رویاسی

  
  
  .سالم-
  
.  نگاهم بهم نکردمی نهی ی بهزاد حتی به سمتم برگشتو با لبخند جوابمو داد ولیاسی

   کردمو گفتمیاسیرو به 
  
   بخورم؟یاری برام بیزی چهی شهی جان میاسی-
  
   از جاش بلند شدو گفتنیاسمی

  
  .حتما-نیاسمی

  
   آشپزخونه که دستشو گرفتمو گفترفتی مداشت

  
  .ی شدتی اذنقدی مدت انی ادیبخش-
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  م؟ی حرفا با هم دارنیما از ا..  حرف اضافه نزن-نیاسمی
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .یحقا که واقعا تک... ی گلیلیخ-
  
   گفتدوی خندنیاسمی

  
  .ارمی االن منیبش... ارمی خوب بی کن تا برات غذای کمتر پاچه خوار-نیاسمی

  
 بهزاد اصال ی مبل دو نفره نشستم ولی رفت آشپزخونه منم رفتم کنار بهزاد رویاسی

چند لحظه بعد بالخره به هر جون . ونیزیبهم توجه نداشتو فقط زل زده بود به تلو
   بود گفتمیکندن

  
  بهزاد؟-
  

   گفتی جدیلی که به سمتم برگرده خنی بدون ابهزاد
  

  ه؟ بل-بهزاد
  
  ؟یدیمنو بخش... زهیچ-
  

  . نه-بهزاد
  
   تعجب بهش نگاه کردم که به سمتم برگشتو گفتبا
  

 که نهی آره؟ علتش ایکنی پس چرا باهام صحبت میگی با خودت می االن دار-بهزاد
  . بچگانه بکنمی که کاراستمیمن مثل تو ن
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  ...بهزاد باور کن-
  

 ی بگیخوایات تموم شده بود؟ م بری همه چی بگیخوای رو باور کنم؟ می چ-بهزاد
   آره؟ی نداشتی راهچیه
  
   انداختم که گفتنیی نگفتمو سرمو پایچیه
  

  . حرفا پاشو برو حاضر شونی ای به جا-بهزاد
  

   آوردمو باال گفتمسرمو
  
  ؟ی چیبرا-
  

  .رونی بنی با هم بردیبا...  باهات صحبت کنهخوادی ارسان م-بهزاد
  
  ...یول-
  

 به خودت دی مدت مراعات کردمو گفتم بانی ای تویهر چ...  ندارهی ول-بهزاد
 که عاقل نی ایبه جا...  عکس دارهی جهی در مورد تو انگار نتی ولی بهتر بشویایب

  . مشکل حل بشهنی ادیپاشو برو حاضر شو چون بالخره با.. ی خل تر شدیتر بش
  

 که اتفاق ییرا بانیچه اول.. هه..زدی و خشک حرف می جدنقدی بار بود بهزاد انیاول
  ..افتادین

  
  .گهی د پاشو د-بهزاد

  
 ی پالتوهی لباسامو با عیسر.  تکون دادمو از جام بلند شدمو رفتم سمت اتاقمیسر

 می سرم کردمو نی شال سورمه اهی.  عوض کردمی و شلوار کتون سورمه ایمشک
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 نیسمای رونی کمدم برداشتمو تا خواستم از اتاقم بی از توفشی با کموی مشکیبوتا
   گفتتو بزرگ به سمتم گرفچی ساندوهیوارد اتاق شدو 

  
  . گلمای ب-نیاسمی

  
   ازش گرفتمو گفتمچویساندو

  
  .یمرس-
  
   به سرتاپام انداختو گفت ی نگاهیاسی

  
  ؟ی بریخوای می طورنی اسنای -نیاسمی

  
  چطور مگه؟... آره-
  
  .یر دای اافهی بنداز چه قنهیی نگاه به خودت تو آهی اخه تو -نیاسمی

  
 چشام گود ریصورتم الغر تر شده بودو ز.   نگاه کردمنهیی آی خودمو توبرگشتمو
   هولم دادو گفتی به سمت صندلنیاسمی. رفته بود

  
  . خودم درستت کنمدی که بانی بش-نیاسمی

  
 رو که ی ایشی اولو باز کردو لوازم        آرای کشونیلی نشستمو آی  صندلیرو

 که بعد که کارش تموم شد برگشتم خودمو قهیند دقچ. زی می گذاشت روخواستیم
 چشمو بپوشونه و به ری زی هایصورتمو کرم زده بود تا گود. دمی دنهیی آیتو

از جام بلند شدمو .  به لبامد ناز زده بوی رژ لب صورتهی زده بودو ملیمژهامم ر
   گفتمرونی برفتمی که از اتاق میلپشو بوس کردمو در حال

  
  .زمی عزیمرس-
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   سالن که شدم رو به بهزاد گفتماردو
  
   حاضرشم؟ی منو فرستادیبهزاد ارسان حاضره الک-
  

  . آره-بهزاد
  
  .باشه خدافظ-
  

 درو باز کردمو رفتم دموی بوتامو پوشمین.  تکون دادو منم رفتم سمت دری سربهزاد
 دمی که دنگیدر خونه رو بستمو رفتم سمت پارک.  راهرو نبودی توچکسیه. رونیب

 ی داده و توهی تکنشی شلوارش کرده به ماشبی جی که دستاشو توین در حالارسا
 سورمه شرتی تهی با ی  شلوار کتون مشکهی ست بود چون اونم پامونی تبایتقر. فکره

از نگاه .ومدی بهش میلی بود که خدهی پوشیتی مخمل کبری جذب و کت مشکیا
 ی روشیاون ته رهنوزم .  دست برداشتمو به صورتش نگاه کردمپشیکردن ت

   رفتم جلوترو گفتمنی همیصورتش بود و متوجه من نشده بود برا
  
  .سالم-
  
   زدو گفتی من لبخند بزرگدنی من ارسان سرشو باال آوردو با دی صدابا
  

  . گلتی سالم به رو-ارسان
  

   زدم که ارسان گفتی کمرنگلبخند
  

  ؟ی حاضر-ارسان
  

   هامو باال انداختم که خودش گفتابرو
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  .می برنیبش... گهی دنی بله حاضر-انارس
  
 به ستادمی من که سر جام وادنی با دی که سوار بشه ولنی خودش به سمت در ماشو

   گفتستادویسمتم اومدو روبروم وا
  

  ؟یای بیخوای نم-ارسان
  
 ای بودمش دهی که من تا حاال ندیعشق.. پر از عشق بود.  چشماش نگاه کردمبه
هوزم شک داشتم به ...  حال هنوزم شک داشتمنی با ایول.. نمی نخواستم که ببدمیشا

  .. برمخواستمی که میراه
  

   چشمام حسمو خوند که گفتی کنم ارسان از توفکر
  

 زی عزشهی درست میباور کن همه چ..  قدمهیفقط ..  قدم بردارهی سنای -ارسان
  .دلم

  
 من دیه دارسان چند لحظه نگام کرد بعد ک.  نگفتمیچی دهنمو قورت دادمو هآب

راست .  خودش دستمو گرفتو وادارم کرد همراش برمکنمی نمی حرکتیچیه
ارسان خودش .  رفتنی از بدایقدم اولو که برداشتم کم کم همه شکو ترد... گفتیم

  .می راه افتادو برام باز کردو بعد از اون خودش رفت سوار شدنویدر ماش
  
 بار هردومون از نیا.. ار فرق داشت بنی ای ولمی رفته بودرونی با هم بیلی حاال ختا

... می که همو دوست دارمیدونستی بار هردومون منیا... میحس هم خبر داشت
....  هنوزم مانع بود و وجود داشتیول... میکردی با عشق به هم نگاه ممویدونستیم

چون اون ... رمی بگدشی لحظه هم نادهی ی حتتونستمی عنوان نمچی که به هیمانع
  .... ترکیو از هر کس بهم نزدخواهرم بود

  
 نی همیدوباره احساس ضعف کردم برا.  افکار ازم دور بشننی تکون دادم تا ایسر

   آوردمو رو به ارسان گرفتمو گفتمرونی بفمی کی از توچویساندو
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  ؟یخوریم-
  

   گفتچی ساندودنی به سمتم برگشتو با دارسان
  

  .نوش جونت.. زمی نه عز-ارسان
  
 آخراش بود که ارسان دست بایتقر. چمیع کردم به خوردن ساندو نگفتمو شرویچیه

  . ازم گرفتو شروع کرد به خوردنچوی ساندوییهویدراز کردو 
  
  .ااااااا مال من بودا-
  

   لبخند بزرگ گفتهی به سمتم برگشتو با ارسان
  

  . و حاال مال من-ارسان
  
  . بودی اون دهنونهید-
  

  ره؟ دایاشکال...  عشقم بودهی دهن-ارسان
  
   انداختمو گفتمنیی خجالت سرمو پابا
  
  ...ارسان-
  

  .  نفسم.. عشقم.. جونم-ارسان
  
  گه؟ی دی نگی جورنی اشهیم.. شهیم-
  

   چرا گلم؟-ارسان
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  ... به خاطرشمی متیآخه اذ-
  

  .باشه.. باشه-ارسان
  
 و کی کوچیلی خیچی ساندوهی یارسان جلو. می نزدی حرفچی همی برسی تا وقتگهید

   که ارسان گفتکردمیبا تعجب به مغازه نگاه م.  داشتساده نگه
  

  .هیغذاهاش عال...  نگاه نکنشیکی به کوچ-ارسان
  

  ....ی فروشهی سمت اغذمی رفتموی شدادهی پنی تکون دادمو با هم از ماشیسر
  

 اومد جلو با لبخند با ارسان دست دادو انسالی مرد مهی می که شدی فروشهی اغذوارد
  گفت

  
  ؟ی ورا؟ راه گم کردنیاز ا.. م آقا ارسان به سال-مرد

  
   دست مردو فشردو گفتدوی خندارسان

  
  .. محمد جانهی چه حرفنی ا-ارسان

  
   اسمش محمده به من اشاره کردو گفتدمی مرد که حاال فهماون

  
 یرفت.. ی گرم بوده که مارو فراموش کردیمعلومه سرت حساب... گهی چرا د-محمد

   معرفت؟ی بیمت اومد حاال با خانویازدواج کرد
  

   گفتکردی که با لبخند نگام می برگشت سمت منو در حالارسان
  

  . کردری جا گهیمام بالخره دلمون ... میچه کن... گهی آره د-ارسان
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   به پشت ارسان گفتزدی که با دستش آروم می در حالدوی آقا خندمحمد

  
  .نیستنی سر پا وانینی بشنیبر...  کردهری معلومه بدجورم گ-محمد

  
. می نشستموی که اونجا بود رفتیزی از سه تا میکی زدو با هم به سمت ی لبخندارسان

برگشتم سمت .  که اون پشت بودیی کوچولویمحمد آقام رفت سمت آشپزخونه 
   گفتمیارسان و با طلبکار

  
   بود؟ی چه کارنیا-
  

   با تعجب نگام کردو گفتارسان
  

  کدوم کار؟-ارسان
  
  .من زنتم..من.. منی که گفتنیهم-
  

   داشت گفتطنتی که برق شی با چشمادوی خندارسان
  

 وقت هیچه االن چه .. ی زنم بشیخوای بالخره که تو مه؟یخب مگه چ.. آها-ارسان
  .کنهی نمی فرقگهید
  
  ؟ی مطمئننقدی ایعنی.. هه-
  

  . نباشم-ارسان
  
  .یخود دان-
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 قهیچند دق.  نگفتیزی چهگیارسانم د.  کردمی بازفمی با بند کنویی انداختم پاسرمو
 موی سکوت شاممونو خوردیهردومون تو.  برامون آوردچیبعد محمد آقا دوتا ساندو

 نشستمو داشتم نی ماشیتو. رونی بمی بود که از اونجا اومد30/9 ساعت یحدودا
   که ارسان گفتبستمیکمربندمو م

  
   چطور بود؟-ارسان

  
   سمتش برگشتمو با لبخند گفتمبه
  
  . خوشمزه بودیلیعا خواق... یمرس-
  

  . نوش جونت گلم-ارسان
  

 ی خونه ولمی برمییخوای مکردمیفکر م.می روشن کردو راه افتادنوی از اون ماشبعد
   برگشتم سمتشو با تعجب گفتمنی همیاونجا نرفت برا

  
  م؟یریمگه خونه نم-
  

  ...نه-ارسان
  
  م؟یریپس کجا م-
  

  .مید کلمم حرف نزهی خب خانم گل ما که هنوز -ارسان
  

 یلی خابونای چون خمی راه بودی ساعت توهیحدود .  نگفتمیچی تکون دادم هیسر
 نیبا هم از ماش.  پارک بزرگ و خلوت نگه داشتهی یبالخره ارسان جلو. شلوغ بود

 یچی هموی فکر بودیهر دومون تو. میزدی آروم آروم کنار هم قدم مموی شدادهیپ
   گفت که بالخره ارسان سکوتو شکستومیگفتینم
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  . خب بگو-ارسان
  
   بگم؟یچ-
  

  ... وی همه چ-ارسان
  
  .ی بدوندی رو بای همه چگهی دکنمیفکر م-
  

  .جمی گجی و گدونمی نمیچی چون من هیکنی اشتباه فکر م-ارسان
  
  ؟یاز چ-
  

  . عاشق منهنیلی آی که گفتنی از ا-ارسان
  

   گفتمی سمتشو با دلخوربرگشتم
  
   چقدر دوست داره؟ی عاشقانش بخونیاها از نگی بارم نتونستهی ی حتیعنی-
  

 ی وقت به اون چشمچی خواهر بود و من ههی من مثل ی برانیلی نه چون آ-ارسان
  .دمیدی من اونو نمدیدیکه اون منو م

  
   من اشتباه بود؟ی های پردازالی همه  کارا خیعنی-
  

   گفتشوندمی مکتی نمی که روی در حالدوی دستمو کشارسان
  

 فی رو برام از اول تعری واضح همه چیلی پس خفهممی نمیچی ه از حرفات-ارسان
  .کن
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 بغض بزرگ به گلوم چنگ انداخته بود شروع هی که باز ی زدمو در حالیپوزخند
  . کردنفیکردم به تعر

  
 بعد ی ولمی مدرسه با هم بودیاول فقط تو...می با هم بودییتدای از ایلیمنو آ-

... می بشکی بهم نزدیلیباعث شد ما خ خانواده هامونو رفت آمداشون یدوست
 دای ادامه پی دوستنیا...  ترکی نزدموی هم بهتر بودی از خواهرم برای که حتیطور

 تو یلی خیلی آدمی روز دهی که مید بورستانی دوم دبادمهی... رستانیکرد تا  دب
 یوقت.  هستشیزی چهی دمی فهمشناختمشی خوب میلی که خییخودشه و از اونجا

 توجه نی به اادیاون موقع ز.  عاشق پسر عمش شدهدمیحبت کردم فهمباهاش ص
 گفتمی چون مفتهی عشق از سرش بنی دورو برش باشم تا اشتری کردم بینکردمو سع

 ی جورنی عشقش ای  ولادهی دوره زنی ای که توگسی دیلک ای از اون عشقانمیا
 که ما دوتا نی تا ا از تو نبودی بعد از اون حرفگهید...  بودیعشقش واقع.. نبود

 و اوردنی جفتمون مخالف بودنو هزار تا بهانه میباباها.. میجفتمون تهران قبول شد
 به ی که قبول کردن ولمی اصرار کردنقدی ما ای حرفا ولنی راهش دوره و اگفتنیم
 نبود ی بدشنهادیبه نظر من که پ... می کنی خونه تو زندگی تومییای بنکهیا...  شرطهی

 شی بود رازی من هر جوری چون هنوز دوستت داشت ولکردیقبول نم یلی آیول
 نیاون موقع که ا... ی کنم که تو بهش عالقه مند بشیکردمو بهش قول دادم کار

 دمتی دی وقتی بودمت ولدهی مطمئن بودم چون ندخودم به یلیقولو بهش دادم خ
 ی آدمای و نفوذ توی بودی آدم مغروریلی چون تو خهی کار سختیلی خدمیفهم

 که نی ای برانی همی و گرفته بودم برامی من تصمیول...  نبودیمغرور کار آسون
 بود نیاول فقط قصدم هم... کردمی همش باهات لج می بشکی نزدیلی به آشتریب
 هی  دمی به خودم اومدم دی برام جالب شد و ادامش دادمو وقتی بازنی کم کم ایلو

که تا حاال تجربش نکرده بودم و اسمشو  یحس... وقت نداشتمچی دارم که هیحس
 یمدت ها تو...  پسر فکر نکرده بودمهی بارم به هی ی چون من تا حاال حتدونستمینم
 ی اجهی به نتدی تا شاکردمی منکاش خودم کی مدام توبردموی به سر می خبرنیا

اون موقع ... ی دوسم داری که تو اون شب بهم گفتنیتا ا...  اصال نشدیبرسم ول
من ..  شکستمی واقعی به معنادمی فهمنوی ای وقتی به توه ولهی حس منم شبدمیمفه

 نه راه پس ی کرده بودم ولانتیبه پاره تنم خ...  کرده بودمانتیبه خواهرم خ



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

703

 نابود دی پس بایلی از تو دست بکشم نه از آتونستمینه م... شیداشتم نه راه پ
  .م نداشتم جرئت اون کاریول... شدمی حذف مدیبا.. شدمیم
  

آرنجمو به .  گونم سر خوردنی که تموم شد بغضم شکست و اشکام تند تند روحرفم
  ...صدای بی ولختمی دستام و اشک ری دادمو سرمو گذاشتم روهیپام تک

  
   بغض دار گفتی لحظه بعد ارسان با صداچند

  
   ؟ی کار کنی چیخوای حاال م-ارسان

  
   گفتمشستمی و صاف مکردمی م که اشکامو پاکی در حالدموی کشیقی عمنفس

  
  ..یول... دونمینم-
  

  ؟ی چی ول-ارسان
  
   ارسان نگاه کردمو گفتمی چشمایتو
  
  .خوامی من نمیعنی... می با هم باشمیتونیما نم-
  

   رفته گفتلی تحلی ناباور نگام کردو با صدای چند لحظه با بهت و چشماارسان
  
  ؟یچ-
  
   نگاش کردمو گفتمی اشکی چشمابا
  
  .خوامینم... تونمینم.. میتونینم. .شهینم-
  

   از جام بلند شدمو خواستم برم که ارسان دستمو گرفتو گفتبعدشم
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   کجا؟-ارسان

  
  . حرفامون تموم شدهگهیفکر کنم د-
  

 تموم؟ نه هنوز وی حکم صادر کردوی تو فقط حرف زدیعنی تموم شده؟ -ارسان
  . منم هستیحرفا

  
  . و من سر حرفم هستمشهی عوض نمیچی هی توام که حرفاتو بزنیباشه ول-
  

 نویی سرمو انداختم پااوردموی نگام کرد که طاقت ننی غمگی همونطور با چشماارسان
  .سرجام نشستم

  
  ؟ی بگذریلی از آیتونی نم-ارسان

  
  ..هی ثانهی ی برایحت-
  

   ؟ی از من چ-ارسان
  
  ..دونمینم-
  

  ؟یاصال من واست ارزش دارم؟ اصال دوستم دار.. هه-ارسان
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  .قبال بهت گفتم-
  

   چشامو گفتی زل توارسان
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  . حاال دوباره بگو-ارسان
  
   گفتدادی که تکونم می التماس نگاش کردم که ارسان بازوهامو گرفتو در حالبا
  

 بگو دوسم ؟یکنی نگام می با اون چشات اونجوری چیبرا.. ید بگو لعنت-ارسان
  .بگو.. بگو خالصم کن.. ذره پشتم گرم بشههی تا یدار

  
 ارسان یادای فرنی وسط هفته بودو آخر شب پارک خلوت بود وگرنه االن با اچون

 نگفتم که یچی نگاش کردمو هی اشکیبا چشما. هزار نفر دورمون جمع شده بودن
  گفت

  
   سخته؟نقدی ا؟یزنی چرا حرف نم؟یگی چرا نم-ارسان

  
   گفتمغی با جارموی نتونستم طاقت بگهید
  
 تونمی منه من نمزی همه چیلیآ.. بفهم.. توانشو ندارم... تونمینم.. هههه سختهآره-

  .بهش پشت کنم
  
 یچند لحظه تو.  حرفم ارسان کم کم دستاش شل شدو بازوهامو ول کردنی اای

منم از جام بلند شدمو . نیچشام زل زدو بعد از جاش بلند شدو رفت سمت ماش
  . برنگشتی ولستادیوااز پشت دستشو گرفتم که .دنبالش رفتم

  
  ارسان؟-
  
   گفتمنی همی براکردی نشون ندادو بازم به روبروش نگاه می عکس العملچیه
  
  .کنمیارسان خواهش م.. ارسان تورو خدا  بهم نگاه کن-
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.  نازک اشک داشت نگام کردی که پرده یی حرفم به سمتم برگشتو با چشمانی ابا
  ..دیبا... زدمی مخواستمی رو که می حرفدیبا
  
..  دوست دارهیلی چون خی خوشبخت بشیلی با آیتونیتو م.. تو ...  ارساننیبب-
  ... و با اونی منو فراموش کنیتونیم.. یلیخ
  
با ترس . شدی ارسان هر لحظه داشت ترسناک تر می ادامه ندادم چون چشماگهید

   به هم فشردش گفتی دندوداونیبهش نگاه کردم که بعد چند لحظه از م
  

 منو دوست داره یلی خیلی بعدشم اگه آ؟یدیفهم.. ری نگیمی من تصمی برا-ارسان
  روشنه؟... منم همون اندازه تورو فقط تورو دوست دارم

  
   نگفتم که با داد گفتیچیه
  

  دم؟ی نشن-ارسان
  
. نی ترس فقط سرمو تکون دادم که برگشتو دست منم با خودش کشوند سمت ماشبا

د داخلو درو با شدت بستو بعدشم خودش سوار شدو  و باز کردو منو نشوننیدر ماش
 که گذشت ارسان ضبط و روشن کردو قهیچند دق.  روشن کردو با سرعت روندنویماش

چند لحظه بعد آهنگ ... د کرادیچند تا ترک عقب جلو کردو صداشو تا آخر ز
  .شروع کرد به خوندن

  
  دانلود آهنگ

 

   من باشهزی عزتونهی می تو کجز
  

   تو قلب من جا شهتونهی میک
  

   شهدای مثل تو پشهی ممگه
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  ...زمی عزیوا... زمی چهمه
  

  صهی تو حردنی واسه دی من کجز
  

  سهینوی رو قلبش ماسمتو
  

  سهی خدنتی از ندگناهاش
  

  ...زمی عزی وا...زمی چهمه
  

   تو منیب.. نمیبیبد م... ارمیبد م...  قرارمی بی نباشتو
  

   تو منیب... رمیکاش بم... رمیگوشه گ... رمی ندارم سر به زحس
  

  ...زمیهمه چ... زمی عزیوا.. زمی چهمه
  

 ینی که رو دلش سنگییحرفا..  ارسان بودی حرفانیانگار ا...  در اومده بوداشکم
  .ختمیسرمو برگردوندم سمت پنجره و اشک ر... گه بتونستی نمکردویم
  

  ای امروز تا آخر دننی بهتر از ما از همی ما دوتا  کواسه
  

  ..زمی عزیوا... زمیهمه چ... زمی عزیوا.. زمی چهمه
  

   من باشهزی عزتونهی می تو کجز
  

   تو قلب من جا شهتونهی میک
  

   شهدای مثل تو پشهی ممگه
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  ...زمی عزیوا.. زمی چهمه
  

  صهی تو حردنی واسه دی من کجز
  

  سهینوی رو قلبش ماسمتو
  

  سهی خدنتی از ندگناهاش
  

  ..زمی عزیوا... زمی چهمه
  

  دانلود آهنگ
 

  ) جز تو:  آهنگ – .زادهیمحمد عل(

  
   ارسان به سمتش برگشتمی صدابا
  

  ؟ی شادهی پیخوای نم-ارسان
  
 م؟ی بوددهی رسیک.. می خونه انگی پارکی تودمی تعجب به اطرافم نگاه کردم که دبا

 ارسان ی صداادشمی اشکامو پاک کردمو درو باز کردمو تا خواستم پدموی کشیآه
  .متوقفم کرد

  
  ..سنای -ارسان

  
منم ...خواستمی نمنوی من ایول.. کردیماس مانگار داشت الت...  بودی جورهی لحنش

... ستی حقش ننیا...  باشهی طورنی ادیاون نبا... خواستمی ارسانمو تو اوج مشهیهم
ارسان سکوتمو که .  شده قلبم به درد اومدی جورنی که ارسان به خاطر من انیاز ا

   دوباره گفتدید
  

  ؟یدی قول بهم مهی -ارسان
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   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  ؟ی قولچه-
  

  .یدی تو اول بگو قول م-ارسان
  
  ؟یترسی منی از ایدی تو که براش جونتم مسنای الیخی بگه؟بخواستی می چیعنی

  
  .حاال بگو... دمیباشه قول م-
  

  باشه؟..  چقدر دوست دارمی وقت فراموش نکنچی قول بده ه-ارسان
  

 جونمو ونستمتی ارسانمو فراموش کنم؟ متونستمیمگه م...  چشمام حلقه زدی تواشک
  ...تونستمیفراموش کنم؟ نه نم

  
 وقت تورو فراموش چی بره هادمی دنمی نفس کشی روز حتهی بدون اگه نویا-
  . وقتچیه.. کنمینم
  

 یاهی سی هالهیمنم زل زدم به ت.  چشامی شد تورهی زدو خی لبخند کم جونارسان
 نی که بیی چشمای توشدمیداشتم حل م.. شدنیمال من نم... که مال من نبودن

 تر کی که هر لحظه نزدیی چشمای توشدمیحل م... لبهامو چشمام در نوسان بود
  ... نبودمنجای اگهید.. گرفتمی فاصله منیانگار بازم داشتم از زم.. شدیم
  

 کامال حس خوردی نفسهاشو که به پوستم می صورتم بودو گرمای 3  2 ی توصورتش
 یانگار شک داشت تو... نوسان بود لبهامو چشمام در نیهنوزم نگاش ب. کردمیم

 ی لحظه لبهاهی ی گرفتو تومشوی بالخره تصمی انجام بده ولخواستی که میکار
قلبم شروع کرد به تند ... دمنم ناخودآگاه چشمام بسته ش.  لبمیداغشو گذاشت رو
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 انجام تونستمی نمی کارچیه... کف دستام عرق کردو تمام تنم داغ شد... زدن
  ... بدم

  
 دور گشوی و دست ددی به سمت خودش کششتری گذاشت پشت سرمو منو بدستشو

داشتم حس .. با تمام روحش... دمیبوسیبا تمام عشقش داشت م... کمردم حلقه کرد
 عشق کردمیحس  م...  رو که ارسان نسبت بهم داشتی عشقکردمیحس م.. کردمیم

  . رو که با تمام وجود عاشقش شده بودمیمرد
  

. زدی که داشت بهم لبخند مدمی روبروم دیلیامو باز کردم که آ لحظه چشمهی یبرا
 دیصورتشو کش.  صورت ارسانی و افتاد رودی چشمم چکی قطره اشک از گوشه هی

 یبوسه ا.. ی دردناکیچه بوسه ...  اشکهسهیعقب و تازه متوجه شدم صورت اونم خ
ارسان .. . اددی رفتن میبو.. دادی میی جدای بوی که داشت ولی عشقیکه با همه 

   گفتکردی که اشکمو پاک میدر حال
  

  دادم؟یداشتم عذابت م... زمیببخش عز-ارسان
  

فقط ...  فقط من مقصرمانی جرنی ای مقصر باشه؟ تودی داره که بای چه گناهارسان
 ی گذاشت روشویشونی نگفتمو فقط نگاش  کردم که سرشو آورد جلو پیچیه. من

   گفتمویشونیپ
  

 ازت دست تونمی نمی فهمی طاقت اشکاتو ندارم؟ چرا نمیهم فی چرا نم-ارسان
  بکشم؟

  
   بغض دار گفتی با صداعی که ارسان سرهی گرری بلند زدم زی حرفاش با صدانی ابا
  

 ی عذاب بکشم؟ دوست داریدوست دار..  نکنهیتورو خدا گر.. سی ه-ارسان
  ارسانت عذاب بکشه؟

  
   نه تکون دادم که گفتی به معناسرمو
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  ؟یدیقول م... ی نکنهی گرگهی پس قول بده د-ارسان

  
  .دمیقول م-
  

   گفتدوی چشمامو بوسی روارسان
  

  . دوست دارمیلی خیلی خ-ارسان
  
.  سمت خونهمیی شدمو دوادهی پنی از ماشعی سرنی همی براارمی نتونستم طاقت بگهید

بل  آباژور کنار مهی بودو فقط کیخونه تار.  باز کردمو رفتم داخلدیدرو با کل
به سمتش رفتمو آروم . روشن بود که بهزاد روش نشسته بودو خوابش برده بود

  . بشهداریتکونش دادم تا ب
  
  .بهزاد... بهزاد-
  

   من صاف نشستو گفتدنی شدو با دداری از خواب ببالخره
  

  ؟ی ا اومد-بهزاد
  
  .آره-
  

   ساعت چنده؟-بهزاد
  
   انداختمو گفتمی ساعت پشت سرم نگاهبه
  
-30/12.  
  
  ن؟یدی رسی اجهی شد؟ به نتی چی بحث طوالننی ای جهیخب حاال نت..  اووو-هزادب



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

712

  
  ...نه-
  

 به دی با دقت نگام کرد و آروم دست کشستادوی از جاش بلند شد روبروم وابهزاد
   و گفتسمیصورته خ

  
  ؟ی کردهی باز گر-بهزاد

  
   نگفتم که گفتیچیه
  

 چون یری بگتی زندگیعاقالنه برا می تصمهی دیبا... شهی نمی طورنی اسنای -بهزاد
  .کنهی منیی تعندهی االنت راهتو تو آمیتصم

  
  .دونمیم-
  

  . فکراتو بکننی پس بش-بهزاد
  
  .یستی مبل راحت نی رونجای من بخواب اشی پایب.. باشه-
  

  .خوابمی منجایمن هم..  نه-بهزاد
  

 از هر شتری االن بدونستیچه خوب که بهزاد م...  تکون دادمو رفتم سمت اتاقمیسر
 یاسی با دوارمیام... ونشمیواقعا تا ابد مد...  دارمازی نیی به تنهای اگهیوقت د

  . خوشبخت باشهشهیهم
  

 یی اجهی نتچیبه ه... دمی جور واجور بالخره خوابی فکرای شب بعد از کلاون
 تهش کردمی که انتخاب می بکنمو هر راهخواستمی که میاخه هر کار... دمینرس

 من یول.. کردمی شونو انتخاب میکی دیبا...  و ارساننیلیآ...  جوابهی به دیرسیم
  ..... بودنزی برام عزتیها نی بکنم چون هردوشون بوی کارنی همچتونستمینم
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 دمی در آوردم که دفمی کی از توعیسر.  شدمداری از خواب بمی زنگ گوشی صدابا

  .بهزاد
  
  بله؟-
  

   هنوز؟یخواب..  سالم-بهزاد
  
  .رهآ... سالم-
  

  . خب پاشو که منتظرتهیلی خ-بهزاد
  
  ؟یک-
  

  .شهی مریپاشو که کالست د.. گهی ارسان د-بهزاد
  
  . بهزادیوا-
  

  ه؟ی چ-بهزاد
  
  ؟یکنی منو با ارسان همراه می چرا ه؟یکنی می جورنیچرا ا-
  

  .یکنی کار می چی داریفهمی چون تورو اگه به حال خودت بزارن نم-بهزاد
  
 نیی من تعی پس انقدر برارمی بگمی خودم تصمیشدم که برا من اونقدر بزرگ یول-

  .خدافظ...  نکن لطفافیتکل
  

از جام بلند شدمو حولمو . زی می قطع کردمو گذاشتم روتی رو با عصبانیگوش
 نی اولنی ایلیبعد از رفتن آ.  گرفتمو اومدم حاضر شدمعی دوش سرهیبرداشتمو 
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 با خودم کنار اومده بودمو آرومتر مکی دانشگاه چون رفتمی بود که داشتم میروز
کولمو برداشتمو رفتم سمت . بود اعصابم خورد یلی خی ولکردمی نمهیشده بودمو گر

 ی و در حالستادهی ارسان تو راهرو وادمی که درونی رفتم بدموی هامو پوشیکتون. در
 در به سمتم ی روبروش که با صداواری کرده زل زده به دبشی جیکه دستاشو تو

   من با لبخند گفتدنیتو با دبرگش
  

  .زمی سالم عز-ارسان
  
  ؟یخوب... سالم-
  

  .شمی بهتر نمنی از ادمی االن که تورو د-ارسان
  

   گفتمرفتمی منگی به سمت پارکشدموی که از کنارش رد می زدمو در حالیلبخند
  
  .فعال..  برمدیبا .. 11من کالس دارم تا -
  

. کردمی نمداشی اصال پی گشتم ولنی ماشچیی دنبال سوفمی کی شدمو تونگی پارکوارد
  .دمی ارسان و از پشت سرم شنی که صداکردمی رو مروی زفموی داشتم کنطوریهم
  

  ؟یگردی می دنبال چ-ارسان
  
  .انگار جا گذاشتم.. ستین... نی ماشچییدنبال سو-
  

   برگشتمو خواستم برگردم خونه که ارسان گفت
  

  ؟یاری بچیی سوییخوای منی کدوم ماشی برا-ارسان
  

   سمتشو با تعجب گفتمبرگشتم
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  .گهی خودم دنی ماشیخب برا-
  

   انداختو گفتی نگاهنگی به پارکارسان
  

  .نمیبی نم206 نی ماشنجای من که ایول-ارسان
  

   خمام تو هم رفتو گفتمنمی ماشدنیبا ند.  نگاه کردمنگی برگشتمو به پارک
  
  .حتما بهزاد بردتش... اه-
  

 که با انگشت اشارش اخممو ی در حالستادویومد روبروم وا زدو ای لبخندارسان
   گفتکردیبازم

  
   دلم؟زی عزیکنی اخم می جورنی شده مگه که ایچ..  خب حاال- ارسان

  
 ی شده با تاکسری برم دانشگاه؟ تازه کالسمم دی شده؟ حاال من چه جوریچ-
  .سمیرینم
  

   گفتدوی بوسمویشونی زدو پی لبخند پهنارسان
  

  ؟ی بری با تاکسیخوای منجاسی دربستت ای راننده یت وق-ارسان
  
  ..یول-
  

  . نشدهریزود سوار شو تا کالست د.. مای بهونه نداشتگهی دی آی آ-ارسان
  
 در دانشگاه نگه داشتو یجلو.  راه افتادعی نگفتمو رفتم سوار شدمو ارسان سریچیه

  برگشت طرفمو گفت
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  شه؟ی تموم م11 کالست ی گفت-ارسان
  
  ..آره-
  

  . دنبالتامی خب پس خودم م-ارسان
  
  .ستینه نه الزم ن-
  

  .امی میعنی امی گفتم م-ارسان
  
  . نکنتمی اذگهیارسان تورو خدا تو د-
  

  ؟یشی متی دنبالت اذامی مگمی بهت م-ارسان
  
 و عذاب شهی هردومون سخت می بعدا برامی با هم باشنقدی ارسان ما اگه انیبب-
  .میکشیم
  

  .می با هم رفتار کنبهی غرهی  مثلیگی میعنی -ارسان
  

 ی چشمای برام سخت بود تویلی که گفتنش خنی چشام جمع شدو با ای تواشک
  ارسان نگاه کردمو گفتم

  
  . بهم ندارنی که اصال حسیمثل دو تا ادم.. آره-
  

  . به دندون گرفتو  چند لحظه همونطور نگام کردنشویی لب پاارسان
  

  .یهر جور تو بخوا..  باشه-ارسان
  

   تکون دادمو گفتمیسر
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  .خدافظ... شهی مریکالسم د.. گهیمن برم د-
  

 شدمو رفتم سمت در دانشگاه که ادهی پنی جوابمو داد و منم از ماشی لبری زارسان
با نفرت . کنهی و داره با لبخند نگام مستادهی دم در دانشگاه وای شمسائنای سدمید

 نای سمت ساختمون که سرفتمیم مداشت. رومو از ش برگردوندم و وارد دانشگاه شدم
  جلومو گرفتو گفت 

  
  . سالم خانوم فرهمند پاک تر از طال-نایس
  
  . رو ندارمیکی تو یبرو اصال حوصله -
  
  .شمی می جورنی باشم اداری منم اگه تا صبح بگهی بله د-نایس
  
  منظور؟-
  
 نیا شیاون از اول..  خانومی اقهی خوش سلیلی بگم خخواستمی فقط میچی ه-نایس

  .قتیخوبه خوشم اومد از سل... یاز دوم
  

   کردمو گفتمیپوف
  
  .خفه شو لطفا-
  
  ؟یاری اوه اوه چرا جوش م-نایس
  

   کردمو خواستم از کنارش رد بشم که جلومو گرفتو گفتیپوف
  
  .ی حال بدهی به مام ی خوبیلی اگه خنمیبب... ی کنفی تعردیکجا؟ با-
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 هم ی که دندونامو روی در حالنی همی شده بودم برای در حد مرگ عصبانگهید
   گفتمدمییسایم
  
   االن؟ی زدیتو چه زر-
  
   زدو گفتی پوزخندنایس
  
   بهت حال بدم؟خوامی گفتم مومدی خوشت نزم؟ی عزهی چ-نایس
  
  .خفهههههههه شو-
  
 من اصال توجه یول.  که زدم همه به سمتمون برگشتن و نگامون کردنیغی جبا

 نای به  سدمیلرزیو مشت کرده بودمو از خشم به خودم م که دستامینداشتم و در حال
 رو شونم احساس کردم و بعد از اون یکی یچند لحظه بعد دستا. کردمینگاه م

  گفتی با که ترس منوی نوشیصدا
  

  .نوی ولش کن امی برای بسنای.. سنای -نینوش
  

 نایدوباره برگشتمو با خشم به س.  صورتش رنگ گچ شدهدمی سمتش که دبرگشتم
 می قدم برنداشته بودهیهنوز . می دستشو گرفتم که برنوینگاه کردم برگشتم سمت نوش

   گفتنایکه س
  
البته اگه شب باشه ..  بهم زنگ بزنی شدمونیاگه پش..  شماره منهنی ازمی عز-نایس

  . بهترهیلیکه خ
  
 بودمو اصال دست خودم نبود دهی به نقطه انفجار رسگهی حرفش که بلند گفت دنی ابا

 که به سمتش حمله ی در حالنوی زمیکولمو انداختم رو. کنمی کار میدارم چ
   گفتمکردمیم
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   آشغال؟ی گفتیتو چ-
  

   جلومو گرفتو گفتعی سرنی نوشکه
  

  . جون مادرت ولش کنسنای -نینوش
  

   گفتمغی با جمنم
  
   گفت؟ی چیدیند-
  
  و گفتن حراست بودن اومدن جلی خانم آقا که از بچه هاهی حرفم تموم شد تا
  

   چه خبره؟نجای ا-خانم
  

   بودمو تا خواستم حرف بزنم دوباره گفتستادهی جام واسر
  

  . حراستنیهردوتون بر..  ساکت-خانم
  
  ...یول-
  

  . مشخص بشهفتونی اونجا تا تکلنیبر..  ساکت-خانم
  
 در اوردمو کولمو برداشتمو نی نوشخی ی نگاه کردمو دستمو از دستانای خشم به سبا

   با ترس گفترفتی که کنارم راه می سمتمو در حالدیی دونینوش.  حراسترفتم سمت
  

  . براتشهی گفتم نکن شر میدی د-نینوش
  
   نگفتم که دوباره گفتیچیه
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  ؟ی کار کنی چیخوای حاال م-نینوش
  
  .گمی مدونموی میهرچ-
  

   پسره؟نی کار کرده ای چی بگیخوای میعنی -نینوش
  
  ..آره-
  

  ؟یدونی اون دختره رو میلیاصال فام... ی نداری تو که مدرکی ول-نینوش
  
  .همه اطالعات الزمو دربارش در آوردم... آره-
  

  ؟ی ک-نینوش
  
   گفتمنوی برگشتم سمت نوشستادمویوا. می بوددهی به دم در حراست رسگهید
  
  . شدمای جورنی من ای بگی زنگ نزنیلیبه آ.. ی روزهیحاال -
  

  . باشه-نینوش
  

 اومدنو مارو نایچند لحظه بعد اون خانم  آقا با س.  داخل تکون دادمو رفتمیسر
 مرد با هی میوارد اتاق که شد. استی که روش نوشته بودن ری اتاقیفرستادن تو

 اون مویستادی کنار وانایمنو س.  نشسته بودی بزرگزی پشت می بلند جو گندمیشایر
 کردمی اونا نگاه مداشتم به.  اون آقااخانمه رفت جلو  شروع کرد به صحبت کردن ب

   آروم گفتی با صدانایکه س
  
  ...یکردی آدم قبول می اگه از اول مثل بچه -نایس
  
  .خ ف ه شو-
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  .رونی بگه خانومه برگشتو از اتاق رفت بیزی زدو تا خواست چی پوزخندنایس
  

  .نینی بش-مرد
  
   که مرده دوباره گفتمی هم نشستی روبروی دو تا صندلی روموی نگفتیچیه
  

 آقا نی به انیخواستی که شما منیچون مثل ا..  خانمنی بدحی خب شما توض-مرد
  .دیحمله کن

  
   ..ی کارو بکنم    آقانی اخواستمی آقا منیمن به خاطر حرف زشت ا-
  

  . هستمیسالم-مرد
  
  ..بله-
  

  ن؟ی بکننیخواستی کارو منی بهتون گفتن که ای چشونی خب ا-یسالم
  
  .تون صحبت کنم باهای خصوصخواستمیاگه ممکنه م-
  

  .مشکل نداره..  باشه-یسالم
  
   برگشتو گفتنای سمت سبه
  

  .دی متنظر باشرونیشما ب-یسالم
  
...  هنوز اولشهنایهه آقا س.. نگام کردتی با حرص از جاش بلند شدو با عصاباننایس
   به سمتم برگشتو گفتی سالمرونی که رفت بنایس.ی کارت کنم عوضی چنیبب
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  . کنفی راحت تعرالیحاال با خ-یسالم
  

 دموی که شنیزایهمه چ...  بهش گفتمزوی کردنو همه چفی شروع کردم به تعرمن
حرفام که .  کردمفی قبلم کامل براش تعرقهی چند دقیتمام اتفاقا.  بهش گفتمدموید

   دادو گفتهی تکشی به صندلیتموم شد سالم
  

  ؟ی بگناروی ایومدیخب چرا تا االن ن...  طورنیکه ا-یسالم
  
 برام ی مشکلهی چون ومدمی دانشگاه نگهی از همون وقت ددموی رو فهمنایمن تازه ا-
  . اومده بودشیپ

  
  . داخلادی بگو بی شمسائی باش و به آقارونیشما ب.. باشه-یسالم

  
حدود .  رفت داخلنای سرونوی تکون دادمو از جام بلند شدمو از اتاق اومدم بیسر

  . که گفت برم داخلی سالمی باز شدو آقا ربع معطل شدم بعد ازاون در اتاقهی
  

 یمی صمیلی دانشگاه و خنی که شما دوبار با دو تا آقا اومدگنی مشونیا-یسالم
  .نیکردیباهاشون رفتار م

  
  ..بله-
  

  .نی بدحیخب توض-یسالم
  
 کشونی دانشگاه دوما امی می اشکال داشته باشه که من با ککنمیاول ان که فکر نم-
  . دوستمی پسر عمه نمشویکی بوده و مییدا
  

 یریگی حتما پنی اون موردم که گفتیبرا.. نی برنیتونیخب شما م...  درست-یسالم
  .میکنیم
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 ی رونی نوشدمی که درونیاز حراست اومدم ب. رونی کردمو از اتاق اومدم بیتشکر
 شستمی که کنارش میبه سمتش رفتمو در حال.  ذره اونور تره نشستههی که یکتینم

  گفتم
  
   کالس؟ی چرا نرفتتو-
  

   که تازه متوجهم شده بود به سمتم برگشتو گفتنینوش
  

   شد؟ی چ؟ی اومد-نینوش
  
  . گفتمدونستمی که میهر چ... یچیه-
  

  . خب-نینوش
  
  .شهی میریگیگفتن پ... گهیخب نداره د-
  

  . نکبتیخداکنه زودتر کارا انجام بشه و شرش کمه بشه پسره ..  خوبه-نینوش
  
  .می بخوریزی چهی ای ترمی شروع شده القل پاشو برگهی که دکالس.. خداکنه-
  

 می نشستمویهر دومون نسکافه گرفت. ای سمت ترمی از جاش بلند شدو با هم رفتنینوشن
 چون هنوزم اعصابم خورد بودو فتی نمگیچی سکوت کرده بودو هنینوش. زیسرم

 ی عصبیکه صدا سرد شده بود برداشتم که بخورم گهینسکافم د. اخمام تو هم بود
  .دمی رو شنیاسی

  
  . کنفی تعر-نیاسمی

  
 با اخم نشسته کنارمو داره نگام یاسی دمی تعجب برگشتم کنارمو نگاه کردم که دبا
  .کنهیم
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  .سالم-
  
  . کنفی گفتم تعر-نیاسمی

  
   رو؟یچ-
  
  . شدهدهی که به حراست کشیی دعوانی هم-نیاسمی

  
   گفتیاسی که نی برگشتم سمت نوشدموی تو هم کشاخمامو

  
  .ی نگاه کنی طورنی بنده خدا انی به اخوادینم...  همه خبر دارن خانوم-نیاسمی

  
  . روی کف دست بهزاد همه چی گذاشتیو توام رفت-
  
 ی چنمی کن ببفی حرفا تعرنی ایبه جا..ستمیاونقدر دهن لق ن... ری نخ-نیاسمی

  .شده
  

   کردم که گفتفی رو براش تعری چهمه
  
  ؟ی بشری باهاش درگی چیا خب تو بر-نیاسمی

  
  . گفتی اونجوری نگاش کنم وقتستمی وایانتظار داشت-
  
  .ی رو بدی آدمنی همچهی که جواب ستی آره چون اصال در شأن تو ن-نیاسمی 

  
  .یدونیخودت که م...  روزا اعصابم خوردهنی ایلیخ.. دست خودم نبود-
  
  .شهی برات بد میلی که خسنای فتهی اتفاق ننی اگهید...  به هر حال-نیاسمی
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   تکون دادم که گفتیسر

  
  . دنبالمونادیبهزا االن م.. می پاشو بری نداری اگه کار-نیاسمی

  
   گفتمنوی تکون دادمو برگشتم سمت نوشیسر

  
  ؟ی دارنیماش-
  

  .تو برو... زمی آره عز-نینوش
  
  . توام بد شدیببخش برا... قربونت-
  

  .هی چه حرفنی نه بابا ا-نینوش
  
  . خدافظ...فدات-
  

  . خدافظ-نینوش
  
 در منتظرمون یبهزاد جلو.  سمت در دانشگاهمی رفترونوی بمی امدای از تریاسی با

 ی بعد از اون حدوداموی رستوران غذا خوردهی می اول رفتمویسوار شد. بود
 قرص هی نی همی براکردی سرم درد میلیخ.  خونهمی بود که رفت30/1ساعت

 چند ساعت ی حداقل براتا بکنم تونستمی که میا کارتنه... دمیخوردمو گرفتم خواب
  . نبودیهر چند که آرامش واقع... به آرامش برسم

  

  ) آخر - 5فصل ( 

  
  . شدمداری از خواب بی دستی تکون هابا
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  . جانسنای.. سنای -نیاسمی
  
  هوم؟-
  
  ؟ی شداری بیخوای نم8 ساعت -نیاسمی

  
 یاز جام بلندشدمو در حال. ستادهی آماده جلوم وایاسی دمی باز کردم که دچشمامو

   گفتمشستمیکه م
  
  ؟ی بریخوای مییجا-
  
  .رونی بمی برمییخوایبا بهزاد م..  آره-نیاسمی

  
  .به سالمت.. باشه-
  
  . توامایپاشو ب.. یی تنهای جورنی خب تو ا-نیاسمی

  
  ن؟یری منیبا ماش...  من هستمگهینه د-
  
  . خوبهیلی چون هوا خمی برادهی پمییخوای نه م-نیاسمی

  
  رونه؟یبهزاد ب-
  
  .آره-نیاسمی

  
   از دستم ناراحته نه؟یلیهنوزم خ-
  
  . بهت وابستستی نهای چون بسنای براش سخت بوده یلیخ...  آره-نیاسمی
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   گفتمدموی کشیآه
  
  . مجبور شدمی ولدونمیم-
  
  ؟ی نداریکار...  فراموشش کن-نیاسمی

  
  .خدافظ... نه گلم-
  
  . خدافظ-نیاسمی

  
از جام .  که رفتندادی در نشون می چند لحظه بعدم صدارونویز اتاق رفت ب ابعدشم

 و صورتمو شستمو رفتم آشپزخونه تا قهوه درست ییبلند شدمو رفتم سمت دستشو
لب تابمو .  رفتم سمت اتاقموانموی لی توختمی درست کردمو رظی غلی قهوه هی. کنم

 دونستمینم. نهیلی آدمی که دمش برداشتعیسر.  زنگ زدمیروشن کردم که  گوش
 ی رو گذاشتم رویگوش.  باهاش صحبت کنمتونستمی چون اصال نمانهیجواب بدم 

 گرفتمو مموی لحظه تصمهی ی تویهنوزم شک داشتم ول.  زل زدم به صفحشزویم
   باشه گفتمشهی مثل همکردمی می که سعیی رو برداشتم و با صدایگوش

  
  .سالم خواهر گلم-
  
  ؟ی جواب دادری دنقدیتو؟ چرا ا ییکجا.. سالم-نیلیآ
  
  . شدریتا اومدم د..  آشپزخونه بودمیتو-
  
   چه خبر؟ ؟یخب خوب.. آها-نیلیآ
  
  ؟یگردی برمی ک؟یتو خوب.. ستی نیخبر... خوبم-
  
  .رسمی م30/1 زنگ زدم بهت بگم من فردا شب ساعت نی همی اتفاقا برا-نیلیآ
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  . دنبالتامیپس خودم م... واقعا؟ چه خوب-
  
  .یای بی اونوقت شب تنها پاشخوادی نمگهی نه د-نیلیآ
  
  . که بهزادم هستستمیتنها ن-
  
  بهزاد مگه تهرانه؟-نیلیآ
  
  . تنها نباشمشمیآره اومد پ-
  
 تی طوریی وقت تنهاهی تو بود شی کرد چون من همش فکرم پی خوب کار-نیلیآ

  .نشه
  
 یری بمی بردیواقعا با... دی چشمم چکی قطره اشک از گوشه هی حرفش نی ابا
 به ؟ی کار کردی چقدر واسه تو نگران بوده و تو اونوقت در حقش چیلیآ.. سنای

 ی آره؟ تو؟ی خواهر بودن براش داری ادعاینجوری گفت دوست؟ همشهیتوام م
  . به خودم اومدمیلی آی فکرا بودم که با صدانیهم
  
  ؟ی هست؟یی کجاسنای یاووووو-نیلیآ
  
  .آره بگو..ها؟ آره-
  
  .نمتیبیفردا شب م.. گهی دیچی ه-نیلیآ
  
  ؟ی نداریکار... زمیباشه عز-
  
  .خدافظ..  نه خواهرم-نیلیآ
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.. ومدیخواهرم م.. ومدی میلیفردا شب آ. زی می رو قطع کردمو گذاشتم رویگوش
 کار کنم؟ اگه بفهمه و ی بفهمه چقتوی روز حقهی چشماش نگاه کنم؟اگه ی توتونستمیم

   کنم؟ کاریمنو از خودش برونه چ
  

 آماده شدم تا عی تکون دادمو لب تابمو خاموش کردمو از جام بلند شدمو سریسر
. شدمی موونهی دالی حتما از فکرو خموندمی چون اگه تو خونه تنها مرونیبرم ب
 چیی اومد سوادمی که شدم نگیوارد پارک .رونی رفتم بدموی اسپرتمو پوشیکفشا

 و برداشتمو اومدم سوار چییسوخونه و  برگشتم داخل عیسر.  فراموش کردمنویماش
 و نی باز شدو ارسان نشست تو ماشنی شدم و تا خواستم استارت بزنم در ماشنیماش

  درو بست و گفت
  

  .زمی عزمی بر-ارسان
  
   گفتدوی من خندی افهی قدنی که به سمتم برگشتو با دکردمی تعجب نگاش مبا
  

   خودتو؟یکنی می شکلنی چرا ا-ارسان
  
  . تعجب کرددی بشه نبای تو آدم هر شکلیرا کانیبا ا-
  

   دلم؟زی کار کردم من عزی مگه چ-ارسان
  
   کار کردم مگه؟ی چیگی بعد منی تو ماشیپری مییهوی... خوبه وا-
  
   خنده که گفتمری حرفم ارسان دوباره زد زنی ابا
  
  .یخندی می از االنت که هنمی اایب-
  

  .یزنیم با نمک حرف یلی خودته اخه خری تقص-ارسان
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   با نمک شده؟ییهوی با نمک نبوده حاال کردمی صحبت مینجوریمن که تا حاال هم-
  

   باال انداختو گفتیی ابروارسان
  

 ی بودبهی غرهیقبال .. یکنی با قبل فرق میلی من خی تو االن برای درسته ول-ارسان
  .یعمرم.. یجونم... ی االن عشقمیول
  

   دهنمو قورت دادمو آروم گفتمآب
  
  . برمخوامی می شادهی پشهیم-
  

  .میری خب با هم م-ارسان
  
  .شهینم-
  

   چرا؟-ارسان
  
  .گردهی فردا شب برمیلیبعدشم آ... شهی دادم چرا نمحیصبحم بهت توض.. ارسان-
  

   با بهت نگام کردو گفتارسان
  

  ؟ی چ-ارسان
  

   چشام اشک جمع شده بود شمرده شمرده گفتمی که توی در حالمنم
  
  .تهرانه فردا شب نیلیآ-
  

   آروم گفتیلی انداختو خنیی سرشو پاارسان
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  .شهی عذاب داره شروع مویبیپس فصل غر-ارسان
  

   برگردونم سمت مخالفو با بغض گفتمسرمو
  
  .ارسان برو-
  

 برگشتم طرفشو ی اشکی با چشمانی همی نگفتو سرجاش نشسته بود برایچی هارسان
  گفتم

  
  .ارسان-
  

   گفتدوی هم کشی اخماشو تومی اشکی چشمادنی سرشو باال آوردو با دارسان
  

  .ی قولت زدریز-ارسان
  

   اشکامو پاک کردمو گفتمعیسر
  
  .توروخدا برو ارسان.. زنمی قولم نزدمو نمرینه ز-
  

  . چشامی نگفتو زل زد تویچی بازم هارسان
  
  ...ارسان-
  

ه  پشت سرمو نگاگهی برمو دی برم؟ازم انتظار داریخوای جانم؟ جان دلم؟ م-ارسان
 آدم هی شهی جا جاش گذاشتم فراموش کنم؟ آخه مگه مهینکنم؟ آره؟ برمو قلبمو که 

 کنه؟ آخه ی که نفس بکشه زندگنی آدم بدون اهی شهی کنه؟ میبدون قلب زندگ
  ...زمی همه چی شدیفهمیچرا نم

  
  . گونمی دوباره سر خوردن رورموی اشکامو بگی جلونتونستم
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 چاره یچی هی ولکشمی عذاب مشتریدم از تو ب کار کنم ارسان؟ من خوی چیگیم-
  . ندارمیا

  
  .ینی تو قبولش نمکسنای چاره هست -ارسان

  
  . بگذرمیلی از آتونمیآره چون نم-
  

   گفتدوی کشی نگفتو آهیچی هارسان
  

  . کنارت باشمشتری بکمی پس حداقل بزار -ارسان
  

تماس موج  چشماش الیتو.  چشماش زبونم قفل کرددنی بگم نه که بادخواستم
 می اومدنگی روشن کردمو از پارکنوی بهش زدمو برگشتم ماشیلبخند کم جون. زدیم
 پارک یلی چون خمی که اون دفعه با ارسان رفته بودی رفتم سمت پارکرونویب

 سکوت شروع ی توموی شدادهی پنی پارک نگه داشتمو با هم از ماشیجلو.  بودیقشنگ
..  نگفتمیچیمنم ه. ن آروم دستمو گرفت که گذشت ارساکمی.  به قدم زدنمیکرد

 که ی کنه با کسیحق داشت زندگ.. ارسان حق داشت..  بگمتونستمی نمیزی چیعنی
 هی... اشتباه کرده بود که عاشق من شده بود...  اشتباه کرده بودیدوسش داره ول

 که یانتیخ..  کرده بودمانتیمن خ.. منی جبرانش کرد ولشدیاشتباه بزرگ که م
 به دوش شوینی سنگدی سخت بودو تا آخر عمر بایلیتاوانشم خ..داشتتاوان 

  . ارسان با خودم اومدمی فکرا بودم که با صدانیتو هم. دمیکشیم
  

  ؟ی خوبسنای -ارسان
  
  .آره.. آره-
  

  ؟ی چرا ساکت-ارسان
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   بگم؟یچ-
  

  ؟ی نداری حرفیعنی -ارسان
  
  .سوال دارم-
  

   گفتمیشستی می که رو صندلی در حالدوی دستمو کشارسان
  

  . خب بپرس-ارسان
  
   چشماش نگاه کردمو گفتمیتو
  
 حرصتو کردموی متی عصبانشهی که همی من؟ی شد که عاشق من شدیچ-

  اوردم؟یدرم
  

   زدو گفتی لبخندارسان
  

 هی بود فقط به یکاف.. ی ته تغاری بچه آخر خانوده من بودمو از همون بچگ-ارسان
 بشه و چون با بردارم سجادو خواهرم سحر از  برام فراهمعی اشاره کنم تا سرزیچ

 بودم ازدواج کردنو رفتن و من شدم یی من ابتدای بزرگتر بودن وقتیلیمن خ
 ی باعث شد تونی من بود و همف حرف حرشهی همدویرسی بهم میکل. مونس مامانم

بزرگتر که شدم توجه . همون سن کم احساس قدرت کنمو به همه بخوام زور بگم
 و پی خوشتگفتنی همه بهم ممی از طرفکردمویسبت به خودم حس مدخترا رو ن

 توجه شهی که همیپسر مغرور...  پسر مغرورهی شد تا بشم لی همش دلنیخوشگلم و ا
 ی وقتشهی بود که اسمش سارا بودو همی دخترهی ادمهی.. دخترا باهاش بودیهمه 

 از چند وقت اومد و  و بعدکردی منو نگاه مستادویمی در وای جلوشدی ملیمدرسه تعط
 یی از اونجای بود که بهم گفته بود دوسم داره ولی دخترنیاول.. گفت دوسم داره

 دختر ول اون ی بهش نگفتمو فقط از کنارش گذشتم ولیچی مغرور بودم هیلیکه خ
 دیخود دخترا با... خواستمی منویمن هم... کن نبودو روز بعد اومد شمارشو بهم داد
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 یلیخ..  چند وقت باهاش بودمو بعد از اون ولش کردم.  جلو نه منومدنیم
 نیا.  بودمیکی و هر هفته با حی تفرهی برام شده بود نی از اون بعد اگهید.. راحت

 درو برم بودن و هر روز یادی زیاونجام دخترا.. نشگاه کرد تا دادایموضوع ادامه پ
هم ... رفتمیمن نم ی ولکردنی به خونشون دعوتم ماشونی بعضی بودم و حتکشونیبا 

درسم که تموم شد ...  که دوست نداشتم پست باشمنیبه خاطر غرورم هم به خاطر ا
 کردوی می تابی بیلیمامانم اول خ.. می شرکت زدهی تهرانو می با مهرداد اودعیسر

 گهی نداره دی ادهی فادی دی وقتی کار کردنم  ولنجای با اکردیهمش مخالفت م
 با مویی بازم تنهانی همی برام سخت بود برایی تنهایلی خنجایاول ا.  نگفتیچیه

 نیاول. نی که شما ها اومدنی موضوع ادامه داشت تا انی مختلف پر کردم و ایدخترا
 دوست دمی فهمدمتوی خونه دی شبش توی و وقتود اون تصادف بیبرخوردمون تو

هر  خواستمی موی باهام بد حرف زده بودیلی خوشحال شدم چون خیلی خینیلیآ
 راحت یلی گفتم تمومه و خی شدرهی بهم خی بار وقتنیاول..  کنمیطور شده تالف

 بودم دهی فهمی تعجب کردم ولدمی دتوی برخورد بعدی وقتی شکستت بدم ولتونمیم
 کی بهت نزدشتری بنی همی برادادمی شکستت مدی پس بای مثل من مغرورامکه تو

 و منم یکردی باهام لج مشتریو ب تو دورترشدمی مکی نزدشتری من بی هرچیشدم ول
 کنموی داره هر شب بهت فکر مدمی به خودم اومدم دیکم کم وقت... شدمیمصمم تر م

...  جلو چون من ارسان بودمامی بخواستمی بازم نمی دوست دارم ولیی جوراهی
 جلو یای قدم برنداشته پس منتظر شدم تو بهی دخترم ی برای که تا حاال حتیارسان

 که ی عالقه مند شدم طورشتری و منم هر روز بهت بی اعتنا بودی بهم بیلی تو خیول
 بفهمم تونستمی تو نمی از رفتارای ولگذشتی با فکر کردن به تو ممیهر لحظه زندگ

 در ویشدی مرهی چشام خیتو...  رفتارات متضاد بودیا نه چون همه ی یدوسم دار
 مهردادم دوست دمیکه فهم نیتا ا... یگفتی مگهی دزی چهیعوض با زبونت بهم 

اون شب .. یای اون اتاق دربیاخ که اون شب من مردمو زنده شدم تا از تو.... داره
 گمی از طرف دشدوی ممغرورم مانع...  کردم نتونستم بهت بگم دوست دارمیهر کار

 روزو شبو ازم نی و همیکنی فکر مشهادشی رو پیمهرداد بهم گفته بود که تو دار
 راحت المی خی تا حدودوی به مهرداد جواب رد دادمیدی که فهمنیاتا . گرفته بود

.. مای غزل و نی گذشت تا شب عروسنایهمه ا. منتظر بمونمخواستمی هنوزم میشد ول
 نی همی برایدی با مهرداد رقصوی رفتمی و از طرفی بودشدهاون شب فوق العاده 

 دی به امدمیش رقص چشمت باهای جلودموی و کشیلی شدم و دست آی عصبانتینهایب
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 به زور نی همی برای تفاوت بودی بازم بی ولی که عکس العمل نشون بدنیا
 تنت و اون همه ی و تازه اونجا بود که با احساس گرمایوادارت کردم باهم برقص

 جونمم برات دمیاونجا بود که فهم...  تا چه حد دوست دارمدمی فهمیکینزد
 گرفته بودم خودم بهت بگم دوست میو تصم منتظر بمونمخواستمی نمگهید... دمیم

  ...یلی همزمان شد با رفتن آهی قضنی از دستت بدم و ادمیترسیدارم چون م
  

   زدمو گفتمیمنم لبخند تلخ.  که تموم شد برگشت طرف منو نگام کردحرفش
  
   که عاشقته؟ی و بفهموی رو ببنیلی لحظم آهی ی وفت  نشد حتچی هیعنی-
  

  .ی تو متفاوت بودی بود ولهی خواهرو داشتو مثل بق برام حکمیلی آ-ارسان
  
  . از اول عاشقت بود نه منیلی آیول-
  

  .ستمی نمونی و از انتخابم پشنیلی و من عاشق تو شدم نه آ-ارسان
  
  .ی منو فراموش کندیبالخره که با-
  

  .خوامی نمیزی چنی من همچیول-ارسان
  
  ...یول-
  

 عنوان از چی به هویق اول و اخرمم تو بار عاشق شدمو عشهیمن .. سنای -ارسان
  . اگه بخوامم توانشو ندارمی چون حتکنمی فراموشت نمدمویدستت نم

  
 دسوی فای چون تالشت بیدی عذاب می جورنی خودتو ای ولیهر طور راحت-
  .ی رو عوض کنیزی چیتونینم
  

   گفتدوی کشی آهارسان
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  .کشمی من ازت دست نمیتو بگو ول-ارسان

  
   جاش بلند شدو گفت از اون ازبعد

  
  . هاازدستی ساعت ست؟ی گرسنت ن-ارسان

  
   جام بلند شدمو با تعجب گفتماز
  
  . اصال گذر زمانو حس نکردمی ول؟یجد-
  

  م؟ی بام اونجا شام بخورمی بریموافق.. قای دق-ارسان
  
  .شهینگران م.. رونمیاخه من به بهزاد خبر ندادم ب-
  

  .از قبل هماهنگه..  نترس-ارسان
  
  .نیبندی رو هم از پشت مbbcفراموش کرده بودم شما دست .. بله-
  

ارسان خودش نشست پشت . نی سمت ماشمی نگفت و با هم رفتیچی هدوی خندارسان
 ی وقتموی راه بودی توی ساعتهیحدود .  درست بلد نبودمرویفرمون چون من مس

 با هم  به قدم زدن ومی و بعد از اون شروع کردمی شام خوردمی اول رفتمیدیرس
 که سر هم یی بالهامویکردی می که با هم لبجبازییاز روزا... میصحبت کرد

 دمی دمی اومدمونی به خودی که وقتمی حرف زدموی راه رفتنقدیا.... میآورد
  . خونهمی برمی گرفتمی تصمنی همی نصفه شبه برا3ساعت

  
   خونه نگه داشت که برگشتم طرفشو با تعجب گفتمی جلونوی ماشارسان

  
  ؟یایگه تو نمم-
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  . برم امام زادهخوامی نه من م-ارسان

  
  امام زاده؟-
  

  . ببندملی برم دخخوامیم...  آره-ارسان
  
  ؟ی شدوونهید-
  

   گفتدوی خندارسان
  

  .بندمی نملی دخی امام زاده ولرمینه جدا م... ی کردوونمی به خدا د-ارسان
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  . و خدافظریپس صبح بخ.. باشه-
  
 شدمو رفتم ادهی پنیاز ماش. شدی گفتم چون کم کم داشت هوا روشن میور طنیا

 باز کردمو آروم رفتم داخل تا دیدرو با کل. داخل خونه و درو بستم که ارسان رفت
  ...دمیلباسامو در آوردمو نمازمو خوندمو خواب.  نشهداری بیکس

  
  .دمید شدم که بهزادو باال سر خودم داری از خواب بی دستی تکون هابا
  

  .شهی مری پاشو کالست دسنای -بهزاد
  
  .دمی بهزاد من تازه خوابیوا-
  

  ؟ی ساعت چند اومدشبیمگه د-بهزاد
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-4...  
  

  .شهی مریپاشو کالست د..  خودت بودهری خب تقص-بهزاد
  
   اخم چشمامو باز کردمو گفتمبا
  
  .ادیخب من هنوز خوابم م-
  

  .شهی مریپاشو کالست د...  سرمی فدا-بهزاد
  
منم با غرغر از جام بلند شدمو رفتم دست و صورتمو . رونی گفت و از اتاق رفت بنویا

 بهزاد دمیکولمو برداشتمو رفتم سمت آشپزخونه که د. شستمو اومدم حاضر شدم
  .خورهی نشسته و داره صبحانه مزیپشت م

  
  ..سالم-
  

   بهم انداختو گفتی نگاهمی چشم نی از گوشه بهزاد
  

  . صبحانه بخورنیبش ایب..  سالم-بهزاد
  

 به سمتش رفتمو  در نی همی اصال خوب نبود برانی بهزاد از دستم دلخور بودو اهنوز
   گفتمکردمی که دستامو دور گردنش حلقه میحال

  
  ؟یدیهنوزم منو نبخش... یبهزاد-
  

 گونشو نی همی نگفتو بدون توجه به من مشغول لقمه گرفتن شد برایچی هبهزاد
   گفتمدمویبوس

  
  خوبه؟... اصال غلط کردم ... مونمیمن که گفتم از کارم پشخب -
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  .سنای رمی از دستت دلگیلی خی ولی غلط و که کرد-بهزاد

  
  . جوونیی آق داشی بکنه تا  ببخشدی کار بای گناهکار چی بنده نیخب حاال بگو ا-
  
   گفتمعی نگام کرد که سری حرفم بهزاد برگشتو چپکنی ابا
  
  .یدی بخشدیدیآآآآآآآآآآآآآآآ د-
  

 منو از خودش جدا کنه کردی می که سعی در حالدوی به گوشش چسبعی بهزاد سرکه
  گفت

  
  .یزنی مغی جی جورنی که استی نلتیطو..  گوشهنیحناق گرفته ا-بهزاد

  
   گفتمشدمی که ازش جدا می در حالدمویخند

  
  گه؟ی دیدیبخش-
  

   ابروشو باال انداختو گفتی تاهی بهزاد
  

  شه؟ی می چنمیبب حاال تا -بهزاد
  
   محکم به پشتش زدمو گفتمیکی

  
  .ای من ناز کنی براخوادی نمگهید-
  
 دستشو به پشتش کردی می که سعی در حالدوی من بهزاد از جاش پری ضربه نی ابا

  برسونه تا بتونه ماساژ بده گفت
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  .به خدا پشتم سوراخ شد.. سنای مرد شورتو نبرن یاله-بهزاد
  
  . تا ولت کنمیدی آدم بگو بخشیچه  خودته مثل بریخو تقص-
  

   رفت عقب و گفتعی حرف به سمتش رفتم تا لپشو بوس کنم که سرنی از ابعد
  

 نیجان مادرت برو بش.. اصال من غلط کردم.. دمتی به خدا بخشسنای -بهزاد
  .صبحانتو بخور

  
بهزادم اول با .  رفتم سر جام نشستمو شروع کردم به خوردندموی غش خندغش

  . صبحانشو خوردهی کردو بعد اومد نشست و بقشک نگام
  
   آورد؟نوی ماشچیی ارسان سویبهزاد راست-
  

  . خودشو آوردنی ماشچیی سوینه ول-بهزاد
  
  ؟ی چی خودش براچییسو-
  

   ندوستن باال انداختو گفتی از روی شونه ابهزاد
  

 یاالنم گذاشتمش رو... گمی بهم زنگ بزنه بهش مسنای گفت ی ولدونمی نم-بهزاد
  .اپن

  
  .وا-
  

  ... وا-بهزاد
  

   زدمو از جام بلند شدمو گفتمیلبخند
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  . هارسهی میلی شب آیراست-
  
به سمتش .  تو گلوشو شروع کرد به سرفه کردندی بهزاد پری حرفم لقمه نی ابا

   گفتمزدمی که آروم به پشتش میرفتمو در حال
  
 ی سومالیده ها زیبه خدا از قحط.. ری تر بگکی ذره اون لقمه رو کوچهیخب -

  . تویبدتر
  

   برگشت طرفمو گفتهوی که حالش بهتر شده بود بهزاد
  

  ؟ی کار کنی چیخوای م-بهزاد
  
   تعجب بهش نگاه کردمو گقتمبا
  
  و؟یچ-
  

  .گمی ارسان و مهی قض-بهزاد
  
   گفتملکسی ریلی ارسان برداشتمو خنی ماشچیی نگفتمو کولمو با سویچیه
  
  .دمیه م اداممی مثل قبل به زندگیچیه-
  

 هامو برداشتمو یکتون. ی رفتم سمت در ورودرونوی از آشپزخونه اومدم ببعدشم
  .دمی بهزادو از پشت سرم شنی تا بپوشمشون که صدانی زمینشستم رو

  
  دم؟ی ادامه ممی مثل قبل به زندگی چیعنی -بهزاد

  
  . واضحهیلی خشیمعن-
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  .دمی بهت نمی اجازه انی من همچیول-بهزاد
  

  دمو از جام بلند شدمو گفتم آخرو زگره
  
 نیی سرنوشتمو خودم تعدی بایمگه خودت نگفت...  گرفتم بهزادمموی من تصمیول-

  ؟یکنی می طورنی پس چرا االن ارم؟ی بگمیکنمو خودم تصم
  

  .یری درست بگمی تصمهی بود که یچون اون در صورت-بهزاد
  
 احترام ممیه تصم که بشمی خوشحال میلی درسته و خمی تصمنیو به نظر خودم ا-

  .یبزار
  

 نستادموی واگهیمنم د. دی به صورتش کشی چند لحظه نگام کرد بعد کالفه دستبهزاد
 ی ارسان که شدم بونیسوار ماش. رونی کردمو از خونه اومدم بی خدافظعیسر

 که اومدم نگیاز پارک.دمی کشیقی که ناخودآگاه نفس عممینی بی تودیچیعطرش پ
بعد از سه تا بوق با .  بزنمزنگ درآوردم تا به ارسان فمی کی از توموی گوشرونیب

  . رو برداشتی شاد گوشیصدا
  

  .زمیسالم عز-ارسان
  
  ؟یخوب... سالم-
  

   گلم؟یتو خوب...  توی فدا-ارسان
  
  .زنگ زدم علت کارتو بپرسم... من خوبم-
  

  علت کدوم کار؟-ارسان
  
  .یگذاشت خودتو برام نی ماشچیی خودم سونی ماشی که به جانیهم-
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  . واضحهیلی خلشی که دلنی ان؟یاوووووو هم-ارسان

  
  .فهممی من اصال نمیول-
  

 من صداتو وی بهم زنگ بزنی که مجبور بشنیاول ا..  دارهلی خب دو دل-ارسان
  . بشمونتی دکنمی عطرتو حس می بوشموی منتی سوار ماشی که وقتنیبشنوم و دوم ا

  
 یتا ک... یدی عذاب میلیدتو وهم منو خ کارا هم خونی با ایارسان به خدا دار-
 ؟یفهمیم.. ادی امشب منیلی آم؟یستی ما با هم نی وقتی کارا ادامه بدنی به ایخوایم

  .ی راحت فراموشم کنیلی خی باشادمی به ی کنی که سعنی ایبهتره به جا
  

 کی بهت نزدی راحته وقتیکنیفکر م... یدی منو عذاب می داریلیتوام خ-ارسان
 یکنی می کارهی حرفات نی اونوقت تو با ارمی ذره آرامش بگهیتونم ازت  تا بشمیم

 یدونی چقدر سخته؟ میدونیم..  کنمیکه همش با وحشت از دست دادنت زندگ
 پس تورو حرمت کنم؟ی لحظه نبودن تو در کنارم فکر مهی به یچقدر عذاب اوره وقت

  .کنمیهش مخوا...  کارو نکننی اگهی ددمی هست قسمت منمونی که بیعشق
  

   قورت دادمو گفتمبغضمو
  
  ؟ی نداری برم کاردی باگهیمن د... باشه-
  

  .فقط مواظب خودت باش... نه ارسان فدات شه گلم-ارسان
  
  .زمیعز.......... نطوریتوام هم.. باشه-
  

  . دلمزی چشم عز-ارسان
  
  .خدافظ-
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  .نمتیبی ظهر م-ارسان

  
 مویمنم گوش.  رو قطع کردیگوش ظهر ی چی که فرصت کنم بپرسم برانی از اقبل

به سمت .  دانشگاه بودمی جلوگهی شدم چون دادهی پنی از ماشفموی کیگذاشتم تو
.  به سمتش رفتمنی نوشدنیساختمون خودمون رفتم و وارد کالس که شدم با د

   گفتمشستمی که کنارش میدر حال.  من لبخند زددنی با دنمینوش
  
  .سالم-
  

   به سمتم برگشتو گفتنینوش
  

  ؟یدی منو جواب نمیامایتو چرا اصال تلفنا و پ..  سالم-نینوش
  
  . منو بزنایبابا بزار از راه برسم بعد ب-
  

  .زود بگو.. ی برسخوامی نم-نینوش
  

 من جوابشو ندادم ی با ارسان بودم چند دفعه زنگ زد ولی وقتشبی دگفتی مراست
   گفتمنی همیبرا

  
  . کار داشتم نشد جواب بدمشبیببخش د-
  

   کار کنم؟ی خب حاال من چ-نینوش
  
   شده مگه؟یچ-
  

 که من جزوشو رهی امروز از فصل اول امتحان بگخوادی استاد میچی ه-نینوش
  .ندارم
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   گفتمدموی سه متر از جام پرنی حرف نوشنی ابا
  
  ؟ییییچ-
  

   با تعجب نگام کردو گفتنینوش
  

  ؟یدونستی نگو که نمی وا-نینوش
  
  . کلمم نخوندمهیبه خدا -
  

  م؟ی کار کنیحاال چ...  به تو بوددمی من امی وااااااااا-نینوش
  
   اخم سر جام نشستمو گفتمبا
  
  .گهی دمی درس بشنی االیخی بدی بایچیه-
  

  شه؟ی مگه م-نینوش
  
  م؟ی داری اگهی دیچاره ا-
  

  .میریگی خب از بچه ها کمک م-نینوش
  

   باال انداختمو گفتمی اشونه
  
  . نهای ی بکنی کاریتونی منیبب.. دونمیمن نم-
  

   تاسف تکون دادو گفتی از روی سرنینوش
  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

746

  .التیخی خاک تو سر ب-نینوش
  

 با الیخیمنم ب.  بچه ها تا باهاشون صجبت کنهشی از جاش بلند شدو رفت پبعدشم
 زدی بهم می پس گردنهی ی اومدو در حالنی نوشقهیبعد از چند دق. رفتمی ور ممیگوش
  گفت

  
  .نیبشپاشو برو اونجا -نینوش

  
   گفتمدادمی که پشت گردنمو ماساژ می در حالمنم

  
  ؟یزنی میخب مرده شور مگه مرض دار-
  

  . استاد اومدگهیپاشو د... ی که تو داری آره از همون مرضا-نینوش
  
   جام بلند شدمو گفتماز
  
   کار کنم؟یچ-
  

  .کنهی کمکت منی بشنی نازنشی برو اونجا پ-نینوش
  

.  فرستادم که که با تاسف نگام کردنی بوس واسه نوشهی زدمو یی دندون نمالبخند
 یبی غی امتحانمم به کمک امداد هانیبالخره ا.  نشستمنی کنار نازندمویمنم  خند

  .می همزمان با هم برگه هامونو دادنی ساعت تموم شدو منو نوشهیبعد از 
  
   گفتنی نوشرونی بمی که از کالس اومدنی محض ابه
  

  . گذشتریرو شکر که به خخدا.. اوففففففف-نینوش
  
  .آره واقعا-
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.  داخلادی از دوستاش داره میکی با نای سدمی که درونی بمی هم از ساختمون اومدبا

   گفتمنی رومو برگردوندمو رو به نوشدمویاخمامو تو هم کش
  
   پسره رو هنوز اخراج نکردن؟نیمگه ا-
  

   کردو گفتنای به سی نگاهنینوش
  

  . ازشاوردنی نری گی مدرکدیشا...  فعال که نه-نینوش
  
  . بزار برم بپرسمشه؟ی مگه م؟ی چیعنی-
  
   دستمو گرفتو گفتنی خواستم برم حراست که نوشو
  

 و راحت رهی مای.. گهی دالیخی ب؟ی واسه خودت شر درست کنیخوای کجا؟ م-نینوش
  .مونهی مای میشیم
  
  ..آخه-
  

  .ی منم برسوندیه بازود باش ک..  ندارم نیمن امروز ماش... حرف نزن-نینوش
  

 باز کردم و موتی با رنویدر ماش. می رفتنگی تکون دادمو با هم به سمت پارکیسر
   با تعجب گفتنیخواستم سوار بشم که نوش

  
  ؟ی عوض کردنتویماش-نینوش

  
  . دوستههی مال نیا... نه-
  

   رو داده به تو؟ی خوشگلنی به انی بوده که ماشی چه دوست-نینوش
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  . انقد سوال نکننیبش.... زهی برام عزیلی که خی دوستهی-
  

 نویماش.  رسوندمش بعدش رفتم خونهنویاول نوش.  نگفتو اومد سوار شدیچی هنینوش
 باز دیدر با کل.  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنی پارک کردم و از ماشنگی پارکیتو

 رفتم سمت نی همی تشنم بود برایلیخ. کردمو رفتم داخل و درو آروم بستم
 داشتن نیاسمیبهزادو ....  متر باز بودمیوارد اشپزخونه که شدم دهنم ن. زخونهآشپ

 عی دهنمو سری دستمو گذاشتم رونی همیخندم گرفته بود برا... دنیبوسیهمو م
 که کردمی مانتومو باز میمقنعمو در آوردمو داشتم دکمه ها.  اتاقمیبرگشتم رفتم تو

 هنوزم در همون دمیسمت آشپزخونه که دآروم رفتم .  اومد تو سرمیطانی فکر شهی
 زنگ در ی تا خواستم سرفه کنم صدادموی کشیقی نفس عمنی همیبرا... حالن

 هی.  من دهنشون باز مونددنی از هم جدا شدنو با دعی سرنیاسمیاومدو بهزادو 
درو که باز کردم . لبخند ژکوند زدمو ابروهامو باال انداختمو رفتم تا درو باز کنم

   گفتمعی که هنوز رو لبم بود سریطانی شیبا لبخند. سان پشت دره اردمید
  
  ؟ییتو... سالم-
  

   گفتدوی لبخند من خنددنی با دارسان
  

   قرار بوده باشه؟ی اگهیمگه کس د... سالم-ارسان
  
  . گفتمینطورینه هم-
  

  ؟یزنی لبخند مینطوری ای کنتی اذیخواستی رو می وروجک باز ک-ارسان
  
 ی از خنده که صدادمی ترکرموی خندمو بگی نتونستم جلوگهی د حرف ارساننی ابا

  .دمیبهزادو از پشت سرم شن
  

  . داخلایب..  سالم ارسان جان-بهزاد
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 خودمو جمع و جور کردم نی همی نگام کرد برای چپکستادوی اومد کنارم وابعدش

  و رو به ارسان گفتم
  
  . توایب.. آره -
  

  .رتمبرو حاضر شو منتظ.. گهی نه د-ارسان
  
   حاضر شم؟ی چیبرا-
  

  .رونی بمی برمییخوای که منی ای برا-ارسان
  
  ... منگهینه د-
  

   گفتعی حرفم تموم نشده بود که بهزاد سرهنوز
  

  .ادی مشهی االن حاضر مسنای -بهزاد
  
   تعجب برگشتم به بهزاد نگاه کردم که با حرص گفتبا
  

  زم؟ی مگه نه عز-بهزاد
  

  خندمو قورت بدم گفتم کردمی می که سعی در حالمنم
  
  .باشه-
  

 نشی سی لمه که روی مشکی مانتوهی.  اتاقم تا حاضر بشمی رفتم توعی سربعدشم
موهامو باز . دمی برداشتمو پوشی آبنی شلوار جهی پررنگ داشت و با ی آبیخاال

 ذره کرم با برق لب به لبام زدمو از هی. کردمو اول فرق کج کردمو دوباره بستمشون
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 آل استار یکفشا.  سرم کردمداشتمو کمدم بری از توی شال آبهیدمو جام بلند ش
 مبل ی رویاسی دمی که درونی برداشتمو از اتاق اومدم بموی مشکفی با کمویآب

   بلند گفتمی زدمو با صدایلبخند. نشسته
  
  . جون گل خودمیاسیسالااااام -
  
اره سرشوانداخت  گفتو دوبی لبری سالم زهی سرشو آورد باال نیاسمی من ی صدابا
   گفتمستادمویرفتم سمتشو باال سرش وا. نییپا
  
  وونه؟ی دیکشیاز من خجالت م-
  
 که گونشو ی که خم شدمو در حالکردی می نگفتو فقط با انگشتاش بازیچی هیاسی
   گفتمدمیبوسیم
  
 یکی نباشه من یهر چ...  کهنی نکردیشما کار... ی از من خجالت بکشخوادینم-
  باشه؟..  اصال ناراحت نباشگهیپس د... زمی عزکنمی خوب درکت میلیخ
  
  .باشه-نیاسمی

  
  ؟ی نداریکار... رمیمن دارم م-
  
  .مواظب خودت باش.. نه-نیاسمی

  
  .توام مواظب خودت و آقاتون باش.. چشم -
  
 دمویکفشامو پوش.  زدمو رفتم سمت دری تکون داد منم چشمکی سردوی خندنیاسمی

  گفت بهزاد رونیتا خواستم برم ب
  

  . های بدبخت نزارنی باز سر به سر اسنای-بهزاد
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   سمتشو گفتمبرگشتم

  
  . هانی نکنیطونی شادیشمام ز-
  

   کردو گفتزی چشماشو ربهزاد
  

  . بهت نگفتمیزی چهی برو بچه پرو تا -بهزاد
  
  . اگه به مامان نگفتمهی طورنیا حاال که ا-
  
 رونوی از خونه اومدم بعی سرمودی کشیغی در آورد که جشویی حرفم بهزاد دمپانی ابا

  .دمی نگران ارسان و از پشت سرم شنیدرو بستم که صدا
  

   شده؟ی چ-ارسان
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  . بزنتمخواستیبهزاد م-
  

   چشماش گشاد شدو گفتارسان
  

  ؟؟؟؟؟؟ی چ-ارسان
  

 با خودم به سمت گرفتموی دستشو مرفتموی که به سمتش می در حالدمویخند
   گفتمشوندمکی منگیپارک

  
  .کردی میداشت شوخ..  بابایچیه-
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  .از اون لحاظ..  آها-ارسان
  
 موی راه هر دومون سکوت کرده بودیتو.  ارسان راه افتادموی شدنی هم سوار ماشبا
 برگشتم سمت نی همی برامیشدی از شهر خارج ممی کم کم داشتگهید. میگفتی نمیچیه

  ارسان و گفتم
  
  م؟یری ممیارسان کجا دار-
  

  . خوبیلی خی جاهی -ارسان
  
  .گهیخب بگو د-
  

  .گهی دینیبی ممیدی خب هر وقت رس-ارسان
  
  ؟یگی نمیعنی-
  

  .نه-ارسان
  
  .ی لوسیلیخ-
  

   سرمو برگردوندم سمت پنجره که ارسان گفت بعدشم
  

  . براتزارمی اهنگ خوشگل مهی االن نیبب... رهیگی دلم مگهی قهر نکن د-ارسان
  

   شروع کرد به خوندنعی اهنگ سرهیکه  ضبطشو روشن کردو بعدشم
  

 دانلود آهنگ

   بگم مثل عشق تو باشهیچ
  

   مثل تو باشهسمی بنویچ
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   لحظه بعدم ارسان با اهنگ شروع کرد به خوندنچند

  
   بگم مثل عشق تو باشهیچ

  
   مثل تو باشهسمی بنویچ

  
   واسه حس توستی نی اجمله

  
   دستتورمی بگآرزومه

  
   بگم مثل قلب تو باشهیچ

  
   مثل تو باشهسمی بنویچ

  
   عشق منی که مهربونتو

  
   منیای دنی همه ییتو

  
   به تو عمرو وجود منبسته

  
   خوب منشهی همی با منبگو

  
  یریمی بگو برام می منو دوستم داربگو

  
  یریگیکجا دستامو م هر شهی همبگو

  
  شهی بگو بگو واسه همی دوسم داربگو
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  شهی نمری وقت دلت ازم دلگچی هبگو
  

  یریمی بگو برام می منو دوستم داربگو
  

  یریگی هر کجا دستامو مشهی همبگو
  

  شهی بگو بگو واسه همی دوسم داربگو
  

  شهی نمری وقت دلت ازم دلگچی هبگو
  
  

  قط نگاش کردم نگفتمو فیچی به کاراش زدمو هیلبخند
  

   بگم مثل قلب تو باشهیچ
  

  ..... مثل تو باشهسمی بنویچ
  

 دانلود آهنگ

  ) بگو: آهنگ -ی اصغردیحم( 

  
 دستمو ی آروم رویلی که تموم شد ارسان دستمو گرفت و برد سمت لبشو خآهنگ

 ی زدمو خواستم دستمو پس بکشم که محکم گرفتو گذاشت روینیلبخند غمگ. دیبوس
.  نگفتمیچی زدمو هشی به لجبازیلبخند.  دستمیدنده و دست خودشم گذاشت رو

 ادهی پنیبا هم از ماش.  رستوران نگه داشتی ساعت ارسان جلومیبالخره بعد از ن
. میرفت و با هم به سمت رستوران رفت به سمتم اومدو دستمو گعی ارسان سرمویشد

 یمی ارسان تعظی به سمتمون اومدو جلوعی گارسون سرهی میوارد رستوران که شد
  کردو گقت

  
  .دییبفرما...  فرزامی آقانی خوش اومد-گارسون
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 که دنبال نطوریدست ارسان و فشار دادمو هم.  خودش جلوتر از ما راه افتادبعدشم

   گفتممیرفتیگارسون م
  
  نجا؟ی ای حاال چند بار اومدتا-
  

   با تعجب نگام کردو گفتارسان
  

   چطور؟-ارسان
  
... گمی منی ای براشنی و جلوت دوال راست مشناسنتی ممیریهر جا م... اخه ماشاا-

  .نجای امیاری که ممی دخترنی من چندمنمیاصال بگو بب
  

   زدو گفتی لبخند بد جنسارسان
  

  .ن دارفیا پس خانوم حسودم تشر-ارسان
  
   من حسودم؟؟یک-
  

  .البته من حسود که هستم... نه پس من حسودم-ارسان
  
با . گارسون از همون جا برگشت. می داالن شدهی وارد دی حرفمون که رسینجای ابه

  تعجب به اطرافم نگاه کردم که ارسان گفت
  

  . نکنی جورنی چشاتو ا-ارسان
  

   سمتشو گفتمبرگشتم
  
  ؟یچه جور-
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  .گهی دینجوری هم-ارسان

  
  چرا؟-
  

  . درسته قورتت بدمخوادی که دلم میشی با مزه منقدی چون ا-ارسان
  

 هی کردمو رومو برگردوندم که همون لحظه داالن تموم شدو وارد ی مصنوعاخم
 قی آالچهی از درختا یکی ری داشت و زی مجنون بزرگدی بی که درختامیمحوطه شد

 یچی هوا هی رز که به خاطر سرد گلی درختام پر بود از بوته هایکناره ها. بود 
 نشی خوشگل تزئیلی که خبود قشنگم سمت راست تخت یلی آبشار خهی. گل نداشتن
با شوق . نداختی خونمون مادی بودو درختاش منو ی منظره قشنگیلیخ. کرده بودن

 اری اختی لبخندش بدنیبا د. کردیبرگشتم سمت ارسان که داشت با لبخند نگام م
 حرکتم ارسان اول نیبا ا.  حرکت خودمو پرت کردم تو بغلشهی طرفشو با دمییدو

 بعد از چند لحظه دستاشو دورم حلقه کردو آروم در ی ولد نکریجا خوردو حرکت
  گوشم گفت

  
   خوشت اومد عشقم؟-ارسان

  
  ..ارسان-
  

   جان دل؟-ارسان
  
  ... ننیتو حقت ا..ی خوبیلیتو خ-
  

 انگشت اشارشو رونوی بغلش آورد ب حرفم تموم نشده بود که ارسان منو ازهنوز
   لبمو گفت یگذاشت رو

  



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

757

 که دونمی عذابو دوست دارم چون حداقل منیمن ا...  نگویچیه... سیه-
  باشه؟..  نگویچی هکنمیپس خواهش م... یکنارم

  
 زدو دستمو یارسانم لبخند.  بار باز و بسته کردمهی زدمو چشمامو ی کم رنگلبخند

   گفتبردمی تخت م که به سمتیگرفت و در حال
  

  .زمی عزنی بشایب-ارسان
  

 خواستمیکفشامو در آوردمو م.  تخت نشستمو خم شدم تا بند کفشامو باز کنمیرو
   که ارسان گفتنمی تخت بشی گهیبرم طرف د

  
  ؟ی کجا خانوم-ارسان

  
  .گهی دنمی بشخوامیوا خب م-
  

  .دینی بشنجای ادیاری بفی تشردی خب شما با-ارسان
  
  .دش اشاره کرد به کنار خوو
  
  ...آخه-
  

  .ی به حرفم گوش کندیبا.. امروز روز منه.. گهی آخه نداره دسنای -ارسان
  
  .  دستشو دور شونم حلقه کردعی حرص نگاش کردمو رفتم کنارش نشستم که سربا
  
  ؟ی بکنیتونی می گفته امروز روز توئه و هر کار خواستی بپرسم کشهیم-
  

  .لدمه که امروز تویی از اونجا-ارسان
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   برگشتم طرفشو گفتمعی حرفش سرنی ابا
  
  ؟ییییییییچ-
  

   قلبشو گفتی دستشو گذاشت روارسان
  

  .گفتم امروز تولدمه...  آروم تر دخترکمی ی وا-ارسان
  
  ؟ی موضوع رو بهم بگنی ادیو تو االن با-
  

   مگه؟کردی می فرق-ارسان
  

   نگاش کردم که گفتیچپک
  

  . دلمزی نشده عزیزیه چحاالم ک..  خب باشه یلی خ-ارسان
  
  .رمی برات کادو بگخواستمیخب من م...  نشدهیزی چی چیعنی-
  

   باال انداختو گفتیی ابروارسان
  

  ؟یری برام بگیخواستی می مثال چ-ارسان
  
  .گهی دگرفتمی میزی چهی حتما یول.. دونمینم-
  

  .ریفردا بگ.. فردا رو که ازت نگرفتن..  ندارهبی ع-ارسان
  
  . امروز باشهنی که همنهی به انشیری شی ولگرفتمی من میگفتی نماون که توام-
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 تو بغلش شتری منو بدادوی مهی که سرشو به سرم تکی زدو در حالی لبخندارسان
   گفتگرفتیم
  

به خدا ...  ارزش داره نفسمای دنهی من ی برای که امروز تا شب کنارمنی هم-ارسان
  .سی هدنی من بهتری برانیا

  
  م؟یی جانیب هم ما تا شیعنی-
  

  . خونهیگردی بر نمادی میلی شما تا آخر شب که آی تا شب که نه ول-ارسان
  
   نصفه شب؟30/1 تا ساعت یعنی-
  

  .قای دق-ارسان
  
  ست؟ی نری دیلیخ-
  

   کردو گفتی اخم با مزه اارسان
  

  .ی به حرفم گوش کندی در عوض بایدیکادو که واسم نخر.... ری نخ-ارسان
  
  و اگه گوش نکنم؟-
  

   شدو گفترهی زدو به لبام خی لبخند مرموزارسان
  

  .کنمی بوس خوشگلت مهی -ارسان
  

  .  دی گونمو محکم بوسدوی انداختم که ارسان خندنیی شدمو سرمو پاسرخ
  
  اصال تو چند سالت شده؟... یشی تر مای حی برهی سنت باال تر میهر چ-
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  .شمی مری دارم پگهید .. 28-ارسان

  
  ؟یه فکر زن گرفتن افتاد تازه بنیواسه هم-
  

  .چند ماهه تو فکرشم.. ستی تازم ننی همچ-ارسان
  
  ؟ی دادشنهادیو تا حاال به چند نفر پ-.
  

  . حسود خانومی نترس تو اولش-ارسان
  
  .یخوددددددددت حسوووووود-
  

 یچی هگهید.دی دوباره گونمو بوسدوی زبونمو براش در آوردم که ارسان خندبعدشم
 چون می به آبشار نگاه کردکردی که آروم بازومو نوازش میحال ارسان در موینگفت

 بعد دو تا  گارسون اومدن و مخلفات غذا مونو قهیچند دق.  روبرومون بودقایدق
 ها رو گذاشتم یزید.   برگشتنی سنگیزی بعد با دو تا دقهیآوردنو رفتن و چند دق

   رو به ارسان گفتکشونی سفره یتو
  

  بان؟ قردی نداری امر-گارسون
  

  . نه ممنون-ارسان
  

 کردنو ی در آوردو بهشون داد که اونام تشکربشی جی از توی دو تا پنج تو منبعدشم
   شده بودم که ارسان گفترهی خایزیمنم با لبخند د. رفتن

  
  ؟ی آبگوشت که دوست دار-ارسان

  
   گفتمدمویخند
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  .دوست دارم؟ عاااااااشقشم-
  

 شی رو بردارم که از داغایزی از دیکیواستم  دستمو دراز کردمو خعی از اون سربعد
  .دمی دستمو عقب کشعیدستم سوخت و سر

  
  .اوف سوختم-
  

   گفتکردی که انگشتمو نگاه می دستمو گرفتو در حالارسان
  

  سوزه؟یم..  قرمز شد؟ی کار کردی چنیبب... زمی عزواشتری خب -ارسان
  

   گفتمرونوی بدمی دستشو کشی دستمو از تودمویخند
  
   لوسمنقدی که نخورده  اری شده؟ زخم شمی حاال انگار چاووو-
  
  ؟یکنی م
  

   برم لوس کنم؟خواستهی رو می خب تو رو لوس نکنم  ک-ارسان
  
  ؟یعمه دار-
  

   باال انداختو با تعجب گفتیی ابروارسان
  

  .؟ینه واسه چ-ارسان
  
  . نداشتتو لوس کنیآها پس برو عمه -
  

   تکون دادو گفتی با لبخند سرارسان
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  . بخور تا سرد نشدهای ب-ارسان

  
 هارو برداشتو آبشو یزی از دیکی کاسه برداشتو  با انبر هی از اون خودش بعد

 گهی کاسه دهی ی توختیبعدشم گوشتوش ر.  منی کردو گذاشت جلویداخلش خال
 رو برداشتمو  گذاشتم وسط سفره و محکم با ازای از پیکیمنم . دنیشروع کرد به کوب

 که دیارسان غش غش خند. ش که ده متر پرت شد اون طرف تر رودمیمشت کوب
  مظلوم گفتم

  
   شد؟ی جورنیچرا ا-
  
   که گفتمدی خندشتری حرف من ارسان بنی ابا
  
  ؟یخندی می چیا برا-
  

   منو با لبخند گفتی شده رو گذاشت جلودهی گوشت کوبارسان
  

  ؟ی بود کردی چه کارنی آخه ا-ارسان
  
  .هی چه جورنمیم بب امتحان کنخواستمیا خب م-
  

  .دمی مادیاالن خودم بهت ..  نداره حاالبی ع-ارسان
  

 حرکت از از وسط نصفش هی رو برداشتو گذاشت وسط سفره و با گهی دازی پارسان
   گفتمی کردمو با طلبکارزیچشمامو ر. کرد

  
  گه؟ی دی دادادیاالن بهم -
  

   ندادم؟ادی -ارسان
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   گفتم کردمی مزیاسم ر کی که توی نون کندمو در حالکهی تهی

  
  . استادمگهیچرا االن د-
  

بعد از ناهار . می سکوت  ناهارمونو خوردی نگفتو تویچی هگهی ددوی خندارسان
منم چشمامو بسته .  فاصله رفت دستاشو بشورهنی ای دادو تویارسان سفارش چا

 با وحشت چشمامو.  شدسی صورتم خییهوی داده بودم که هی تکیبودمو سرمو به پشت
با  . ستادهی پر آب دستشه باال سرم واوانی که لی ارسان در حالدمیباز کردم که د

  حرص نگاش کردمو گفتم
  
  ؟ی کار کردینگا چ... ارسااااااان-
  

 اشاره کردم که ارسان دیچکی موهام که داشت آب ازشون می به صورتمو جلوبعدشم
   زدو گفت یلبخند

  
  .تنمی ببینجوری اخواستی دلم منقدیا-ارسان

  
   جمع کردمو گفتملبهامو

  
  ..ی بدیلیخ-
  

  .ی عکست بشهی تا تازه شبی بشسی خشتری بدیبا.. ستی نیزی که هنوز چنی ا-ارسان
  
  عکس؟ کدوم عکس؟-
  

   در آوردو گفتبشی جی از توشوی گوشارسان
  

  . تا بهت نشون بدمای ب-ارسان
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 گرد یا چشماب.  دمی نگاه کردم که عکس خودمو دشی جلوترو به صفخه گوشرفتم

 بهزاد ازم گرفته بود نگاه سی خی شمال با صورتو موهای که تویشده به عکس
 لباس دکلته هی عکس ی از خودم نداشت چون توری غچکسی عکس و هنیا... کردم

 دستامو از هم باز کرده بودمو دهی دراز کشنی زمیتنم بود که انگار تنم نبودو منم رو
 رو از دست ی گوشنی همی برارونی بود بختهیم ر بدتر همه جایلی خگهیبودم که د

  ارسان گرفتمو گفتم
  
  کنه؟ی کار می دست تو چنیا-
  

  .گهی خودمه دیخب گوش-ارسان
  
  ..منظورم عکسه-
  

  .خب تو فلشت بود..  آها-ارسان
  
   گشاد شده نگاش کردمو گفتمی چشمابا
  
  ؟یتو فلش منو از کجا آورد-
  

  ت گفشستی که رو تخت می در حالارسان
  

  .ی جا گذاشتنیخودت دو بار تو ماش... اوردمی نیی من از جا-ارسان
  
  .گهی دی کردشی اطالعاتلهیو توام تخ-
  

  .میعاشق.. گهی دمی چه کن-ارسان
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 خندمو ی جلوکردمی می که سعی در حالنی همی با مزه گفت برایلی حرفو خنیا
  فت گعی گرفتم جلوم تا عکس و پاک کنم که ارسان سرشوی گوشرمیبگ
  

  . های پاک نکنسنای -ارسان
  
  .کنمی کارو منیاتفاقا دارم هم-
  

   چرا اخه؟-ارسان
  
  .ستی عکس اصال مناسب ننیچون ا-
  

  ؟یکنی مینجوری چرا اگهی دی بابا تو که اول و آخر خانوم منی ا-ارسان
  
  چشماش یتو.  حذف متوقف شدو بهش نگاه کردمی دکمه ی حرفش دستم رونی ابا

 حرفشو بگم آره من فقط نی بزنم به ادیی منم مهر تاخواستی انگار م...التماس بود
 زدو کی کوچپی بهی یدکمه رو فشار دادمو گوش... ی ولمونمیمال توام و مال تو م

 رو ی نگام کردو گوشی دلخوربا رو به سمتش گرفتم که یگوش... نوشت حذف شد
  ازم گرفت و گفت

  
 عکسا نی از ایلی کردمو خرهیسو ذخ عکنی اگهی دی من ده جای باشه ول-ارسان

  .زمیدارم عز
  
  .یکنیو شما همه شو حذف م-
  

  .ستی نبیآرزو بر جوانان ع-ارسان
  
  .ارسان-
  

   جون دلم عشقم؟-ارسان
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   دهنمو قورت دادمو گفتمآب

  
  ؟یکنیحذف نم-
  

 ذره آروم هی زدموی حرف منای که ازت دور بودم با ایی نه چون اون شبا-ارسان
  .شدمیم
  
  قعا؟وا-
  

  .یکنی گفتم خفم منای من به ایی چه حرفایاگه بدون..  آره-ارسان
  
  . تا آمپر نچسپوندممیپاشو بر.. پاشو-
  

  .. کهاوردنی نی کجا؟ هنوز چا-ارسان
  
  .میپاشو بر..  حوصلم سر رفتگهینه د-
  

   از جاش بلند شدو اومد کفاشو پاش کردو گفتارسان
  

  .حرف حرف شماست..  چشم-ارسان
  
 به حرفت گوش کنم باز دی چون روز تولدته باستی که به نفعت نی حرفاگهیدآره -

  . حرف حرف منهیگی منوریاز ا
  

   گفتگرفتی که دستمو می در حالدوی خندارسان
  

  .یبس که لجباز.. خودتهری تقص-ارسان
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  .یاریخب توام حرص منو در م-
  

  م؟یبر... میمن تسل..  باشه-ارسان
  

   بستمو رو به ارسان گفتم پام کردمو بنداشوکفشامو
  
  .میبر-
  
 مرکز هی ی ساعت جلوهیبعد از .  ارسان روند سمت شهرموی شدنی هم سوار ماشبا

 شب تو 11 تا ساعت 7 از ساعت قایدق. می شدادهی پنی نگه داشت و با هم ماشدیخر
 که کردی من توجه نمی کرد و اصال به حرفادی برام خری و ارسان کلمیبازار بود

مگه ... کنمی مدی عشقم خرواسهمن دارم  ( گفتی نمخوامو همش میچیه گفتمیم
  )واسه توه؟

  
   شدمو نفس محکم فوت کردمو گفتمنی سوار ماشی خستگبا
  
  . از پا دردرمیمی دارم میوااا-
  

   کردو گفتی حرف من اخمنی نشسته بود با انی که تازه تو ماشارسان
  

  . هایا بزن حرفنی نشونوم از اگهید..  خدا نکنه-ارسان
  
  . چقدر راه رفتمیدونیم.. کنهی پاهام درد میلیخب  خ-
  

  .نه که اصال همرات نبودم.. دونمینه نم-ارسان
  
  .ی خستم بشخواستهی می هرکولنیبه ا..  تو ماشاای ولیبود-
  

   گفتدوی خندارسان
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  ؟یکردی  منوصدام مینجوری پس ا-ارسان

  
  ؟یچه جور-
  

 یگفتی بهم میکردی تو دلت باهام دعوا می هیوقت... گهی هرکول دنی هم-ارسان
  هرکول؟

  
  .گفتمی مگهی دزی چهی.. نه-
  

  ؟ی چ-ارسان
  
  ؟یشیناراحت نم-
  

  . باالرهی با توام جنبم میاصوال من وقت...  نه بابا-ارسان
  

   زدمو گفتمیلبخند
  
  .ی که سنگ شده بودنقدیا... ی مغرور بودتی نهایچون ب... کوه غرور-
  

  . نموند برامی غرورگهی عاشق تو شدم دی از وقتیول... دم آره بو-ارسان
  
  ؟یمونیپش-
  

 که عاشق تو نی وقت از اچی بشم همونی کردن پشی روز از زندگهی اگه ی حت-ارسان
  . مطمئن باشنویا... شمی نممونیشدم پش

  
   زدمو گفتمینی غمگلبخند
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  ...ی نمستوی نیشگی عشق همنی ایول-
  

  .ای مورد حرف نزننی امشب در اقرار شد .. ی آی آ-ارسان
  

 ربع بعد هی روشن کردو راه افتاد نویارسانم ماش.  نگفتمیچی تکون دادمو هیسر
 یلی و آیاسی بود که اونشب با یهمون فست فود.  فست فود نگه داشتهی یجلو

 تزای و هر دومون پمی داخل و نشستمی رفتموی شدادهی پنیبا هم از ماش. میاومده بود
 نی بودو ا45/11 چون ساعت میخورد عی غذاهامونو اوردن سریوقت. میسفارش داد

 پول غذاهارو عیغذاهامون که تموم شد ارسان سر. میدیرسی به فرودگاه نمیجور
 در عیسر.  زنگ زدمی که گوشمی شدنی سوار ماشرونوی بمیحساب کردو با هم اومد

  . بهزادهدمیاوردم که د
  
  .سالم-
  

   هنوز؟یای نم؟ییکجا..  سالم-بهزاد
  
  .یلی دنبال آمیری ممی االن دارگهینه د-
  

  . ساعته حاضر و آماده منتظرت نشستمهی به من یگی بابا پس چرا نمی ا-بهزاد
  
  .من فکر کردم ارسان بهت گفته-
  

  گه؟ی ددهی سرش با شما گرمه مگه جواب مارو منقدیآقا ا... ری نخ-بهزاد
  
  ؟ی نداریکار... دیخب حاال ببخش-
  

  .ی به عشقت برسی قطع کنیخوای از تو که هنوز سالم نگفته منمی اای ب-بهزاد
  
  بهزاد-
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  ..گمی ها؟؟ مگه دوروغ م-بهزاد

  
  ؟ی نداریکار-
  

  .خدافظ...  نه خبرت-بهزاد
  

   گفتمدمویخند
  
  .خدافظ-
  

   رو قطع کردم که ارسان گفت یگوش
  

  گه؟ی می چ-ارسان
  
  .ر نباشم که من حاضنی چرا بهم خبر ندادگهیم.. یچیه-
  

  . رفت بهش خبر بدمادمیمن ...  خبگهیراست م-ارسان
  
  . به اون درنی بهزاد منو سر کار گذاشته انقدیا...  ندارهبیحاال ع-
  

  .. دلت پره ها-ارسان
  
  .دیشد-
  

 دادمو چشمامو بستمو هی تکی نگفت منم سرمو به صندلیچی هگهی ددوی خندارسان
  . شد که خوابم بردی چدونمینم
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  . رو گونم چشمامو باز کردمی دستینوازش ها با
  

   دلم؟زی عزی شدداری ب-ارسان
  

   گفتمدموی مالچشمامو
  
  م؟یدی رسم؟ییکجا-
  

  . ساعتهکی -ارسان
  
  . منتظرهیلی آ؟ی نکرددارمی پس چرا ب؟یچ-
  

   شم که ارسان دستمو گرفتو گفتادهی پنی و خواستم از ماش
  

  .رسهی مگهی االنا دی داره ولریخ ساعت تاهی دمیرفتم پرس..  کجا؟-ارسان
  

   گفتمدموی کشی آسوده انفس
  
  .گهی دمیخب پس بر-
  
   باز کنم که ارسان گفتنوی دوباره خواستم در ماشو
  

  .سای لحظه واهی -ارسان
  

با تعجب بهش نگاه .  در آوردی مخملکی کوچی جعبه هی کتش بی جی از توبعد
 خوشگل توش یلی گردنبد خهی.. .کردم که دستمو ول کردو در جعبه رو باز کرد

 دستش شالمو کناز زدو اومدو جلوترو هیارسان گردنبندو برداشتو با .... بود
 مسخ شده بودمو فقط به حرکاتش نگاه شهیمنم مثل هم. گردنبندو انداخت گردنم
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 دستشو هی چشمامو یزل زد تو.گردنبدو انداخت گردنمو رفت عقب تر. کردمیم
   گفتکردی که با شصتش گونمو ناز میل گونمو در حایگذاشت رو

  
  ..یلیخ...  دوست  دارمیلی خ-ارسان

  
  ..ارسان-
  

... یاری وقت از گردنت درش نچیفقط قول بده ه..  نگویچیه.. سی ه-ارسان
  باشه؟

  
  .دمیقول م-
  

 کمیمنم .  شدادهی پنی بعدش از ماشدوی لب هامو بوسی خم شدو آروم روارسان
 شدمو با هم به سمت سالن فرودگاه ادهی پنیز ماشخودمو جمع و جور کردمو ا

  .میرفت
  
 ی اصال نبود برای کنم ولداشی رو پیلی تا بتونم آگشتمی دنبال متی جمعی چشم توبا

   برگشتم سمت ارسان  وگفتمنیهم
  
   داره؟ نکنه رفته باشه؟ری پروازش تاخیارسان تو مطمئن-
  

  .نرفته.. زمی نه عز-ارسان
  

   نگاه کردو گفتتیو به جمع کردزی چشماشو ربعد
  

  .اومد.. اوناهاش-ارسان
  

 ی برادمی ندیچی هی نگاه کردم ولدادی رو که نشون می برگشتم همون سمتعیسر
   گفتمنیهم
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  .نمشیبیکو؟ من که نم-
  

  .نگاه کن..  اونجا-ارسان
  
 با حرص برگشتم سمت ارسان و نی همی بازم نشد برای ولنمشی کردم تا ببی بلندپا

  گفتم
  
  ؟یارسان منو سرکار گذاشت-
  

  .. ؟ من؟ نه به خدایک-ارسان
  
   کو؟یلیخب پس آ-
  

  . منهری مگه تقصشینی ببی نمتونی خب وقت-ارسان
  
  . چنارنی منه که قد ندارم عرینه خب تقص-
  

   گفتی با بدجنسدوی خندارسان
  

  ؟ینی ببی بغلت کنم تا بتونیخوایم.. هی حرفنمی ا-ارسان
  

  تم کردم و گفی مصنوعاخم
  
  .ارسااااان-
  

  .جووووونم-ارسان
  
  .دمی رو شنیلی آی تا خواستم جوابشو بدم صداو
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  .سالم-نیلیآ
  

 جلو رفت و عیارسان سر.  شده به مارهی با لبخند خدمی برگشتم سمتش که دعیسر
 شکستن بود بهش ی بغض که  هر لحظه آماده هی من فقط با یباهاش دست داد ول

حاال که ...  نهی کردم؟ واانتی خیلیر کردم؟ به آ کایمن چ...  شده بودمرهیخ
 یزی چقتی از حقدی نبایلیآ...  در حقش کردمی ای چه نامردفهممی مدمشید

  ..دمیاگه بفهمه از دستش م.. بفهمه
  
  .  به خودم اومدمیلی آی فکرا بودم که با صدانی همیتو
  
  ... خانومسنای سالم عرض شد -نیلیآ
  
   زدمو گفتمی زور لبخندبه
  
  .سالم-
  
   به سر تا پام کردو گفتی نگاهنیلیآ
  
  ؟ی خوبسنای -نیلیآ
  

  . نگران ارسان جلو رفتمو بغلش کردمی قورت دادمو بدون توجه به نگاهابغضمو
  
  .کردمی داشتم دق مدمی نحستو ندختیچند روزه ر... خوبم خواهرم-
  
   گفتگرفتی از بازوم مشگونی نهی که ی در حالدوی خندیلیآ
  
  ..شوریب-نیلیآ
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   گفتمرونوی زدمو از بغلش اومدم بی لبخندمنم
  
   جون بهتر شد؟یچه خبر از مشهد؟ مهر-
  
  .کنهی مهی کمتر گرگهی که دنیحداقل ا...  ذره بهتر شدهی آره -نیلیآ
  
  .که بهتر بشه...شاایا.. خوبه -
  
   گفتعی تا خواست جوابمو بده ارسان سریلیآ
  

 ساعت گهی دمین؟بری صحبت کننیستی جا وانی همنییخوای خانوما تا صبح م-ارسان
  . نصفه شبه ها3
  

   گفتمگرفتمی که دستشو می زدمو در حالیلی به آیلبخند
  
  . باهات حرف دارمی که کلمیبر.. گهیراست م-
  
 سمت دمی رو کشیلی دست آعی من سری حرفم ارسان با تعجب نگام کرد ولنی ابا

  . در آسانسور
  
  . خبارمیب بزار چمدونمو سنایا -نیلیآ
  
  ..ارهینترس ارسان م-
  
  .عمرا.. ارسان؟هه-نیلیآ
  
  .نی ببستایوا-
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 ارسان چمدونشو برداشته و دی سرجاشو به پشت سرش نگاه کرد که دستادی وانیلیآ
   برگشت طرفمو با بهت گفتنیلیآ. ادیداره دنبالمون م

  
  !!!نهههههه-نیلیآ
  
  .می برایب... آرههه-
  
   شده؟ی طورنی ایارش کرد کی چنوی تو اسنای -نیلیآ
  
  .ادبش کردم-
  
   اخم کردو گفتنیلیآ
  
  ؟ی چیعنی -نیلیآ
  
  .گهی دالیخیب...  که گفتمنی همیعنی-
  
   با اون بهزاد؟یاوردی که سرش نیی بال-نیلیآ
  
 اوردمی سرم خودم میی بالهی تونستمیبال؟ من اگه م..  زدمو گفتمی دلم پوزخندیتو

  . که دوسش دارمینه کس
  
  .نه-
  

  .  نگفتیچی هگهی دنمیلی کلمه اکتفا کردمو آهی نی به همفقط
  

من . می رو صندوق عقب گذاشت و اومد سوار شدو راه افتادیلی چمدون آارسان
 به ارسان گشتی بار برمهی قهی جلو نشسته بودو هر چند دقیلیعقب نشسته بودمو آ
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 هی واقعا چه قض... چشمش به منهی چشمش به جلو بود و هی ارسانم که کردینگاه م
   بشه؟ی ما قراره چعاقبتواقعا ...  مامی داری حال مضحکنیجالب و در ع

  
  ن؟ی من افسرده شدی از دورنقدی ایعنی -نیلیآ
  
   به سمتش برگشتمو با تعجب گفتمیلی آی صدابا
  
  چطور؟-
  
  .ارنی تا بتونن به حرفتون بدی چون انگار هردوتون روانپزشک الزم شد-نیلیآ
  
 تونهی نصفه شب نم3 ساعت چکسی هیفهمی مینگاه اگه به ساعتت بنداز هی زمیعز-

  .برات مثل بلبل چه چه بزنه
  
   برگشت عقبو چپ چپ نگام کرد که ارسان گفتنیلی حرفم آنی ابا
  

  .یی خدامی خسته ایلیخ... گهی راست مسنای -ارسان
  
د وگفت  داتونویی بهزاد راپورت دوتان؟ی کار کردی اووو حاال انگار چ-نیلیآ

  . هر دوتوننییخون
  
   چشمام گشاد شدو گفتم یلی حرف آنی ابا
  
  بهزاد گفت؟-
  
 داشت زنگ زدم بهت خبر بدم که بهزاد برداشت ریچون پروازم تاخ...  آره-نیلیآ

  .یگفت حموم
  
  .آره.. آها-
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 جون ی ارسانم در مورد مهریلی نگاه کردمو آرونوی برگشتمو بعی از اون سربعد

 با هم از یلی پارک کردو منو آشیشگی همی سر جانویارسان ماش.  زدنیحرف م
در خونه . اوردیارسانم داشت چمدونودر م.  سمت خونهمی و رفتمی شدادهی پنیماش

   گفتیلی داخل که آمی رفتیلی باز کردمو با آدیرو با کل
  
  . ندارم منستادنی ای نایی که خداری چمدونمو از ارسان بگسای تو واسنای -نیلیآ
  

 کردو رفت و منم منتظر ارسان ی تشکریلی نگفتم که آیچی تکون دادمو هیسر
منم چمدونو ازش گرفتمو .  رو آوردیلیچند لحظه بعد ارسان چمدون آ. ستادمیوا

  .ستمی ارسان وادارم کرد وانی غمگیخواستم برم تو خونه که صدا
  

  م؟ی باشبهی مثل دو تا غردی باگهی از االن به بعد د-ارسان
  

   سمتشو گفتمشتمبرگ
  
  ...آره-
  

  .ارمی طاقت بتونمی من نمی ولسنای -ارسان
  
  ... آخر راه منو توهنی و امی نداری اگهی راه دچی هنی از اری ما غیول-
  

  . تموم بشهینجوری ازارمی من نمی ول-ارسان
  
 پس هی چمی منم بهت گفتم تصمموی موضوع حرف زدنیارسان ما ده بار در مورد ا-

  . ندارهی اجهی نتچی که هی بحث تکرارنیدار از الطفا دست بر
  

  .امی مطمئن باش تا هر کجا که باشه دنبالت م-ارسان
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 چشمم ی قطره اشک از گوشه هی زدمو رفتم داخل و درو بستم که ینی غمگلبخند
 دمی که دیلی پاکش کردمو آروم چمدونو بلند کردمو رفتم سمت اتاق آعیسر.دیچک

   آروم به در زدمو گفتمنی همی برامومدیآب از حموم م ی صدای ولهیاتاقش خال
  
   حموم؟ی رفتیلیآ-
  
  ...آره-نیلیآ
  
  . من برم بخوابمی الزم نداریزیاگه چ.. باشه-
  
  .برو بخواب.. زمینه عز-نیلیآ
  
  .ریشب بخ-
  

  .دمی خوابعی از اون رفتم سمت اتاقمو لباسامو عوض کردمو سربعد
  
  
  

  . ارسانهدمی برداشتمش که دعیسر.  شدمداریب ب از خوامی زنگ گوشی با صداصبح
  
  بله؟-
  

   ؟یخوب.. زمی سالم عز-ارسان
  
  .سالم-
  

   صدات گرفته؟ی خواب بود-ارسان
  
  .آره-
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  .ی کالس دارگهی ساعت دهیپاشو ..  ها10 دختر ساعت -ارسان

  
   کردمو گفتمیپوف

  
   شما؟نی منو از کجا داری کالسای برنامه ی بگشهیم-
  

  شما؟-ارسان
  
  .آره تو و بهزاد-
  

  . بهزاد به من گفتی ولدونمیخب من بهزادو نم.. اممم-ارسان
  
  ؟ی نداریکار... ی کردداری خب ممنون که بیلیخ... اوففف-
  

  . منتظرتمرونیحاضر شو ب..  چرا-ارسان
  
  . برگشته هایلی آ؟یگی می چیفهمیارسان م-
  

  .رسونمیو م هم بگو حاضر شه خودم جفتتونیلیبه آ.. دونمی م-ارسان
  
  ...یول-
  

  .نمتی که ببتونمیحداقل م.. سنای اری بهونه ن-ارسان
  
   بگم؟ی چمیری خودمون نمنی گفت چرا با ماشیلیخب اگه آ-
  

  .گهی نمنوی وقت اچی اگه منو دوست داشته باشه هیلی آ-ارسان
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  . دوست دارهیلی بهت گفتم آومدهیا پس انگار بدت ن-
  

  ؟یزنیو م تهی چه حرفنی اسنا؟ی-ارسان
  
   دوست داره آره؟یلی که آینازی به خودت میلیخ... گمیمگه دروغ م-
  

  ..زمیعز..  جان سنای -ارسان
  
.. میریما خودمون م.. ی منتظرمون باشخوادینم..  نگویچیارسان ه .. سیه-

  .خدافظ
  

...  رو قطع کردمی گوشکردی بدون توجه به ارسان که داشت اسممو صدا مبعدشم
  عاشق عشق خواهرم بشم که مجبور دی که من دارم؟چرا باهی سرنوشت چهنی اایخدا

 ای از خودم برونمش؟ چرا مجبورم ارسان وعذاب بدم؟ خدای الکیباشم سر بهانه ها
 ارسان ی نداره ولیبی بکشم عاگهمن ..  عذاب بکشهخوامینم... خوامی نمنویمن ا
اون مستحق .. . کمکش کن و نزار زجر بکشهکنمی نداره پس خواهش میگناه
  .کنمیخواهش م.. ایپس کمکش کن خدا... هی زندگنیبهتر

  
 کردم بعدم رفتم دست صورتمو شستمو دارشی رو بیلی جام بلند شدمو اول رفتم آاز

با .  برگشتنی برارهی بگطی گذاشته بود که رفته بلاداشتی هیبهزادم که . حاضر شدم
 هی تکنشی ارسان به ماشدمی که دنگی سمت پارکمی رفترونوی بمی از خونه اومدیلیآ

 یلی سمتمون برگشت و اومد جلوترو رو به آبه ما ی پایداده و تو فکره که با صدا
  گفت

  
  ؟یخوب...  سالم-ارسان

  
   گفتزدی میحی که لبخند ملی در حالنمیلیآ
  
  ؟یتو خوب.. یمرس... سالم-نیلیآ
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   گفترفتی منشی که به سمت ماشی تکون دادو در حالی سرارسان

  
  .رسونمتونی امروز من م-ارسان

  
   که دستشو گرفتمو گفتمنی خواست بره سمت ماشدوی خندنیلی حرف ارسان آنی ابا
  
  کجا؟-
  
   برگشت طرفمو گفتنیلیآ
  
  .گهی دمی سوار شمی خب بر-نیلیآ
  
  م؟ی که با اون برمی ندارنی مگه ما خودمون ماشم؟ی سوار شمیکجا بر-
  
  .گهی دمی بررسونتمونیم گهی حاال که می چرا ول-نیلیآ
  
   خواستم جوابشو بدم ارسان گفتتا
  

  .گهی ددی سوار شنییای ب-ارسان
  
 به ینگاه.  اشاره کردنی مظلوم نگام کردو با چشم ابرو به ماشی با چهره نیلیآ

 یی لبخند دندون نمانمیلیآ. نی کردمو رفتم سمت ماشی ارسان انداختمو پوفنیماش
  .زدو اومد سوار شد

  
. ستادمی وایلی شدمو منتظر آادهی پنی از ماشعی سری بدون خدافظمیدیس ریوقت

 شد که ارسان با سرعت از کنارمون رد ادهی  پنی از ماشقهی بالخره بعد از دو دقیلیآ
   گفتمبردمشی که به سمت دانشگاه می در حالدموی رو کشیلیدست آ. شد
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  . هایزود اومد.. یموندی مشتریب-
  
  دستم در آوردو گفت ی دستشو از تونیلیآ
  
  چته باز؟... ای چپ بلند شدی امروز از دنده سنای ی وا-نیلیآ
  
  .شهی مری کالس دمیبر.. الیخیاه اصال ب... فقط.. فقط... یچیه-
  
  .  نگفتیچی هگهی تکون دادو دی با تعجب سرنیلیآ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   گفتمزوی می سرمو گذاشتم رورونی که استاد از کالس رفت بنی محض ابه
  
  . خدایواااااااااا-
  

   به طرفم برگشت و گفتنینوش
  

   شده؟ی چ-نینوش
  
  .ترکهیسرم داره م-
  
  .شهی متیزی چهی تو اصال امروز -نیلیآ
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   برداشتمو گفتمزی می از روسرمو

  
  . خوبممیلی خی ندری به من گنقدیشما اگه ا... رمینخ-
  
  گفت نی بگه نوشیزی تاسف تکون دادو تا خواست چی از روی سریلیآ
  

  . دلم گرفتهیی جای پارکهی می برنیپاش... نی بچه ها تورو خدا بس کن-نینوش
  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
   شده؟یچرا؟ مگه چ-
  

  .گمی بهتون مزوی همه چنییای اگه ب-نینوش
  
  . چون من کالس دارمنی خب پس شما بریلی خ-نیلیآ
  
  .فعال.... می تا با هم برکنمیپس من صبر م... باشه-
  
 یرو.  دانشگاه بودکی که نزدی سمت پارکمی رفترونوی بمی از دانشگاه اومدنینوش با
 قهیچند دق. می شدرهی رنگ روبرومون خی نارنجی به درختاموی نشستمکتین

 نی همی براشدی کم کم داشت طاقتم تموم می ولمیزدی حرف نمچکدوممونیه
   و گفتمنیبرگشتم سمت نوش

  
   نه؟ای چته یگیدختر بالخره م-
  

   زدو گفتی بود پوزخندرهی همونطور که روبروش خنینوش
  

  .گهی داره دی ادهی چه فانی کمکم کنیتونیتوکه نم.. الیخی ب-نینوش
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  تونم؟ی بابا تو از کجا نمیا-
  

  .دونمی م-نینوش
  
  .ی ذره سبک شهی حداقل باهام حرف بزن تونمی خب نمیلیخ-
  

   برگشت طرفمو گفتنینوش
  

  ؟ید تا حاال عاشق ش-نینوش
  
   ذره جا خوردمو گفتمهی حرفش نی ااز
  
  ؟یواسه چ-
  

  .ی چی تو بگو تا بگم برا-نینوش
  
  .آره... خب-
  

  .ی دردمو بفهمی بتوندی پس شا-نینوش
  
  .فهممی از حرفات نمیچی من اصال هنیدرد؟ نوش-
  

 پسر یلیخ.. اسمش فرزام بود.  شدممیی سالم بود عاشق پسر دا13 یوقت-نینوش
.  و چند وقت بعدم بهم گفت دوسم دارهکردی می با من شوخیلیخ بودو یساده ا

 نشون ندادمو بهش نگفتم دوسش دارم چون ی عکس العملچی بهم گفت هنوی ایوقت
 یچی دلم نگه داشتمو هی بازم عشقمو تونی همی حرفا نبودم برانیاصال تو خط ا

 بچه ها با شتریب کردوی جوش فرق میلیاونجا خ. شدمرستانی که وارد دبنینگفتم تا ا
 هی که دوسشون داشتن دوست بودن منم به خودم گفتم مگه فرق من با اونا چییکسا
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...  آوردمو بهش اس دادم ری شمارشو گنی همیتازه فرزامم گفته دوسم داره برا
.. کردمی کاش نمی گرفتم امتحانش کنم که امی تصمنی همی  براتچون شمارمو نداش

 یمنم اون موقع از بس عصبان.  دادی  دوستشنهادی پ خودش عی دخترم سردیتا فهم
 ی عذر خواهی منم کلدی فهمی فحشش دادم تازه اونموقع وقتیبودم زنگ زدمو کل

...  بکنهین کاریکردو بهونه آورد که چون من جوابشو ندادم اون مجبور شده همچ
ت  شد که با هم دوسینطوریا... دمشی دوسش داشتم بخشیلیمنم اون موقع چون خ

..  دوباره امتحانش کنمدی که باخوندی همش دم گوشم ممای دوستم سی ولمیشد
 حرفا رو بهم گفت که نی انقدیا... ی امتحانش کندی باگمی من تجربه دارم و مگفتیم

 قبول کردو من دوباره شنهادوی بازم پی ولم شدمو دوباره امتحانش کردیراز
 نیا....  کرد دوباره باهاش باشممی انقد برام بهانه اوردو که رازیول... شکستم

 از ده بار مچشو شتری بدی مدت شانی ای کردو تودای ادامه پمی سالگ18موضوع تا 
 ه چم شددونمی نممی دانشگاهشی دوره پیتو... دمشی بازم در آخر بخشیگرفتم ول

... کردمی می آشترفتمی دوباره خودم مکردموی قهرمی همش باهاش  الکیبود ول
..  از دست خودم کالفه بودمیلی و خدونستمی رفتارامو نمنی علت اواقعا خودمم
اونم خسته شده بود و دفعه اخر که زنگش زده ...  خود داردی جاگهیفرزامم که د

از اون به بعد من ...  ادامه بدهتونهی نمگهی کنم گفت دیبودم تا ازش عذر خواه
  . برنگشتگهی فرزام دی ولیمونی پشیی تنهاای دنهیموندمو 

  
  .دی چشمم چکی قطره اشک از گوشه هی ساکت شدو دی که رسنجای ابه
  
  خب االن فرزام کجاست؟-
  

  .کنهی داره ازدواج م-نینوش
  
  ؟یچ-
  

  .یی حاال من موندمو عشق فرزام و تنها-نینوش
  
   هم گرفتن؟ی االن عروسیعنی-



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

787

  
  . دخترهیامروز قراره برن خواستگار..  نه -نینوش

  
 من فکر کردم االن ی که تو گفتینجوریا.. ی بره خواستگاروادخیاووو هنوز تازه م-

  . گرفتن و منتظر بچشوننشونویعروس
  

  .نی چون همشون رازشهی ممینطوری هم-نینوش
  
  ه؟یفرزامم راز-
  

  .فکر کنم دوسش داره..  آره-نینوش
  
   دوست نداره؟گهیخودش بهت گفت؟ اصال بهت گفته که د-
  

  .دونمی نم-نینوش
  
  ؟یری که جلوشو بگی بکنی کاریواخیخب پس نم-
  

  . بهم اعتماد ندارهی ذره ای کار کنم وقتی چ-نینوش
  
  .یاری کن اعتمادشو بدست بیسع-
  

  ؟ی چه جور-نینوش
  
  . کنیی اعتنایبهش ب-
  

  .شهی کنم درست میی اعتنای بهش بیعنی -نینوش
  
  . دارهی به خودت بستگگهیاونش د-
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  ؟ی چیعنی -نینوش

  
  .ی چیعنی یهمفی فکر کن منیبش-
  

   گفتمشدمی که از جام بلند می به ساعتم انداختمو در حالی از اون نگاهبعد
  
  ؟یایتو نم... می با هم بردی تموم شده بایلیکالس آ..  برمگهیمن د-
  

  . نه من هستم هنوز-نینوش
  
  ؟ی نداریکار...  نکنتی خودتو اذادیز... باشه گلم-
  

  .ی گوش کرد که به حرفمیمرس .. زمی نه عز-نینوش
  
  .فعال..  بودفهیوظ-
  

  . خدافظ-نینوش
  
. دمی ارسان و دنی دانشگاه ماشی رفتم سمت دانشگاه که جلورونوی پارک اومدم باز

 دی رو کششهی من شدنی که سرشو برگردوندو با دشیرفتم سمتشو دو تا تقه زدم به ش
   و گفتنییپا
  

  .نی بشایب..  سالم-ارسان
  
  ؟یکنی کار می چنجایتو ا-
  

  . اومدم دنبالتون-ارسان
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   کردمو گفتمیپوف
  
   بفهمه؟یلی آی کنی کارهی یخوایم... ستیاصال کارت درست ن-
  

  . نشون بدمیلی به آقتوی حقخوامی کنم فقط می کارخوامی من نم-ارسان
  
   نابود کردن من؟متی به قیحت-
  

   گفتدوی هم کشی اخماشو توارسان
  

  ه؟ی چه حرفنی ا؟ی چیعنی -ارسان
  
و ...  منو ببخشهتونهی نمگهی بفهمه دیلی اگه آی قبول کنیخوایرسان جان چرا نما-
  . برهشمی سخته که خواهرم از پیلی من خی برانیا

  
  ده؟ی نشون می چه عکس العملیلی آیدونی تو از کجا می درست ول-ارسان

  
  ه؟گی مکی بهم تبرکنهی بغلم مادی بکنه؟ مثال متونهی کار می چنی از اریخب مگه غ-
  

  . نگه دارمی موضوع رو مخفنی اتونمی نمی ولدونمی من نم-ارسان
  
   اگه من بخوام؟یحت-
  

   چشمام زل زدو گفتی توارسان
  

  .ی اگه تو بخوای حت-ارسان
  

 رو از پشت سرم یلی آی چند لحظه بستمو تا خواستم جوابشو بدم صداچشمامو
  .دمیشن
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  .یچه زود اومد..  سالم-نیلیآ
  

   رو به ارسان گفتستادوی کنار من وا از اون اومدبعد
  
  نه؟.. ی مارو برسونیخوای میگی می هی شدکاری بیلی امروز فکر کنم خ-نیلیآ
  

  .دی سوار شدیزود باش... دی شا-ارسان
  

 باال یالیخی بی از روی رو چپ چپ نگاش کردم که شونه ایلی سمت آبرگشتم
  .سوار شدممنم در عقبو باز کردمو . انداختو درو باز کردو نشست

  
   گفتیلی که گذشت ارسان رو به آکمی

  
  م؟ی ناهار بخوررونی بیموافق-ارسان

  
  . زل زده به مننهیی ارسان از آدمی برگشتم سمتشون که دعی حرف ارسان سرنی ابا
  
  ؟یگی می تو چسنای... کنهی نمی من که فرقی برا-نیلیآ
  
   گفتمیلی ارسان نگاه کردمو رو به آی چشمای التماس توبا
  
  . بهترهیلی خونه خمی برگهینه د-
  

 تکون دادو ی سری که فکر کنم از نگاه من دلش به رحم اومده بود با کالفگارسانم
  گفت

  
  .نیهر جور راحت..  باشه -ارسان
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 ی جلونویارسان ماش. می نگفتیچی هموی به خونه هممون ساکت بوددنی تا رسگهید
   گفتیلیخونه نگه داشتو رو به آ

  
  ن؟ی داریر چناها-ارسان

  
  . بره تازه درست کنهخوادی االن مسنای... یچی ه-نیلیآ
  

 منم باشه چون امروز ناهار ی به اندازه نی درست کردیا خب پس هر چ-ارسان
  .ندارم

  
 بفهمه یلی کنه که آی هر طور شده کارخواستیم... گرفته بودمشوی ارسان تصمپس

 که ازم رونمشی و از خودم منمکی می با ارسان بدرفتارنقدیا...زارمی من نمیول
   رو به ارسان گفتمعی  سرنی همی بشه برازاریب

  
اگه غذا ..  که براتون غذا درست کنمستمی من آشپز مخصوص شما نی ولدیببخش-

  .نیری از رستوران بگنیتونی منیندار
  
 ی دلخوریلی آی چشمایتو.  برگشتنو با بهت نگام کردننیلی حرفم ارسانو آنی ابا

  چند لحظه بعد برگشت و گفت. کردی ارسان فقط داشت با تعجب نگام میبود ول
  

  .ممنون.. باشه.. یگی راست م-ارسان
  

 شدم و درو با ادهی پنی از ماشعی کردمو سری لبری زی خدافظهی قورت دادمو بغضمو
 کردی بودو داشت در خونه رو باز مدهیبهزادم تازه رس.  باز کردمو رفتم داخلدیکل

   من به سمتم برگشتو گفتیپا یکه با صدا
  

  ؟یاالن اومد...  سالم-بهزاد
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 بهزاد با اخم به ی تا درو باز کنه و برم داخل  ولستادمی تکون دادمو کنارش وایسر
  چشمامم که اشک توش حلقه زده بود نگاه کردو  گفت

  
   شده؟ی چ-بهزاد

  
   دهنمو قورت دادمو گفتمآب

  
  .یچیه-
  

   شده؟یگفتم چ.. شمات معلومه گرفتتو چی آره از صدا-بهزاد
  
  . برم داخلخوامی می درو باز کنشهیبهزاد م-
  

 رفتم عیمنم سر.  که برم داخلستادی با اخم نگام کردو درو باز کردو کنار وابهزاد
   گفتمرفتمیداخل و همونطور که به سمت اتاقم م

  
  .ادی میلیدرو نبند االن آ-
  

 دستمامو گذاشتم زمویدمو نشستم پشت م اتاقم شدمو درو بستمو مقنعمو در آوروارد
...  کنمهی گرخواستمینم...  نکردمهی گریول.  سرمو گذاشتم رو دستامزموی میرو

 کنم ارسان ی سعدیبا...  باشمی قودیبا... دادمی توانمو از دست مکردمی مهیاگه گر
  .تونمیم.. تونمیآره من م.. و از خودم دور کنم

  
 سرمو نی همی باز شد برایهوی که در اتاق دادمی می داشتم به خودم دلدارنطوریهم

. کنهی داره با اخم نگام مستادهی وانیلی آدمیبرداشتمو به پشت سرم نگاه کردم که د
  کامل برگشتم سمتشو گفتم

  
  ؟ی داشتیکار-
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   اخم کردو گفتشتری بنیلیآ
  
  . رفتارتو بدونملیاومدم دل..  آره -نیلیآ
  
  . بگم من کار درست و کردمدی که بااگه منظورت رفتارم با ارسانه-
  
  .ی که ناراحتش کردی کردی آره کار درست-نیلیآ
  
   براش غذا درست کنم؟ مگه من کلفتشم؟نمی بشی نکنه ازم انتظار داشتهیچ-
  
   گشاد شده نگام کردو گفتی با چشمانیلیآ
  
ام  انجگرانی دی که برای به کاری واقعیسنای... یستی نیشگی همی سنای تو -نیلیآ
  ...ی کلفتگفتی نمدادیم
  
  .آره چون قبال احمق بودم-
  
  . نبودینطوریخواهر من ا... سنای شناسمتی نمگهی د-نیلیآ
  
  .مینطوری از االن به بعد ایول-
  
 تخت نشستو ی من روی نگام کرد و بعد از اون اومد روبروستادی چند لحظه وانیلیآ

   گفتگرفتی که دستامو میدر حال
  
  . خواهرمی باهام حرف بزن تا آروم بشه؟یمشکلت چ.. زمیعز...  جانسنای -نیلیآ
  
 نینه ا...  توش نبودی مهربونی توش پاکیچی معصومش نگاه کردم که هی چشمابه

از جام بلند شدمو .  بشهینطوری که ادادمیاجازه نم... شدی می باروندیچشما نبا
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دورم حلقه کردو در اونم دستشو . نشی سی نشستمو سرمو گذاشتم رویلیرفتم کنار آ
   گفتکردی موهامو ناز مگشی که با دست دیحال

  
 الی خ؟یشونی پرینجوری ناراحتت کرده ای کسزم؟ی عزکنهی متتی اذی چ-نیلیآ

... یخندی و از ته دل نمیستی نشهی مثل همگهی ددمینه فهم..  هاشهی نممینکن حال
  .یبا خواهرت حرف بزن تا آروم بش.. پس بهم بگو

  
 من عاشق ارسان شدمو دارم زجر یلی سوال بگم؟ بگم آنی در جواب اتمتونسی میچ
 بگم نوی که اخواستمی و نه متونستمینه م.. ی چون تو سد راهمونکشمی زجر مکشم؟یم

   کردمو گفتمینی فنی فنی همیبرا
  
  . جز همون موقعا بودنمیا.. شمی می اوقات وحشی گاهیشناسیمنو که م-
  
  افتاده؟ی نیم که اتفاق من مطمئن باشیعنی -نیلیآ
  

   کردمو آروم گفتمیمکث
  
  .آره-
  
   گفترونوی منو از بغلش آورد بنیلیآ
  
  ؟ی آرومگهی االن د-نیلیآ
  

   تکون دادم که گفتسرمو
  
  .کنهی خودش داره ناهار درست می پس پاشو برو کمک بهزاد که طفل-نیلیآ
  
  رفتمو گفتم از جاش بلند شدو تا خواست بره دستشو گیلی نگفتم که آیچیه
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  ؟ی ناراحت شدیلیاز دستم خ-
  
   برگشت طرفمو با لبخند گفتنیلیآ
  
  .ی دفعه نه چون به قول خودت باز هار شده بودنی ا-نیلیآ
  
   حرص دستشو ول کردمو گفتمبا
  
  . هار نشدمنی از اشتریپس برو زود تر تا ب-
  
خونه کمک منم لباسامو درآوردمو رفتم آشپز. رونی از اتاق رفت بدوی خندیلیآ

  .کنهی نشسته داره قارچ خرد مدمیبهزاد که د
  
  ؟یکنی کار می چیدار-
  

   نگام کردوگفتی سرشو آورد باال و چپکبهزاد
  

 ی درست و حسابی غذاهیتو که به ما ... کنمی دارم واسه شماها غذا درست م-بهزاد
  .یدینم
  

   گفتممداشتی خرد شده برمیای از سوسکهی تهی که ی در حالزوی پشت منشستم
  
 داره درست ی امروز کدبانومون چنمیخب حاال بگو بب... اووو چه توپشم پره-
  کنه؟یم
  

  .کنمای شل و پلت مزنمی مسنای -بهزاد
  
  ؟یکنی درست می داری چگمی گفتم؟ می بابا مگه چیا-
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  .کنمی درست متزای دارم پیفهمی که نمی نفهمیلی واقعا خ-بهزاد
  
  ..ای شدیکار... باباااااا بهزاد-
  

  . غذا درست کنه برامشهی مثل همستی خانومم که نگه؟ی دمی چه کن-بهزاد
  
   کجاست؟یاسی یا راست-
  

.. خسته نباش واقعا... ستی نیاسی افتاده ادشی بچمون تازه ی طفلی اخ-بهزاد
  . رفتشبید
  
  .دمیواقعا؟ من که ند-
  

  ...رونی بشبی بله چون شما د-بهزاد
  

   دهنشو گرفتم و گفتمی جلودمی پرعی سر جملش تموم نشده بود کههنوز
  
  .شنوهی میلی االن آنیی پااری چته؟ صداتو بیهووووو-
  

   گفتعی دهنش برداشتم که سری از اون دستمو از روبعد
  

  .نمی نحستو ببختی رخوامی نمرونی برو ب-بهزاد
  

   جمع کردمو گفتملبامو
  
  .شششیا...  مشتاقمیلینه که من خ-
  

   که بهزاد گفترونی از آشپزخونه برم ب برگشتمو خواستمبعدشم
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  .ادی گفتم بی ارسان و برا-بهزاد
  
   اخم برگشتم سمتشو گفتمبا
  
  ؟یبه چه مناسبت-
  

 از ش خواستمیم...  برگردم مشهدخوامی که من امشب منی به مناسبت ا-بهزاد
  . کنمیخدافظ

  
  . کنیبرو در خونش ازش خدافظ.. نجای اادیخب الزم نکرده ب-
  

  . کاراتونی بس کن اسنای -بهزاد
  
  . نکردم که بخوام تمومش کنمیمن کار-
  

 حالش گرفته بود و به یلیخ.. ی با ارسان برخورد کردی چه جوردونمی م-بهزاد
  .ادی کردم شب بشیزور راز

  
  .ادی نیگی میزنیزنگ م.. خودیب-
  

  روشنه؟.. ی کارو بکننی ای و شما حق ندارنمی رو نمکی کارنی من همچ-بهزاد
  
 از آشپزخونه اومدم عی بگم سریزی نتونستم چگهی حرفشو با تحکم گفت که دنی انیا
 یلیهنوزم خ...   چشمامو بستمدموی تختم دراز کشیرو.   رفتم سمت اتاقمرونویب

 زنگ اس ام اس ی چشمامو بستم که صدانی همی براومدیخسته بودمو خوابم م
 دمی در آوردم که دفمی کی تواز مویبا غرغر از جام بلند شدمو گوش.  اومدمیگوش

  . بازش کردمعیسر.  دادامیارسان پ
  

  دته؟ی جدی بازنی ا-ارسان
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   براش نوشتمعیسر

  
  !!؟یباز-
  

   کارات؟نی با ای منو از خودت برونیخوایم...  آره-ارسان
  
  ..نه-
  

 اخالقا نیفکر کنم اونقدر شناخته باشمت که بدونم از ا..  انکار نکنسنای -ارسان
  .یندار

  
  .یپس منو نشناخت-
  

  .یفهمی بهت ثابت کردم می خب وقتیلی خ-ارسان
  
 ساعت بعد ناهار حاضر شدو هیحدود .  اس ندادگهی جوابشو ندادم و ارسان دگهید

 کالس داشتو رفت دانشگاه و 7 تا 5 از ساعت یلیعصرم که آ. میبا هم غذا خورد
 سالم ی برای من حتی ولزدنی سالن با بهزاد حرف می اومدو تو6ارسان ساعت 
 خودم بودم ی حال و هوای تونطوریمه. رفتمی فقط با لبتابم ور مرونویکردنم نرفتم ب

   که برگردم گفتمنی که بهزاده بدون انی ایمنم به هوا. که در اتاق باز شد
  
  ... در داره و اول بانجایصد بار گفتم ا-
  
 ارسان دست به دمید برگشتم سمت در که عی عطر ارسان سری با حس کردن بویول
 به سرتاپاش انداختمو ینگاه. کنهی داده و داره با لبخند نگام مهی به در تکنهیس

  برگشتم سمت لبتابمو گفتم
  
  ؟ی کار داریچ-
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   گفتشستی تخت می که روی اومد سمتومو در حالارسان

  
  . سالم عرض شد خانوم-ارسان

  
  .سالم-
  

  گه؟ی دیستم ناراحت هنوز از دیعنی یکنی که نگام نمنی ا-ارسان
  
  . که بخوام ناراحت باشمی نکردیکار... نه-
  

  .ی انقد ناز داشته باشکردمی فکر نم-ارسان
  
  . ناز کردنهستمی که من بلد نیزیاتفاقا تنها چ-
  

 چون من نازتو هی عالمیلی حاال؟ مگه من گفتم بده؟ اتفاقا خیاریچرا جوش م-ارسان
  .اااااادی زدارمیخر

  
  ان و گفتم سمت ارسبرگشتم

  
  ؟ی وبگناری ایاومد-
  

  .نمتینه اومدم بب-ارسان
  
  .پاشو برو کار دارم... گهی دیدیحاال که د-
  

  .تو کارتو انجام بده..  ندارمیمن که به تو کار-ارسان
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 نگاه ی از استادامون ولیکی ی کردمو برگشتم و شروع کردم به خوندن مقاله یپوف
   برگشتم سمتشو گفتمی با کالفگنیهم ی تمرکز کنم براذاشتی ارسان نمرهیخ
  
  اصال بهزاد کجاست؟... رونی برو بکنمیارسان خواهش م-
  

   زدو گفتی لبخندارسان
  

  .کنهی داره ساالد درست می طفل-ارسان
  

   باال انداختمو از جام بلند شدمو گفتم ییابرو
  
  .ظهرم اون غذا رو درست کرد.. برم کمکش کنم-
  
 نی که چون ادی دستمو گرفت و کشعیرم ارسان سر قدم برداهی تا خواستم یول

 تخت و دستشو ی رودی دراز کشعیاونم سر.  بود پرت شدم روشیحرکتش ناگهان
 نکرد ی حرکتچی هی هولش دادم ولنشوی سیدستمو گذاشتم رو. دورم حلقه کرد

   گفتمنی همیبرا
  
  .ارسان ولم کن-
  

   باال انداختو گفتیی ابروارسان
  

  . نچچچ-ارسان
  
  .ولم کن..  زشتهنهیبی مادیرسان االن بهزاد ما-
  

   داره مگه؟یمشکل.. نهی ببب-ارسان
  
   دست وپا زدمو گفتمشتری بنی همی زنگ در اومد برای حرفم تموم شد صداتا
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  . اومد تورو خدا ولم کنیلیارسان آ-
  
 رهی چشماش خیبا ترس تو.  و فقط زل زده بود بهمگفتی نمیچی ارسان هیول

  شدمو گفتم
  
  .کنمیارسان خواهش م-
  
بعد از اون ولم . دی بوسهی سرشو باال اوردو لبهامو چند ثانییهوی حرفم ارسان نی ابا

 تخت نشستمو سرمو یمنم رو. رونی از جاش بلند شدو از اتاق رفت بعیکردو سر
  .دمی رو شنیلی آی دستهام گرفتم که صدایتو
  
  . سالم-نیلیآ
  

   گفتمعی آوردمو باال و سرسرمو
  
  .سالم-
  
   مشکوک نگام کردو گفتیلیآ
  
 ی افهی که ارسانم با قی باز با ارسان دعوا کردده؟ی چرا رنگت پر؟ی خوب-نیلیآ

  رون؟ی از اتاقت اومد بشونیپر
  
   حرفش با من من گفتمنی ابا
  
  . کنهیازم عذر خواه... از... اومده بود .. نه نه اومده بود-
  
  !!؟ی عذر خواه-نیلیآ
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  .بابت رفتار ظهرش.. گهیآره د.. آر-
  
منم از جام .  تکون دادو رفت سمت اتاقشی که معلوم بود اصال قانع نشده سرنیلیآ

 لباساشو نی بعد از انمیلیآ.  سالنیبلند شدمو لب تابمو خاموش کردمو رفتم تو
 خورده هی منو نی فکر بودو اصال توجه نداشت و همی توی خلیعوض کرد اومد ول

بالخره ...  شک کرده باشهون بهمیلی که آدمیترسی م چون همشکردینگران م
 نمیی آیجلو.  بود که بهزاد حاضر شد تا با ارسان بره فرودگاه11 ساعت یحدودا

   که گفتمزدی بودو داشت موهاشو شونه مستادهیوا
  
  . منمامیبزار باهات ب-
  

  .ستی نه الزم ن-بهزاد
  
  ..آخه-
  

 فکر کن در شتری بنی بشیفتیل من راه ب که دنبانی ایبه جا..  آخه ی آخه ب-بهزاد
  .ی که گرفتی مزخرفمیمورد تصم

  
   کردمو گفتمیپوف

  
  . حرص نخورنقدی خب باشه تو ایلیخ-
  

   گفتستادوی توالتو برگشتمو روبروم وازی می شونه رو گذاشت روبهزاد
  

  .یریگی درست ممی تصمهی ویکنی قول بده بهم دربارش خوب فکر م-بهزاد
  
  .چشم-
  

  ز بغلش کردمو گفتم ابعد
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  .ی سخت کنارم بودطی تو شراشهی که همیمرس-
  

   دستاشو دورم حلقه کردو گفتبهزادم
  

  .بازم اگه الزم باشه تا تهش باهاتم-بهزاد
  
   گفتمدموی گونشو بوسرونوی بغلش اومدم باز
  
  .یرسیبرو که به پروازت نم... یمرس-
  

   زدو گفتی لبخندبهزادم
  

  .مواظب خودت باش-بهزاد
  

 از نوی نگرانم بودو ایلیخ.. رونی از اون از کنارم رد شدو از اتاق رفت ببعد
 کار ی چی درک کنم ولتونستمی خوب میلی چشماش خی تویرفتارشو دلهره 

   بکنم؟تونستمیم
  

  .شورهی داره میلی آدمی تکون دادمو رفتم آشپزخونه تا ظرفا رو بشورم که دیسر
  
  . من بشورمیزاشتیا خب م-
  
  برگشتم سمتمو گفت نیلیآ
  
  .تو برو بخواب.. شورمی نه خودم م-نیلیآ
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 شدم مونی پشی فکره ولی تونقدی تکون دادمو خواستم ازش بپرسم که چرا ایسر
 عی سرنی همی در مورد ارسان ازم سوال کنه و نتونم جواب بدم برادمیترسیچون م

  .دمیرفتم مسواک زدمو بعد نوشتن خاطره که کار هر شبم شده بود خواب
  
  
  

 بود و چون امروز فقط 10ساعت .  شدمداری از خواب بمی آالرام گوشی با صداصبح
 ی کرده بودم ولمشی ساعت تنظنی ای کالس داشتم رو7 تا 2بعد از ظهر از ساعت 

 عیاز جام بلند شدمو رفتم دست و صورتمو شستم سر.  فقط صبح کالس داشتیلیآ
 در به ی شدم که با صداغرق کارم یو تنقدیشروع کردم به غذا درست کردن و ا

 افشی قیلی خی ولنهیلی آدمی که درونی از آشپزخونه اومدم بعیسر. خودم اومدم
   به صورتش انداختمو گفتمیبا تعجب نگاه. گرفته بود

  
  ؟یخوب... سالم-.
  
با بهت به .   که تازه کفشاشو در اورده بود با سر جوابمو دادو رفت سمت اتاقشیلیآ
 ی بود که غذا حاضر شد برا1 ساعت یحدودا.  شدمو رفتم سر کارمرهی خیلیآ

   رو چند تا تقه به در زدمو گفتمیلی رفتم اتاق آنیهم
  
  . غذا حاضرهای بیلیآ-
  
  .خورمی من نم-نیلیآ
  
  چرا؟-
  
  . نشهریتو خودت بخور برو کالست د..  ندارملی م-نیلیآ
  

 نی همی قفله برادمی که د خواستم درو باز کنمدموی کشنیی درشو پای رهیدستگ
  دوباره  گفتم 



                                                              
  

goldjar/me.Telegram  

 

805

  
  .میدرو باز کن با هم حرف بزن... ی همش تو خودتشبی تو چت شده؟ از دیلیآ-
  
  .میزنی االن نه تورو خدا برو بعدا حرف مسنای-نیلیآ
  
 یی نگفتمو رفتم تنهایچی هنی همی برازنهی نخواد حرف نمی وقتیلی آدونستمیم

  . اومدم حاضر شدمو رفتم دانشگاهعیسربعد از اونم . ناهارمو خوردم
  
  
  
  
  
  
  
 روزا نی اشهیهم.  شدمادهی پنی پارک کردمو از ماشنگی پارکی تونوی ماشی خستگبا

 باز کردم و دیدر خونه رو با کل. شدمی خسته میلیکه پشت سر هم کالس داشتم خ
 کفشامو در آوردمو عیسر.  خونه همش خاموشهی برقادمیخواستم برم داخل که د

   بلند گفتمکردمی که برقا رو روشن میرفتم داخل و در حال
  
  ؟یستی نیلیآ.. یلیآ-
  
 دنیبرق اتاقمو روشن کردم که با د.  رفتم سمت اتاقمنی همی براومدی نیی صدایول

 تختم ی رورختی که داشت اشک می در حالیلیآ.  روبروم چشام گشاد شدیصحنه 
  با وحشت رفتم جلوشو گفتم. ه بود خودش جمع کردی بودو پاهاشو تودهیدراز کش

  
  ؟ی شده؟ خوبی چنیلیآ-
  
 تا نی همی نگفت برایچی نگام کرد و هی اشکی چشماشو چرخوندو با چشمایلیآ

 نشی دستش که به سی دفتر خاطرات بازم تودنیخواستم دوباره حرف بزنم با د
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 دمید لرزون دفترو ازش گرفتم که یبا دستا. دیچسپونده بودش حرف تو دهنم ماس
 که نوشته بودم ی خطقای که نوشتم ارسان بهم گفته دوسم داره و دقی     صفحه ایرو

   با بغض گفتمزوی میدفترو بستمو گذاشتم رو.   رد اشک بودهیمنم دوسش دارم 
  
  .گمی رو بهت می بزار من همه چیلیآ-
  
 ی بگم صدایزیچشمامو بستمو تا خواستم چ. کردی مات نگام منجوری همیلی آیول

  .دمی رو شنیلیگرفته آ
  
 گم؟ی درست مادی زیلی خ؟ی بهت گفته دوستت داره آره؟ توام دوسش دار-نیلیآ

 مارو خواستی می نرم شده و اخالقش عوض شده و هنقدی ارسان انی همیپس برا
  ..  و من بهانه بودمنهی تورو ببخواستیم.. به خاطر تو بود... برسونه

  
   در اودمو با التماس گفتماشکم

  
  . بدمحی بزار برات توضیلیآ-
  
 بود نی عاشقم بشه؟ ایکنی کمکم می مگه نگفت؟ی مگه تو خواهر م نبود-نیلیآ

  کمکت آره؟
  

 نی زمیرو. رونی رفت از اتاق بدهی از اون از جاش بلند شدو با پشت خمبعد
 روم شی که پی تلخیواسه سرنوشت.. میزار زدم واسه بدبخت... نشستمو زار زدم

  .دادمیاجازه نم...  دربارم بد فک کنهیلی آزاشتمی مدینبا یول.. بود
  

 دمیدرو اتاقشو باز کردمکه د. یلی از جام بلند شدمو  رفتم سمت اتاق آنی همیبرا
 داره حاضرو آماده دمیسرمو برگردوندمو به سالن نگاه کردم که د. هیاتاقش خال

   گفتمستادموی سمتشو جلوش وادمییدو.  سمت دررهیم
  
  ؟یریکجا م-
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   زدو گفتی با بهت نگام کردو پوزخندنیلیآ
  
  . که نباشمرمی م-نیلیآ
  

   چنگ زدمو گفتمفشوی از اون از کنارم رد شدو رفت سمت در که کبعد
  
  .میبزار با هم حرف بزن..  تورو خدا نرویلیآ-
  
   از دستم در آوردو گفتفشوی کیلیآ
  
  . ندارمی من حرف-نیلیآ
  

پاهام . رفت و در خونه رو باز کردو درو محکم بست به سمت در عی از اون سربعد
 نشستمو زار نی زمی وزنمو تحمل بکننو زانوهام خم شدنو روینی نتونستن سنگگهید

  . جوابم سکوت بودو سکوتیول..  زدمی رو صدایلی آغیزدم و با ج
  

حتما ارسان رفته ... زدمی نشسته بودمو زار منی زمی ساعت همونجا روهی کینزد
حتما ارسان بهش گفته و .. آره بالخره رفت گفت و منو بدبخت کرد.. هبهش گفت

  ...کردی کارو نمنی وقت اچی هیلی باور نکرده و اومده دفتر منو خونده چون آیلیآ
  
درو باز کردمو رفتم سمت .  فکر از از جام بلند شدمو رفتم سمت در خونهنی ابا

 ید لحظه ارسان با چهره بعد از چن.  زنگی ارسانو دستمو گذاشتم رویخونه 
ارسان .  شدهداریمعلوم بود تازه از خواب ب...  قرمز درو باز کردی و چشماونیپرش
چند لحظه همونطور .  نگاه کردنو مستادوی من مات واونی گری    چهره دنیبا د

 محکم زدم نقدیا.  گوششی دستمو باال آوردمو زدم تواری اختینگاش کردمو بعد ب
 چون درد ردمی اصال دردشو احساس نمکیو درد گرفت ولکه دستم قرمز شد

بعد .  طرف برگشته بودکی به یلیصورت ارسان به خاطر س.  داشتمنمی تو سیبزرگتر
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 و برگشت سمت منو با بهت نگام کردو یلی سی جای روگذاشتاز چند لحظه دستشو 
   گفتمعی بگه سریزیتا خواست چ

  
 گهی د؟ی راحت شدگهی حاال د؟یرد کیبالخره کار خودت..  نگویچیه.. سیه-

  ؟یکشیعذاب نم
  

   کردم؟ی من کاره؟ی کارت چنی الی دل؟یگی می چفهممیمن اصال نم.. سنای-ارسان
  
 ی کاریگی تازه می گفتیلی به آزوی همه چی رفت؟ی کردی کاریگیهه تازه م-

  .یخوب عشقتو بهم ثابت کرد.. کردم؟ واقعا ازت ممنونم ارسان
  

استم برگردم خونه که ارسان دستمو از پشت گرفتو برمگردوند  برگشتمو خوبعدشم
  سمت خودشو بازوهامو گرفتو گفت

  
  . نگفتمیزی چیلی من که به آ؟یگی مهی حرفا چنی اسنای -ارسان

  
   هامو از دستش درآوردمو گفتمبازو

  
  . من بدبختت کردمی که حداقل بگی شجاعت داشتنقدیکاش ا-
  

   کردو گفتی اخمارسان
  

  .یگی می بفهم چسنای-ارسان
  
  .فهممی نمچی هگهیمن د.. هه-
  

   خواستم برم تو خونه که ارسان بازومو گرفتو گفتبعدشم
  

  . شدهی حرف بزن بگو چای بی که در برنی ای توام به جا-ارسان
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 نی همی نشد برای کردم حلقه دستشو از دور بازوم باز کنم ولی سعگمی دست دبا

  گفتم
  
  .ارم که بزنم ندی حرفچیمن با تو ه-
  

   به سمت خودش برمگردوندو گفتارسان
  

  ؟یدیفهم... یکنی مفی رو برام تعری مثل آدم همه چینیشی میای مسنای -ارسان
  

   کردمو گفتمیاخم
  
 هر جا که هست نویلی آیری االن منیهم...  بفهممخواممینم... دمی نفهمرینخ-
  . و تودونمی وگرنه من میکنی مداشیپ

  
 بکنم و بعدا ی شده تا بتونم کاری کن چفی واسم تعرنی بشای بیتد اخه لعن-ارسان

  .برام خطو نشون بکش
  
   نگاش کردم و گفتمتی عصبانبا
  
  . خب دستمو ول کنیلیخ-
  

   دستمو ول کردو به خونش اشاره کردو گفتارسان
  

  .می خب برو داخل تا حرف بزنیلی خ-ارسان
  
  .میزنی حرف منجایهم... امینم-
  

   تکون دادو گفتی سری کالفگی از روارسان
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  . شدهی چنمی کن ببفیتعر..  باشه-ارسان

  
.  کردمفی براش تعرزوی چشام جمع شو همه چی حرفش دوباره اشک تونی ابا

حرفام که تموم شدو ارسان اومد جلوترو خواست بغلم کنه که دستامو جلوش نگه 
   گفتمیداشتمو با زار

  
  ... کارو نکننیتورو خدا ا-
  

   گفتنوییتاشو آروم آورد پا دسارسان
  

   من بهش گفتم؟یکنی فکر م-ارسان
  
  . با خبر بشهانی جرنی از ایلی آخواستی نمی اگهی از تو کس دریغ-
  

  .دمشی ندگهی دشبی رو از دیلیبه خدا من آ..  من نگفتمیآره ول-ارسان
  
  م گفتشستمی منی زمی و روخوردمی که سر می دادمو در حالهی پشت سرم تکواری دبه
  
   رفته گفته و منو بدبخت کرده؟یپس ک-
  

 کردم که هی خودم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشونو  گری از اون پاهامو توبعد
  . شونم حس کردمی دست ارسان و رویگرم

  
  ؟ی نکنهی گرگهی که دیمگه تو به من قول نداد-ارسان

  
   جوابشو ندادم که گفتیچیه
  

  . خونهارمشی کنم و مداشی تا شب پ-ارسان
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   زانوم برداشتمو گفتمی از روسرمو

  
  ؟یدیقول م-
  

   زدو گفتی لبخند خسته اارسان
  

  .دمی قول م-ارسان
  

.  به شونم وارد کردو از جاش بلند شدو رفت سمت خونشی از اون فشار آرومبعد
 منتظر رونوی برداشتمو اومدم بفموی کعیسر. منم از جام بلند شدمو رفتم داخل خونه

 من دنی با درونویلحظه بعد ارسان حاضرو آماده از خونه اومد بچند . ارسان شدم
  گفت

  
  ؟یریکجا م-ارسان

  
  .امی با تو بخوامیم-
  

  . باش بهترهنجای نه تو هم-ارسان
  
  .ارهینه ارسان من دلم طاقت نم-
  

  .. آخه-ارسان
  

   رفتمو با التماس نگاش کردمو گفتمجلو
  
  .مای بزار بکنمیبهت التماس م... کنمیخواهش م-
  

   بهم انداختو گفتی با تعجب نگاهارسان
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  ؟ی شدی جورنی انیلی تو به خاطر آیعنی-ارسان

  
ارسانم دنبالم اومدو در . نگی منصرف شدمو رفتم سمت پارکی بگم اره ولخواستم

   ارسان گفترونی بمی که اومدنگیاز پارک. می شدنی باز کردو با هم سوار ماشنویماش
  

  . کجاها رفته باشهیکنی م خب تو اول بگو فکر-ارسان
  
  .دونمینم-
  

 شما یزی چی دوستهی دیبالخره با...  ذره فکرکنهی... زمیعز..  جانسنای-ارسان
  .گهی دنی دانشگاه داشته باشیتو
  
   برگشتم سمتشو گفتمعی سرنی همی افتادم برانی نوشادی هوی حرفش نی ابا
  
  ...ابونیبرو سمت خ... آره.. آره-
  

  .باشه-ارسان
  

 شدمو زنگ در ادهی پنی از ماشعی سرمیدی رسیوقت. می راه بودی توی ساعتهی حدود
  . برداشتفونوی آنیبعد از چند لحظه خود نوش. خونه شو زدم

  
  ؟یکنی کار می چنجای تو اسنای-نینوش

  
  ن؟یی پایای چند لحظه بشهیم.. سالم-
  

   افتاده؟یاتفاق-نینوش
  
  .نیی پاایتو ب-
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  .امیاالن م.. باشه-نینوش

  
   قرمز من گفتی چشمادنی درو بازو کردو با دنی لحظه بعد نوشچند

  
   شده؟یچ..  سالم-نینوش

  
  ومده؟ی تو نشی پ؟ی خبر نداریلی از آنینوش.. سالم-
  

  ؟یواسه چ.. نه-نینوش
  
   زنگم بهت نزده؟ی حتیعنی-
  

  .هی شکلنی اافتی شده مگه؟ چرا قیچ.. نه اصال-نینوش
  
  .رم بدیمن با...  مفصلهانشیجر-
  

   گفتنی که نوشنی از اون رفتم سمت ماشبعد
  

  . بگویزی چهی خب سنای -نینوش
  
 تورو خدا بهم شتی اومد پای بهت زنگ زد یلیفقط اگه آ... وقت ندارم..  برمدیبا-

  .خبر بده
  

   هم از صورتش و هم از لحنش مشخص بود گفتی که حاال نگراننینوش
  

  .باشه...  باشه-نینوش
  

   شدم که ارسان گفتنیر ماش برگشتم سواعیسر
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   نبود؟نجای شد؟ ای چ-ارسان

  
  ..نه-
  

  م؟ی خب حاال کجا بر-ارسان
  
  .به الهامم زنگ بزن...یاسی خوابگاه میبر-
  

   افتاد گفتی که راه می روشن کردو در حالنوی ماشارسان
  

  الهام؟ کدوم الهام؟-ارسان
  
  .ریالهام خواهر ام-
  

  ؟یاون واسه چ.. آها-ارسان
  
  . اونشی رفته باشه پدیشا..  بودیمی صمیلیاون با آآخه -
  

  . در آوردو شروع کردن به شماره گرفتنشوی تکون دادو گوشی سرارسان
  

   داداش؟یخوب..  جانری سالم ام-ارسان
  
  ....-ریام
  

 شما ی وقت خونه هی نیلیراستش زنگ زدم بپرسم آ... قربانت منم خوبم-ارسان
  ومده؟ین

  
  ....-ریام
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 زنگ نی همی خونه براومدهی هنوز نی آخه کالسش تموم شده ولیچی ه-ارسان

   نه؟ای بهش زنگ زده ی از الهامم بپرسشهیم... زدم
  

منم با .  رفته از الهام بپرسهری امدادی نشون منی چند لحظه سکوت کرد و اارسان
 ارسان با ری نفس گهیبالخره بعد از چند ثان.  چشم دوخته بودم به ارسانینگران
   تو هم رفته گفتیه چهر

  
  .یمرس.. باشه-ارسان

  
  ...-ریام
  

  . شد بهم زنگ بزنیاگه خبر...گهی دگردهینه داداش هر جا باشه برم-ارسان
  
  ...-ریام
  

  .خدافظ..  قربانت-ارسان
  

  . رو قطع کردو پرت کرد رو داشپورتی گوشارسان
  
   شد؟یچ-
  

   بهم کردو گفتی نگاهارسان
  

  ...اونجام نبود-ارسان
  
   کجا رفته؟یعنی...  خدایاااااااااااوا-
  

   دستمو گرفت و گفتارسان
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  .میکنی مداشی نگران نباش پ-ارسان

  
   با شک گفتمرونوی بدمی دستش کشی از تودستمو

  
  نه؟.. یزنی قولت نمریتو که ز-
  

   با مکث گفتدوی کشیقی نفس عمارسان
  

  ...نه-ارسان
  

 سمت دمیی شدمو دوادهی پنی از ماشعی خوابگاه نگه داشت که سری جلوارسان
   در گفتیتا خواستم وارد خوابگاه بشم نگهبان جلو. خوابگاه

  
  خانم کجا؟-نگهبان

  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  . کار داشتمیعیبا خانوم شف-
  

  .انی بگمی االن منیستی وانجای هم-نگهبان
  

از  نیاسمی بعد قهیچند دق. ستادمی در خوابگاه منتظر وای تکون دادمو جلویسر
 بهم یوقت.  کردشتری من جلو در سرعت قدماشو بدنی اومدو با درونیساختمون ب

   بهم انداختو گفتی با تعجب نگاهدیرس
  
  ؟یکنی کار می چنجایا...  سالم-نیاسمی

  
  .نیلیآ...یاسی-
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  ؟ی چنیلیآ-نیاسمی

  
  .دی و فهمانیهمه جر-
  
   چند لحظه با تعجب نگام کرد بعد با وحشت گفت نیاسمی

  
  !!!؟؟؟؟یچ-نیاسمی

  
  ومده؟ی تو نشیپ... از خونه رفت-
  
  .نه-نیاسمی

  
   زنگتم نزده؟یحت-
  
   ارسان بهش گفته؟د؟یخب از کجا فهم.. نه-نیاسمی

  
  .دهی از کجا فهمدونمینم.. من نگفتمگهیارسان که م-
  
   خبر داشت؟می شمسائنای موضوع سنیاز ا-نیاسمی

  
  .شه که بخواد خبر داشته باهی خر کی شمسائنایس-
  
   باال انداختو گفتی شونه انیاسمی

  
 نی ایبرا... زدی گرفته بوو داشت باهاش حرف میلی آیآخه صبح جلو-نیاسمی

  .گفتم
  
  ... آخه اونی ول؟یچ-
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 حراست من می که رفته بودیروز.  هامو فشار دادمقهی شقی گذاشتم رودستامو

پس کار خودش  یوااا.. دوستم اومدم دانشگاهی گفتم با پسر عمه نای سیجلو
...  رفته بهش گفتهستموی نیمی صمی اگهی با کس دیلی آری من غدونهیاون م... بوده

 حتما شک کرده و رفته امینم من با ارسان لجمو اصال باهاش دونهی چون منمیلیآ
   سرم برداشتمو با عجز گفتمیدستمو از رو.  کردهدای گشته و دفترو پلمویوسا

  
  .کار خود نامردشه-
  
  .دونهی اون نمیگی تو که می ول-نیاسمی

  
 دانشگاه امی که رفته بودم حراست برداشت به مرده گفت که من با پسر میموقع-

 شک کرده و نمیلی گفته و آیلیاونم رفته به آ...   دوستم بودهیمنم گفتم پسر عمه 
  . کرده و خوندهدایاومده دفتر خاطراتمو پ

  
  ؟ی کردتاداشی دفترت ی توزوی مگه تو همه چ-نیاسمی

  
  .آره-
  
   تاسف تکون دادو گفتی از روی سرنیاسمی

  
 یسکی رنی ممکنه بخونه که همچنیلی آی لحظم فکر نکردهی واقعا یعنی-نیاسمی

  ؟یکرد
  
   کار بکنم؟ی چدی بای بگی که منو سرزنش کننی به جا اشهی میاسی-
  
   کردو گفتی پوفنیاسمی

  
  ..دونمینم-نیاسمی
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   به سرم گرفتمو گفتمدستامو

  
  . کنمداشی پدی بایول...دونمیمنم نم-
  

   دستمو گرفت و گفتیاسی برگشتمو خواستم برم که عی از اون سربعد
  
  کجا؟-نیاسمی

  
   سمتش برگشتمو گفتمبه
  
  .یلی دنبال آمی بردیبا.. ارسان دم در منتظره-
  
   دستمو ول کردو گفتنیاسمی

  
  .امی باهاتون مشمی منم االن حاضر منیسیخب وا-نیاسمی

  
  .شتی پادی بیلی وقت ممکنه آهی.. نجایتو باش هم .. یاسینه -
  
   تکون دادو گفتی سرنیاسمی

  
  . خبر نزاریپس منو ب-نیاسمی

  
  .باشه-
  

 شدمو در بستم که ارسان نیسوار ماش.  برگشتمو رفتم سمت درعی از اون سربعد
  گفت

  
   نبود؟نجامیا-ارسان
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  ...نه-
  

  . نداشتن ازشی اونام خبری زنگ زدم ولمامیبه مهردادو ن-ارسان
  
   گفتمیدی سمتش برگشتمو با نا امبه
  
  ؟ی کار کنی چیخوایپس م-
  

  ...دونمی نم-ارسان
  

به هر دوستو .. میاون شب کل شهرو گشت. و روشن کردو راه افتادنی از اون ماشبعد
 بار باهاشون برخورد هی فقط یلی که آیی کسای حتمی زنگ زدمیشناختی که مییآشنا

  ...یچیبازم ه...یول...میبهشون زنگ زدداشتم 
  

 نگی پارکی تونویارسان ماش.  خونهمی از همه جا رفتدی بود که ناام2 ساعت یحدودا
   شم که گفتادهیپارک کرد که درو باز کردمو خواستم پ

  
  سنا؟ی-ارسان

  
   جوابشو ندادم که خودش گفتی به صورتش نگاه کردم ولنی بقل ماشنهیی آی تواز
  

   که نتونستم به قولم عمل کنم؟یبخشی نه؟ مگهی دیبخشی ممنو-ارسان
  

   انداختمو گفتمنیی پاسرمو
  
 گناهکار هی وقت از چیپس ه... منم که گناهکارو مقصرم... ی نداریری تقصچیتو ه-

  .نخواه که ببخشتت
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 باز کردمو رفتم داخل ودرو دیدرو با کل.  شدمو رفتم سمت خونهادهی پنی از ماشبعد
 منم ستی نیلیحاال که آ.. گذاشتم داخل قفل بمونهدویپشت قفل کردمو کلبستمو از 

 دست تونهیاون نم..ادی میلیآ... مونمی منجایهم... رمی نمرونی خونه بنی از اگهید
  ... کارش بکشهانتی خواهر خز دست اتونهینم.. از خواهرش بکشه

  
 یلیکه آبگو ... خداااااااااا.... ااااااادیم.... ادی میلیآ... آره-

 امتحانم ی داره؟یری چه تقدنیه؟ای چه سرنوشتنیا... خداااااااااااا...گردهیبرم
 من طاقتشو ای کسم؟ خدانیزتری عزمتی به ق؟یمتی آخه به چه ق؟یکنیم

  ..تونمینم..تونمینم..تونمینم...ندارم
  

 کای سرامیکف دستامو گذاشتم رو.نی زمی خم شدنو بالخره افتادم روزانوهام
  گفتمدوباره 

  
اگه ..کمکم کن.. امتحان سختو پس بدمنی اتونمیمن نم..  سختهیلیخ..ایخدا-
من .. میچون من اضاف.. با عشقش باشهیلی تا آرمیمن م...رمی برگرده من میلیآ

  .کنمیخواهش م.. ایفقط کمکم کن خدا..  باشمدینبا
  
 محکم  درونقدیا..  ارسان اومدی در خونه ی که حرفم تموم شد صدانی محض ابه

 که ی شدو در حالشتری کارش هق هقم بنیبا ا.. دی لحظه پنجره ها لرزهیبست که 
   گفتمزدمی مشت منیمحکم رو زم

  
 رو یلیتو آ... توریهمش تقص... ی کردینطوریلعنت به تو که ا... سنایلعنت به تو -

 یتو...  توهریهمش تقص.. ی روز کشوندنیتو ارسان و به ا... ی دادیاز خونه فرار
  .. نفهمیتو.. احمق

  
 گهی چقدر گذشته بود که ددونمینم..زدمی مشت منی زمی محکم توگفتموی رو منایا

 دستم نگاه یبه کناره ها. ختمیری هنوزم اشک می دادم ولهی تکواریخسته شدمو به د
 هی ی ولومدیقرمزه قرمز بودو چند جاش زخم شده بود داشت خون م... کردم
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 ی ولومدی خون میلی بودو خرفته دستمم ی تا روشیپارگ بدتر بودو هیزخمش از بق
  .. داشتتیواسم اهم

  
 گهید.  رفتم سمت اتاقمکی سرامی روی جام بلند شدمو بدون توجه به خون هااز
 لباسامو ی خونیبا همون دستا. کردمی فقط مثل مرده ها حرکت مکردمی نمهیگر

  خواستم موهامو ادموستی وانهیی آی موهامو باز کردمو جلوی رهیگ.عوض کردم
 که شکل قلب بودو دیطالسف گردنبد هی.. شونه کنم چشمم افتاد به گردنبد ارسان

 زدمو چنگ زدم به گردنبدو یپوزخند.  کار کرده بودنزی ریلی خینایروش نگ
 نی صورتم و همی ارسان اومد جلوی لحظه چهره هی یخواستم از گردنم بکشم ول

 ری گی سختیلی خی دوراهنیب...ادی اشکم دربباعث شد دستم شل بشه و دوباره
 وقت چی همی از طرفی ولرمی برگرده من حتما میلی اگه آدونستمیم.. کرده بودم

  ... وقتچیه...  ارسان و فراموش کنمتونستمینم
  
  
  
  
  
  
  

 ومدمی بارم از خونه نهی ی مدت حتنی ایتو..  رفتهیلی روزه که آ4 قای دقامروز
 ی که درو باز کنم ولکنهیشت در خونست و مدام التماس م پشهیارسان هم... رونیب

 یحت... کنمی نمی حرکتچی هدمویگوش م... دمی گوش منمویشی در میمن فقط جلو
بهزادم انگارخبر ...  باز نکردمبازم ی و مهردادم چند بار اومد پشت در ولنیاسمی

 نهی ادمیجام م که انیتنها کار.. دمی بازم جواب نمی ولزنهیدار شده و همش زنگ م
االنم پشت در ...  نکنمی حرکتچی ارسان گوش بدمو هی پشت درو به حرفانمیکه بش

  . شدهدی از من نا امگهیانگار اونم د.. کجاسدونمینم... سی ارسان نینشستم ول
  

  . شد که خوابم بردی چدونمی نمی پاهام و چشمامو بستم ولی گذاشتم روسرمو
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 با وحشت چشمامو باز کردمو گوش دادم که دومی که از پشت در میی صداهابا
  .دمی ارسان و شنیصدا

  
  .قفط زود تر بازش کن..  دره آقانیا-ارسان

  
   گفتمغی از جام بلند شدموبا جعیسر..  ساز آوردهلدی رفته کپس

  
  .ارمی سر خودم میی بالهی در باز بشه نیارسان به قران اگه ا-
  

   از چند لحظه سکوت ارسان گفتبعد
  

   تو؟یخوب.. زمیعز.. سنای-ارسان
  
  .ی درو باز کنیحق ندار-
  

  ه؟ی چای مسخره بازنی ا؟ی چیعنی -ارسان
  
 نیارسان قسم خوردم به خدا اگه دست اون مرده به در بخوره هم...  هسیهر چ-

  .کنمیاالن خودمو خالص م
  
   گفتمی بلندتری با صدانی همی براومدی نیی صداچیه
  
  ؟یدیفهم-
  

.  اومدنگی در پارکی تا خواستم دوباره حرف بزنم صداومدوی نیی صداچی هبازم
 معدم اتی اتاقم که احساس کردم تمام محتوی خواستم برم تودموی کشیقینفس عم

چند بار . یی سمت دستشودمیی دوعی سرنی همی سمت دهنم براارنیدارن هجوم م
 داره زی کردم همه چساس که احرونی اومدم بییعق زدمو دهنمو شستمو از دستشو

 واری که دستمو به ددادمی داشتم تعادلمو از دست منی همی براچرخهیدور سرم م
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 درست نیری شی نسکافه هی. گرفتم و خودمو کشون کشون رسوندم به آشپزخونه
 دموی تختم دراز کشیبعد از اون رفتم اتاقمو رو. کردمو آروم آروم خوردم

  ...دمیخواب
  
 خوردمو آروم چشمامو باز کردم که یتکون گونم ی قطره روهی احساس افتادن با
 شتریچشمامو ب.  کنارم نشستهزنهی که داره بهم لبخند می که در حالدمی رو دیلیآ

 دختر با صورت الغر و نی انه؟یلی آنیا.. اینه خدا... باز کردمو تو جام نشستم
... ستی خواهر من  ننی اشونتش؟نه بپوشی کرده با آرای گود رفته که سعیچشما

پس حتما ...  نشدیچی هی شم ولدارید بار پلک زدم تا اگر خوابم از خوابم بچن
دستمو بردم جلو آروم صورتشو ... آره...  روبرومهیلی آکنمی مالی خستمویخواب ن

 و هی گرریزدم ز..  بودنیلیآ...  خواهر من بود نیا..  بودیواقع... لمس کردم
 آغوشش گرفت و بعد یدو منو تو  نکریاونم مخالفت.  بغلشیخودمو پرت کردم تو

  از چند لحظه گفت
  
   خواهرم؟یخوب-نیلیآ
  
   نگاش کردمو گفتمی اشکی با چشمارونوی بغلش اومدم باز
  
  ...کجا بو-
  

   لبمو گفتی دستشو گذاشت رویلی حرفم تموم نشده بود که آهنوز
  
  . نگویچیه... سی ه-نیلیآ
  
 یلی آشدیهنوزم باور نم. کرد لبم برداشتو نگام ی نگفتم که دستشو از رویچیه

 صورتشو نگاه ی با دستام صورتشو قاب گرفتمو تمام اجزانی همیبرگشته برا
 دور یلی از آنقدیتا حاال نشده بود ا.. کردی کارو منیاونم مثل من هم...کردم
 شترمی بنی از ایلی آی من برایول.. دمی کشی سختیلیخ..  سخت بودیلیخ.. باشم
  ..یهر کار.. دمی براش انجام میهر کار.. کشمی میسخت
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 کنار دستم اخماش تو هم رفتو دستامو گرفتو بهشون نگاه کردو با ی زخمای زبراز
   زخما گفتدنید
  
  ه؟ی چنایا-نیلیآ
  

   زدمو گفتمینی غمگلبخند
  
  . کردمهی ذره خودمو تنبهی... یچیه-
  
   سرشو باال آوردو چند لحظه نگام کردو گفتنیلیآ
  
  ؟یچرا پانسمان نکرد... ی احمقیلیخ-نیلیآ
  
  .الزم نبود-
  
  . و هنوزم تازسقهی عمیلی زخمه که خنیمخصوصا ا.. آره-نیلیآ
  
 سمتشو دستشو دمی پرعی جاش بلند شدو خواست به سمت در اتاق بره که سراز

  گرفتمو با وحشت گفتم
  
  ؟یریکجا م-
  
 تخت ی که روی نگام کردو در حالی برگشت سمتمو اول با تعجب بعد با نگراننیلیآ
   گفتشوندمیم
  
  . دستتو پانسمان کنمارمی بلی برم وساخوامیم..  دلمزی عز-نیلیآ
  
   زدو گفتی شک نگاش کردم که لبخند دلگرم کننده ابا
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  .گردمیاالن برم-نیلیآ
  

.  زود دوباره برگشتیلی و خرونی از اون از جاش بلند شدو از اتاق رفت ببعد
   برداشتو گفتنوی و بتادینی سیکنارم نشستو دستمو گرفت تو

  
  .سوزهی مکمی -نیلیآ
  
 ی سوزش بدیلی بود خقی عمبای دستم که چون زخمم تقری روختی رنی بتادیکمی

 هیبعد از اون .  پام مشت کردمو لبمو گاز گرفتمی روگموی دست دنی همیگرفت برا
د زد  بانی چسبو که رونیآخر.  کردو با باند بستشزی برداشتو روشو تملیگاز استر

   زدو گفتیلبخند
  
  .می ناهار بخورمیپاشو بر... تموم شد.. نی از انمی خب ا-نیلیآ
  
   تعجب بهش نگاه کردمو گفتمبا
  
  ناهار؟ مگه ساعت چنده؟-
  
  . خانوم خوابالو2 ساعت -نیلیآ
  

 نیلیآ.  آشپزخونهی تومی رفترونوی بمی زدمو با هم از اتاق اودی کم جونلبخند
 ی صندلهی.  شده بودندهی چزی میذا ها حاضرو آماده رو بدو غدهیخودش غذا خر

 خودش ی بشقاب پر برنج با کباب براهی روبروم نشستو نمیلیآ.  نشستمدموی کشرونیب
 یلی با تعجب داشتم به آنطوری من همی با اشتها شروع کرد به خوردن ولدویکش

 با من یت حخواستی که نمی همونه؟یلی همون آنی ایعنی ایخدا... کردمینگاه م
 فراموش خوادی گرفته؟ میمی تصمی چیلی آیعنی باور کنم؟ تونمیحرف بزنه؟ نم

 مثل قبل عاشق خوادی و رو فراموش کنه؟ مدهی و شندهی دی هر چخوادیکنه؟ م
 ازش یچی هگهیمنم د...  ندارمی من حرفخوادین طور میارسان باشه؟ اگه ا
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 ترسمیم.. ترسمیوده چون م کجا بپرسمی نمه؟ی چمشی تصمپرسمینم... پرسمینم
من بمونمو .. یمونی دوباره بره و منم بمونمو پشترسمیم... دوباره بره و من تنها بشم

  ....پرسمی ازش نمگموی بهش نمیچی پس هخواستمی نمنویمن ا... حسرت
  
  
  . به خودم اومدمیلی آی فکرا بودم که با صدانی همیتو
  
  .گهید د بخور غذا سرد ش؟یی کجاسناااااا؟ی -نیلیآ
  

   گذاشت جلوم و گفتدوی ازاون خودش بشقابمو برداشتو برام برنج و کباب کشبعد
  
  .. های همشو بخوردیبهت گفته باشم با-نیلیآ
  

 یچی کدوم هچی همیخوردی غذا میوقت..  تکون دادمو شروع کردم به خوردنیسر
 یای دنیهردومون تو.. ومدی قاشق چنگاالمون بود که می فقط صدامویگفتینم

 نیاز ا...  واضح بودیلی خنی فکر بودو و ای کامال تونمیلی آیحت... میخودمون بود
من ... خودم درست کردمه کهی وضعنیا..می باشدی بانطوری اگهی دشهیبعد هم
 من ی هست برایلی که آنیفقط هم... به جون بخرمدی بازشویپس همه چ.. مقصرم

 کنه و بزنه تو یهر روز باهام بد اخالق اگه یحت.. کنهی نمیهر جور باشه فرق.. هیکاف
 نیفقط هم...  خونهنی ای فقط باشه و من حس کنم وجودشو توستیگوشم مهم ن

  ...هی من کافیبرا
  

 که استراحت می رفتموی ظرفا شستموی جمع کردزوی غذامون تموم شد با هم میوقت
ش  اتاق خودرفتی رو که داشت میلی دست آدمی در اتاقم که رسیجلو. میکن

  گرفتمو گفتم
  
  ؟ی بخوابنجای ایای بشهیم-
  
   زدو گفتی لبخندیلیآ
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  .می دارژهی مهمون وهی که بعد از ظهر می بخوابمیبر...  باشه-نیلیآ
  
من به خودم ...  شدممونی که پشی تعجب نگاش کردمو خواستم بپرسم چه مهمونبا

  ...یچیه...  نپرسمیچی هیلیقول داده بودم که از آ
  
  
  
  
  
  
  

 دنی شدمو اول از همه به کنارم نگاه کردمو با دداری بود که از خواب ب5 ساعت
 یدستمو بردم سمت موها. بازم برهدمیترسی میلیخ... دمی کشی نفس راحتنیلیآ

   گفتمزدمی صورتش کنار می که از رویلختشو در حال
  
  ؟ی بلند شیخوای؟نمین؟خواهریلیآ-
  
   بسته گفتی زدو با همون چشمای غلتنیلیآ
  
  .ادیاممم هنوز خوابم م-نیلیآ
  
  .ادی وقت مهمونت بهی ترسمیخواهرم م-
  
   چشماشو باز کردو گفتییهوی نیلی حرف من آنی ابا
  
  ساعت چنده؟-نیلیآ
  
-5.  
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   گفتدیمالی و چشماشو مشستی که می باال انداختو در حالییابرو

  
  .ری دوش بگهیپاشو برو .. می وقت دارگهی ساعت دهی-نیلیآ
  

 هم فشار دادمو از جام بلند شدمو ی نپرسم لبامو روی نزمو سوالی حرف کهنی ایبرا
 رفتمی داشتم چون اگه نمازی حموم ننیواقعا به ا. حولمو برداشتمو رفتم سمت حموم

 ذره هی نی همی که حموم نرفته بودم براشدی هفته مهی بای چون تقرزدمیحتما کک م
 هم از اتاقش دراومدو با یلی همزمان آدماز حموم که در اوم. دیحموم طول کش

   من گفتدنید
  
  .زود حاضر شو..  باشهتیچه عجب؟عاف-نیلیآ
  
   گفتمعی سرنی همی براارمی نتونستم طاقت بگهید
  
  اد؟ی قراره بی کی بگشهی میلیآ-
  
   گفتدوی خندنیلیآ
  
زود ... یفهمی خودت مگهی ربع دهیتا .. یچه عجب بالخره به حرف اومد-نیلیآ

  .حاضر شو
  

   به دستم که پانسمانشو باز کرده بودم انداختو گفتیهنگا
  
  .کنمی دوباره پانسمانش مامیاالن م-نیلیآ
  

 ندونستن باال انداختمو رفتم ی از رویمنم شونه ا.  از اون رفت سمت آشپزخونهبعد
به سمتشون رفتمو تا خواستم .  تختم چند دست لباس افتادهی رودمیاتاقم که د

   گفتنیلیبرشون دارم آ
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  . فراموش کردم اونا رو بزارمیوااا-نیلیآ
  

 از دو تاش برداشتو ری تخت و لباسا رو به غی پانسمانو گذاشت رولی وسااومد
کارش که . بعد از اون اومد دستمو دوباره پانسمان کرد.  کمدی کرد توزونیآو

  تموم شد به لباسا اشاره کردو گفت
  
  ..ر شو رو که برات گذاشتم زود بپوش حاضنایا-نیلیآ
  

 هی.دمیمنم لباسارو برداشتمو پوش. رونی از اتاق رفت بیلی تکون دادم و آیسر
 سه نی قرمز که آستی مردونه رهنی پهی زانوم بود و با ری چسب که تا زیدامن مشک

لباسامو که . شدی تنم مپی و کخوردی می کمربند مشکهی کمرش یربع بودو رو
 خوب انداممو قاب ومدوی بهم ماسا لبیلی خ... نگه کردمنهیی آی به خودم تودمیپوش

 ساده پشت سرم بستمو رهی گهیشونه رو برداشتمو موهامو شونه کردمو با . گرفته بود
 ظرف ی هارو داشت تووهی میلیآ.  رفتم سمت آشپزخونهرونویاز اتاق اومدم ب

   گفتدنی که با دندیچیم
  
   چه وضعشه؟نیا-نیلیآ
  

  م به سرتاپام انداختمو گفتینگاه
  
  .گهی بپوشم دناروی همیخودت گفت-
  
  ؟ی به خودت برسکمی یتونستی نمی آره ول-نیلیآ
  
   گفتبردمی که به سمت اتاق می سمتم اومدو دستمو گرفتو در حالبه
  
  . خودم درستت کنمدی که اخرم باایب-نیلیآ
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 صورتمو ی برداشتو دستشو گذاشت رویشی نشوندو لوازم آرای صندلی رومنو
   کارش تموم شدو گفتقهیبالخره بعد از ده دق.  کار کردنشروع کرد به

  
  . نگاه کردختتی ذره به رهی شهیحاال حداقل م.. آها حاال شد-نیلیآ
  

پشت چشامو خط چشم .  نگاه کردمنهیی آی زدمو برگشتم خودمو توی کم جونلبخند
 کمرنگم پشت یلی خهی ساهی و دادی چشمامو درشت تر نشون میلی بود که خدهیکش

  . رژ قرمز پر رنگهیپلکم زده بودو لبامم 
  
  . پررنگهیلی که خنی ایلی آیوا-
  
   انداختو گفتی به رژم نگاهنیلیآ
  
  . خوبهمیلینه خ-نیلیآ
  
  ..آخه-
  
  . موهاتو درست کنمخوامیبرگرد م..  آخهیآخه ب-نیلیآ
  

 گل رهی موهاو باز کردو دوباره شونشون کردو با گرهی که گنهیی سمت آبرگشتم
 قرمزمو ی مشکی کمدم صندالیبعد از اون رفت از تو.  جمع بسته شونمهی نیمشک

 نیلیآ. در اومدی پام گذاشتو تا خواست حرف بزنه صدایبرداشتو آورد جلو
   زدو گفتیلبخند

  
  .ایبپوش زود ب.. اومد-نیلیآ
  

 از جام دمویمنم صندال رو پوش.  تا درو باز کنهرونی از اتاق رفت بعی ازاون سربعد
.  نگاه کردم که برق گردنبند ارسان توجهمو جلب کردنهی آیند شدمو به خودم توبل

 ذره رژمو هی برداشتمو ی دستمال کاغذهی لباسم پنهانش کردمو قهی ری زعیسر
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 دسته گل رز خوشگل هی ارسان  که دنی که با درونیکمرنگ تر کردمو از اتاق رفتم ب
ارسانم اول متوجهم .  بود خشکم زدتو دستش بودو تازه از راهرو وارد سالن شده

 ستادهی کنار ارسان وانمیلیآ.  زل زد به منستادوی سرجاش وادمی دی وقتینشد ول
 نگاهمو ازش گرفتمو سرمو یبه سخت.  منو ارسان در نوسان بودنیبودو چشماش ب

   انداختمو رفتم جلوترو گفتمنییپا
  
  .سالم-
  
  . بازم انگار موفق نبودمی باشه ول تفاوتی و بی کردم لحنم کامال عادی سعیلیخ
  

  .سالم-ارسان
  

 نگاه یلی انداختمو به آیبه دستش نگاه.  اورد جلو که باهام دست بدهدستشو
دستمو .. کردی نگام می صورتش بودو داشت با مهربونی رویلبخند محو. کردم

 دستمو عی دستش دستم متوقف شدو سری متریلی مکی یآروم بردم جلو و درست تو
 تماس هی.. تونستمینه من نم...ختمو از کنارش رد شدمو رفتم سمت آشپزخونهاندا
 زهی دوباره بهم بری بشمو همه چخودی بود تا دوباره از خود بی با ارسان کافکیکوچ

  .خواستمی بود که من اصال نمیزی چنیو ا
  
  . به سمتش برگشتمیلی آی فکرا بودم که با صدانی همیتو
  
  .امی مزمیری میمنم چا...  ارسان تنهاسشی برو پ؟یدستای وانجایچرا ا-نیلیآ
  
  .زمیری مینه تو برو من چا-
  

 لرزش ی ولزمی بری رو برداشتمو خواستم چای ازاون فنجونارو برداشتمو قوربعد
 که لرزشش کمتر بشه با دست نی ایبرا. ختیری و همش کنار مشدیدستم مانعم م

 که ی اومد به سمتمو در حالیلیآ.  بدتر شدو بهتر نشدی دستمو گرفتم ولگمید
   گفتگرفتی رو ازم میقور
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  .زمیری برو خودم مایب.. ی رو حروم کردای برو همه چاایب-نیلیآ
  

   گفتمی ول نکردمو با لجبازیقور
  
  .زمیرینه خودم م-
  
   بود اشاره کردو گفتختهی که کنار رییای به چایلیآ
  
  .نمی برو ببای ب؟ی جورنیا-نیلیآ
  

 به ستادمویمنم کنارش وا. ختی ری خودش چارونوی بدیو از دستم کش ری قوربعدشم
  .کارش نگاه کردم

  
  . ارسان تنهاسگهیبرو د.. یستادی وانجای بابا تو که هنوز ایا-نیلیآ
  

 یجلو. رونی آروم از آشپزخونه اومدم بدموی کشیقی مشت کردمو نفس عمدستامو
 نگاهمو حس ینیه که انگار سنگ شدرهی رخ ارسان خمی به نستادمویدر آشپزخونه وا

 انداختمو نییآب دهنمو قورت دادمو سرمو پا. کردو برگشت سمتمو لبخند بهم زد
 کردم که با ی با انگشتام بازختمو اندانیی مبل نشستمو سرمو پانی دورتریرفتم رو

  . ارسان بهش نگاه کردمیصدا
  

  ...ی خوشگل شدیلیخ-ارسان
  

   ادامه داددوی کشیآه
  

   چقدر برات تنگ شده بود؟یدونیم- ارسان
  
   گفتمی آرومی وحشت برگشتم به آشپزخونه نگاه کردم و با صدابا
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  . تموم شدهزیهمه چ..  اون موضوعو فراموش کنکنمیارسان خواهش م-
  
 نی ارسان به همیعنی... تکون دادی زدو سری حرفم ارسان لبخند مهربوننی ابا

 دوست خواموی که من فقط تورو م جرو بحث نکردگهی قبول کرد؟ چرا دیراحت
 یخواستی نمنویمگه هم..  نشون نداد؟ خفه شویدارم؟چرا نگفت؟ چرا عکس العمل

 نوی باشه و تورو فراموش کنه؟ همیلی با آیخواستی بشه؟مگه نمالتی خیکه ارسان ب
   نه؟ای یخواستیم
  

 گونم سر ی چشمم روی قطره اشک از گوشه هی که ی برگردوندمو در حالسرمو
  خورد آروم گفتم

  
  ..خواستمی منویهم.. آره -
  

 کرده و زی چشماشو ردمی اشکمو پاک کردمو برگشتم سمت ارسان که دعی سربعدش
.  انداختمنیی سرمو پانهی صورتم نبی که رد اشکو رونی ایمنم برا. کنهیداره نگام م

 ی رو گذاشت روینیس.  اومدینیری ظرف شهی و ی چاینی با سیلیچند لحظه بعد آ
   گفتزویم
  
  .امی منم االن منی شما بخور-نیلیآ
  

 رفته بود یلی که آریبا تعجب به مس.  رفت سمت اتاقشعی سردوی ازاون چرخبعد
   گفتداشتی برمی فنجون چاهی که ینگاه کردم که ارسان در حال

  
  .شهی بخور سرد متوی چاایب..  االنادیم-ارسان

  
 کردمو یتشکر.  به سمتم گرفتوین چا از جاش بلند شدو اومد به سمتمو فنجوبعدش

 دو تا مبل ی خودش برداشتو روی برای فنجون چاهیارسانم . فنجونو ازش گرفتم
 که ی مبلی حاضرو آماده اومدو رویلی بعد آقهیچند دق. اون طرف تر از من نشست
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 بگم که یزی کردمو خواستم چهبا تعجب بهش نگا.  منو ارسان بود نشستیروبرو
  زدو گفت ی لبخندیلیآ
  
  ...میزنیحرف م-نیلیآ
  

 برداشتو ی فنجون چاهی پاش برداشتو گذاشت بقل دستشو ی از روفشوی از اون کبعد
 علت زدموی دستو پا می بدی خبری بی بودو تویسکوت بد. شروع کرد به خوردن

 رو به زوی می گذاشت روشوی فنجون خالنیلیآ.دمیفهمی شونو نمکدومی هچیرفتارا
  ارسان کردو گفت

  
  ؟ی دوسش داریلیخ-نیلیآ
  
 داره دمی جا خوردمو برگشتم با تعجب به ارسان نگاه کردم که دیلی سوال آنی ااز

  .کنهیبا لبخند بهم نگاه م
  

  ...یلیخ-ارسان
  

 داره با دمی نگاه کردم که دیلی دهنمو با ترس قورت دادمو برگشتم به آآب
   گفتکردینوزم بهم نگاه م که هیبعد از چند لحظه در حال. کنهی نگام میمهربون

  
  ؟ی نکنتشی اذیدیقول م-نیلیآ
  

  .دمیقول م-ارسان
  
  ؟ی خوشبختش کنیدیقول م-نیلیآ
  

  .گذرمی خوشبخت کردنش می از جونمم برایحت-ارسان
  
  ؟ی دوسش دارشهیهم-نیلیآ
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  . کنمی بدون عشقش زندگتونمی لحظم نمهی یحت-ارسان

  
 دوباره یلی که آنی قبل از انی همی شده بودم براجی هردوشون کامال گی حرفااز
   گفتمعی بگه سریزیچ
  
   چه خبره؟نجایا-
  
   زدو گفتی لبخند محونیلیآ
  
  . عشقشیارسان اومده خواستگار-نیلیآ
  
 داره با دمی لحظه ذهنم قفل کردو برگشتم سمت ارسان که دهی یلی حرف آنی ابا

 یبره؟ چرا ارسان ه چه خنجای اگن؟ی دارن می چنایا... کنهیهمون لبخند نگام م
 سرم در شوی تالفینطوری اخوادی مگه؟ی می طورنی ایلی چرا ازنه؟یبهم لبخند م

   کردمو از جام بلند شدمو گفتمیظی اشتباهمو به رخم بکشه؟ اخم غلخوادی ماره؟یب
  
  . بس کنکنمی خواهش میلیآ-
  

   دستمو گرفتو گفت یلی خواستم سمت اتاقم که آبعدشم
  
  ..سایوا-نیلیآ
  
   سمتشو گفتمگشتمبر
  
  ؟ی اشتباهمو به رخم بکشوی خوردم کنشتری ب؟کهی که چستمیوا-
  
   گفتگرفتی دستش می که دو تا دستمو توی از جاش بلند شدو در حالنیلیآ
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   تو رو به رخت بکشه؟ی اشتباه نکرده خوادی می ک؟یگی می چ-نیلیآ
  
...  دل المصب کردهنی و که ایتی خریتو سرم بزن.. ی تو سرم بزنیخوایتو م... تو-

 تورو ی اشتباه کردم ولدونمیم..  اشتباه کردهدونمیم...سی که قابل جبران نیتیخر
 ی ولستمی نمونی اشتباه پشنیمن از ا..تونمینم.. ری و برام در نظر نگهی تنبنیخدا ا

خواهش ..  کارونینکن ا..  نکنیول... کنمی می بگارهر ک..  کارو نکننیتورو خدا ا
  .کنمیم
  
 رو که تازه متوجهشون شده یی که اشکای نگام کردو در حالی با سردرگمیلیآ

   گفتکردیبودم از صورتم پاک م
  
...  تورو عذاب بدمخوامیمن نم.. یکنی اشتباه میتو دار.. زمینه عز-نیلیآ
  ...خوامیم
  
  ؟یری ذره ذره تاوانشو ازم بگیخوای م؟یخوای میچ-
  

 نشست روبروم و نیلیآ. نی زمینشستم رو صورتمو دو زانو ی گذاشتم رودستامو
   بغض دار گفتیدستامو گرفت و با صدا

   تورو عذاب بدم؟تونمیمن مگه م.. یتو خواهرم...  دلمزینه عز-نیلیآ
  
  .چون من عذابت دادم.. ی بددیبا-
  . خواهرمینداد... ینداد-نیلیآ
  
  .دمیعذابت م... چرا من با عاشق شدنم عذابت دادم-
فقط .. ی عذابم بدیمن ارسان و دوست ندارم که بخوا...چون من.. یدینم-نیلیآ

  ...یتو عاشق ارسان
  
 صورتم ی بگم که دستشو جلویزی بهش نگاه کردمو خواستم چی اشکی چشمابا

   بغض دار گفتیگرفتو با صدا
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..  عاشق ارسانمکردمیمن فکر م.. من اشتباه کردم.. ی نکردی اشتباهچیتو ه-نیلیآ

 همون دوران موندو من فقط فکر ی عشق بچگانه بود که توهین او... ستمی نیول
  .پس تو منو ببخش که عذابت بدم...نیهم...  هنوزم عاشقمکردمیم
  
   نگاش کردمو گفتمی ناباوربا
  .همش دورغه... یگیدروغ م-
  
   زدو گفتینی لبخند غمگنیلیآ
  .قتهیحق.. نه-نیلیآ
  
  .جون قسم بخور یبه جون مهر...  قسم بخورهی طورنیپس اگه ا-
  
 تا دهن باز کردم نی همی براگهی دروغ مدونستمیم..  نگام کردی با درموندگیلیآ
   گفتعی چشماشو بستو سریلیآ
  
  . گفتم راست بودیبه جون مامانم قسم که هر چ-نیلیآ

   دهنمو گفتمی گذاشتم جلودستمو
  
  ..نه-
  
. مد جلو بغلم کرد آره نگاه کردو اوی به معنای به اشک نشسته سری با چشمایلیآ

  . شونشو زار زدمیسرمو گذاشتم رو
 ینجوریمن ا...  کارو با منو خودت نکننیا... یگی دروغ می داردونمی من میلیآ-
  ... کارونینکن ا... کشمی از تو عذاب مشتریب

  
 به خودش فشار دادو شتری کردو منو بینی فنی که حاال اشکش دراومده بود فنمیلیآ

  گفت
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  ...قتهی حقنی عیدی شنیهرچ-نیلیآ
  
 از جام بلند شدمو دست ارسانو که داشت با لبخند به ما نگاه رونوی بغلش اومدم باز
   گرفتمو از جاش بلندش کردمو گفتمنمیلیدست آ. یلی گرفتمو بردم سمت آکردیم
  
 الی خهی و همش ی ارسان و بگو دوسش نداری چشمایزل بزن تو.. زل بزن-

  .زل بزنو بگو.. بوده
  

 هیانگار ..  نگام کردی اشکی با چشمایلیآ. دیلرزی کرده بودو مخی دست و پام تمام
 نفس دی مسر منو دی چشمای وقتی کارو نکنه ولنی اخواستیالتماس توش بود که م

  ده شمرده گفت ارسانو شمری چشمای زل زد تودوی کشیقیعم
  .. خام بودالی خهیهمش ..دوست ندارم..دوست ن... تورو.. من-نیلیآ
  
 نگاه یلی پشت سرم نشستمو با بهت به آی صندلی که گفت سست شدمو رونویا

 گفت؟ گفت ارسان و دوست نداره؟گفت دوست نداشته؟پس چرا ی چیلیآ...کردم
 بود؟ اون ی به خاطر کدمی که من دیی اون اشکاکرد؟ی می تابی براش بنقدیا

امکان .. د؟نه بوی بود؟همش الکی که من خودم پاکشون کردم به خاطر کییاشکا
  ..زارمینم... نداره

  
 کردی که اشکاشو پاک می در حالیلی بگم آیزی با زبون تر کردمو تا خواستم چلبامو
  گفت

  
 که به خاطر ی زبون نفهم باشنقدی اکردمیفکر نم.. سنای خدا مرگت نده یا-نیلیآ
  . برات راه بندازمی هندلمی حرف مجبور باشم فهی

  
 درآوردو به سمت ارسان طی برداشتو دو تا بلفشویمبل ک ی ازاون خم شدو از روبعد

  گرفتو گفت
  
  . های نکنتیخواهرمو اذ..طاتونی بلنمیا-نیلیآ
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   گفتدیبوسی که گونشو می جلو و در حالدوی کشیلی آدوی خندارسان

  
  ..ونتمی عمر مدهیبه خدا -ارسان

  
   زدو به من اشاره کردو گفتی لبخندنمیلیآ
  
  .یواظب خواهرم باش خوب مدوارمیام-نیلیآ
  

  . مراقبشمشتریاز چشام ب-ارسان
  
بهش نگاه .  رفت سمت دردوی تکون دادو اومد گونمو بوسی با لبخند سریلیآ

 کنمیفکر کردم اشتباه م... لرزهی لحظه احساس کردم شونه هاش داره مهی.. کردم
 .. هنوز دوسش دارهیلیآره آ.. دمی درست ددمی با دقت نگاه کردم دی وقتیول

 مبل گرفتمو ی دستمو به دسته هاه؟ی چی لرزش شونها برانیاگه دوسش نداره پس ا
 دستم احساس ی و روی دستی که گرمیلی آشیخواستم از جام بلند شمو برم پ

دوباره برگشتم سمت . کنهی نگام می ارسان که داره با مهربوندمیبرگشتم د. کردم
 یلی خیو چند لحظه بعد در با صدا رونی برهی درو باز کرده و داره مدمی که دیلیآ

   سمت ارسان و با عجز گفتمشتمبرگ.  بسته شدیآروم
  
  .. دوباره رفتیدید-
  

   اشکامو پاک کردو گفتارسان
  

 تو ای تو مراسم عقد ای... نینیبی مشهد همو می دفعه تونی ای ولگردهیبرم-ارسان
  .یشب خواستگار

  
  جلوم تکون دادو گفت دستشو ی تویطای تعجب بهش نگاه کردم که بلبا
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امشب ...  که ازت دور باشمارمی طاقت بتونمی نمگمی دی لحظه هی یحت-ارسان
  .میی شمای فردام با خانواده خونه مویپرواز دار

  
   دهن باز به ارسان نگاه کردمو گفتمبا
  
  شه؟یمگه م...  زودنقدیا-
  

  . کردهفی رو ردیچرا نشه؟ بهزاد همه چ-ارسان
  

 که انگشت ی طرف صورتمو در حالهیکه ارسان دستشو  گذاشت  زدم ینی غمگلبخند
   گفتکردیشصتش آروم گونمو نوازش م

  
  ... خانوممیلیخ...  دوست دارمیلیخ-ارسان

 نرم آروم یلیخ...  لبامی نرم گذاشت رویلی ازاون سرشو آورد جلو لباشو خبعد
وجودم منم با تمام ... کردمی مشی دفعه منم همراهنیا... دیبوسیلبامو م

 تونستمی بود که نمیقتی حقنیا...  عمری همه یبرا.. شهی همیبرا... خواستمشیم
  ..... وقت ازش دست بکشمچیه
  
  

  ... ما هنوز ناتمامی های هاحرف
  

  ... وقت رفتن استیکنی نگاه متا
  

  ...یشگی همتی همان حکاباز
  

  ی از آن که با خبر شوشیپ
  

  ...شودی مری تو ناگزمتی عزی لحظه
  

  ...یشگی و حسرت همغی دریا...یآ
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  ...ناگهان
  

  ....شودی مرید.....  زودچقدر
  

 ) پورنی امصریق(

  
  ) جلد اول انیپا(  

  
  ی. اشبنم

31/4/92  
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