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تب عاشقی
باسمه تعالی
مــطــهره
با غضب به عقب برگشتم و به رو یا توپیدم
هزار بار بهت گفتم اسم من تانیاس می فهمی؟ت ا ن ی البخند مضحکی روی لبش نشوند که نشون بده برای چزوندن من اون اسم رو
بکار نبرده!
عز یزم مطهره که خیلی قشنگه.ســعی کردم خونســرد باشــم تا نقطه ضــع ندم دســتش!در جواب لبخندش
لبخند پرحرصی روی لبم نشوندم
منم نگفتم اسم قشنگی نیست ولی من با تانیا راحت ترمبا لبخندی واقعی که نشــون می داد از در آوردن حرص من خیلی راضــ یه در
حالی که کوله پشتیش رو جابه جا می کرد گفت
سعی کن با حقیقت کنار بیای!فرار ازش کمکی بهت نمی کنه...و از کنارم گذشت.
چشم هام رو عصبی روی هم فشردم
از دور نگین رو دیدم که به سمتم می اومد،با دیدنم پا تند کرد با عجله خودش
رو بهم رسوند
-وای تانی شرمنده عالف شدی!این دبیره مگه ول می کرد!
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سعی کرد به اع صابم م سلط با شم،مگه تق صیر نگین بیچاره بود که اون دختر
گند زده بود به اعصابم؟
بیخیال،بزن بریم.من و نگین از دوران راهنمایی باهم دوســـت بودیم،خونه ی نگین چند کوچه
پایینتر از کوچه ی ما بود و ما هرروز مسیر خونه تا مدرسه رو باهم می رفتیم.
کلید انداختم و در رو باز کردم،وارد راهرو شــدم.کفش هام رو در آوردم و توی
جا کفشی گذاشتم،وارد پذیرایی بزرگ خونه شدم.
بابا روی مبل ن ش سته بود و م شغول باال پایین کردن کاناالی تلوزیون بود،بلند
ســالم کردم ن گاه گذرایی بهم ا ندا خت و به ســردی جواب ســالمم رو
داد...همیشه همین بوده،من هیچ وقت فرزند مورد عالقش نبودم!
مامانم با شنیدن صدام از آشپزخونه سرک کشید
اومدی مطهره،برو لباست رو عوض کن بیا ناهارت رو بخور مادر.بی تفاوت بهش نگاه کردم
سالم.باشه االن میام.به سمت پله ها حرکت کردم تا به اتاقم که طبقه ی باالس برم.
دوبلکس،یه خونه ی نسبتا بزرگ با زیر بنای2۰۰متر که اتاق خواب
خونه ی ما
ِ
هاش طبقه ی باالســت،طبقه ی پایین هم آشــپزخونه،ســرو یس بهداشــتی

بزرگ دشــمن کور کن داریم!که این دشــمن کور
مهمان،نشــیمن و یه پذیرایی ِ
کنیش به لط تابلو فرش های ابریشــم،فرش های دســت باف و صــد البته
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مجسمه وعتیقه های ب ـ ـ ـ ـس ـ ـیار قیمتی هستش که حاج خانوم و حاج آقا
باهاشون چشم همه فامیل رو در آوردن!
وارد اتاقم شدم،اتاقی که به لط لجبازی ها و دادوقال هایی که به راه انداختم
به ســلیقه ی خودم تزئین شــده!دیوارای اتاقم کاغذ دیواری با گل های فانتزی
یا سی و بنفش،تخت ومیزتحریر و میز آرای شم که البته اگه ب شه بهش گفت میز
آرایش به رنگ بادمجونی هستن و روتختی یاسی رنگه...
لباسام رو عوض کردم و به طبقه ی پایین برگشتم
ســرمیز نشــســتم و مشــغول خوردن ناهارم شــدم،مامان رفت و کنار حاج بابا
نشست
حاجی آخر هفته سفره سبز داریمحاج بابا با خونسردی به مامان نگاه کرد
یه لیست از چیزایی که الزم داری بنو یس میدم علی بخرهمامان لبخندی از سر رضایت زد و از جاش بلند شد
باشه االن می نو یسمو به سمت آشپزخونه رفت
رابطه ی مامان و حاج بابا هیچ وقت یه رابطه ی اح سا سی نبود،همی شه سعی
کردن به هم احترام بذارن و خواسته های هم رو برآورده کنن ولی خال عشق رو
همیشه توی این خونه میشه حس کرد...
من فرزند چهارم این خانواده و البته ته تغاری خانواده ام،به غیر از خودم دوتا
برادر و یک خواهر دیگه هم دارم.برادرم محمد سی و دو سال شه و هم سرش
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انس ـیه بیســت و هشــت ســالس،دوتاهم بچه دارن مهران و مهرانه که به ترتیب
هفت و چهار ساله هستن...
بعد محمد خواهرم مهدیه ه ست که بی ستو هفت سال شه و شوهرش آقا ر ضا
محمد،مهدیه یه دختر پنج ساله داره به اسم سنا.
همسن
ِ

بعدی می ِثم که بیســت و یک ســالشــه،مجرده و در حال حاضــر در خدمت

مقدس سربازی به سر می بره!

بعد از خوردن ناهارم میز رو جمع کردم و ظرف های غذام رو به آشــپزخونه
بردم،مامان سخت مشغول نوشتن خریداش بود،به سمتش رفتم و سعی کردم
مظلوم به نظر برسم
مامان؟نگاه سردر گمی بهم انداخت و با لحنی که مشخص بود حواسش به من نیست
گفت
بله مامان؟ناهارتو خوردی؟با مظلومیت گفتم
اره خوردم،دستت درد نکنه خیلی خوشمزه بوددر حالی که دوباره مشغول نوشتن شده بود گفت
نوش جانت دخترم.از دست رفتارش کالفه شدم،انگار نه انگار می خوام باهاش حرف بزنم
مامان من اخر هفته خونه نمی مونمبا شنیدن این حرفم سرش رو بلند کرد و به من زل زد
-چرا خونه نمی مونی؟کجا میخوای بری من رو دست تنها بذاری؟
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با کالفگی دستی به صورتم کشیدم
مامان تورو خدا دوباره شروع نکن...میدونی که ازاین محفالی زنونه خو شمنمیاد،تازه شنبه هم امتحان دارم میخام برم پیش نگین باهم درس بخونیم.
ناراضی بود و از طرفی هم حوصله ی بحث با من رو نداشت
خیلخب،هرکار می خوای بکن!من حری تو نمی شمبا فرصت طلبی تمام گفتم
میشه شبم بمونم پیشش؟عصبی گفت
جواب حاج بابات رو کی میده؟با لحن پر خواهشی گفتم
ِ
جون من،خواهش میکنم ازت.
مامان
ِ
نگاهش کمی نرم تر شد

خیلخب ببینم چی میشهلبخند بزرگی صورتم رو پوشوند
وای مرسی مامانیه *ب*و*س* براش فرســتادم و با دو به ســمت پله ها رفتم،وارد اتاقم شــدم و
مشغول پیام دادن به نگین شدم
صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم.
کش و قوسی به بدنم دادم و با بدبختی از روی تخت بلند شدم.
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با چشمای بسته صورتم رو شستم،با برخورد آب سرد به صورتم یکم سرحال
اومدم و ازحال و هوای چرت زدن در اومدم...به اتاق برگ شتم و فرم سورمه ای
رنگ مدرسه رو پوشیدم،کولم رو برداشتم و به طبقه پایین رفتم.
مامان و حاج بابا مشــغول صــبحانه خوردن بودن،ســالم کردم وســرمیز
نشستم،مامان با لبخند جوابم رو داد و یک لیوان شیر جلوم گذاشت
زود صبحانت رو بخور که مدرست دیر نشهیک قلپ از شیرم خوردم
همین یک لیوان شیر بسه چیزی نمی خواماینجوری که نمیشه سرکالس ضع می کنی!بقیه ی شیررو خوردم و بلند شدم
تو مدرسه یک چیزی میخورمحاج بابا با بی خیالی بهم نگاه کرد و گفت
بشین صبحانت رو بخور ،اگه دیرت شده می رسونمتبا جدیت بهش نگاه کردم و گفتم
ممنون دوس دارم صبح ها قدم بزنمبعدم با خداحافظی ســرســری از خونه خارج شــدم،ترجیح میدادم پیاده برم تا
جو سنگین ماشین رو تحمل کنم!
اینکه ِ

حاج بابا همیشــه پســر دوســت بود و هیچ وقت رابطه ی صــمیمی ای با من و
مهدیه ندا شت،ما هیچ وقت حرفی برای گفتن به هم ندا شتیم و رابطه ی من و
مامان به مراتب بهتر بود ولی بازم اون چیزی که باید نبود!

wWw.Roman4u.iR

10

همزمان با خوردن زنگ ص به مدر سه ر سیدم،نگین از ص خود شون برام
دســـت تکون داد و من در جوابش با لبخند ســرم رو تکون دادم،نگین پیش
ریاضی فیز یک بود و من تجربی؛من عاشق رشته ی گرافیک بودم ولی حاج بابا
می گفت اگه بخوام برم گراف یک میتونم برم کالس نقاشــی دلیلی برای درس
خوندن نیس و مقاومت و اصرار های منم توی این مورد جواب نداد!
زنگ آخر وسایلم رو جمع کردم و از کالس بیرون زدم،هیچ کدوم از زنگ های
تفریح رو نتونستم از
کالس بیرون برم و نگین رو ندیده بودم.مثل همیشــه دم در مدرســه منتظرش
موندم،نگین تنها دوست من بود؛من دیرجوش بودم و باهرکسی ُبر نمی خوردم
به همین دلیل دوستای زیادی نداشتم،با کسی مشکلی نداشتم و با همه رابطم
معمولی بود...
نگین با فاصله ی زمانی کمی بعد از من خودش رو به من رسوند
قیافه ی خسته و آو یزونش با لبخند روی لبش در تضاد بود
سالم دوستم چطوریایی؟به مهربونیش لبخندی زدم
سالم مرسی دوست جون تو خوبی؟با ناله گفت
نه داره مخم میترکه،امروز از صبح ریاضی و فیز یک داشتم.آروم به مقصد خونه به راه افتادیم
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از لحنش خندم گرفت
مگه من از صبح مهمونی بودم؟سال آخره و سختیاش دیگه...کی باشه این کنکور المصب تموم بشهدر حالی که به قوطی آبمیوه جلو پام لگد میزدم با لحن پرحسرتی گفتم
اونم تموم میشـــه؛زمان در گذره منتظر کســی نمی مونه،ای نا روزای جوون یهماست که میگذره نگین...
نگین در حالی که سـعی می کرد من رو از اون حال و هوا در بیاره دسـتاشـو به
بندای کولش گرفت و در حالی که عقب عقب می رفت رو به من گفت
بیخیال این حرفا تانی،فردا که اومدی خونمون باهم کلی خوش می گذرونیمبا دیدن سرخوشیش لبخندی روی لبم اومد و منم با بیخیالی مشغول شیطنت
شدم...
جلوی آینه ی اتاق ایســتادم و شــال ســورمه ایم رو روی ســرم انداختم،شــلوار
مشکی،مانتوی سورمه ای مشکی و شال سورمه ای تیپم رو تشکیل میده...
ن گاهی به آرایش مالیم صــورتم می ا ندازم که منو زی باتر کرده،ابرو های
پر،چشــمای قهوه ای ســوخته نســبتا درشــت و کش ـیده،پوســت گندمی،دماغ
معمولی و لبای نسبتا برجسته اجزای صورتم رو تشکیل میده.میشه گفت بیشتر
از زیبایی جذابیت دارم...
امروز صبح نگین بهم پیام داد که با عرفان قرار گذا شته ک مارو بیرون ببره و با
کلی اصرار و قهر منو مجبور به همراهی کرد!
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عرفان اولین دوس پ سر جد ِی نگین بود،بقیه همه پیامکی یا مجازی بودن،البته
بماند که من همونم نداشتم!

کی م شکیم رو روی شونم انداختم و پایین رفتم،خدارو شکر حاج بابا خونه
نبود
مامان مشغول صحبت با تلفن بود،بهش اشاره کردم،دستش رو گذاشت جلوی
گوشی
میری خونه ی نگین؟آرهمطهره فردا زود برگردی خونه،االنشــم کلی با بابات حرف زدم تا اجازه دادهبری اونجا و شبم بمونی!
با کالفگی چشمامو چرخوندم
چشم مامان!صدمرتبه اینارو گفتی...با جدیت بهم نگاه کرد
خیلخب برو به سالمتسرم رو تکون دادم و با خدافظی از خونه زدم بیرون...
فاصــله ی بین خونمون تا خونه ی نگین اونقدری نبود که بخوام تاکسـی بگیرم
پس پیاده به راه افتادم
زنگ واحد ۶رو زدم،خونه ی نگین بر عکس خونه ی ما آپارتمانی بود.
بعد از حدود یک دقیقه نگین در رو باز کرد
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بیا باال تانیدر رو هل دادم و داخل رفتم،به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم.
کلیدطبقه ۶رو فشـوردم و توی آینه نگاهی به تیپم انداختم،اولین بار بود که می
خواستم با یک پسر برم بیرون حتی اگه دوست پسر دوستم باشه.
با ناپرهیزی کمی از موهای ســ یاهم رو بیرون دادم،اگه حاج بابا م یدید خونم
حالل بود!
با ر سیدن به طبقه ی مورد نظر از آ سان سور پیاده شدم و به سمت واحد نگین
اینا رفتم.
زنگ زدم و نگین با سرعت دررو باز کرد،از حرکتش خندم گرفت
پشت در بودی دیوونه؟نیشش رو باز کرد
آره خب مگه چ یه؟ذوق دارم دی گه،مگه چند ســـال یک بار پیش م یاد که توبیای پیش من؟
لبخندی بهش زدم،از جلوی در کنار رفتو تعارف کرد که برم داخل...
خونه ی اون ها از خونه ی ما کوچیکتر بود،آ شپزخونه و هال ن سبتا بزرگ و سه
تا اتاق خواب.
مامان نگین از آشپزخونه بیرون اومد و باهام رو*ب*و*س*ی کرد
سالم تانیا خانوم،چه عجب به ما افتخار دادی و اومدی اینجا؟با شرمندگی لبخند خجولی زدم
سالم از ماست نگار جون،تورو خدا شرمندم نکنیننگار جون با لبخند دستم رو گرفت
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این چه حرفیه عز یزم!خودت خوبی؟مامان بابا خوبن؟خوبم ممنون،مامان بابا هم سالم دارن.شما خوبین؟نگین با حرص به طرفم اومد و دستم رو گرفت و در حالی که منو کشون کشون
به سمت اتاقش می برد گفت
آره مامانم خوبه!اگه ولتون کنم تا فردا می خواید حال و احوال کنید!نگار جون با شنیدن این حرفش خندید
دختره ی کم صبر!برین تو اتاق تا براتون یه چیزی بیارم بخورین.از دیدن صــمیمیت بینشــون لبخند پرحســرتی روی لبم نشــســت و با نگین به
طرف اتاقش رفتم
با رسیدن به در اتاقش دست من رو ول کرد و به سمت کمد لباسش رفت
وای تانی من خیلی استرس دارم نمدونم چی بپوشمبا بیخیالی روی تختش نشستم
خیلی وسواس بخرج نده!یه چیزی که فکر میکنی مناسبه بپوش!نگاه عاقل اندر سفیهانه ای بهم انداخت
عقل کل اگه میدونستم چی بپوشم که از تو نظر نمی خواستماز جام بلند شــدم ورفتم جلوی کمد وایســتادم شــال حریر ســفید و مانتوی
جلوباز سفید،به همراه شلوار مشکی به دستش دادم
بیا اینارو بپوش،زیرمانتوتم مشکی بپوشبا ذوق گونم رو *ب*و*س*ید
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وای مرسی من رو از سردرگمی نجات دادیبه ذوقش خندیدم
جلوی پسره همچین حرکاتی انجام ندی که میگه دختره خله!با حرص کوبید پشت کله ام و گفت
عمت خله!با خنده و بیخیالی دوباره رفتم و روی تخت نشستم
باوشه!تو راست میگینگاه غضب ناکی بهم انداخت و شروع به عوض کردن لباساش کرد..
ِ
در اتاق رو زدن و نگین در رو باز کرد،نگار جون با سینی آب پرتغالی پشت در
ای ستاده بود،نگین با ت شکر سینی رو از مامانش گرفت و روی تخت گذا شت
بعد هم با آرامش پشت میز آرایشش نشست و مشغول آرایش شد
لیوان آب پرتغالم رو برداشتم و مشغول آنالیزش شدم
دختر نسبتا زیبایی بود،ابروهای دخترونه و پر چشم های مشکی معمولی
نگین ِ
با مژه های فرخورده که به چشــماش زیبایی داده دماغ زیبا و متناســب و لبای

کمی برجسته.
شاید بشه گفت من و نگین کمی بهم شباهت داریم...
چشم از نگین برداشتم و به ساعت نگاه کردم
نگین ساعت پنج و نی ِم!زودباش دیگه تا بر سیم دیر می شه!مگه برای ساعتشش قرار نداشتی؟

نگین با شنیدن حرفم هول شد
-وای دیر شد!
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رژ لب صورتی رو برداشت و با وسواس و عجله روی لبش کشید،شال رو روی
سرش انداخت و درحالی که کیفش رو بر می داشت گفت
تانی پاشو بریم!بدوکیفم رو بردا شتم و باهاش همراه شدم و از اتاق خارج شدیم،نگین خطاب به
مامانش که روی مبل
جلوی تلوزیون نشسته بود گفت
مامان پس من سوئیچ رو برمی دارمنگارجون سرش رو به سمت نگار چرخوند
آره فقط تند نرونی نگین!مواظب باش خودتون رو به کشتن ندی...نگین با لوسی گفت
چشم مامانیو سوئیچ رو از جاکلیدی دم در برداشت
ما رفتیم بایبا لبخند رو به نگار جون گفتم
ببخشید بهتون زحمت دادمبرای بدرقه به دم در اومد
این چه حرفیه عز یزمفعال خداحافظتون-به سالمت تانیا جان
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با نگین ســوار آســانســور شــدیم و کلید پارکینگ رو فشــار دادیم،با رسـیدن به
رنگ نگار جون رفتیم و ســوار
پارکینگ به ســمت 2۰۶صــندوق داره دودی ِ

شدیم.

نگین با شیطنت چشمکی زد
پیش به سوی جوونی...نگین ماشین رو توی پارکینگ پاساژ پارک کرد،می خواستیم اول به سرقرار بریم
و بعد خرید.آخه به نگارجون گفته بودیم به خرید میریم...
شاپ مرکز خرید رفتیم،ساعت شش و بی ست دقیقه بود و
باهم به سمت کافی ِ

کمی دیر شده بود.

داخل کافی شاپ شدیم،چشم چرخوندم و اطراف رو نگاه کردم،نگین آروم به
دستم زد و به جایی گوشه ی کافی شاپ اشاره کرد
بیا بریم اونجاست.به جهتی که اشاره کرده بود نگاه کردم،دوتا پسر سرمیز نشسته بودن و یکی شون
عرفان با توجه به عکســی که ازش دیده بودم به ما نگاه می
که به نظر میرســید
ِ
کرد

نگین اون یکی کیه با عرفان؟نگین با بی خبری نگاهم کرد
نمیدونمبارسـیدن به میزشـون سـالم کردیم،پسـر ها از جاشـون بلند شـدن و مشـغول
احوالپرسی.
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نگین باهردونفرشون دست داد،عرفان دستش رو به طرفم دراز کرد ولی من تنها
به تکون دادن سرم اکتفا کردم،عرفان با شوخی و خنده مارو تعارف به ن ش ستن
کرد
مثل اینکه شماتوی سنگ رو یخ کردن تبحر دارین...بفرمایین بشینین خانومابا لبخند و دلجو یی گفتم
هرکسی عقاید خودش رو داره...و کنار نگین نشستم،نگین روبروی عرفان نشست و من روبروی همراهش
عرفان پســر خوش قیافه و ظاهرا خوش مشــربی بود ،موهاش کناره هاش کوتاه
کوتاه و باالش بلند،چ شم و ابروی سیاه،دماغ ک شیده،لب های متنا سب و ته
ریش کمی داشت.
نگین روبه عرفان گفت
عرفان دوستت رو معرفی نمیکنیعرفان در حالی که با شیفتگی به نگین نگاه میکرد به دوستش اشاره کرد
عرشیا پسرخالمو رو به عرشیا گفت
نگین عشقم و تانیا دوستشنگین که از شــنیدن حرف عرفان ذوق زده شــده بود با لبخند ســرش رو برای
عرشیا تکون داد
خوشبختممن هم سرم رو براش تکون دادم
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عرشیا با شیطنت به من زل زده بود
نگاه کوتاهی بهش انداختم و حواســم رو به نگین و عرفان دادم که مشــغول
ِ

خوش و بش باهم بودن
ُ
-شما همیشه انقد عنقی؟

باتعجب بهش نگاه کردم،حرفش رو آروم طوری که فقط من بشنوم گفته بود
ابروهام رو باال انداختم و با تخسی جوابش رو دادم
بستگی داره طرفم کی باشهسعی کرد قیافه ی جدی ای به خودش بگیره
اگه طرفت من باشم چیبا جدیت گفتم
چه زود فعالتون از جمع به مفرد تبدیل شد!از حرفم جا خورد و کمی خودش رو جمع و جور کرد
عرشــ یا کمی جذاب تر بود از عرفان،موهای قهوه ای رنگ که به یک طرف
ریخته بود،چشــم و ابروی قهوه ای،دماغ کشــ یده،لب های معمولی و کمی
برجسته و ته ریشی که از مال عرفان بیشتر بود
وقتی دید نگاهش میکنم سعی کرد سرحرف رو باز کنه
خانوم خوش اخالق؟
-شما چند سالتونه ِ

این دفعه با احتیاط بیشتری سعی در برقراری ارتباط داشت!
ابروهام رو باال انداختم

سالم آقای بانمک!
ِ ۱۸-
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با شنیدن حرفم لبخند کمرنگی روی لبش نشست
من2۳سالمه.با لبخند حرص درآری گفتم
مگه من خواستم سنتون رو بدونم؟اینبار لبخندش پررنگ تر شد و زیر لب گفت
خیلی تخسه!گارسون برای گرفتن سفارشات اومد،هممون بستنی سفارش دادیم ،عرشیا به
تقلید از من بستنی شکالتی!
از کل کل باهاش خوشــم اومده بود،روح یه شــیطون دخترونم فعال شـــده
بود...ازاینکه مورد توجه پســر جذابی بودم لذت می بردم و شـــا ید این ها از
کمبودهام سرچشمه می گیرفت...
بهم زل زده بود،انگار دنبال کلمه ای می گشت که سرحرف رو باز کنه
رشتتون چیه؟این بار با مالیمت بیشتری جوابش رو دادم
تجربیراضی از جوابم به صحبتش ادامه داد
منم دبیر ستان تجربی بودم و االن سال چهارم دندون پز شکیم،برنامت برایدانشگاه چیه؟
گارسون سفارشاتمون رو روی میز گذاشت،در حالی که سرم با بستنیم گرم بود
جوابش رو دادم
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بیشتر هدفم کنکور هنره...می خوام نقاشی بخونمبا اشتیاق گفت
پس می خوای هنرمند بشیو قاشقی از بستنی رو توی دهنش گذاشت
اره به تجربی عالقه ندارمپس برعکس منینگین آروم خطاب به من گفت
تانی باید بریم خرید هاآرومتر بهش گفتم
ساعت مشغول دل دادن و قلوه گرفتنی!
خب چرا به من میگی،تو که ششِ
پشت چشمی برام نازک کرد

آره جون عمت!عرفان با کنجکاوی بهمون نگاه می کرد و اخر هم دلش طاقت نیاوورد
چیزی شده عز یزم؟نگین باعشوه جوابش رو داد
چیزی نیست عز یزم،قراره منو تانی بعد اینجا بریم خریدعرفان درحالی که بـــــســیار ذوق کرده بود گفت
ماهم همراهیتون میکنیم مگه نه عرشیا؟عرشیا با لبخند درحالی که قاشق بستنی رو جلوی به سمت دهنش میبرد گفت
-چرا که نه...
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نگین با لبخند رو به عرفان گفت
پس زود بخورین بریم که دیر شد
هممون مشغول خوردن بستنی هامون شدیم...
***********

دو به دو مشغول قدم زدن توی پاساژ شدیم
نگین کلی خرید کرده بود و همه رو عرفان با دست و دل بازی حساب کرد
نگین با لبخند به مانتوی قرمزی اشاره کرد
اون مانتو چطوره؟باکالفگی نگاه بی حوصله ای بهش انداختم
کاری به پاهای دردناک خودم ندارم!به جیب اون پسره ی بدبخت رحم کن...نگین در حالی که خودش رو شبیه به گربه ی شرک کرده بود گفت
من که نخواســتم حســاب کنه خودش اصــرارمی کنه!بیا بریم قول میدم اینآخریش باشه
روان شــدم و پســر هاهم پشــت ســرمون می اومدن،جلوی و یترین
به دنبالش ِ

مانتو فروشی ایستادیم و نگین مانتو ی مورد نظرش رو به عرفان نشون داد
این مانتو به نظرت چطوره؟عرفان با لبخند مهربونی نگاش کرد
-به خانوم من همه چی میاد!
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به نظر میر سید عرفان خیلی نگین رو دو ست داره،گرچه رابط شون چند ماهی
بود که شروع شده بود و چندین بار ِدم مدرسه همدیگررو دیده بودن

-بیا بریم تو تانی

با خستگی و حال نزاری گفتم
من همینجا می ایستم تو برو و زود بیا.نگین با ناراحتی گفت
باشه بعدا برات دارمسعی کردم از دلش در بیارم با چشمک و شیطنت گفتم
با رومئو برو بیشتر خوش میگذرهریز خندید و اروم به بازوم زد،به سمت عرفان رفت و باهم وارد مغازه شدن
عرشیا کمی بهم نزدیک شد و با لحن مهربونی گفت
خیلی خسته شدی!چرا هیچی نخریدی؟با بی تفاوتی شونه باال انداختم
آخه چیزی الزم نداشتمبا کالفگی کمی این پا اون پا کرد کارتی جلوم گرفت
 ِامممممم...این شماره ی منه!راستش ازت خوشم اومده ...اگه دوس داشتیباهام تماس بگیر!
با گفتن کلمه ی آخر نفس عمیقی ک شید و منتظر بهم چ شم دوخت،کارت رو
ازش گرفتم و داخل کیفم انداختم و خیلی معمولی گفتم
باشهدر حالی که به خودم می گفتم
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در هر صورت من که بهش زنگ نمی زنم!عرفان و نگین خوشــحال و خندان در حالی که دســـت هم رو گرفته بودن از
مغازه خارج شدن،با دیدن دست هاشون ابروهام باال پریدن و روبه نگین گفتم
اگه خریدات تموم شد بریم دیگه ساعت نه شبه!صد در صد اگه حاج بابا میفهمید که من تا نه بیرون بودم منو می کشت!
نگین با لبخند و سرخوشی جوابم رو داد
اره بریمعرفان بالحنه مالیمی به نگین گفت
عز یزم ماشین آوردینآره آوردیم عشقمابروهام دوباره باال پرید!به این میگن جادوی خرید!
عرفان ادامه داد
پس تا پارکینگ همراهیتون می کنیمهمگی باهم به سمت پارکینگ راه افتادیم
به ماشــین ما که رســ یدیم من با عرفان و عرشــ یا خداحافظی کردم و منتظر
خداحافظی نگین و عرفان شدم
لحظه ی آخر عرشیا به آرومی به من گفت
-منتظر تماست هستم
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آروم سرم رو تکون دادم و سوار ماشین شدم،عرفان و عرشیا هم به سمت مزدا۳
آبی نفتی عرفان رفتن و سوار شدن...
پ شت چراغ قرمز ای ستاده بودیم،نگین با خو شحالی از عرفان تعری میکرد با
صدای پسری به سمت راستم نگاه کردم
وای شایان چه خانمای خوشکلی،خانمی شماره بدم پاره کنی؟پسر بغل دستیش که به نظر شایان بود با بیخیالی گفت
فک نمی کنم پاره کنن،پسرایی به خوشتیپی ما از کجا میخوان پیدا کنن؟!نگین به سمت من خم شد و از شیشه سمت من رو به پسرها گفت
اعتماد به ســق که هیچ!تو دیگه اعتماد به عرشــی!در ضــمن تیکت خیلیقدیمی بود گل من
ِ
اتمام حرفش هم زمان شــد با تموم شــدن زمان چراغ،نگین پاش رو روی گاز
گذاشت و با تیک آفی حرکت کرد
از حرکت نگین خندم گرفت و زدم زیر خنده،نگین با خنده من لبخند روی
لبش پهن شد و گفت
مگه تو بوقی که جوابش رو ندادی؟با لبخندی که باقیمونده ی خندم بود گفتم
مگه تو اجازه ی اظهار فضل به من دادی آخه؟نگاه مرموزی بهم انداخت
راســتی این عرشــیا انگار ازت خوشــش اومده بود،لحظه آخر چی میگفتبهت؟
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با بیخیالی در حالی که از شیشه به بیرون نگاه میکردم گفتم
هیچی شمارش رو داد گفت تماس بگیربا ذوق بهم نگاه کرد
ایول پس فامیل شدیماز حرفش خندم گرفت
خل و چل کی گفته من بهش زنگ میزنم؟با قیافه پنچری نگام کرد
چرا زنگ نمیزنی؟پسر خوبی بود که!خیلیم جذاب بود...با لبخند بهش گفتم
حوصله دروغ و بهونه تراشیه دائمی رو ندارم،وقت واسه این کارا زیادهنمیدونم هرطور خودت میدونی...و تا آخر مسیر حرفی بین ما رد و بدل نش
تا رسیدیم خونه ساعت نهم و نیم شده بود،نگین کلید انداخت و در رو باز کرد
با باز شدن در نگار جون از روی مبل بلند شد و با نگرانی نگاهمون کرد
چرا انقدر دیر اومدین نگرانتون شدمنگین بالحنی معمولی گفت
طول کشید دیگه!کلی خرید کردم!نگارجون باکنجکاوی به خریدای دست نگین نگاه کرد
بیا ببینم چی خریدی حاالنگین در حالی که به سمت مبل میرفت تا خریداش رو بذاره گفت
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پس بابا کجاست مامان؟نگارجون نگاهی به ساعت کرد و گفت
حتما کارش طول کشیده،پیداش میشه تا نیم ساعت دیگهنگین تک فررند بود و خواهر برادر دیگه ای نداشــت،پدرش هم مثل حاج بابا
لوازم خانگی داشت ولی اخالقش با حاج بابا سی صد و شصت درجه فرق می
کرد!
نگارجون و من هم روبروی نگین روی مبل ها ن ش ستیم و نگین خریدهاش رو
دونه دونه به مادرش نشون داد...
ب عد از نشــون دادن خر ید ها ه مه رو جمع کردیم و همراه نگین به ا تاقش
رفتیم،نگین مشــغول عوض کردن ل باس هاش شـــد و من هم مانتوم رو در
اوردم،زیر مانتو تونیک نسبتا بلندی تنم بود.
بعد از تعو یض لباس نگین م شغول جا دادن خرید هاش درون کمد شد و من
روی تختش دراز کشیدم تا کمی پاهای دردناکم آروم بشن
بعد از حدود نیم ساعت نگارجون مارو برای شام صدا زد.
همراه نگین از اتاق خارج شدیم،پدر نگین روی مبل نشسته بود و مشغول باال
پایین کردن تلوزیون بود و نگارجون داشــت میز شــام رو می چید،پدر نگین با
شنیدن صدای در اتاق سرش رو بلند کرد و با دیدن ما لبخند مهربونی زد جلو
رفتم
-سالم آقای سمیعی
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با لبخند بلند شد
سالم تانیا جان،خوبی؟حاج خانوم و حاج آقا خوب هستن؟بله خوبم ممنون،مامان باباهم خوبن سالم دارن خدمتتونبا لحن شوخی گفت
آفتاب از کدوم طرف دراومده که شما به ما سر زدی؟لبخند شرمگینی زدم
این حرفا چیه..ببخشید من مزاحمتون شدمدر همین حین نگارجون مارو دعوت به شام کرد
آقای سمیعی با لبخند گفت
این حرفا چیه دخترم،بریم شام بخوریم که تل شدمشــام رو با خنده و شــوخی خوردیم،نگارجون اجازه ی کمک به ما نداد و بعد
شام ما راهی اتاق نگین شدیم...
با نگین تا نی ِم شب حرف های دخترونه زدیم و خندیدیم و بعد روی تخت یک
و نیم نفرش به خواب رفتیم،فردا صــبحش هم بعد از خوردن صــبحانه طبق

قولی که به مامان داده بودم به خونه رفتم
جلوی آینه ایســتادم و مشــغول آرایش شــدم،قراره با نگین برای خریدن کتاب
تست بریم
دوهفته از شبی که خونه ی نگین بودم میگذره،توی این دوهفته سخت م شغول
درس خوندن برای رسیدن به هدفم توی کنکور بودم
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نگین هم بیشــتر وقتش رو مشــغول عرفان بود،یکی دوباری هم بهم گفت که
عر شیا پیگیر زنگ نزدن من شده ولی من ق صد زنگ زدن ندا شتم حداقل نه تا
قبل کنکورم...
آرای شم تموم شد و کی م شکیم رو بردا شتم و منتظر تک زنگ نگین شدم تا
برم دم در،قرار بود نگین با ماشین مامانش بیاد دنبالم
بعد از حدود پنج دقی قه صـــدای زنگ گوشــیم بلند شـــد،نگین بود،کیفم رو
برداشتم و به طبقه پایین رفتم
مثل اکثر مواقع مامان توی آشپزخونه بود
مامان من با نگین میرم کتاب بخرم،چیزی از بیرون نمی خوای؟از آشپزخونه سرکی کشید و جوابم رو داد
نه مادر برو به سالمت فقط زود برگردیچشم،خداحافظبه طرف جاکفشــی رفتم کفش های اســپرت مشــکیم رو پام کردم و از خونه
بیرون زدم،احت ماال نگین به خاطر همین وق فه ی چ ند دقی قه ای من رو
میکشت،شدیدا کم صبر بود
ســوار ماشــینش شـــدم و خودم رو برای غرغر هاش آماده کردم،ولی به طور
معجزه آسایی غر نزد و بجای اون لبخندی روی لبش بود!
سالم چطوریایی تانی؟با تعجب بهش زل زدم و با لحن ناباوری بهش گفتم
-سالم!سرت به جایی خورده؟
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با تعجب نگاهم کرد و بعدش توی آینه به سرش نگاه کرد
نه به جایی نخورده،چیز یش نیس سرم که!به گیجیش خندیدم
خنگول منظورم این که معجزه شده غر نمیزنی؟ِ
با حرص زد پشت سرم و گفت
یعنی می خوای بگی من غرغروئم؟با لبخند حرص درآری گفتم
بر منکرش لعنت گل منِ
از شدت حرص پاش رو روی گاز فشار داد و با سرعت باالیی حرکت کرد
از ترس به صندلیم چسبیدم و گفتم
آرومتر برو دیوونه!االن جوون مرگمون میکنی...با خنده گفت
بگو غلط کردم تا آروم برمو پاش رو بیشتر روی گاز فشار داد
ازحرکتش جیغ خفه ای کشیدم
خیلخب بابا!غلط کردم دیوونهبا شنیدن حرفم آروم آروم سرعتش رو کم کرد و با سرخوشی گفت
دیدی کم آوردی؟با حالت قهر روم رو ازش برگردوندم
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با لوسی سعی در دلجو یی داشت
تانی جونم؟من شوخی کردم باهات.دلت میاد با من قهرکنی؟با خنده به سمتش برگشتم
فعال ها!
کودک درونت بیش ِبا ناز گفت

باشه هرچی می خوای بگو...من که میدونم دوسم داریبقیه راه رو با کل کل و شوخی گذروندیم،نگین ما شین رو پارک کرد و به طرف
کتابفروشی به راه افتادیم
ال به الی کتاب ها دنبال کتاب تست میگشتم،دستم رو روی کتابی گذاشتم که
ناگهان دســت مردونه ای روی کتاب کنار قرار گرفت و صــدای آشــنایی توی
گوشم پیچید
یادش بخیر من چقد تو این کتاب تست زدم!با تعجب به سمت صاحب صدا چرخیدم،عرشیا رو در یک قدمی خودم دیدم
سالم تانیا خانمتوی چشـمای شـیطونش زل زدم،کامال مشـخص بود از شـکه کردن من لذت
برده
کم کم ب هت جای خودش رو به عصــ بان یت داد،نگین بهش گف ته بود ب یاد
اینجا؟با عصـبانیت از کنارش گذشـتم و به سـمت نگین که جلوی پیش خوان
ایستاده بود رفتم
نگین این اینجا چیکار میکنه؟نگین متعجب به سمتم برگشت
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کی؟به روبرو اشاره کردم،با دیدن عرشیا ابروهاش باال پرید
من نمیدونمبا حرص چشمام رو چرخوندم
پس کی میدونه؟عرشیا جلو اومد و با لبخند به نگین سالم کرد
سالم نگین خانوم،احوال شما؟نگین مودبانه گفت
نگین مودبانه گفت
سالم آقا عرشیا،ممنون شما خوبین؟با حرص رو به نگین گفتم
بیا بریم نگینو جلوتر از نگین راه افتادم،عرشیا سرراهم قرار گرفت و مظلومانه سرش رو کج
کرد
مگه من چیکار کردم که عصبانی شدی خانم کوچولو؟از بین دندونام غریدم
مزاحم من نشوبا مظلومیت گفت
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من که مزاحمت نشــدم ،دلم برات تنگ شــده بود ...اومدم بپرســم ببینم چرازنگ نزدی؟
سعی کردم در مقابل آرامشش آروم باشم
مگه زوریه؟دوس نداشتم زنگ بزنماونم مثل خودم معمولی گفت
نه زور نیس ولی من دلم برات تنگ می شه،اگه زنگ نزنی مجبوری هرروز منوتحمل کنی،امشب اگه زنگ نزنی فردا جلوی مدرست منو میبینی
بعدهم چشمک زیبایی زد و راهش رو گرفت و رفت!
با تعجب به سمت نگین برگشتم،مرد مسن فروشنده با لبخند به ما زل زده بود
زیر لب گفت
از دست این جوونابا خجالت دســـت نگین رو گرفتم و به بیرون مغازه کشــ یدم،نگین با حا لت
متفکری گفت
مشــخص که عرفان بهش گفته ما کجاییم،حاال میخوای با این چیکار
کامالِ
کنی؟

شونه ای باال انداختم و به فکر فرو رفتم،دروغ چرا از توجه و سماجتش خوشم
آمده بود با این فکر لبخند کمرنگی روی لبم نقش بست
با نگین قدم زنان از مدرسه بیرون رفتیم
دیشب به عرشیا زنگ نزدم،می خواستم ببینم به حرفش عمل می کنه یا نه!
منتظربودم ولی نمی خواستم خودش یا نگین بفهمن
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با آرامش کنار نگین قدم برمی داشتم که نگین با آرنجش به پهلوم ضربه زد و با
سرش به طرفی اشاره کرد محکم پهلوم رو گرفتم
چته کلیم رو از کار انداختیلبش رو گاز گرفت ک نخنده و دوباره به سمت را ستمون ا شاره کرد به سمتی
که اشاره کرده بود نگاه کردم و عرشیارو در حالی ک حسابی به خودش رسیده
بود درون پرادوی مشکی رنگی دیدم
از دیدن سر و وضعش ابروهام ناخواسته باال پرید
نگین در حالی که خیلی خودش رو کنترل میکرد ک نخنده گفت
چه تیپی هم زده براتاز این حرف نگین من هم خندم گرفت ولی به زور خودم رو کنترل کرد
بهش توجه نکن نمی خوای که تو مدرسه برامون حرف در بیارننگین هم به نشونه ی موافقت سرش رو تکون داد
عرشیاهم ک انگار متوجه موضوع شده بود چشمکی زد و رفت
نفس راحتی کشیدم و به راهمون ادامه دادیم...
ع صر توی اتاقم بودم که محمد و خانوادش به خونه ی ما اومدن،به طبقه پایین
رفتم ،مهرانه با دیدنم جلو دو ید
سالم عمه جونلبخند شیرینی روی صورتش بود،با مهربونی بغلش کردم و به سمت بقیه راه
افتادم
سالم خوشکل عمه،عمه چقد سنگین شدی هاِ
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خنده ی شیرینی کرد و با نازچتری هاش رو کنار زد
بزرگ شدم دیگه عمه جونبهش لبخند زدم وگذا شتمش پایین ،با ان سیه و مهران هم حال و احوال کردم و
به سمت محمد که روی مبل نشسته بود رفتم
دستم رو به سمت محمد دراز کردم و سالم کردم
سالم خان داداشدستم رو گرفت و فشار کوچیکی داد
سالم آبجی کوچیکه،خسته نباشی...خوبی؟مرسی داداش شما خوبی؟ممنون خوبم،چیکار میکنی با درسات؟لبخندی زدم
برای کنکور آماده میشممی خوای چی بخونی؟سرم رو باال گرفتم و محکم گفتم
می خوام نقاشی بخونممحمد با جدیت گفت
با حاج بابا چیکار میکنینمی خوام همه ی عمرم رو وق کاری کنم که بهش عالقه ندارممحمد لبخند مهربونی روی لبش نشست
باهاش صحبت میکنم،انشاالله حل میشهبا شنیدن این حرف دلگرم شدم
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ممنون داداشمحمد خوب بود و مهربون،انســ یه هم همینطور،کال خونواده ی خوشــبختی
داشتن
محمد و خانوادش شـــب برای شـــام پیش ما موندن و بعد از اون به خونه ی
خودشون رفتن
تو تخت خوابم دراز کشیده بودم و به صفحه ی گوشیم زل زده بودم.
شمارشو توی گوشیم ذخیره کرده بودم و دودل بودم که پیام بدم یا نه.
بالخره دل رو به دریا زدم و دستم روی صفحه گوشی به حرکت در آوردم
فکر نمیکردم از اون پسرایی باشین که میرن دم مدرسه دخترونه!بالفاصله بعد از تایید ارسال پیام جواب داد
دل که تنگ باشه ادم هرکاری میکنهاز سرعت عملش خندم گرفت و از پیامش قند تو دلم آب میشه...
با شیطنت جوابش رو دادم
تنگ کیه؟
-مگه دلتون ِ

میشه بیخیال این دوم شخص بشی؟نمیدونســتم چی جوابش رو بدم توی کشــمکش با خودم بودم که گوشــی تو
دستم لرزید

ُ
یعنی تو نمیدونی که دلم تنگ یه دختره بدعنقه؟-از کجا باید بدونم؟
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چند بار باید سرراهت سبز بشم که بفهمی ازت خوشم اومده؟یکم فکر کردم،واق عا نم یدونســتم چی جوابش رو بدم،من برخورد با جنس
مخال رو بلد نبودم
من شرایط دوستی با کسی رو ندارممنم ازت توقع زیادی ندارم ،بهم پیام میدیم گاهی هم همدیگرو می بینیمنمیدونم...چرا این شانس رو به جفتمون نمیدی؟می تونی امتحانش کنیبا گیجی جوابش رو دادم
باشه راجبش فک میکنم و خبرش رو بهت میدم شب بخیرشب بخیر خانوم گلگوش ـی رو کنارم گذاشــتم و به فکر فرو رفتم،آینده رابطم باعرش ـیا برام نامعلوم
بود،نمی دونستم تا چه حد میتونم توی این رابطه موفق باشم
شاید بهتر بود به قول عرشیا یه شانس به خودم می دادم ،شانسی برای عاشقی
و جوونی..
صــبح روز ب عد توی مدرســـه ان قدر ذهنم درگیر بود که هیچی از درس
نفهمیدم،توی راه جریان رو برای نگین تعری کردم
نگین با هیجان نگاهم کرد
حاال می خوای چیکار کنی؟نگاه عمیقی بهش انداختم
-نمی دونم به نظرت چه کاری درسته؟
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لبخندی زد
من نمی تونم راج به همچین چیزی اظ هار نظر کنم،خودت با ید تصــمیمبگیری
شونه هام رو باال انداختم
می خوام ریســک کنم،می دونم عاقالنه نیس ولی می خوام این بار ریســککنم
دلم کســی رو می خواســت که تنهاییام رو پر کنه،دلم محبت می خواســت و
عشق
نگین با شنیدن حرفم لبخند زد و با لحن شوخی گفت
نه بابا دختر حاجی شجاع شدی!با شــنیدن حرفش با حرص به ســمتش خیز برداشــتم با دیدن عکس العملم
شروع به دو یدن کرد
با رسیدن به سرکوچه شون ایستاد و با مسخرگی دستش رو تکون داد
بای بای ُمطی جونبا دیدن حرکتش به خنده افتادم
واقعا که خلی******************

عصر توی اتاقم مشغول درس خوندن بودم ک صدای پیام گوشیم رو شنیدم
برداشتمش و پیام رو باز کردم
 -دلم را بارها شسته ام
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ولی
تو
از دلم پاک نمیشوی..
با لبخند به صـفحه ی گوشـیم چشـم دوخته بودم ک دوباره توی دسـتم لرزید
وصدای پیام بلند شد
کی میخوای منو از این سرگردونی نجات بدی تانیا؟بعد از کمی مکث جوابش رو دادم
باشهمثل دیشب به سرعت جواب داد
چی باشهبه شیطنتش خندیدم و با شیطونی جواب دادم
کی گفته باشه؟خودت همین االن گفتی باشهآخرشم کلی ایموجی گریه گذاشته بود
به بچه بازیش خندیدم
می خوام این شانس رو بهت بدم!مطمئن باش پشیمون نمیشیامیدوار بودم پشیمون نشم،یک ضرب المثل قدیمی توی ذهنم اومد
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تب تند زود عرق میکنهبا خوش بینی سعی کردم افکار منفی رو خط بزنم
دو هفته از شروع ارتباط من و عر شیا می گذ شت توی این دوهفته چند باری
جلوی مدرسه دیده بودمش و بیشتر وقت ها به هم پیام می دادیم
بهش عادت کردم و تمام تنهاییم رو پر کرده
امروز قراره برای اولین بار باهم بریم بیرون
با وسواس لباس هام رو انتخاب میکنم،می خوام تو چشمش زیبا باشم
مانتوی ی شمی رنگ که بلندیش تا روی زانومه با شال م شکی ی شمی و شوار
جین مشــکی رنگی برمی دارم،اکثر ل باس هام رنگ های تیرس چون دختر
حاجی نباید لباس های جل بپوشــه! جلوی آینه می ایســتم و آرایش مالیمی
روی صورتم می ن شونم کی کوله ای م شکیم رو برمیدارم و و سایلم رو توش
میریزم گوشیم رو برمی دارم و پایین میرم کسی خونه نی ست که نیاز به توضیح
باشه...مامان به قرآن دوره رفته و حاج بابا در مغازه است
کفش های چرم مشــکیم رو پام می کنم و بیرون میرم،تاســرکوچه پیاده میرم و
بعد سوار تاکسی میشم
عرشیا خواست که دنبالم بیاد ولی من ریسک دیده شدن توی محل با یک پسر
رو قبول نکردم!
جلوی کافی شاپ محل قرارمون پیاده شدم،وارد شدم ،سرچرخوندم و دنبال
عرشیا گشتم،پسری به سمتم اومد
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ببخشید شما دنبال آقا عرشیا می گردید؟با تعجب نگاهش کردم
بلهگفتن هروقت اومدید بگم بریم طبقه ی باال
از پله ها باالرفتم
عرشیارو دیدم،برام سرتکون داد،بالبخند به سمتش رفتم
سالمصندلی عقب کشیدم و نشستم
سالم خانوم کوچولواخم نمایشی روی صورتم نشست
عرشیا به من نگو کوچولوخندید
هروقت دبیرستانو تموم کردی نمیگم کوچولو!ولی فعال کوچولو یی...باحالت قهر روم روازش گرفتم
خیلی بدجنسیدستش رو روی دستم که روی میز بود گذاشت
از تماس دست لرزی به بدنم نشست و شوک زده نگاهش کردم
متوجه شوکه شدنم شد ولی دستش رو برنداشت و مصمم نگاهم کرد
بعد از چند دقیقه به خودم اومدم گرگرفتم و دستم رو به آرومی از زیردستش در
آوردم
سعی کردم به خودم مسلط بشم
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اونم انگار فهمید و سعی کرد بحث رو عوض کنه
این باال خیلی دنج تره مگه نه؟به اطرافم نگاه کردم،برعکس پایین اینجا خیلی خلوت تر بود
به جز ما دختر وپسر دیگری سر یکی از میزها نشسته بودن
با لحنی معمولی گفتم
آره اینجا خیلی بهترهجو بینمون خیلی سنگین شده بود
سرم رو پایین انداخته بودم و با ناخن هام بازی میکردم با صداش آرومش سرم
رو بلند کردم
تانیاجعبه ی کوچکی جلو یم گذاشت
با تعجب نگاهش کردم
این چیه؟لبخند زد
یک هدیه برای عشقمباذوق برداشتم و بازش کردم
دستبند ظری و زیبایی داخلش بود برش داشتم
با چشم هایی ستاره بارون به عرشیا نگاه کردم
وای این خیلی قشنگهعرشیا لبخند دخترکشی زد
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قابل عشق من رو ندارهدستبند رو روی دستم انداختم
با احتیاط گفت
بده من قفلش رو ببندمبا تردید دستم رو جلو بردم
با کمترین تماس قفلش رو بست
نزدیک امتحانات ترم دوم و من ســخت مشــغول درس خوندنم تا کنکور هم
دوماه مونده و شرایط رو سخت تر کرده
مدارس تعطیله و توی فرجه امتحانات هستیم
عر شیا گاهی توی درس ها کمکم میکنه،زمان زیادی پای تلفن برام سوال هام
رو توضیح میده
بعد از قرار اون روزمون دو ســـه بار دی گه همدیگررو دیدیم و رابطمون خیلی
بهتر شده
طوری که اگه یک روز باهم در تماس نباشیم انگار چیزی رو گم کردم
امروز روز تعطیله و خونه ی ما شــلوغه،خواهر و برادرم به اینجا اومدن و بچه
هاشــون ســروصــدای زیادی راه انداختن آخرین صــفحه از فصــل پنج رو هم
میخونم و کتاب زیست رو بستم
به طبقه ی پایین رفتم و به جمع زنونه ی مامان انســ یه و مهد یه نگاه کردم و
لبخند زدم
به سمتشون رفتم و کنارشون نشستم
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مهدیه من رو در آغوش کشید و مهربانانه گفت
خسته نباشی خواهریتوی ظرفی برام میوه گذاشت و به دستم داد
بخور جون بگیریاز محبتش لبخندی روی لبم نشست
مرسی خواهرجونانسیه با لبخند بهم گفت
چیکار میکنی با درس ها؟حتما خیلی سخته سال آخریبهش لبخند زدم
آره سخت که هست،ولی چه میشه کرد!...موزم رو پو ست کندمو خوردم ،سنا با دو به سمت مهدیه اومد و از مهرانه گله
کرد
مامان ببین مهرانه با من بازی نمیکنهمهدیه باحوصله باهاش صحبت کرد
مهدیه مادر خوبیه،رضا ولی کپی حاج باباست!یک ادم افراطی!
مامان با ذوق گفت
میثم زنگ زده که همین روزا میاد مرخصــی،خیلی وقته بچه ام رو ندیدم،دلمبراش پر میکشه
از اومدن میثم خو شحال شدم و از لحن مامان ح سرت توی دلم ن ش ست،تا
حاال اینجوری راجع به من حرف زده؟گفته بچه ام؟
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سعی کردم مثل همیشه خودم رو به بیخیالی بزنم
سرم رو به میوه ها گرم کردم
با صدای انسیه سرم رو باال گرفتم
راستی مطهره،یکی از دوستام شاگرد میگیره،واسه آموزش نقاشیبا ذوق بهش نگاه کردم
از کی کالساش شروع میشه؟فکر میکنم از ماهه دیگه،اگه بخوای زمان دقیقش رو برات میپرسمآره ممنون میشم اگه بپرسیپس بعدا ازش میپرسم و بهت خبر میدمیکم دیگه کنارشــون نشــســتم و بعد به اتاقم برگشــتم تا برای امتحان فردا آماده
بشم
امتحان هارو یکی پس از دیگری با موفقیت تموم کردم
انس ـیه بهم زمان دقیق کالس های نقاش ـی رو گفت،دو جلســش قبل از کنکور
می افتاد و قرار شد که من بعد از کنکور برم
از دی شب عرشیا ا صرار میکرد که همدیگررو ببینیم،توی ایام امتحانات هم رو
ندیده بودیم
قرار شد چند خیابون پایین تر از خونمون بیاد دنبالم
سرکوچه سوار تاکسی شدم و به عرشیا پیام دادم
کجایی عز یزم؟بعد از یک دقیقه زنگ زد
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الوطون من؟
-الو سالم کجایی شی ِ

از لحن خوشحالش خندم گرفت

سالم من توی تاکسیم تو کجایی؟من جلوی کتابفروشی()...باشه من تا چند دقیقه دیگه میرسمبعد از چند دقیقه همون جایی که گفته بود پیاده شدم
ماشین اش رو چند قدم اونطرف تر دیدم
از توی ماشین برام *ب*و*س* فرستاد
از حرکتش خندم گرفت و آروم خندیدم
سوار ماشین شدم
سالم خوشکل منِ
با خنده جوابش رو دادم
سالم آقای شیطونقیافش رو مظلوم کرد و انگشت شصتش رو به انگشت اشارش چسبوند
دلم واست انقد شده بودمن هم قیافم رو مظلوم کردم و با ناز گفتم
منم دلم واست تنگ شده بود که...با خنده گفت
-ای جونم!قیافشو نگاه
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بهش لبخند زدم
حاال کجا میخای ببری من رو؟شیطون گفت
نظرت راجبه شهربازی چیه؟با خوشحالی گفتم
آخ جون اگه بدونی چند وقته نرفتمماشین رو به حرکت در آورد
خودم میبرم خانومم روبا محبت نگاهش کردم
***************

با دیوونه بازی های عرشیا به شهربازی رسیدیم
ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم
دستم رو گرفت ،تا اندازه ای به این تماس های گاه و بی گاه عادت کردم وسعی
کردم روزمون رو خراب نکنم
با ذوق به سمت چرخ و فلک رفتم
عرشیا با خنده گفت
برم بلیط بگیرم؟سرم رو تکون دادم
رفت و دوتا بلیط گرفت،باهم سوار شدیم
من از هیجان جیغ می کشیدم و اون باخنده نگاهم می کرد

wWw.Roman4u.iR

48

توی باالترین نقطه که متوق شـــدیم لحظه ای از ترس دســـت عرشــ یارو
گرفتم،دستم رو فشار داد
نترس خانوم کوچولو من اینجاماز حس داشتن پناه دلم گرم شد و بهش لبخند زدم
بعد از چرخ و فلک ســوار ترن شـــدیم و بعد از اون بق یه وســـا یل بازی ولی
هیچکدوم به اندازه ی اون چرخ و فلک بهم نچسبید
امروز قرار بود میثم به مرخ صی بیاد،مامان از خوشحالی سر از پا نمی شناخت
و دور خونه میگشت
میثم زنگ زد و گفت که تا نیم ساعت دیگه میرسه
حاج بابا زودتر اومده بود خونه و چشم انتظار پسرش بود
میثم خیلی براشون عز یز بود
بعد از چند دقی قه زنگ در رو زدن،از توی نمایشــگر آیفون میثم رو د یدم که
پشت در ایستاده
در رو باز کردم و رو به مامان گفتم
-می ِثم مامان

مامان با شوق به سمت در رفت و من هم پشت سرش رفتم
توی حیاط میثم رو توی بغلش گرفت و قربون صدقش رفت
جلو رفتم،مامان از بغلش بیرون اومد
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سالم داداش،خوش اومدیمیثم قدم جلو گذاشت ،من هم به سمتش رفتم و بغلش کردم
چطوری جغله؟از حرفش لبخند روی لبم نشست
خوبم تو چطوری؟خوبم...مامان بازوی میثم رو گرفت
بیا بریم تو مادر خسته ای،باباتم منتظرهمیثم ساکش رو برداشت و همراه مامان به داخل خونه رفت
من هم پشت سرشون رفتم
به ســمت حاج بابا رفت و دســتش رو *ب*و*س*ید حاج بابا با مهر نگاهش
کرد و در آغوشش کشید
چطوری پسر؟خوبم شما چطورین؟حاج بابا بالبخند نگاهش کرد
منم خوبم باباجان،برو اســتراحت کن بابا خســته ای،این همه وقت توی راهبودی
میثم به اتاقش رفت تا استراحت کنه،من هم به اتاقم رفتم
فردا ماه رمضون بود و میثم قرار بود۱۰روز بمونه
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من و م ی ثم راب طه خ ی لی گرمی نداشـــت یم و خ ی لی و قت ها باهم دعوا
میکردیم،میثم بی شتر اخالق هاش به حاج بابا رفته بود و شاید این باعث می شد
نتونیم باهم کنار بیایم،ولی به هرحال دلم براش تنگ شده بود
اونشب به خاطر اومدن میثم همه ی بچه ها خونه ی ما جمع بودن
روزسوم ماه رمضون بود،چهارروز بود که میثم اومده بود و تنشی بینمون بوجود
نیومده بود
تقریبا به جز ســحر و افطار هم رو نمی دیدیم،چون من تمام مدت توی اتاقم
مشغول درس خوندن بودم
ســرم رو از روی کتاب بلند کردم و گردنم رو ماســاژ دادم،تقریبا نزدیک افطار
بود
تصمیم گرفتم به عرشیا زنگ بزنم،از دیروز باهم حرف نزده بودیم
گوشیم رو از روی میز برداشتم و شمارش رو گرفتم،بعد از دوبوق جواب داد
چه عجب من شمارت رو روی گوشیم دیدم!بی توجه به لحن گله مندش گفتم
سالم عشقم خوبی؟کمی نرم تر شد
خوبم خانومی تو خوبی؟با لبخند گفتم
-منم خوبم،چه خبر؟چیکار میکنی؟
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هیچی خبری نیس!هیچی با چند تا از دوستام بیرونم...دم افطار بیرون چیکار میکنی؟با تعجب گفت
مگه ماه رمضونه؟متعجب تر گفتم
یعنی تو دور و بریات هیچ کس روزه نمیگیره که بدونی ماه رمضونه؟با لحنی معمولی گفت
نه خونواده ی من مذهبی نیستن دوستامم همینطور!من هیچ چیزی راجبه خونواده ی عر شیا نمیدون ستم!فقط میدون ستم که به جز
خودش یک خواهر داره...
بحث قبل رو ادامه ندادم و بی ربط به موضوع گفتم
بیرون چیکار میکنی با دوستات؟معمولی گفت
هیچی اومدیم یکم دور بزنیمدر همین حال در اتاق رو زدن و بالفاصله بعدش میثم وارد شد
کمی ترسیدم ولی سعی کردم عادی باشم
باشه نگین جان من برم کاری نداری؟عرشیا متعجب گفت
کسی اومده توی اتاقت؟میثم به طرفم اومد،با عجله گفتم
-نه گلم بای

wWw.Roman4u.iR

52

و قطع کردم
میثم چشماش رو ریز کرد و مشکوک پرسید
با کی صحبت میکردی؟سعی کردم عادی باشم از روی صندلی بلند شدم و گفتم
با نگین!کارم داشتی؟با قیافه ای که مشخص بود به درستی حرفم شک داره گفت
مامان گفت صدات کنم برای افطارتوی چشماش نگاه کردم و گفتم
خیلخب برو بیرون من هم االن میامسرش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت
نفس راحتی کشیدم و بعد از چند دقیقه از اتاق خارج شدم
در تمام طول افطار میثم به من م شکوک نگاه میکرد و من سعی میکردم عادی
باشم
تمام مدتی که میثم مرخصی بود سعی کردم عادی باشم و با عرشیا زیاد ارتباط
نداشته باشم تا آتو یی دستش ندم
باالخره مرخصی میثم تموم شد و برگشت،بعد از ده روز نفس راحتی کشیدم
با خیال راحت به اتاقم رفتم وبه عرشیا پیام دادم
سالم عشقم چطوری؟-سالم شیطونک من،خوبم تو خوبی خانومی؟
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به پشت خودم رو روی تخت انداختم
خوبم عشقم،چیکار میکنی؟هیچی،تازه از خواب بیدار شدم...داداش میرغضبت کجاس که جرات کردیبه من پیام بدی؟
داداشم حدود نیم ساعت پیش رفت!بعد از یک دقیقه از ارسال پیامم زنگ زد با لبخند جواب دادم
سالم عز یزمسالم خانوم ِی من،دلم واسه صدای قشنگت تنگ شده بودبا ناز گفتم

منم دلم تنگ شده بودای جــــونــم،خانومیم دلش تنگ شده...عصر بیا هم رو ببینیمبا شک گفتم
نمی دونم میتونم بیام یا نهبا جدیت گفت
تانیا خیلی وقته هم رو ندیدیم،یعنی این بود دلتنگیت؟باشه میامبا مالیمت گفت
اگه بدونی چقدر دلتنگت شدمدلم گرم شد از حرفش
منم دلم تنگ شده زیـــادبا شیطنت گفت
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عصر رفع دلتنگی میکنم هااز لحن شیطونش خندم گرفت
باشه عشقم بذار عصر که رسید همونجا فکرش رو می کنیمبا مهربونی گفت
چشم بــانو،هرچی خانومم بگهپس عصر میبینمت کاری نداری عشقم؟با شیطنت گفت
چرا اون خانوم خوشکله که اونجاست رو از طرف من *ب*و*س*ش کنبا جیغ گفتم
عرشـــیــابا خنده گفت
باشه،باشه خداحافظ
خندیدم
خداحافظبه طبقه پایین رفتم
مامان توی حیاط بود و به گل ها آب میداد
حیاط بزرگ و با صفایی داشتیم با کلی باغچه و گل...رفتم پیشش
ماماننگاهم کرد و لبخند زد
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جانم مادر؟خسته نباشیبهش لبخند زدم
سالمت باشیمنتظر نگاهم کرد
مامان من و نگین عصر می خوایم بریم چند تا کتاب بخریمباشه دخترمچون خیلی وقت بود بیرون نرفته بودم حساسیت نشون نداد
به اتاقم برگشتم و حاضرشدم
تیپ کرم قهوه ای زدم
مانتوی کرم رنگ با شال حریر به همون رنگ ،شلوار قهوه ای سوخته باکی و
کفش قهوه ای
مثل همیشــه آرایش مالیمی کردم و بیرون رفتم،مثل ســری قبل قرار بود چند
خیابون اونطرف تر دنبالم بیاد
سوار تاک سی شدم و تا خیابون مورد نظر رفتم،همزمان با تاک سی عر شیا هم
رسید
سوار ماشینش شدم،با لبخند نگاهش کردم
سالمبا شیطنت دماغم رو کشید
وروجک خودم،خوبی؟
سالمِ

از حرکتش جا خوردم ولی به روی خودم نیاوردم،دا شتم به این حرکاتش عادت

می کردم
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خوبم ولی انگار تو بهتریمگه میشه عشقم رو ببینم و بد باشم؟بعد نگاه شیفته ای به من انداخت
کجا بریم خانومی؟با لبخند گفتم
نمیدونم هرجا خودت دوست داریبریم کافی شاپ؟با چشمای گرد گفتم
ماه رمضونه عرشیا!با لحن مظلومی گفت
خب یادم رفت،چرا میزنیقیافش شبی ِه پسر بچه ها شده بود،با پررو یی گفتم

باشه این دفعه میبخشمتبا قیافه خبیثی نگاهم کرد
تو روزه داری؟سعی کردم عادی باشم
-آره

با شیطنت به برق ناخونم اشاره کرد
پس چرا قیافت شبیه آدمای روزه دار نیست؟از حرفش جا خوردم و سرخ شدم
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تب عاشقی
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فکر نمی کردم به این چیزها دقت کنه!
با دیدن قیافم بلند زد زیر خنده
زیر لب با حرص غریدم
زهرماربا شنیدن حرفم بلندتر خندید
با پی شنهاد من به پارک رفتیم،عرشیا تا رسیدن به پارک من رو دست انداخت و
خندید
توی پارک دست تو دست هم قدم میزدیم
عرشیا با شیطونی گفت
تانیا دستات چقد یخه بیا بریم بهت جگر بدم جون بگیریاز حرفش دوباره سرخ شدم
عرشیا دوباره شروع نکنآروم خندید و گفت
باشه عشقم لبو نشوباهم روی نیمکت نشستیم
چند روز تا کنکورت مونده تانیا؟کمتر از یک ماهبا شیطنت گفت
بعدش دیگه بهونه ای نداری،باید هرروز هم رو ببینیمبهش لبخند زدم
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منم از خدامه ،تو دعا کن اون چیزی که می خوام قبول بشمبا خنده گفت
من رو دیوونه کردی اگه قبول نشی اولین نفر خودم میکشمتبه حرفش خندیدم
با صدای همهمه از طرفی به اون طرف نگاه کردم
چند دختر و پسر به طرف خروجی پارک می دو یدند
با تعجب به عرشیا گفتم
چه خبره؟عرشیا از جاش بلند شد و به اون طرف نگاه کرد،با اضطراب گفت
گشت انگار!
ِ -

رنگ از روم پرید
با دیدن قیافم سعی کرد بهم دلداری بده
نترس تانیا هیچی نمیشــه،فقط از پارک برو بیرون وقتی رفتی بیرون بهم زنگبزن باشه؟
با تته پته گفتم
ب ب باشه..با نزدیک شدن مامور ها بهمون عرشیا گفت
بدو تانیا بدوبا وحشت شروع به دو یدن کردم
یکی از مامور ها به اون یکی گفت

تب عاشقی

تو دنبال اون بروبا سرعت دیوانه واری میدو یدم
از پله های پارک پایین رفتم و خودم رو توی خیابون انداختم
صدای جیغ ماشین ها توی سرم اکو میشد
پارک مرکز شهر بود
خودم رو توی یکی از پاساژ ها انداختم
پشت ستونی ایستادم و باوحشت به پشت سرم نگاه کردم
کسی نبود
نفس عمیقی کشیدم
پاهام میلرزید و روی پا بند نبودم
صدای زنگ گوشیم رو شنیدم
جواب دادم
صدای مضطرب عرشیا توی گوشم پیچید
چیشد تانیا؟خوبی؟نفس عمیقی کشیدم و لرزون گفتم
آره خوبم،هیچی در رفتمخیالش راحت شد
االن کجایی؟توی پاساژ()...باشه االن میامقطع کرد
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خیلی بدحال بودم
حتی فکر این که اگه من رو میگرفتن حاج بابا چه به سرم می اورد باعث می شد
از حال برم
دوباره گوشی توی دستم لرزید
بیا بیرونلرزون لرزون بیرون رفتم
حس میکردم تموم خون بدنم از بدنم خارج میشه
خودم رو توی ماشین عرشیا انداختم
عرشیا با دیدنم با ترس گفت
یا خدا!چی شدی تانیا؟با صدای منقطعی گفتم
هیچی فقط یکم ترس ـیدم،نگران نباش چیز یم نیســت و با بی حالی س ـرم روروی صندلی گذاشتم
عر شیا با ا سترس رانندگی میکرد و هرچند دقیقه بر می گ شت من رو نگاه می
کرد
آخر هم دلش طاقت نیاوورد و گوشه ای نگه داشت
دستم رو گرفت و با ترس گفت
چرا انقد یخی؟سعی کردم جوابش رو بدم،بی جون سرم رو بلند کردم

تب عاشقی

چیزی نیس حتما فشارم پایینهباشک گفت
می خوای بریم بیمارستان؟از فکر اینکه اونجاهم یکی بهمون گیر بده تنم لرزید
نه الزم نیستماشین رو به حرکت در آورد
پس بریم برات یه آبمیوه ای چیزی بخرمبا تکون دادن سرم موافقت کردم
چشمام رو بستم،سرگیجه داشتم
جلوی سوپری نگه داشت
رفت و با آبمیوه و کیک برگشت
کیک و باز کرد و نی آبمیوه رو زد و داد دستم
بخور یکم از این بی حالی در بیاییکم از آبمیوه خوردم
نگاهم به ساعت ماشین افتاد
هفتو پونزده دقیقه
آبمیوه تو گلوم پرید
در همون حال که سرفه میکردم گفتم
وای خدای ا دیر م ش دعرشیا با تعجب زد به پشتم
-خودت رو خفه نکنی،بخور آبمیوت رو میبرمت
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سرم رو تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم
حالم بد بود و از طرفی میترسیدم کسی من رو با عرشیا ببینه
منو یه خیابون نرسیده به خونمون پیاده کنبا جدیت گفت
لج نکن تانیا،حالت بده نمی تونی بریسعی کردم آروم باشم
اگه کسی مارو باهم ببینه چی؟نمی بینهسعی کردم خودم رو قانع کنم که کسی مارو نمی بینه با صدای ضعیفی گفتم
باشهبا جدیت گفت
بخور آبمیت رو با این حال نری خونهموافقت کردم
آبمیوه و کیک رو خوردم
دستم رو گرفت،دستاش گرم بود و حس خوبی بهم میداد
یکم گرمتر شدیبهش لبخند زدم
درد زیر دلم امونم رو بریده بود
یه کوچه پایینتر از خونمون ایستاد
سعی کردم به درد زیردلم بی توجه باشم،لبخند زدم

تب عاشقی

مرسی عز یزم،کاری نداری؟در جواب لبخندم لبخند زد
نه خانومیم برو،شب بهت زنگ میزنمباشه خداحافظاز ماشین پیاده شدم
براش دست تکون دادم وبه سمت خونه راه افتادم
توی راه هرچی سوره و آیه و دعا بلد بودم خوندم که حاج بابا نرسیده باشه
کلید رو انداختم وارد شدم
دم در ورودی کفش های حاجبابا نبود
نفس راحتی کشیدم
وارد خونه شدم
مامان با دیدنم به پشت دستش زد
وای!مطهره چت شده مادر؟چرا انقد دیر اومدی؟بهش لبخند زدم
چیزی نیس مامان فشارم افتادهبا نگرانی به آشپزخونه رفت و با لیوان آب قندی برگشت
بگیر بخور،اگه رنگت رو ببینی!به نگرانیش لبخند زدم،آب قند رو سرکشیدم و به سمت پله ها رفتم
من برم یکم استراحت کنمبه اتاقم رفتم و بدون تعو یض لباس روی تخت دراز کشیدم
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با هراس از خواب بیدار شدم،به ساعت نگاه کردم ۶صبح بود
امروز روز کنکور بود وتا صبح از استرس خواب و بیدار بودم
نیم ساعت دیگه توی تختم غلط زدم
راس ساعت شش و نیم بلند شدم
دست و صورتم رو شستم و حاضر شدم
قرار بود ساعت هفت عرفان و عرشیا دنبال من و نگین بیان
ساعت یک ربع به هفت بود،مقنعم رو سرم کردم
مداد و پاک کن و کارت ورود به جلسم رو برداشتم و پایین رفتم
مامان بیدار بود،با دیدنم به سمتم اومد
همه ی وسایلت رو برداشتی مطهره؟آره برداشتمنگران گفت
با چی میری مادر؟نگین میاد دنبالم مامانقرآن رو برداشت و جلوی در ایستاد
بیا برو دیرت نشه دخترمبهش لبخند زدم و از زیر قرآن رد شدم
بغلش کردم و *ب*و*س*یدمش
دعا کن موفق بشم-انشالله دخترم انشالله
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تب عاشقی
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خداحافظبه سالمتاز خونه خارج شدم و به سرکوچه رفتم
بعد از پنج دقیقه انتظار پرادوی عرشیارو دیدم
سوار شدم و کنار نگین نشستم
سالم بچه هاهمه جوابم رو دادن
عرفان به سمتم برگشت
سالم تانیا خانوم ضدحال،احوال شما؟از حرفش خندم گرفت
خوبم شما خوبی؟عرشیا از توی آینه بهم چشمک زد
نزد یک به یک ماه بود ند یده بودمش،از اون روز که رفته بودیم پارک دی گه از
ترس باهاش بیرون نرفته بودم
نگین دستام رو گرفت
وای تانی من خیلی استرس دارمبا کالفگی گفتم
تورو خدا استرست رو به من منتقل نکننگین قیافش رو مظلوم کرد و ُبغ کرده گفت
باشهتا آخر مسیر از شیشه به بیرون نگاه میکردم
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با رسیدن به محل کنکور نگین و عرفان پیاده شدن
عرشیا به طرفم برگشت
خوبی خانومم؟دلم برات تنگ شده بودلبخندی بهش زدم
خوبم تو خوبی؟منم دلم برات تنگ شده بوددستام رو گرفت
منم خوبم خوشکلم،باز که دستات یخهبا کالفگی گفتم
استرس دارمآروم باش عز یزم انشالله موفق میشیبهش لبخند زدم
مرسی عشقم،برم که دیر نشهاز ماشین پیاده شدم
دست نگین رو گرفتم
نگین بریم دیر نشهبه ساعت نگاه کردم
-هفتونی ِم بدو بریم

با عرفان و عرشیا خداحافظی کردیم و با عجله به سمت حوزه راه افتادیم

سرم رو از روی برگه بلند کردم،گردنم درد گرفته بود

66
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نگاه دیگه ای به برگه هام انداختم
وسایلم رو برداشتم و پاسخنامه رو تحو یل دادم
از سالن خارج شدم و به محوطه رفتم
چشم چرخوندم و دنبال نگین گشتم
روی یک نیمکت نشسته بود،براش دست تکون دادم و به سمتش رفتم
چیکار کردی؟با بیخیالی شونه باال انداخت
بد نبود خوب بود!تو چی؟کنارش نشستم
تقریبا خوب بودبه اطراف نگاهی انداختم
کی میان دنبالمون؟با حواس پرتی گفت
کیا؟محکم زدم پشت سرش
عرشیا و عرفاندستش و گذاشت پشت سرش و غرغر کرد
عوضی چقد دستت سنگینه!االنا میاناز جام بلند شدم
پس پاشو بریم دم در شاید اومدناز جاش بلند شد و همراهم اومد
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اون طرف خیابون ماشین عرشیارو دیدم
به اونطرف خیابون رفتیم و سوار شدیم
عرشیا و عرفان به سمتمون برگشتن
عرفان با هیجان روبهمون گفت
چطور بود؟نگین معمولی گفت
بد نبودواسه منم تقریباخوب بودعرشیا با لبخند مهربونی گفت
خانومم خسته نباشیبهش لبخند زدم
سالمت باشی عشقمعرفان گفت
نظرتون راجبه بستنی چیه؟هممون موافقتمون رو اعالم کردیم
*********

توی کافی شاپ ن ش ستیم مثل سری قبل من روبروی عر شیا و نگین رو بروی
عرفان نشستیم
گارسون منو رو به دستمون داد

تب عاشقی

بدون نگاه کردن بهش بستنی شکالتی سفارش دادم
عرشیا با لبخند گفت
بستنی شکالتی خیلی دوست داری؟با ناز سرم رو تکون دادم
با شیطنت گفت
من رو بیشتر دوس داری یا بستنی شکالتی رو؟از حرفش خندم گرفت
ای حسودبا لحن التی ای گفت
ضعیفه نبینم به جز من چیزی رو دوس داشته باشینگین که حرفش رو شنیده بود زد زیر خنده
وای چقد بهت میاد الت باشی عرشیا!و دوباره غش غش خندید
با لحن شوخی گفتم
به عشق من توهین نکن هانگین با مظلومیت گفت
من کی توهین کردم؟عرفان به دفاع از نگین با صدای زیری گفت
دختر من رو دعوا میکنی
پسر تو الته دوست ِ
دوست ِبا شنیدن صداش هممون زدیم زیر خنده

69

wWw.Roman4u.iR

70

سه روز از کنکور گذشته بود
امروز می خواستم به کالس نقاشی برم
قرار بود مامان هرروز ماشـینش رو بهم بده تا برای رفت و آمد مشــکل نداشـته
باشم
حاضر شدم و وسایل نقاشی که دیروز خریده بودم رو برداشتم
به حیاط رفتم و وسایل رو توی صندلی عقب گذاشتم
پ شت فرمون ن ش ستم و با ریموت در حیاط رو باز کردم و به طرف آدرس مورد
نظرم روندم
آدرسش از خونمون زیاد دور نبود ولی وجود وسایل رفت و آمد رو سخت می
کرد
بعد از پنج دقیقه رانندگی رسیدم
ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم
خونه آپارتمانی بود،زنگ طبقه هشتوم رو زدم
صدای ظری و زیبایی جواب داد
بفرماییدببخشید منزل خانم رادمهر؟بله عز یزم بیا باالبالفاصله بعد از تموم شدن حرفش در رو باز کرد
درو هول دادم و وارد شدم
به طرف آسانسور رفتم و کلیدش رو زدم بعد از چند ثانیه انتظار درش باز شد

تب عاشقی
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سوار شدم وکلید طبقه هشت رو فشار دادم
با رسیدن به طبقه مورد نظرم از آسانسور خارج شدم
به طرف واحد هشت رفتم و زنگش رو زدم
خانمی سی و چهار پنج ساله و زیبا
با لبخند سالم کردم و دستم رو به سمتش دراز کردم
سالم من مطهره هستمبا خوشرو یی و لبخند جوابم رو داد
 سالم عز یزم خوش اومدی،پس مطهره جون شمایی انسیه خیلی تعریفت رومی کرد،منم رو یام عز یزم
بعد دستش رو پشتم گذاشت و من رو به داخل راهنمایی کرد
بیا تو عز یزمطراحی داخلی خونش خیلی زیبا بود و مشخص بود که زن باسلیقه ایه
من رو به سمت اتاقی راهنمایی کرد که گو یا کارگاه نقاشیش بود
وارد اتاق شــدم،دوتا دختر دیگه هم توی اتاق بودن رو یا جون من رو بهشــون
معرفی کرد
بچه ها ایشون مطهره هستند و از امروز به جمع ما اضافه میشنبعد از اون به دختر هااشاره کرد
آزیتا و ریحانهبا جفتشون دست دادم و اظهار خوشنودی کردم
-خب بچه ها برای امروز کافیه،خسته نباشید
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به رو یاجون لبخند زدم ومشغول جمع کردن وسایلم شدم
ریحانه با لبخند نگاهم کرد
خسته نباشیبهش لبخند زدم
سالمت باشیریحانه۱۶سالش بود و ظاهری ساده و دخترانه داشت
به آزیتا نگاه کردم
صورت نقا شی شده
آزیتا هم سن من بود موهای رنگ کرده اش طالیی بود و
ِ
اش،برای دختری به سن او کمی زیاد به نظر میرسید

سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد
بهش لبخند زدم
وسایلم رو برداشتم و از همه خداحافظی کردم
خداخافظ رو یا جون،خداحافظ بچه هارو یا جون برای بدرقم تا دم در همراهیم کرد
ماشین رو برداشتم و از پارک خارج شدم
گوشیم زنگ خورد،عرشیا بود
برداشــتمش تا جواب بدم که با صــدای بوق ماشــین روبرو یی به خودم اومدم
سرم رو بلند کردم و با تعجب به ماشین روبرو ییم نگاه کردم
راننده ی ماشین پیاده شد
گوشی رو گذاشتم و از ماشین پیاده شدم
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وای چیشد؟پسر با تاس نگاهم کرد
حواستون کجاست خانم؟سعی کردم خودم رو به موش مردگی بزنم
وای ببخشید من حواسم یه لحظه پرت شدبا مظلومیت نگاهش کردم و گفتم
حاال مگه چی شده؟پسر با ناله گفت
چیشده؟سپر ماشینم رو خراب کردید
جلو رفتم و نگاه کردم
چیزی نشده بود که!فقط یکم رنگ سپر ماشینش ریخته بود که به خاطر مشکی
بودن رنگ ماشین زیادی توی چشم بود
ماشینش آزرا بود و مشخص بود که عاشق ماشینشه
با ناراحتی گفتم
چیزی نشده که من هرچی بشه خسارتش رو پرداخت میکنماز داخل ماشین گواهینامم رو برداشتم و به طرفش گرفتم
این گواهینامم شما شمارتون رو به من بدید من شب باهاتون تماس میگیرمهرچقد خرجش شد تقدیمتون میکنم
اخم هاش رو توی هم کشید و گفت
الزم نیس خانوم فقط حواستون رو جمع کنیدو داخل ماشینش نشست و رفت جلوی ساختمون رو یا جون ایستاد
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با بیخیالی شونه هام رو باال انداختم و به ماشین خودم نگاه کردم
خو شبختانه ما شین من چیز یش ن شده بود فقط یکم از رنگ ما شین اون پ سر
روش مونده بود
سوار ماشینم شدم و به سمت خونه روندم
ماشین رو توی حیاط پارک کردم و با عرشیا تماس گرفتم
بعد از سه بوق صداش توی گوشم پیچید
الوسالم عشق من خوبی؟خوبم.چرا زنگ زدم جواب ندادی؟نمی خواستم فکر کنه دست و پا چلفتیم
کالس نقاشی بودم عز یزم،کارم داشتی مگه؟مگه حتما باید کار داشته باشم که زنگ بزنم به خانمم؟با دلخوری گفتم
نمیدونم!چند روزیه سایت سنگین شده،زنگ نمیزنیبا لحنی دلجو یانه گفت
خانمم ازم دلخور شده؟ببخشید خانمم سرم شلوغ بود یکمباشه این بارم میبخشمتخندید
باشه وروجک باشه،نوبت منم میشهبا خنده گفتم
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من باید برم خونه کاری نداری؟مگه کجایی؟تو ماشینمباشه برو خانمیم بایبای عشقمگوشی رو قطع کردم،وسایلم رو برداشتم و وارد خونه شدم
یک ماه بود که به کالس نقاشی میرفتم
توی این یک ماه با ریحانه یکم صــمیمی تر شــده بودم ولی آزیتا عالقه ای به
برقراری ارتباط بامن ندا شت و برعکس سعی میکرد با ریحانه خیلی صمیمی
بشه
چند روز بعد از ت صادف متوجه شدم پ سری که اونروز باهاش ت صادف کردم
داداش ریحانس که دنبال ریحانه می اومده
اسمش رادو ین و پسر خوش قیافه ایه
ِ
جالب این که آزیتا از اون خو شش اومده و هرک سی از طرز نگاهش میتون ست
این رو بفهمه
از روز کنکور به بعد عرشــیارو ندیده بودم،محدودیت هام زیاد بود و از طرفی
هم ترســی که اون روز توی پارک به جونم افتاده بود نمیذاشــت بیرون باهاش
قرار بذارم
میترسیدم این بار شانس نیارم و گشت مارو بگیره
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عرشیا با شنیدن حرف هام گفت که با چند نفر از دو ستاش خونه مجردی داره
و میتونیم اونجا هم رو ببینیم
چیزی که من بار اول که شنیدم سخت مخالفت کردم
ولی بعد از چند وقت که دلتنگی امونم رو برید کم کم در مقابلش کوتاه اومدم
وتصمیم گرفتم که بهش اعتماد کنم
به بهونه ی دیدن نگین از خونه بیرون زدم
مامان دیگه به رانندگیم اعتماد کرده بود و به جز کالس نقا شی وقت های دیگه
هم ماشینش رو بهم میداد
توی ماشین نشستم و به عرشیا پیام دادم
آمادگی پذیرایی از مهمون رو داری؟چند وقت پیش آدرس رو برام فرســتاده بود و گفته بود هروقت تونســتی بهم
اعتماد کنی بهم خبر بده
بعد از چند دقیقه جواب داد
مگه تو مهمونی؟خانم من خونه آقاش مهمونه؟با دیدن پیامش لبخند زدم
من بخاطر این عشق خیلی هنجارشکنی کرده بودم،این هم روش
با لبخند پام رو روی گاز گذاشتم و به طرف عشقم روندم
جلوی در خونش وایستادم و دستم رو روی زنگ گذاشتم
سرراهم بسته ی شکالتی خریده بودم
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بار اول بود که میخواستم به خونش برم و درست نبود که دست خالی برم
البته خودم هم دلم شکالت میخواست!
خونش یه سو ییت کوچک توی یک آپارتمان بود
با تاخیر دررو باز کرد
لبخند روی لبش بود
سالم کردم و بسته شکالت رو جلوش گرفتم
سالم وروجک من،چرا زحمت کشیدی خانمی؟از جلوی در کنار رفت،رفتم تو و شیطون گفتم
زحمت چیه واسه خودم خریدمزد زیر خنده و گفت
نمی گفتی هم خودم فهمیدم که واسه خودته شیطونبا کنجکاوی به اطرافم نگاه کردم
خونه ی جمع و جوری بود،دوخوابه بود و آشپزخونه ی کوچکی داشت
با وجود اینکه سعی کرده بود اطراف رو مرتب کنه ولی کامال م شخص بود که
مجرد شلختس!
خونه متعلق به چند تا جوون
ِ

من رو به سمت کاناپه راهنمایی کرد و خودش به سمت آشپزخونه رفت
چی میخوری برات بیارم عشقم؟با شیطنت گفتم
یعنی هرچی من بخوام داری؟اگه نداشته باشمم مگه جرات دارم بگم ندارم؟میرم برات میخرم دیگه!از لحنه درموندش خندم گرفت
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هرچی داری همون رو بیاربعد از چند دقیقه با یه سینی حاوی دولیوان شکالت داغ برگشت
لیوانم رو برداشتم و با لذت بو کشیدم
کنارم نشست و دستش رو دور شونم انداخت
یکم معذب شدم و خودم رو منقبض کردم
متوجه شد و دستش رو برداشت
نمیخوای مانتو و شالت رو در بیاری؟با اینکه معذب میشدم ولی نمی خواستم به نظرش دختر عقب افتاده ای بیام
شال قرمزم رو برداشتم و مانتوی مشکیم رو در آوردم
بلوز آستین بلندی پوشیده بودم
خدارو شکر عقلم رسیده بود و زیر مانتوم ِ
لباس هام رو روی دسته کاناپه گذاشتم و نشستم

به موهای مشکی فرم که دم اسبی باالی سرم بسته بودم نگاه کرد
میشه موهاتو باز کنی؟موهام رو باز کردم،آزادانه دورم ریختن،بلندیشون تا کمرم بود
دستی به موهام کشید و با شیفتگی نگاهم کرد
خانم من چه موهای خوشکلی داشته و من خبر نداشتماز خجالت سرم رو پایین انداختم
پسر نامحرمی بود ک من رو سرلخت میدید
عرشیا اولین ِ

من بیشتر اولین هام با عرشیا بود

دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو بلند کرد
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با شیطنت نگاهم کرد و گفت
عرشیا به فدای شرم و حیات،من چیکار کنم که میمیرم برات؟ریزریز خندیدم و گفتم
شاعر شدی هابا خنده گفت
با دیدن زل یار شاعر شدماین بار از حرفش زدم زیر خنده
بهم نزدیک تر شد و دستم رو گرفت
چقد خانمم خوشکل میخنده،واسه کسی جز من نباید بخندهاز حرفش ته دلم تکون خورد
چقد دوست داشتم حسه مالکیت توی حرفش رو
با نگاه توی چشمام حسه خوبم رو فهمید بهم نزدیکتر شد و سرش رو نزدیک
آورد
از حرکتش کمی جا خوردم
به نرمی لب هاش رو روی لب هام گذاشت و من رو عمیق *ب*و*س*ید
همراهیش نکردم ولی خودم رو عقب نکشیدم
سرش رو کنار کشید و من باخجالت سرم رو پایین انداختم
گونه هام سرخ شده بود و از گرما داشتم آتیش میگرفتم
با دستپاچگی از جام بلند شدم
امممم...من برم دیگهبا هول از جاش بلند شد
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کجا میخوای بری؟چشــم هام گریزون بود از چشــم هاش،ن گاهم رو به ل باســ هام دوختم و
برداشتمشون
برم خونه دیر میشه مامانم نگران میشههیجان زده بودم و کمی ترسیده بودم،میترسیدم کار به جاهای باریک بکشه
لباس هام رو پوشیدم
عرشیا با ناراحتی نگاهم کرد ولی اصرار بیشتری برای موندنم نکرد
ازش خداحافظی کردم و از خونش خارج شدم
توی ماشین که نشستم با بهت دستم رو روی لبم گذاشتم
هنوز باورم نمیشد انقد غیرمنتظره من رو *ب*و*س*یده باشه
سه روز از روزی که به خونه ی عرشیا رفتم میگذره
فردای اونروز عرشــ یا بهم پ یام داد و گ فت ازم م عذرت میخواد ا گه با عث
ناراحتیم شده
ولی من ناراحت نبودم فقط گیج بودم،دلم میخواســت بدونم عرشــیا واقعا منو
دوست داره یا نه و قصدش از این رابطه چیه
دلم نمی خواست اسباب بازیی باشم که باهاش بازی بشه
توی این چند روز رابطه ی ما معلق بود بین زمین و آسمون
من با خودم کلنجار میرفتم که چجوری ازش ســوالم رو بپرســم که با خودش
نگه میخواد با یک *ب*و*س*ه خودش رو به من بند کنه
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سرکالس نقاشی بودم
سرم توی کاغذ بود و در حاله طراحی ولی حواسم جای دیگه بود و فکرم درگی ِر
رابطم
رو یاجون چند بار سراغم اومد و ازم سوال هایی پر سید و من با بی حوا سی با
بله و نه جواب دادم
توی عالم خودم بودم که آزیتا با سوالش حواسم رو به خودش جمع کرد
رو یا جون به نظر شما عشق چجوریه؟رو یا جون با خنده نگاهش کرد
ای شیطون نکنه عاشق شدیآزیتا با دست پاچگی گفت
نه فقط میخوا ستم ببینم عشق از نظر شما چجوریه؟از کجا باید بفهمی یکیواقعا عاشقته یا نه؟
انگار آزیتا هم مثل من درگیر عشق بود!
رو یا جون که از دست پاچگی آزیتا پی به همه چیز برده بود گفت
یه جایی خوندم که؛عشق اون چیز یه ک تورو به عرش برسونه نه که به زمینتبزنه،ع شق اونیه که *ب*و*س*ش از روی حمایت روی پی شونیت ب شینه نه از
روی هوس روی لبت...
حس بدی توی دلم پیچید،یعنی حس عرشیا به
با شنیدن این حرف رو یا جون ِ

من هوس بود؟

رو یا جون با لبخند از جاش بلند شد و گفت
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خب بچه ها حاال که بحث به عشــق و عاشــقی کشـید نظرتون چیه هرکسـیدیدگاهش رو راجبه عشــق روی کاغذ ب یاره و طراحی کنه،میخوام عشــق رو
بکشید و بگید به نظرتون چه شکلیه
برگه ی قبلی رو برداشتم وبا سرگردونی به برگه ی سفید زیر دستم خیره شدم
همه ی معادالتم راجبه عشق بهم ریخته و هیچ تصو یر شفافی توی ذهنم نبود
تموم فکر و ذکرم روی طرحی بود که می خواستم بزنم
ب عد از کلی کلن جار رفتن با خودم پدری رو کشــ یدم که دختر کوچکش رو
بغلش گرفته و اون رو از بدی های اطرافش حفظ میکنه
با حسرت به نقاشی چشم دوختم
همیشه دلم حمایت پدرانه میخواست
دلم میخواست خودم رو برای بابام لوس کنم
با صدای رو یا جون چشم هام رو از طرح روبروم گرفتم
با لبخند گفت
بده ببینم طرحت روانگار حسرت توی چشم هام رو دیده بود
با دلسوزی نگاهم کرد
چه طرحه قشنگی،اولین عشق هردختری پدرشهسعی کردم کمبود ها و حسرتم رو پنهون کنم
لبخندی روی لبم نشوندم
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بله همینطورهرو یا جون با لبخند طرح رو بهم برگردوند و به سمت طرح ریحانه رفت
صدای لرزش گوشیم خبر از اومدن پیام میداد
گوشی رو برداشتم و پیام رو باز کردم
سالم خانم نامرد!چند وقته یک زنگم نزدی؟خیلی بی معرفتینگین بود.از روزی که زنگ زد و خبرقبولیم توی کنکور رو داد بهش زنگ نزده
بودم
به ساعت نگاه کردم،تقریبا آخرهای کالس بود
گذاشتم بعد کالس بهش زنگ بزنم
وسایلم رو برداشتم و با همه خداحافظی کردم
توی ماشین به نگین زنگ زدم
انگار منتظر بود چون با اولین بوق جواب داد
هیچی نگو نمیخوام صدات رو بشنوماز لحن عصبیش خندم گرفت
ِ
نگینــی،دلت میاد؟با حرص بهم توپید
آره که دلم میاد چجوری تو دلت میاد سال تا سال خبر نمیگیری از من؟حق با اون بود،انقدر درگیر عرشیا بودم که نگین رو فراموش کرده بودم
با لحن دلجو یانه ای گفتم
باشه حق باتوئه،ببخش بخدا خیلی فکرم درگیر بودبا کنجکاوی گفت
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درگیر چی؟از کنجکاو یش لبخند روی لبم نشست
فردا میام پیشت برات تعری میکنم خوبه؟با ذوق گفت
راس میگی؟آره میامآخ جون...پس من منتظرتم فردا صبح هااز عجلش خندم گرفت
وقتش روهم مشخص کرد!
باشه،فعال کار نداری؟نه منتظرتم بایباینگین با چشم های گرد شده به من زل زده بود
از عکس العملش خندم گرفت
با صدای آرومی گفت
واقعا عرشیا تورو *ب*و*س*ید؟آره!با حرص گفت
-تو چرا رفتی خونش؟
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خودم رو مظلوم جلوه دادم
نگین تورو خدا این حرفارو ولش کن،من چیکار کنم؟با گیجی نگاهم کرد
چی رو چیکار کنی؟با حرص گفتم
رابطم با عرشیارو! به نظر منم با ید تکلی رابطتون رو روشــن کنی،به نظر میرســـه منظور اونچیزی بیشتر از یک دوستیه سادست
با درموندگی گفتم
آره،ولی بهش چی بگم؟نگین من دوسش دارم و بهش وابستماین بار نگین حرصی شد
تورو خدا ادای این دخترای آو یزون رو در ن یار!خیلی منطقی بهش بگو آی ندهی رابطتون چیه؟
میترسیدم از جواب عرشیا،عرشیا تا بحال حرفی از آینده به من نزده بود
کالفه سرم رو توی دست هام گرفتم
نگین با ناراحتی کنارم نشست
تانیا اینطوری برای خودت بهتره،باید بدونی چقدر به رابطتون بها بدیبه نگین نگاه کردم
میدونم ولی عشق که منطق سرش نمیشهباید منطقی باشی وگرنه ضربش رو میخوریبه فکر فرو رفتم،حق با نگین بود باید منطقی فکر میکردم
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تو ِی یک تصمیم ناگهانی گوشی رو برداشتم و به عرشیا پیام دادم

ســالم عصــر می خوام ببینمت همون کافی شــاپی که اولین بار همدیگررودیدیم
بعد از چند دقیقه جوابش اومد
باشه عصر ساعت پنج میبینمتمی خواستم آینده ی رابطمون رو بدونم
با نگارجون و نگین خداحافظی کردم و به خونه برگشتم
از توی خونه سروصدای بچه ها می اومد
وارد خونه شدم،محمد و خونوادش اینجا بودن
مهران و مهرانه جلو اومدن و سالم کردن
جوابشون رو دادم،مهرانه رو *ب*و*س*یدم و با مهران دست دادم
به سمت بقیه رفتم و سالم کردم
با محمد و انسیه دست دادم
حاج بابا باهام حرف نمیزد
از روزی که فهم یده بود کنکور تجربی روخراب کردم و برعکس کنکور هنررو
عالی زدم و نقاشی تهران قبول شدم باهام حرف نمیزد
به مامان گفته بود به گوشم برسونه که فکر دانشگاه رفتن رو از سرم بیرون کنم
دلم به قول محمد قرص بود که گفته بود هوام رو داره و میدونســتم بابا حرفش
رو قبول داره
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رفتم باال لباس هام رو عوض کردم و پیش بقیه برگشتم
روی مبل کنار مامان نشستم
انسیه با خوشرو یی بهم تبریک گفت و من با لبخند جوابش رو دادم
با مهربونی گفت
رو یا خیلی ازت تعری می کرد،می گفت خیلی اســتعداد داری و زود یادمیگیری
لبخند روی لبم بیشتر شد
رو یاجون به من لط دارهبا خنده گفت
دستت درد نکنه من رو جلوی دوستم سربلند کردیبا کنایه گفتم
وقتی به چیزی عالقه داشته باشی توش موفق میشیحاج بابا نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره مشغول صحبت با محمد شد
حس کردم موضوع صحبتشون منم
تا وقت ناهارموضوع بحثمون راجع به نقاشی ودانشگاه بود
نگین رتبه خیلی خوبی آورده بود و معماری دانشــگاه تهران رو انتخاب کرده
بود،هرچند هنوز نتایج انتخاب رشته کنکور ریاضی نیومده بود
منم انقدر خراب کرده بودم که اصال مجاز به انتخاب رشته نشدم
میز ناهار رو با مامان و انسیه چیدیم و بقیه رو برای صرف ناهار صدازدیم
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بعد از ناهار محمد بهم اشــاره کرد که دنبالش برم وخودش به ســمت حیاط
رفت،منم دنبالش رفتم
به سمت تاب سفید اونطرف حیاط رفت و روش نشست
به کنارش اشاره کرد و گفت
بیا بشین آبجی کوچیکهکنارش نشستم
یادش بخیر بچه که بودی روی این تاب توی بغل من مین ش ستی و باهم تابمیخوردیم
بهش لبخند زدم
با لبخند گفت
سرلجبازی با اون کنکور تجربی رو
حاج بابا خیلی ناراضی بود ازت،میگفت ِخراب کردی

با جبهه گیری گفتم
لجبازی نبود،فقط می خواستم هیچ راهی نباشه بجز راهی که من می خوامبه مصمم بودنم لبخند زد
مهدیه هیچ وقت جسارت تورو واسه رسیدن به چیزایی که میخواست نداشت شاید بخاطر همین حاج بابا عادت کرده به حرف شنوی!من می خوام خودمتصمیم بگیرم،درست و غلطشم پای خودم
نفس عمیقی کشید
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با کلی ا صرار حاج بابا رو را ضی کردم که بذاره ام سال بری دان شگاه،حاج بابا
معتقده که سرخود و چشم سفید میشی!
ابروهام از تعجب باال پرید
چرا سرخود و چشم سفید؟چون میگه وقتی بخاطر رس ـیدن به خواســتت کنکور رو خراب میکنی واســهرسیدن به چیزای بزرگتر کارای بزرگتر میکنی
ترجیح میدم چیزی نگم و سکوت کنم
ولی من بهت اعتماد دارم مطهره،وقتی باهم روی این تاب می ن ش ستیم تو بهمن اعتماد می کردی که نمی ذارم بیوفتی،این بار من بهت اعتماد می کنم و
می خوام که روسفیدم کنی
از حرف هاش حسه خوبی به دلم سرازیر شد
بهش لبخند زدم و با لحن محکمی گفتم
روسیاهت نمی کنم داداشاز جاش بلند شد و به تبع از اون من هم بلند شدم
به سمتم اومد و پیشونیم رو *ب*و*س*ید
چشم هام رو بستم و دلم لبریز از خوشی شد،دستش رو پشتم گذاشت و من
رو به سمت خونه هدایت کرد
باهم وارد خونه شــدیم انســیه بهمون لبخند زد،مامان ظرف میوه رو روی میز
گذاشت ونشست
خواهر برادر باهم خلوت کرده بودید!به سمتش رفتم و کنارش نشستم
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مگه بده مامان خانوم؟با لبخند گفت
نه چرا بد باشه مادربعد از حدود یک ساعت محمد عزم رفتن کرد و انسیه و بچه ها حاضر شدن و
به خونشون برگشتن،با کمک مامان ظرف هارو شستیم و خونه رو مرتب کردیم
به اتاقم برگشتم و روی تختم دراز کشیدم،گوشی رو برداشتم و به صفحش زل
زدم
دلم برای عرشیا تنگ شده بود،توی این مدت خیلی بهش وابسته شده بودم
دلتنگی همه ی وجودم رو گرفت،توی این چند روز ارتباطمون باهم خیلی کم
شده بود و این من رو اذیت می کرد
جای خالیش رو حس می کردم و عذابم می داد
تا ساعت ها م شغول کلنجار رفتن با خودم بودم که چه حرف هایی به عر شیا
بزنم
ساعت پنج از روی تخت بلند شدم
به طرف کمد لباسم رفتم
مانتوی آبی نفتی با جین آبی روشن و شال آبی روشنم رو برداشتم
مانتو و شلوار رو پوشیدم و جلوی آینه رفتم
آرایش مالیمم که شامل رژ و رژگونه و ریمل بود رو انجام دادم و شالم رو سرم
کردم
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دستبندی که عرشیا توی قرار اولمون بهم کادو داده بود رو به دستم بستم
کی سورمه ایم رو برداشتم و پایین رفتم
سوئیچ ماشین مامان رو برداشتم
و از خونه خارج شدم
**************

در کافی شاپ رو باز کردم و وارد شدم
ِ

طبقه پایین مثل سری قبل شلوغ بود،چشم چرخوندم و دنبال عرشیا گشتم
پیداش نکردم،احتماال مثل سری قبل باال بود
از پله ها باال رفتم،عرشیارو سر میزی که اون دفعه نشسته بودیم دیدم

با پسره دیگه ای مشغول صحبت بود
با دیدنم سرش رو برام تکون داد
به سمتشون رفتم و سالم کردم
پسر پشتش به من بود و من رو ندیده بود،با صدای سالمم به سمتم چرخید و
با دیدنم از جاش بلند شد
سالم خانوم حال شما؟با لحن عادی گفتم
ممنون شما خوب هستید؟پسرک با چرب زبونی گفت
-به خوب ِی شما

رو به عرشیا گفتم
-عرشیا جان دوستت رو معرفی نمیکنی؟
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عرشیا با لبخند گفت
دوستم پرهام،صاحب این کافی شاپبعد هم روبه پرهام گفت
خانم من
-ایشون هم تانیا ِ

پرهام با لبخند و لحن خاصی گفت

خوشبختم تانیا خانمبعد با کمی مکث گفت
من برم مزاحمتون نشم،شما چی میخورید بگم براتون بیارن؟عرشیا گفت
دوتا بستنی شکالتیباشه االن میگم بیارنبعد رو به من گفت
خیلی خو شحال شدم از آ شناییتون،امیدوارم بازم افتخار دیدنتون رو دا شتهباشم خدانگه دار
منم همینطور،خداحافظاز میزمون دور شد و از پله ها پایین رفت
صندلی روبروی عرشیا رو بیرون کشیدم و نشستم
با لبخند و شیطنت گفت
-عشق من چطوره؟چه خبرشده زود به زود دلت تنگ میشه
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سعی کردم عادی رفتار کنم
مگه بده؟تو که گله داشتی که چرا دیر به دیر میای دیدنمبه لبام نگاه کرد
نه خانم!من که از خدامه.چقدر این بشر پررو بود
با حرص نگاهش کردم که خندید
نگاهش به دستبند توی دستم افتاد
ندیده بودم توی این مدت بندازی دستت؟دوسش نداری؟به دستبند نگاه کردم
اتفاقا برعکس،خیلی دوسش دارمبا حسادت گفت
شد یه بار راجع به من این جوری حرف بزنی؟حرف رو عوض کردم
نگفته بودی اینجا مال دوستتهناراضی از تغییر حرف گفت
حرفش پیش نیومده بود،راستی چرا یهو تصمیم گرفتی همدیگر رو ببینیم؟چند لحظه سکوت کردم
عرشیا تو حست به من چیه؟عرشیا با تعجب نگاهم کرد و گفت
خب من دوست دارم.تو شک داری به حسم؟دستپاچه گفتم
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ابط من و تو چیه؟اصال آینده ای
نه من منظورم این نبود،منظورم ای ِن که آینده ر ِداره؟
با ابروهای باال رفته گفت
منظورت از آینده چیه؟-منظورم ِته این رابطس!

تانیا من تورو دو ست دارم ولی هنوز زوده وا سه این حرفا!من هنوز نه در سمتموم شده نه سربازی رفتم و نه هیچ چیز دیگه ای
با کالفگی گفتم
من نمیگم همین االن بیا با من ازدواج کن،دو ستی ما یک دو ستی سادس یایک دوست ِی هدف دار؟

بهم نگاه کرد

من انقدر دوست دارم که بخوام تا آخر عمرم داشته باشمتبا این حرفش آرامش همه ی وجودم رو گرفت
لبخند روی لبم نشست و بهش گفتم
منم خیلی دوست دارماین دوست دارم رو بدهکار بودم به دلم،نمی خواستم هیچ وقت پشیمون ب شم
که چرا بهش نگفتم
با شنیدن حرفم لبخند روی لبش نشست و به سمتم خم شد
اگه االن توی خونه بودیم دوباره از اون صــحنه خفنا پیش می اومد!عین اینفیلم رمانتیکا
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از حرفش خندم گرفت و ریز ریز خندیدم
با خنده گفت
فعال بخند،بعدا بهت میگم!حی که اسالم و جمعیت دستم رو بستنبه میزهای کناری نگاه کردم و دوباره خندیدم
آرامش به رابطمون برگشته بود
دوباره دائم به هم پیام می دادیم و رابطمون گرم شده بود
بعد ازکالس نقاشی همیشه هم رو می دیدیم
سرکالس نقاشی نشسته بودم که صدای پیام گوشیم بلند شد
به هوای اینکه عرشیاست با عجله گوشی رو برداشتم و پیام رو باز کردم
ولی در کمال تعجب شماره نا شنا سی روی گو شیم دیدم،این از اون موارد کم
یاب بود چون کم پیش می اومد که شماره ناشناس به من پیام بده یا زنگ بزنه
با کنجکاوی پیام رو باز کردم
با دیدن متن پیام تعجب کردم
هیچ وقت به یک دیوار شــکســته اعتماد نکن،کاف یه بهش تک یه کنی تا فروبریزه...
ترجیح دادم هیچ جوابی بهش ندم،شاید اشتباه فرستاده بود
با همین خیال گوشی رو کنار گذاشتم و بهش اهمیت ندادم
بعد کالس مثل این دوهفته با عرشیا قرار داشتم
بالفا صله بعد از اتمام زمان کالس و سایلم رو بردا شتم و بعد از خداحافظی با
بقیه از کالس بیرون زدم کنار ماشینم آزرای رادو ین رو دیدم
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خودش هم داخل ما شین ن ش سته بود و به من نگاه می کرد،وقتی دید نگاهش
میکنم مسیر نگاهش رو عوض کرد و خودش رو به اون راه زد
با بیخیالی شونه باال انداختم و سوار ماشین شدم
امروز محل قرارمون کافی شاپ دوسته عرشیا بود
بعد از چند دقیقه االفی توی ترافیک رسیدم
ماشین رو پارک کردم و مستقیم به طبقه ی باال رفتم
عرشیا پشت میز همیشگی منتظرم بود
با لبخند به سمتش رفتم و روبروش نشستم
سالم عز یزمبا مهربونی گفت
سالم خانم ِی من خسته نباشیبا لبخند و عشق گفتم

سالمت باشی عشقمدستش رو روی دستم گذاشت
امروز کالس چطور بود خانمم؟خوب بود،من عاشق نقاشیم بهم آرامش میده و همه ی حسای بدم پر میکشهسرش رو کمی نزدیک آورد
ُ
حس بدی داشته باشه؟
مگه من مردم که خانمم ِلبم رو گاز گرفتم و اخم کردم
-خدا نکنه این چه حرفیه دیوونه!
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نگاهش به سمت لبم رفت و شیطون ابروهاش رو باال انداخت
ول کن اون لب رو بی صاحب که نیست!از حرفش خجالت کشیدم ولی سعی کردم عادی باشم
نه که بی صاحب نیست صاحبش خودممروی میز به سمتم خم شد
نه دیگه اومدی و نسازیگارسون اومد و سفارشمون رو گرفت
اومدن گارسون باعث شد حرفمون قطع بشه،با رفتنش حرف رو عوض کردم
ترم آخری این ترم؟آره احتماال،اگه همه واحدارو پاس کنم!با کمی مکث گفت
خوب بحث رو پیچوندی ها!لبخند دندون نمایی زدم و هیچی نگفتم
با شیطنت گفت
بخند نوبت منم میرسه که بخندمخودم رو به مظلومیت زدم و گفتم
عرشــــیـا!خندید و به سمتم خم شد
جــــــــوناز حرکتش خندم گرفت
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در همین حال گارسون سفارشاتمون رو جلومون گذاشت
با دیدن کیک شکالتی که کلی شمع رنگی کوچولو روش بود،ذوق زده شدم
با ذوق به عرشیا گفتم
چه خبره؟عرشیا با لبخند گفت
ُ
دختربدعنقه!
تولد یک ِبا خوشحالی به کیک نگاه کردم
وای من اصال یادم نبود،نگین رو بگو!به من تبریک نگفت بیمعرفتمن بهش گفتم بهت تبریک نگه،می خواستم سورپرایز بشیدستش رو توی دستم گرفتم و با عشق گفتم
مرسی عشق منعرشیا هم لبخند زد و با عشق گفت
قابل خانومم رو نداره،فوت کن شمعارو همش آب شدبه شمع ها نگاه کردم و خواستم فوت کنم که گفت
اول آرزو کنچشم هام رو بستم و آرزو کردم و بعد شمع هارو فوت کردم
عرشیا برام دست زد
خداروشکر هیشکی نبود که خل بازیه مارو ببینه
جعبه ی کادوپیچ شده ای جلوم گذاشت
در جعبه رو باز کردم
با ذوق ِ
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با دیدن خرس قهوه ای رنگی که گردنبند خوشــکلی به گردنش آو یزون بود با
ذوق خرس رو بیرون آوردم و بهش نگاه کرد
وای این خیلی خوشکلهگردنبند رو از گردن خرس در اوردم و نگاهش کرد اســم خودم بودبه التین و با
فونتی زیبا به پ شت بر گردوندمش ا سم خودش خیلی ریز روی حرف تی کنده
شده بود
با ذوق نگاهش کردم
وای عرشیا اینا خیلی خوشکلنعرشیا با لذت به من خیره شده بود
قابل خانم خوشکل منو ندارهبعد با شیطنت گفت
با یک *ب*و*س* جبران میشهسرش رو جلوی صورتم آورد و به لپش اشاره کرد
با خجالت سرم رو جلو بردم که سرش رو چرخوند و *ب*و*س*ه ارومی روی
لب هام نشوند
پیام های ناشناس ادامه داشتن
سعی میکردم بهشون بی توجه باشم ولی نمیتونستم
بدجوری فکرم رو مشغول کرده بودن
روی تختم دراز کشیده بودم و به عرشیا پیام می دادم که دوباره برام پیام ناشناس
اومد
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 کــــاشــبـعـضـیــ آدمـ هـا بــدونـنـ
چـشـمـ بـسـتــهـ رفـتــنـ تــو مــسـیـریـ کــهـ نـمــیـشـنـاسیـ
تــهـ حـمـاقـتـهـ
ِ

با کنجکاوی به پیام نگاه کردم
دل دل کردم که بپرسم کیه یا ن
آخرش دلم رو به دریا زدم و پیام دادم
شما؟بعد از چند دقیقه جوابش اومد
یکی که دلش برات میسوزهبا عجله نوشتم
منظورت چیه؟منظورم رو به زودی میفهمییعنی چی؟دیگه جواب پیامم رو نداد
فکرم مشغول بود،منظورش چی بود؟
بعد از چند دقیقه با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم
جانم؟صدای عرشیا توی گوشی پیچید
-چرا جواب پیامم رو ندادی وروجک؟
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تب عاشقی

با گیجی گفتم
کدوم پیام؟با تعجب گفت
یک ربع پیش بهت پیام دادموای ببخشید عز یزم ندیدم،حواسم نبودفدای سرت خانومم،چیکار میکردی که حواست نبودمردد بودم که راستش رو بگم یا نه
آخرش هم با پنهون کاری گفتم
هیچی یک لحظه خوابم بردای جان خواب بودی عشقم؟با عذاب وجدان گفتم
نه عشقم اشکال نداره،توچیکار میکنی؟منم دراز کشیدم،دلم برات تنگ شدهبا لحن ارومی گفتم
منم دلم برات تنگ شدهچند روز از اون پیام های ناشناس میگذشت
دیگه کم کم داشتم فراموش میکردم پیام هارو که دوباره برام پیام اومد
پس فردا بیا به این آدرس()...ساعت ۱۰شب ،بیا تا عشقت رو ببینیبا شوک به صفحه ی گوشی نگاه کردم
دوباره و دوباره پیام رو خوندم و هربار سردرگم تر شدم

101

wWw.Roman4u.iR

102

به نگین زنگ زدم و جریان رو بهش گفتم
نگین با تعجب به حرف هام گوش کرد
کار کی میتونه باشه؟
یعنی ِبا سردرگمی گفتم

هیچ نظری ندارمچند لحظه ساکت شد،بعد با هیجان گفت
نکنه عرشیا میخواد سورپرایزت کنه؟باتعجب گفتم
مگه دیوونس؟این چجور سورپرایز یه؟نگین با ناامیدی گفت
چمیدونم!حاال میخوای بری؟نمیدونم،چجوری ساعت ۱۰شب از خونه برم بیرون؟بعد شم از کجا معلومبالیی سرم نیارن؟
بیا خونه ی ما بعدشم میتونیم باهم بریم که اتفاقی برات نیوفتهبا تاس گفتم
تو چه کاری از دستت برمیاد؟با کالفگی گفت
َ
اه،من هرچی میگم تو یک چیزی میگی!یعنی نمی خوای بری؟-نمیدونم باید فکر کنم
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 تان یا به نظر من یا برو یا کال این جر یان رو فراموش کن،اگه شـــک کردی بهعرشیا حتما برو،نذار این شک داغونت کنه
به آرومی گفتم
باید فکر کنم ببینم چیکار کنم،فعال کاری نداری؟نه پس خبرش رو بهم بدهباشه فعال بایبایروی صندل ِی اتاقم نشستم و به فکر فرو رفتم

منظور اون آدم نا شناس چی بود و چرا می خوا ست من رو آگاه کنه،این افکار
توی ســرم جولون م یدادن...از طرفی هم نمی تونســتم بیخ یال این جر یان
افتاد بود و داشت من رو نابود میکرد
بشم،شک توی دلم ِ

روی تختم مچاله شدم و سعی می کردم هق هقم رو خفه کنم
باور همچین چیزی برام سخته،هیچ وقت فکر نمی کردم عر شیا بتونه همچین
کاری با من بکنه
از دیشب توی شوک و ناباوری دست و پا میزنم
باورم نمیشه عرشیایی که انقدر َدم از عشق میزد همچین کاری کنه،صدای پیام
گوشیم بلند شد
از دیشب تا االن زنگ میزنه و من جوابش رو نمیدم
پیام رو باز کردم و با دیدن متنش زهرخندی روی لبم نشست
-تورو خدا تانیا...بذار برات توضیح بدم
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دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای هق هقم پایین نره
روی زمین فرو ریختم،تحمل این غم برام ورای تصوره
اتفاقات شب قبل از جلوی چشم هام رد میشن
******************

با اصرار نگین همراهم شد،با کلی ترس و استرس تصمیم گرفتم برم و دلم رو
یک دل کنم،نمی تونستم این دودلی رو تحمل کنم
نگین به آژانس زنگ زد و با کلی ا صرار مامانش رو را ضی کرد،البته را ضی که
نمیشد مجبور شد جریان رو بهش بگه
نگارجون با نگرانی راضی شد،گرچه ناراضی بودن رو می شد توی چشم هاش
دید،آخرش هم آدرس رو ازمون گرفت و گفت اگه دیر کنیم دنبالمون میاد
با اومدن آژانس با نگین به دم در رفتیم
توی دلم کلی دعا خوندم که همش یک شوخ ِی احمقانه باشه

با صدای راننده اژانس به خودم اومدم
خانوم رسیدیمبه اطراف نگاه کردم

محله ی شیک و خلوتی بود،از ماشین پیاده شدیم
به آژانس گفتیم که منتظر بمونه تا برگردیم
راس ساعت ده بود ،صدای پیام گو شیم بلند شد،از جیبم درش آوردم و نگاه
کردم
-اگه اومدی بگو از طرف عرشیا هستی،رمز هم تولدت مبارکه
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َ
دوباره ش ـک توی دلم افتاد،نکنه تولد عرش ـیاس؟شــاید ســورپرایزه؟شــایدهم
امتحانم کرده؟
به سمت آیفون رفتم و دکمه رو زدم
صدای پ سری توی آیفون پیچید،از بین سرو صدای اطرافش با صدای بلندی
گفت
بله؟با صدای کمی بلندتر از حدمعمول گفتم
از طرف عرشیا اومدیمپسر بعد از کمی مکث گفت
رمز چیه؟تولدت مبارکبا صدای تیکی در باز شد
در رو هول دادم و جلوتر از نگین رفتم تو
نگین دستم رو گرفت و با اضطراب گفت
تانیا صبر کن باهم بریمکنارم ایستاد و شونه به شونه ی هم آروم به سمت داخل رفتیم
در سالن رو باز کردم و وارد شدیم
سالن بزرگی پر از نور و دود جلوی رومون بود
دخترایی با لباس هایی بازکه تمام بدن شون دیده می شد با پ سرایی که توی حال
خودشون نبودن وسط سالن میرقصیدن با بهت به منظره روبروم خیره شدم
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تمام امید های قلبم مرد،اینجا کجا بود؟
با صدای آشنایی سرم رو برگردوندم
سالم تانیا خانومبه سمت صدا برگشتم
با حیرت به پرهام نگاه کردم،اینجا چه خبر بود؟
پرهام انگار سوال من رو از توی چشم هام خوند
اینجا تولد یکی از دوستان مشترک من و عرشیاست،من بهتون پیام دادم،دلمنیومد شما ندونید چی دور و برتون میگذره
با بهت گفتم
چی میگذره؟چشم هاش برق میزد و نیشخندی روی لبش بود
دنبالم بیایدنگین دستم رو کشید،به سمتش برگشتم
غم توی چشم هاش بود
تانیا بیا برگردیممصمم گفتم
وقتی تا اینجا اومدم تا ِته این بازی رو میرم،اگه دوست نداری دنبالم نیا-نه منم باهات میام

باهم دنبال پرهام راه افتادیم
به سمت گوشه ای از سالن رفت
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جایی که خلوت تر بود از جاهای دیگه
ایستاد و به سمتی اشاره کرد
اونجاست،من دیگه جلوتر نمیام،نمی خوام عرشیا بدونه من بهتون خبر دادمبهت زده به روبروم خیره بودم،به پســری که شــبیه به عرشـیا بود و دســتش دور
کمره دختری حلقه شده بود
دختری که مثل بقیه دخترای مهمونی میشــد گفت لباســی به تن نداره،موهای
بلوندش رو روی شــونه هاش ریخته بود و چشــم های آرایش کرده اش توی
چشم های عرشیا خیره بود
عر شیا به سمتش خم شد و *ب*و*س*ه ای روی لبش ن شوند و دختر با ناز
خندید
دستم رو روی شونه ی نگین گذاشتم تا فرو نریزم
اشک توی چشم هام حلقه زده بود
بعد از چند دقیقه به خودم اومدم
نباید می شکستم،باید نشونش می دادم که برام پشیزی ارزش نداره
ســعی کردم تمام قدرتم رو جمع کنم،فقط برای چند دقیقه میخواســتم ســرپا
باشم
محکم به سمت عر شیا قدم بردا شتم روبروش که ر سیدم با حیرت بهم خیره
شد
تانیاپوزخندی روی لبم نشوندم
زبونم واسه گفتن هیچ حرفی نچرخید،الیق هیچ حرفی نبود
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روم رو ازش برگردوندم و با قدم های بلند به سمت ورودی سالن به راه افتادم
صداش رو پشت سرم شنیدم که صدام میزد
نگین برگشت به سمتش و باهاش حرف زد
نموندم تا ببینم چی میگه بهش از سالن خارج شدم و نفس عمیقی کشیدم
دست نگین رو روی شونم حس کردم
بیا بریم از این خراب شدهباهم به سمت آژانس راه افتادیم و توی ماشین نشستیم
با صدای نگین از فکر خارج شدم
رسیدیم تانیاچشم های بی روحم رو بهش دوختم و به آرومی از ماشین پیاده شدم
نگین پول آژانس رو حساب کرد و دنبالم راه افتاد
پاهام رو روی زمین میکشیدم،هیچ نیرو یی نداشتم
نگین پاتند کرد و خودش رو بهم رسوند،بازوم رو گرفت و سعی کرد کمکم کنه
باهم به سمت آسانسور رفتیم
توی آسانسور به چهرم نگاه کردم،رنگم پریده بود و چشم هام بی روح و خسته
بود
با رسیدن آسانسور به سمت خونه ی نگین راه افتادیم،به محض اینکه به پشت
در رسیدیم در باز شد.
نگارجون با نگرانی نگاهمون کرد
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برگشتین،خوب شد بابات هنوز نیومده...بیاید توبه چهره ی من نگاهم کرد و با نگرانی گفت
تانیا چی شده؟چرا رنگت پریده؟نگین به مادرش گفت
من برات توضیح میدم،بذار تانیارو ببرم تو اتاقمزیر بغلم رو گرفت و من رو به اتاقش برد
روی تخت نشوندم و جلوم نشست،با صدای لرزونی گفت
تورو خدا آروم باش،اون ارزشش رو ندارهدست هام رو روی صورتم گذاشتم و ناباور به نگین گفتم
چرا این کاررو کرد؟نگین دست هام رو توی دست هاش گرفت
چون لیاقتش همون بود،خداروشکر که زود شناختیش.زمزمه کردم
اون که من رو دوست داشت،خودش بهم گفت دوستم داره.تورو خدا آروم باش تانیا،دراز بکش یکم حالت خوب بشــه تا منم برات آببیارم
کمکم کرد روی تخت دراز بکشم و خودش از اتاق بیرون رفت
انقدر از لحاظ روحی خسته بودم که همونجا خوابم برد
صبح روز بعد بالفاصله بعد از خوردن صبحانه به خونه برگشتم
***************

سعی می کردم خودم رو آروم کنم،اون ارزش این ناراحتی رو نداشت
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من برای دل شــکســته ی خودم اشــک می ریختم،برای اعتمادی که به بدترین
شکل ممکن نابود شده بود
دوباره صدای آهنگ زنگ گوشیم بلند شد،به صفحش خیره شدم...برخالف
تصورم نگینه
دستم رو روی صفحه ی گوشی لغزوندم و جواب دادم
جانم؟با صدای آرومی گفت
الو تانیا،خوبی؟به همون ارومی و با صدای گرفتم گفتم
خوبم تو خوبی؟با شنیدن صدام بغض کرد
دروغ نگو،خدا من رو لعنت کنه که باعث همه ی این اتفاقامصدای هق هقش توی گوشی پیچید
آروم باش،چرا تو مقصر باشی؟هرکسی خودش مسئول کارهاشهاگه منه لعنتی با عرفان دوست نمی شدم توهم باعرشیا آشنا نمی شدی همشتقصی ِر منه

نگین تورو خدا بس کن،تو مقصر نیستی با این حرفام چیزی عوض نمیشهچند لحظه سکوت کرد،بعد گفت
دختر دوست دختر قبلیش بوده،می خوام ازش جداشم
-عرفان می گفت ِ
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با حرص گفتم
به خاطر من اینکارو نکن،اگه این کارو کنی نه من نه توبا مکث گفت
بخاطر تو نیست،از کجا معلوم عرفان هم مثل عرشیا نباشهاین بار من سکوت کردم،بعد از چند لحظه گفتم
از دیشب زنگ میزنه،میگه میخواد باهام حرف بزنهمی خوای چیکار کنی؟می خوام خودم رو جمع و جور کنم وبرم ببینم چه توض ـیحی داره،نمی خواممن اون احمقی باشم که بهش *خ*ی*ا*ن*ت* شده،میخوام توروش نگاه کنم
و بگم لیاقتش همون دختره،که لیاقت عشق من رو نداشته
چند لحظه سکوت کردیم
می خوام غرورم رو نجات بدمجلوی آینه ایســتادم و به صــورتم خیره شــدم،رنگم پریده بود و چشــم هام گود
افتاده و بی روح بود.
سعی کردم با آرایش کمی از این پریشونی رو بپوشونم.
بیشــتر از وقت های دیگه آرایش کردم و راض ـی از نتیجه ی کارم به خودم نگاه
کردم،چهرم به لط آرایش از اون بی روحی در اومده بود
به طرف کمد لباسـم رفتم،تصـمیم گرفتم همون لباس هایی رو بپوشـم که اون
روز که رفتم خونش تنم بود
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مانتوی مشکیم رو با شلوار لوله مشکی برداشتم و شال قرمزم رو که مخصوص
مهمونی ها بود برداشتم
لباس هام رو پوشیدم کی مشکی و عینک دودیم رو برداشتم و از پله ها پایین
رفتم
سوئیچ ماشین رو برداشتم و از خونه خارج شدم
توی ماشین نشستم و به طرف کافی شاپ همیشگی رفتم
با رسیدن به کافی شاپ ماشین رو پارک کردم،جلوی در کافی شاپ ای ستادم و
نفس عمیقی کشیدم،در رو باز کردم و وارد شدم
ـبز پرهام که با لبخند حال بهم زنی بهم
همون اول چشــمم توی چشــم های سـ ِ
نگاه می کرد گره خورد،برای تمام عمرم از هرچه ســبز بود بیزار شــدم،با اکراه

نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و به سمت پله ها راه افتادم
با پررو یی صدام زد
تانیا خانوم؟بی حرف به سمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم
حالتون خوبه؟پوزخندی روی لبم نشست،انگار انتظار یک دختره شکسته و گریون رو داشت
بهتر از همیشهاز پله ها باال رفتم
عرش ـیا ســر میز همیشــگی نشــســته بود،همه چیز مثل همیشــه بود به جز ما
دونفر...
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بی هیچ حرفی روبروش نشستم سرش رو بلند کرد و با لبخند خسته ای گفت
عشق من
-سالم ِ

با شــنیدن حرفش چیزی ِته دلم فرو ریخت،می خواســتم پوســته ی ظاهرم رو
بشکنم و با گریه بگم اگه من عشقتم پس چرا این کارو باهام کردی؟ولی خودم

رو کنترل کردم و به پوزخند تلخی روی لبم اکتفا کردم
با دیدن پوزخندم چشم هاش رو بست و دستش رو روی صورتش کشید
ببین تان یا،هیچ چیز اون طور که تو دیدی نبود...من با ســـا یه خیلی وق ته بهمزدم،اون شب نمی دونم از کجا پیداش شد
پوزخند روی لبم عمیق تر شد،اون من رو تا این اندازه احمق میدونست؟
با خونسردی نگاهش کردم
گارسون برای گرفتن سفارش اومد
دوفنجون قهوه سفارش دادیم
منتظر بهش نگاه کردم،منتظر بقیه توضیحات احمقانش بودم
انگار انتظار نگاهم رو دید که ادامه داد
دوروبر من می گشــت و
تانیا من اونشــب تو حال خودم نبودم،ســایه خودشِ

می خواست خودش رو به من نزدیک کنه

دیگه تحمل شنیدن بقیه خزعبالتش رو نداشتم با حرص به سمتش خم شدم
حتما اون دختر خودش دســتت رو دور کمرش حلقه کرد،خودشــم وادارتکرد ب*ب*و*س*یش آره؟
حتی از بردن اسمش کراهت داشتم
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با کالفگی گفت
گفتم که من تو حال خودم نبودم،من حتی نمی دونم اون از ک جا پ یداششد،تو اونجا چیکار می کردی؟
گارسون قهوه هامون رو آورد،با خونسرد قهوه ام رو برداشتم
-چه اهمیتی داره؟مهم چیز ِی که باید میفهمیدم

شکست خورده و ناراحت بهم نگاه کرد،انگار منتظر معجزه بود

با خونسردی قهوه ام رو خوردم و فنجون رو روی میز گذاشتم
از توی کیفم جع به ای در آوردم و جلوش گذاشــتم ،با حیرت به جع به ی
گردنبندی که روز تولدم بهم داده بود نگاه کرد
برداشت و بازش کرد
با دیدن دستبند و گردنبند توش با ناراحتی چشم هاش رو بست
قلبم به درد اومد،حق من این نبود
از جام بلند شــدم،بیشــتر از این تحمل این قالب ســنگی رو نداشــتم بی هیچ
حرفی از پله ها سرازیر شدم
"پاره ی تنم به تن دیگری رفته ای؟
عادتم را که میدانی چندشم می شود تن پوش دیگری را به تن کنم"
توی ماشین نشستم و از اونجا دور شدم...ازاون خیابون و اون کافی شاپ برای
همیشه دل کندم
"دلم پر است
انقدر پر که اضافه هایش از چشمانم سرازیر می شود"
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ضبط ماشین رو روشن کردم و به دنبال آهنگی که این چند روز شب و روزم رو
پر کرده بود آهنگ هارو رد کردم
فکر من نباش،برو از زندگیم و پاتو پس بکش
به روی اسم من تو ساده خط بکش به جای خط چشم که میشه راهمون جدا
فکر من نباش،برو از زندگیمو ساکتو ببند،به روی این دیوونه چ شمتو ببند بازم
به من بخند نمونده عشقی بین ما
(فکر_احمدرضا شهریاری)
اشک هام روی گونه هام سرازیر شد،دیگه نمی تونستم محکم باشم
ماشــین رو گوشــه ای پارک کردم و ســرم رو روی فرمون گذاشــتم،هق هقم
دردناکم ماشین رو پر کرد
بعد از چند دقی قه که کمی آروم شـــدم اشـــک هام رو پاک کردم و به ق یافه ی
داغونم توی آینه ی ماشین نگاه کردم،چشم هام حسابی قرمز شده بود با شنیدن
صدای آهنگ زنگ گوشیم کیفم رو برداشتم و دنبال گوشیم گشتم
با پیدا کردنش به صفحش نگاه کردم،پرهام بود
صدام رو صاف کردم و جواب دادم
بله؟صداش توی گوشم پیچید
سالم تانیا خانوم حالتون خوبه؟با لحن خشکی گفتم
-بله خوبم،کاری داشتید؟
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از لحنم جا خورد،انگار توقع داشــت ممنونش باشــم که من رو آگاه کرده!فکر
میکرد انقدر احمقم که نیتش رو نفهمم
فقط می خواستم حالتون رو بپرسماالن که پرسیدید،لط کنید دیگه با من تماس نگیریدبا تعجب گفت
چرا؟دلیلی برای ارتباط داشتن نمی بینمبا هول گفت
خب را ستش من از شما خوشم اومده،از روز اول،وا سه همین دلم نیومد کهعرشیا به شما *خ*ی*ا*ن*ت* کنه و شما ندونید
چقدر احمق بود!
مرســی با بت این که به من اطالع داد ید،لط فا دی گه با من ت ماس نگیر یدخداحافظ
نذاشتم حرفی بزنه و تماس رو قطع کردم
شمارش رو تویblack listeگوشیم گذاشتم و گوشی رو روی داشبرد گذاشتم
ماشین رو روشن کردم و به خونه رفتم
با رسیدن به خونه مامان رو دیدم که مشغول آب دادن به گل ها بود
از ماشین پیاده شدم و به سمتش رفتم
سالم مامانبا تعجب به سمتم برگشت
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کجا رفته بودی؟رفتم بیرون یک دوری بزنم حوصلم سررفته بودبا دلخوری گفت
منم صدا میزدی باهم بریم،از صبح تو خونمبهش لبخند زدم
خب اشکال نداره مامان خانوم،حاضر شو باهم بریمنه دیگه باشه یک روز دیگهو دوباره مشغول آب دادن به گل ها شد
با لبخند باشه ای گفتم و به اتاقم رفتم
چند روز از اون اتفاقات می گذره توی این چند روز ســعی کردم فراموش کنم
عر شیا و *خ*ی*ا*ن*ت*ش رو،تا حدودی برام کمرنگ شده و دیگه مثل روز
های اول داغون نیستم.
نتایج انتخاب رشته ی نگین هم اومد،نگین همون چیزی که می خواست قبول
شد،معماری ولی تهران نه اصفهان...
با شــنیدن خبر قبولیش ذوق کردم و با شــنیدن این که قراره از هم دور بشــیم
بغض.
دور شدن از تنها دوستم برام خیلی سخت بود و من رو کامال تنها می کرد
قرار بود امروز نگین به خونه ی ما بیاد،خیلی خوشحال بودم
با شنیدن صدای آیفون با دو از پله ها سرازیر شدم،مامان با چ شم های گرد
شده نگاهم کرد
-آروم،اگه میوفتادی چی؟
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بهش لبخند دندون نمایی زدم و به سمت در ورودی رفتم
نگین رو وسط حیاط دیدم،بهش لبخند زدم و منتظرش شدم
پاتند کرد و به سمتم اومد
سالم چطوری؟بغلش کردم و *ب*و*س*یدمش
سالم خوبم تو خوبی؟با خنده از بغلم خارج شد
اگه میدونستم بخوام برم انقدر عز یز میشم زودتر میرفتم!با حرص نگاهش کردم
عوضی جنبه محبت نداری هابا خنده *ب*و*س*یدم
شوخی کردم عشقم!با حالت چندشی صورتم رو جمع کردم
تورو خدا به من نگو عشقم!یه بار یکی گفت عشقم برای هفت پشتم بس بودبا ناراحتی نگاهم کرد
فراموشش کن تانیا...انقدر خودت رو اذیت نکنسعی کردم بحث رو عوض کن
دستم رو پشتش گذاشتم و به سمت خونه هدایتش کردم
-بیا تو...من و بگو با این مهمون داریم!تورو دم در به حرف گرفتم
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مامان با دیدن نگین جلو اومد و با لبخند باهاش احوالپرسی کرد
سالم خانوم کرامتی خوب هستید؟سالم نگین جان،ممنون شما خوبی؟خونواده خوبن؟ممنون منم خوبم،سالم دارن خدمتتونسالمت باشن،خوش اومدی عز یزمممنونبا لبخند گفتم
من و نگین میریم تو اتاقم مامانمامان سرش رو تکون داد
باشه دخترمبا نگین به اتاقم رفتیم،نگین خودش رو روی تختم انداخت و به اطراف ا تاقم
نگاه کرد
چه اتاق دخترونه ای داریبه میز ارایشم تکیه دادم و با لبخند بهش نگاه کردم
این خوبه یا بد؟دستش رو زیر سرش گذاشت و گفت
معلومه که خوبهبهش لبخند زدم
چیکار کردی با عرفان؟با لحنی معمولی جواب داد
-رابطمون پا در هواس،ولی می خوام باهاش بهم بزنم قبل رفتن

wWw.Roman4u.iR

120

با شنیدن کلمه رفتن از دهنش دوباره ناراحت شدم
با قیافه ی متفکری گفت
عرفان میگفت قضــ یه مهمونی همش نقشـــه بوده،میگفت اون دختررو اوندوست عرشیا ک کافی شاپ داره دعوت کرده که بینتون رو بهم بزنه
کنارش روی تخت نشستم
چه اهمیتی داره که کی دعوتش کرده؟مهم این که دســت عرش ـیا دور کمرشِ
حلقه بود و داشـــت می *ب*و*س* یدش،مهم این حتی اگه نقشـــه هم بوده
ِ
عرشیا انقدر ضعی بود که نقششون گرفت
نشون ی موافقت سرش رو تکون داد
نگین به ِ

بزن حسابی
پسر دعوای بدی کرده،یک بزن ِ
-میگفت عرشیا با ِ

ته دلم نگران عرشــیا شــدم،خودم رو لعنت کردم که انقدر احمقم که نگرانش

میشم،به زور جلوی خودم رو گرفتم که حالش رو نپرسم
نگین با دیدن سکوتم حرف رو عوض کرد
باید پس فردا برم اصفهان،واسه کارای ثبت نام و...دوباره غم به دلم سرازیر شد،از هرچی حرف میزدیم غم بود
با غصه نگاهش کردم
دلم برات تنگ میشهدستم رو گرفت و با خنده گفت
خرس گنده می خواد گریه کنه
-نگاهش کن ِ

با غصه خندیدم و به زور جلوی اشک هام رو گرفتم
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بقیه ی حرف هامون راجبه رفتن نگین بود
قرار شد فردا باهم برای خرید بیرون بریم
فردای اون روز با نگین به خر ید رفتیم و کلی خر ید کردیم براش،همونجاهم
باهم خداحافظی کردیم و فرداش نگین تهران رو به مقصد اصفهان ترک کرد
نگین توی بدترین ش ـرایط رفت و من رو تنهاتر کرد،با رفتنش من کامال گوشــه
گیر و آروم شدم و دیگه هیچ تالشی برای برقراری ارتباط با دیگران نمیکردم
چند روزه دیگه کالس هام شروع میشد
و من قصــد داشــتم مثل یک ترم اولی از روز اول به دانشــگاه برم،تنها ناراحتیم
تنهایی بود که امیدوار بودم بتونم برای خودم چند تادوست دست و پاکنم...
سرکالس نقا شی بودم،رو یا جون کار با رنگ روغن رو یادمون میداد و هرکدوم
یک بوم جلومون بود و مشغول بودیم
ریحانه از جاش بلند شد و کارت هایی رو به دستمون داد
تولدم و یک مهمونی دخترونه گرفتم،خوشحال میشم همتون بیاید
پس فردا ِآزیتا با لبخند عمیقی به کارت نگاه کرد و با لحن چاپلوسانه ای گفت

وای مرســی ریحانه جون دلم برای یک مهمونی دخترونه لک زده بود!تولدتمبارک عز یزم
و به سمت ریحانه رفت و *ب*و*س*یدش
در حالی که از رفتار آزیتا خندم گرفته بود به ریحانه لبخند زدم
ممنون گلم و تولدت هم پیشاپیش مبارکریحانه بهم لبخند مهربونی زد
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مرسی عز یزمرو یا جون هم روی ری حانه رو *ب*و*س* ید و بهش تبر یک گفت و با خنده
گفت که حتما به مهمونی دخترونه اش میاد!
هممون از لحن رو یاجون خندمون گرفت و خندیدیم
بعد از تموم شدن کالس وسایلمون رو جمع کردیم
من ما شین نیاورده بودم و نمی تون ستم و سایلم رو ببرم،به رو یا جون که دا شت
با آزیتا صــحبت میکرد نگاه کردم،بعد از اتمام صــحبتشــون به طرفش رفتم و
گفتم
رو یاجون من امروز ماشین نیاوردم وسایلم باشه جلسه ی بعد میبرمشونرو یا جون با لبخند گفت
باشه عز یزم مشکلی ندارهبا رو یا جون خداحافظی کردم و همراه بقیه بچه ها از خونه اش بیرون رفتیم
برادر ریحانه دم در منتظرش بود
با بچه ها خداحافظی کردم و به سمت خونه راه افتادم.
سرکوچه با صدای بوقی به کنارم نگاه کردم،ماشین رادو ین بود
ریحانه سرش رو به سمت شیشه کنار رادو ین خم کرد
مطهره جون بیا برسونیمتبا لبخند گفتم
ممنون عز یزم،می خوام یکم پیاده روی کنمرادو ین با ابروهای باالرفته نگاهم کرد
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ریحانه با اصرار گفت
تعارف میکنی؟نه عز یزم این چه حرفیه؟خونمون همین نزدیکیه،ممنونریحانه با لبخند گفت
باشه گلم هرطور راحتی،پس برای مهمونی منتظرتمباشه حتماریحانه خداحافظی کرد و رادو ین حرصــی با تیک آف ماشــین رو از جا کند و
رفت
روزبعد تصــمیم گرفتم برای تولد ریحانه به خرید برم،نگین نبود و مجبور بودم
تنها برم
لباس پوشیدم و حاضر شدم،مامان با ماشین رفته بود پس مجبور شدم پیاده برم
از خونه بیرون رفتم،به طرف سرکوچه راه افتادم که متوجه پرادوی مشکی رنگی
شدم...
با شک نگاهش کردم و جلوتر رفتم که متوجه عرشیا داخل ماشین شدم
با دیدن قیافه ی آ شفته و موهای بهم ریختش متعجب شدم،تابحال عر شیارو
نامرتب ندیده بودم
چشــم ازش گرفتم و ســعی کردم نســبت بهش بی توجه باشــم،با بیخیالی از
کنارش رد شدم
با شنیدن صداش برای یک لحظه قدم هام سست شد
-تو داری با من چیکار میکنی لعنتی؟
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برای یک لحظه چیزی ته دلم شکست و اشک توی چشم هام جمع شد
تو با من چیکار کردی لعنتی؟
با قدم های تندتر از قبل ازش دور شــدم،نفس های عمیق میکشــیدم و ســعی
میکردم بغضم رو پس بزنم،پاهام میلرزید و دلم براش پر میکشید
کاش اینکارو نمی کرد،کاش اون روز به اون مهمونی نمیرفتم،کاش هنوزم بود
قطره اشکی از چشمم چکید،حالم خیلی خراب بود
دلم می خواست ببخشمش و خودم رو از این عذاب راحت کنم ولی صحنه ی
اون روز توی اون مهمونی از جلوی چشمم کنار نمیرفت
با هزار بدبختی خودم رو به سرکوچه رسوندم و تاکسی دربستی گرفتم
توی تاکسـی نتونســتم خودم رو کنترل کنم و اشــک هام یکی بعد از دیگری از
چشم هام پایین می ریختن
پول تاکس ـی رو حســاب کردم و پیاده شــدم،انقدر حالم خراب بود که دلم می
خواست به خونه برگردم ولی نمی شد تولد فردارو بدون کادو برم
نمیدونستم چی بخرم،سرگردون توی پاساژ ها می گشتم
آخر با خریدن یک ادکلن نســبتا گرون قیمت خودم رو خالص کردم و به خونه
برگشتم
به محض اینکه پام رو توی اتاقم گذاشتم صدای زنگ گوشیم بلند شد
از توی کیفم درش آوردم و به صفحش نگاه کردم ،شماره عر شیا روی صفحه
چشمک میزد
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انقدر به صفحه گوشی نگاه کردم تا قطع شد،بعد از چند ثانیه دوباره شروع به
زنگ خوردن کرد
روی میزم گذاشتمش و بی توجه بهش مشغول عوض کردن لباس هام شدم
توی تمام مدتی که لباس عوض میکردم گوشــیم زنگ می خورد،آخرش به
سمتش رفتم و با کالفگی برداشتمش
دودل بودم که جواب بدم یا نه،با تصــمیم آنی تماس رو جواب دادم وبی هیچ
حرفی کنار گوشم گرفتم
صدای آروم و گرفته ی عرشیا توی گوشم پیچید
تانیا،خانومم؟با شنیدن صداش دوباره اشک توی چشم هاش نشست
 تان یا اگه بدونی چقدر داغونم کردی،اگه بدونی داری می کشــیم،آخه بیانصاف چرا اینکار رو میکنی؟
با دستم محکم جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای هق هقم رو نشنوه
با بغض گفت
تانیا مگه نگفتی دوســم داری؟تورو به همون خدایی که میپرســتیش اینباروبگذر،تانیا تورو به عشقمون قسم
با هق هق آروم گفتم
نمی تونم عرشیا،نمی تونمتماس رو قطع کردم و گوشی رو پرت کردم،سرم رو روی پاهام گذاشتم و از ت ِه
دل زار زدم
من دلم با عرشیا صاف نمیشد
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"دلی که بشکند را شاید بشود بند زد
ولی اعتماد را هرگز"
خسته از دراز کشیدن این دوروز از جام بلند شدم
حولم رو بردا شتم و به سمت حموم رفتم،زیر دوش آب ای ستادم و سعی کردم
به هیچ چیز فکر نکنم
می خواستم ذهنم رو خالی کنم از حضور عرشیا حتی اگه قلبم خالی نمیشد
بعد از دوش گرفتن حوله رو دورم پیچیدم و از حموم خارج شدم،به اتاقم رفتم
و با حوله نم موهام رو گرفتم
می خواستم برای رفتن به تولد خودم رو حاضر کنم
مثل همی شه آرایش مختصری کردم و موهای فرم رو که تا باالی کمرم بود با ژل
یکم حالت دادم
تاپ صورتی کثی وشلوارجین آبی،مانتوی سفید و شال آبی نفتیم رو پوشیدم
کیفم رو بردا شتم و گو شی و رژ لبم رو داخلش انداختم،کادوی ریحانه رو هم
برداشتم
سو ییچ ماشین مامان رو برداشتم و ازش خداحافظی کردم
ساعت یک ربع به هفت بود ومن یک ربع زودتر از زمانی که توی کارت نوشته
بود به خونه ی ریحانه رسیدم
خیابون ها کمی خلوت تر از انتظارم بود،کمی تعلل کردم و بالخره ماشــین رو
پارک کردم و به سمت خونه ی ریحانه راه افتادم
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خونه ی ریحانه مثل خونه ی ما و یالیی بود،دســتم رو بلند کردم تا روی زنگ
بگذارم که در باز شد و قامت رادو ین جلوی در نمایان شد
سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم،لبخند خجالت زده ای زدم و سالم کردم
مودبانه از جلوی در کنار رفت و با لبخند گفت
سالم خوش اومدید،بفرمایید توسرم رو پایین انداختم
ممنون،ببخشید من یکم زودتر از محاسباتم رسیدمبا خنده گفت
این چه حرفیه خانم،منزل خودتونه بفرمایید تو،منم داشتم میرفتم دیگهزیر لب خداحافظی زمزمه کردم و زیر نگاه خیرش وارد خونه شدم
وارد خونه شدم و سالم کردم،ریحانه با لبخند به استقبالم اومد
سالم عز یزدلم خوش اومدیبغلش کردم و *ب*و*س*یدمش
مرسی عز یزم،تولدت مبارک باشهبه سمت مبل های پذیرایی هدایتم
به جز من دوتا دختر دیگه هم بودن،ریحانه مارو بهم معرفی کرد
المیرا دختر عمم و الناز خواهرشبعد به من اشاره کرد
مطهره دوستمبا لبخند دستم رو به سمت دختر ها دراز کردم و اظهار خوشنودی کردم
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اون ها هم با خوشــرو یی جوابم رو دادن و من رو دعوت به نشــســتن کردن،با
لبخند کنارشون نشستم
توی جمعشــون احســاس غریبی میکردم و جواب ســواالتشــون رو با جمالت
کوتاه می دادم
المیرا 22ســاله بود،صــورت گرد و چشــم های مشــکی کشـیده داشــت،دماغ
معمولی و لب های کوچیک،موهاش بلند و اتو کشیده به رنگ بلوطی بود
الناز همسـن ریحانه بود و کمی شـبیه به المیرا،بور بود و چشـم هاش ریزتر از
المیرا بود و لب هاش برجسته تر...
با صدای خوش اومدی از چشم از اون دوتا گرفتم
خانم میان سال و شیک پوشی که به نظر می اومد مامان ریحانس از آ شپزخونه
خارج شد و به سمتم اومد،به احترامش از جام بلند شدم و سالم کردم
سالم مطهره جان خوش اومدی دخترم بفرما بشین چرا بلند شدیبهش لبخند زدم
خوب هستید؟ممنون دخترم خودت خوبی خونواده خوبن،ری حا نه خیلی تعری فت رو میکنه
با لبخند همون دروغ همیشگی رو تکرار کردم
ممنون سالم رسوندن خدمتتون،ریحانه جون لط دارهسالمت باشن عز یزم،چرا لباست رو عوض نکردی؟بعد بدون اینکه منتظر جواب من بمونه ریحانه رو صدا زد
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ریــــحـــانـــه...بیا دوستت رو راهنمایی کن به اتاقتاز این همه پرحرفیش خندم گرفت ولی تنها به زدن لبخندی اکتفا کردم
ریحانه از اتاقش بیرون اومد
تورو خدا ببخش مطهره جون من تنهات گذاشتم،رفتم لباسم رو بپوشمبا لبخند گفتم
اشکال نداره عز یزمبا سمت اتاقش راهنماییم کرد و گفت
اینجا لباست رو عوض کن،منم برم که معذب نباشیو از اتاق خارج شد
مانتو و شــالم رو در آوردم و تاپم رو توی تنم مرتب کردم،موهام رو یک طرف
روی شونم ریختم و رژم رو تمدید کردم
لباسهام رو روی تختش گذاشتم و جعبه ی کادو رو از کیفم در آوردم و از اتاق
بیرون رفتم
کادوم رو روی میز کنار بقیه هدیه ها گذاشتم
و دوباره به سرجام برگشتم
بعد از چند دقیقه آزیتا و بعد از اون رو یا جون رسیدن
آزیتا آرایش غلیظی کرده بود و پیراهن مشکیه کوتاهی پوشیده بود
رو یا جون هم بلوز مجلسی شیکی پوشیده بود و آرایشش به اندازه بود
آزیتا و رو یا جون کنار من نشستن و مشغول صحبت شدن
آزیتا با کنجکاوی نگاهم کرد
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تو خیلی وقته اومدی؟ده دقیقه ای هست،چطور؟همینطوری...بعد شروع به خوش و بش با المیرا و الناز کرد
مهمون ها کم کم اومدن،حدود2۰نفر مهمون داشــتن،همه دختر های جوون
بودن،فامیل و همکالسی های ریحانه
آزی تا توی تمام مدت ســعی در جلب توجه داشـــت و دور مامان ری حانه می
گشت!
به اصرار رو یاجون باهم رقصیدیم و من کمی از حال و هوای غم خارج شدم
بعد از بریدن کیک کادوهارو باز کردن،ریحانه با دیدن کادوم خیلی تشکر کرد
آزیتا ساعت شیک و گرون قیمتی خریده بود و رو یاجون گردنبندی زیبا
با دیدن گردنبند یاد کادوی تولد خودم افتادم و غم عالم روی دلم نشست
کاش پسش نداده بودم
بعد از دو ساعت مهمونی تموم شد و اکثر مهمون ها عزم رفتن کردن
به اتاق ریحانه رفتم و مانتو و شالم رو پوشیدم
با ری حانه و مامانش،نســرین جون خداحافظی کردم و بابت زحماتشــون
تشکر...
از خونشون خارج شدم
سوار ماشین شدم و به طرف خونه راه افتادم،تمام طول راه خاطراتم با عرشیارو
مرور میکردم
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روی مبل جلوی تلوزیون ن ش سته بودم و سریال نگاه میکردم،زیاد اهل سریال
دیدن نبودم و سعی میکردم از جریان فیلم سردر بیارم
برنامه ی کالس هام رو گرفته بودم و از فردا کالس هام شروع میشد
مهدیه اینجا بود و با مامان توی آشپزخونه غذا درست میکردن
سنا با عروسکش بازی میکرد و بهش غذا می داد
بعد از چند دقیقه انگار خسته شد از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست
خاله میشه بزنی کانال کارتون کارتون ببینم؟با مهر بهش نگاه کردم
شرط دارهبا معصومیت نگاهم کرد
چه شرطی؟باید بهم *ب*و*س* بدیبا لبخند بلند شد و جلوم واستاد و گونشو به سمتم آورد
*ب*و*س* محکمی روی گونش گذاشتم و شبکه پو یا رو زدم
از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم
مامان با مهدیه مشغول دردودل بودن
کنارشون نشستم،مامان صحبتش رو قطع کرد
چی شده مطهره گشنته؟-نه حوصلم سررفته بود اومدم پیش شما
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مامان ســری تکون داد و دوباره مشــغول صــحبت با مهدیه شــد،مهدیه راجبه
اخالق بد شــوهرش حرف میزد و مامان نص ـیحتش می کرد که زن باید بســاز
باشه،باید شوهرش رو توی مشتش بگیره و من با تعجب به حرف هاشون گوش
می دادم
مامان هم راجبه م شغله های حاج بابا حرف میزد و از این که چند ماهیه خیلی
کم به خونه میاد و سرش شلوغه
این بار مهدیه به مامان دلداری می داد
کاش می شد من هم راجبه کاری که عرشیا کرده حرف بزنم و به من هم دلداری
بدن،شاید توی راهکار هاشون راهکاری هم برای مشکل من باشه!
پام رو توی محوطه ی دانشــگاه گذاشــتم،شــلوغ نبود ولی اونقدری که فکر
میکردم هم خلوت نبود
با گیجی به اطرافم نگاه کردم،نمیدونستم به کدوم طرف باید برم
به سمت دختری که با دو دوستش مشغول بگو بخند بود رفتم
سالمدختر با لبخند به سمتم برگشت
سالمبا لبخند معذبی گفتم
ببخشید ساختمون آموزشی کدوم طرفهدختر با لبخند و خوشرو یی به سمتی اشاره کرد

تب عاشقی

133

اونجاست عز یزمبا لبخند ازش تشکر کردم و به سمت ساختمون آموزشی رفتم
به سمت تابلو اعالنات رفتم تا کالسم رو پیدا کنم
دسـتم رو روی درس گذاشـتم و کالس رو پیدا کردم،با شـنیدن صـدایی از جا
پریدم و با ترس به عقب برگشتم
عه اولین همکالسیم رو دیدمدستم رو روی قلبم گذاشتم و با قیافه ی سکته زده ای به عقب برگشتم
با دیدن قیافه ی بانمک دختر روبروم از ترسم خندم گرفت
دختر با عینک بزرگ و لپ های چال افتاده نگاهم می کرد،نیشــش تا بناگوش
باز بود و شبیه به دختر بچه های بازیگوش بود
ترسوندمت؟با حرص گفتم
نه اصال نترسیدم،فقط داشتم ادای سکته ای هارو در می آوردمقیافش رو مظلوم کرد و گفت
باشه بابا فهمیدم ترسیدیبعد دوباره نیشش رو باز کرد و دستش رو به سمتم گرفت
من سارینا نامجو هستمبی تفاوت دستش رو توی دستم گرفتم
مطهره کرامتی،البته دوستام تانیا صدام میزننچشمکی زد و با لبخند گفت
-ok honey
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از بازیگوشیش خندم گرفت
بهتره بریم سرکالسبا خنگی گفت
کالس چند بود؟با خنده گفتم
دو یست و پنجسرش رو تکون داد و عینکش رو به سمت باال هول داد
بزن بریموقتی وارد کالس شــدم متعجب شــدم،کالس خیلی شــلوغ تر از اونی بود که
تصور میکردم
صندلی های جلو پر بود و به ناچار از بین ردی ها به عقب رفتیم
ردی عقب رو چند تا پسر پر کرده بودن
ردی جلوی اون ها نشستیم
سارینا با ذوق گفت
چقد کالس شلوغهبه ذوق کودکانش لبخند زدم و سرم رو تکون دادم
با صدای پسری همه ی سرها به سمت تخته چرخید
استاد این درس تا هفته ی دیگه نمیاد
-بچه ها آموزش گفت ِ

همهمه کل کالس رو گرفت
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پسر دوباره با حرفش نظر همه رو به خودش جلب کرد
استاد کالس بعدی اومدهپس پاشو بریم بوفه ی دانشگاه یک چیزی بخوریم...من صبحونه نخوردمبا تعجب نگاهش کردم
ساعت ده و نی ِم تو هنوز صبحونه نخوردی؟با بیخیالی گفت

نه خواب موندم،پاشو بریم دیگهو خودش جلوتر از من از روی صندلی بلند شد و رفت
وسایلم رو برداشتم و دنبالش راه افتادم
نسکافه و کیک گرفتیم و روبروی هم توی بوفه نشستیم
اکیپ پسر هایی که پشت سرمون نشسته بودن روی میز کناری نشستن
یکیشون خیره به سارینا نگاه می کرد
با خنده به سارینا گفتم
روز اولی خاطرخواه پیدا کردی هابا گیجی نگاهم کرد و گفت
کی؟زیر چشمی به پسر اشاره کردم
به طرف پسر برگشت و نگاهش کرد
از حرکت ضایعش خندم گرفت و سرم رو پایین انداختم
پسر وقتی دید سارینا نگاهش میکنه بانیش باز سرش رو تکون داد
سارینا چشم هاش گرد شد و روبه من گفت
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چقدرم پرروئهاز دیدن قیافش دوباره خندم گرفت و سرم رو پایین انداختم
با شنیدن صدای کشیده شدن صندلی روی زمین سرم رو بلند کردم و با تعجب
به روبروم نگاه کردم
پ سرمیز کناری در کمال پررو یی سرمیز ما ن ش ست و دو ستاش هم بعد از اون
روی صندلی های کناریش
وقتی قیافه ی متعجب مارو دید نیشش رو باز کرد
سالم خانما،منو دوستام اومدیم با همکالسیامون آشنا بشیمیه ابروم رو انداختم باال و نگاهش کردم
با پررو یی بیشتری گفت
من آرش ملکی هستمدوستش که پسر قد بلند و سبزه ای بود گفت
رضا عصاران هستمنفر بعدی که پسری با قد متوسط و الغر و سفید بود گفت
ماکان عطارمن و سارینا ساکت فقط بهشون خیره بودیم بدون گفتن کلمه ای حرف
آرش ابروهاش رو باال انداخت گفت
شما خودتون رو معرفی نمی کنیدتصمیم گرفتم یکم از موضعم عقب نشینی کنم
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مطهره کرامتی هستمسارینا با حرص نگاه چپی بهم انداخت
آرش منتظر به سارینا نگاه میکرد
سارینا با حرص گفت
سارینا نامجوو به من اشاره کرد که بخور بریم
نسکافم رو برداشتم و مشغول خوردن شدم
آرش با لبخند تا بناگوشی گفت
خوشبختم خانم نامجومنم که رسما بوق بودم!
نسکافم رو خوردم و آماده رفتن شدم
آرش به سارینا گفت
شما چند سالتونه خانم نامجواز پرروبازیش خندم گرفت...رسما به قصد دختر بازی به دانشگاه اومد بود!
ســـاری نا که من رو آماده رفتن د ید از جاش بلند شـــد و رو به آرش با لبخند
پیروزی گفت
روز خوش آقایونبا خروج از بوفه زدم زیر خنده،سارینا با حرص بهم خیره شد
چیه؟چرا میخندی؟در حالی که سعی می کردم جلوی خندم رو بگیرم گفتم

wWw.Roman4u.iR

138

خیلی لبخند آخرت جالب بود،پسره رو صندلی وارفتپسره ی بی جنبه ی دختر ندیده،روز اول دانشگا نخ که نه طناب میده!بعد با حرص ادای ملکی رو در آورد
شما چند سالتونه؟به تو چه فضول،با اون رفیقاش!سه کله پوک!با خنده دستش رو گرفتم و کشیدم
بیا بریم نیان بشنون!روز اولی دشمن تراشی نکنباهم روی نیمکتی نشستیم
سارینا با شیطنت گفت
بیا آمار بقیه رو در بیاریم،بعد به دختر و پسری اشاره کرد،اون دوتارو میبینی؟سرم رو تکون دادم
پسر چجوری به دختره نگاه میکنه
-فکر کنم باهم دوستن،نگاه ِ

راست میگفت،پسر با شیفتگی به دختر نگاه میکرد و دختر با خنده و ناز براش

چیزی رو تعری می کرد
ســعی کردم ذهنم رو از عرشــیا منحرف کنم و به این فکر نکنم که یک روزی
عرشیا به من اونجوری نگاه می کرد
آه پر حسرتی کشیدم
سارینا با خنده گفت
آه کشیدن نداره که۴،سال قراره توی این دانشگاه باشیم یه عاشق پیدا میکنیمبهش لبخند زدم
-ساعت چنده؟
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یازده و نیم،نیم ساعت مونده تا کالس،پاشو بریم یک دوری این اطراف بزنیمبلند شدیم و توی محوطه مشغول قدم زدن شدیم
ملکی و دوســتاش روی نیمکتی نشــســته بودن،عصــاران با دیدن ما به دســت
ملکی زد و به ما اشاره کرد
ملکی با چشم های ریز شده به ساینا نگاه کرد
اوه اوه!ببین چجوری نگاهت میکنه!سارینا با بی تفاوتی نگاهش رو از ملکی گرفت
به جهنم!بذار حرص بخورهریز خندیدم و گفتم
میترسم حرصش رو سر تو خالی کنهسارینا دندون هاش رو روی هم سابید
هیچ غلطی نمیتونه بکنه!ده دقیقه قبل از شروع کالس به سرکالس رفتیم
بعد از چند دقیقه اســتاد میان ســالی وارد کالس شــد،بعد از معرفی خودش و
درســش گفت لیســتش آماده نشــده وازمون خواســت اســامی رو روی برگه ای
بنو یسیم و بهش بدیم
سارینا سرش رو به سمتم خم کرد و گفت
من انتظار یک اســتاد جوون و خوشــتیپ رو داشــتم که توی همون نگاه اولعاشقم بشه و بشم دانشجوی خاصش،عین این داستانا!
از لحن حسرت بارش خندم گرفت
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خودت داری میگی داستان!با حسرت سرش رو تکون داد
ا ستادمحترم از همون جل سه ی اول شروع به درس دادن و جزوه گفتن کرد به
طوری که از اول تا آخر کالس سرم روی جزوه بود و دستم داشت می شکست
با تموم شدن زمان کالسش با ذوق جزوم رو بستم
به سارینا که مشغول سروکله زدن با جزوش بود نگاه کردم
ساری پاشو بریمبا لب های آو یزون نگاهم کرد
عقب موندمبا لبخند نگاهش کردم
پاشو بریم بهت میدم بنو یسیش بعداسرش رو تکون داد و وسایلش رو برداشت
با سارینا احساس صمیمیت می کردم،انگار صدسال بود میشناختمش...واقعا
خوشحال بودم که روز اول دوست به این خوبی پیدا کردم
باهم از دانشگاه بیرون رفتیم،سارینا دستش رو به سمتم گرفت
تا فردا خداحافظدستش رو گرفتم و گفتم
بیا من تا یک جایی برسونمتسارینا با تعارف گفت
نه مزاحمت نمیشم
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با لبخند گفتم
ت عارف نکن من ا هل ت عارف نیســتم،ب یا تا هرجا مســیرمون یکی باشـــهمیرسونمت
لبخند زد و چال های لپش رو به نمایش گذاشت
باشه،ممنونباهم به سمت پارکینگ رفتیم و سوار ما شین شدیم،ا ستارت زدم و از پارکینگ
خارج شدم
با سرعت متوسطی داشتم رانندگی میکردم که ماشینی جلوم پیچید،ترمز گرفتم
و سرعتم رو کم کردم
سارینا عصبی غرید
پسره ی عقده ایبا تعجب گفتم
کی بودآرش ملکیابروهام باال پریدن
چقدر بچست!سارینارو تایک مسیری رسوندم و به سمت خونه رفتم
ما شین رو پارک کردم و وارد خونه شدم،حاج بابا سرجای همی شگیش جلوی
تلوزیون نشسته بود و استکان چایی جلوش بود
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چند روزی بود که ندیده بودمش و این ندیدن از کم پیدا شــدنش نشــ ت می
گرفت
جلو رفتم و سالم کردم
سرش رو به سمتم برگردوند و با سردی نگاهم کرد
بدون توجه به سالمم گفت
کجا بودی؟از ذهنم گذشت"مگه جواب سالم واجب نیست؟"
محکم گفتم
دانشگاه بودم،کالس داشتماخم هاش رو تو هم کشید و گفت
به خواستت رسیدی...باید از محمد متشکر باشی،اگه وساطت رو نمی کردخواب دانشگاه اونم توی رشته نقاشی رو نمی دیدی
با حرص گفتم
می دونم که به خواســتم ذره ای اهم یت ندادین و می دونم که به خاطر منکوتاه نیومدین
بعد هم با عجله به سمت اتاقم رفتم
عصبی و خسته خودم رو روی تخت انداختم
مقصر همه ی کمبود هام،مقصر حال امروزم اون مرد بود
همه ی دخترها عاشق پدرشونن ولی من انقدر از همون بچگی ازش بی مهری
دیده بودم
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که هیچ محبتی نسبت بهش توی دلم نبود
از جام بلند شدم و لباس هام رو با لباس های توی خونم عوض کردم
انقدر خسته و کالفه بودم که گشنگی در مقابلش چیزی نبود!
روی تختم دراز ک شیدم تا یکم ا ستراحت کنم...ع صر می خوا ستم به کالس
نقاشی برم
سرم گرمه طرح زدن روی بوم بود،رو یاجون سر به سر آزیتا می ذاشت و من و
ریحانه هم گاهی تکه پرانی میکردیم
گو شیم رو روی کیفم گذا شته بودم،بردا شتمش تا نگاهی به ساعت بندازم که
متوجه تماس بی پاسخ شدم،شماره ناشناس بود
دل خوشی نداشتم،تقریبا آخر های زمان کالس بود
از شماره های ناشناس ِ

به کارم سروسامونی دادم و وسایلم رو جمع کردم و توی کمد اتاق گذاشتم
رو یا جون کمدی در اختیارمون گذاشته بود تا وسایلمون رو توش بذاریم
رو یا جون با شوخی و خنده بدرقمون کرد
دم در با بچه ها خداخافظی کردم،ریخانه منتظر رادو ین موند تا دنبالش بیاد و
آزیتا سوار ماشینش شد و رفت
گوشیم توی جیب مانتوم لرزید
بیرونش آوردم و به صفحش نگاه کردم
همون شــماره ی ناشــناس که توی کالس بهم زنگ زده بود روی صــفحه ی
گوشیم چشمک میزد
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با شــک و دودلی به گوش ـی خیره شــدم انقدر به صــفحه ی گوش ـی خیره بودم
تاوقتی که خاموش شد
می خواستم گوشی رو توی جیبم بذارم که دوباره لرزید
باز هم همون شماره بود
این بار با کالفگی گوشی رو دم گوشم گرفتم
بله؟غیر از سکوت هیچ صدایی نمی اومد
فکر کردم تماس قطع شده،با شک به صفحه ی گوشی نگاه کردم
وصل بود.
دوباره گوشی رو کنار گوشم گذاشتم
بفرماییدبعد از چند ثانیه سکوت صدای ظریفی توی گوشم پیچید
تا کی باید سایت روی عشقم و زندگیم سنگینی کنه؟چند ثانیه شکه سکوت کردم
متوجه منظورش نمی شدم
بعد از چند ثانیه به زور دهن باز کردم
شما کی هستین؟من متوجه منظورتون نمیشمنبایدم متوجه بشی،من سایمپاهام از حرکت ایستاد و سرجام میخکوب شدم
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مگه میشد این اسم از ذهنم پاک شه
کسی که همه ی معدالتم رو بهم زده بودو عشقم رو نابود کرده بود
دوباره صداش توی گوشم پیچید
از ســکوتت معلومه که من رو شــناختی،نمی خوام زیاد کشــش بدم پس یکراست میرم سر اصل مطلب
دوباره سکوت کرد،انگار می خواست حرف هاش رو سبک سنگین کنه
ببین من و عرشیا قراره چند روز دیگه باهم نامزد کنیم...همه ی مراسما انجامشده،خاستگاری و...
زانوهام سست شد و دستم رو به دیوار گرفتم
شــرت رو از زندگیمون کم کن،نمی خوام دیگه هیچ وقت شــمارت رو رویگوشی عرشیا ببینم،نمی خوام دیگه حتی بهش فکر کنی...عرشیا مال منه
و تماس رو قطع کرد
نفس عمیقی کشـیدم تا جلوی اشـک هام رو که یکی پس از دیگری روی گونه
هام جاری بود بگیرم
بد شکستم،توقع همچین چیزی رو نداشتم
سعی کردم راه بیوفتم
توقفم به اندازه ی کافی باعث جلب توجه شده بود
با دست های لرزونم گوشیم رو توی جیبم گذاشتم و به پاهام حرکت دادم
لرزش پاهام به قدری بود که به زور قدم برمیداشتم
تمام وجودم یخ بسته بود و داشتم از حال میرفتم
با شنیدن صدای آشنایی سرم رو برگردوندم
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رادو ین کنارم ایستاده بود
حالتون خوبه مطهره خانوم؟سعی کردم به خودم مسلط باشم
با صدای لرزونی گفتم
بله ممنونبا تاس نگاهم کرد
کامال مشخصهبا شرمندگی سرم رو پایین انداختم
بفرمایین توی ماشین بشینین،من می رسونمتونمزاحمتون نمیشمفک نمیکنم االن وقت تعارف کردن باشهتوی ماشین نشستم و سرم رو به صندلی تکیه دادم،نمی تونستم جلوی لرزش
بدنم رو بگیرم
رادو ین به طرف خونه ی رو یاجوند روند،هنوز دنبال ری حانه نرفته بود چشــم
هام رو بستم و سعی کردم آرامش خودم رو بدست بیارم
حرف های اون دختر توی گوشــم بود وقتی گفت عرشــیا مال منه به تموم دنیا
شک کردم...
مگه عرشیا مال من نبود؟مگه عاشق من نبود؟
خودم دیدم حال پریشونش رو،خودم دیدم داشت از دوری من داغون میشد
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یعنی به همین زودی من رو فراموش کرد؟
مثل دیوونه ها شده بودم،هیچ چیزی رو نمی تونستم باور کنم
با صدای سالم ریحانه به خودم اومدم
سالمسرم رو بلند کردم،ریحانه با دیدنم به سمتم برگشت
با صدایی که نگرانی توش موج می زد گفت
وای مطهره چی شده؟چرا رنگت مثل گچ دیواره؟لبخند بی جونی روی لبم نشوندم
چیزی نیس عز یزم یکم فشارم افتادهآخه چرا؟اتفاقی افتاده؟توی ذهنم دنبال دروغ قابل قبولی گشتم،با کمی مکث گفتم
راستش یکی از دوستای صمیمیم تصادف کرده،توی راه بودم که زنگ زدن وخبر دادن،یکم شکه شدم
ریحانه با تا س نگاهم کرد و رادو ین از توی آینه جلوی ما شین نگاه چپی بهم
انداخت،از اون نگاها که میگن"آره تو که راست میگی"
متاسفم عز یزم،انشاالله که چیز یش نشده باشهنگاهم رو از نگاهش گرفتم و به دست هام دوختم،شرمنده از دروغم با صدای
آرومی گفتم
مرسی ریحانه جونبا صدای رادو ین به خودم اومدم
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مطهره خانوم آدرستون رو بگید لطفابا گیجی نگاهش کردم و چند ثانیه توی ذهنم دنبال آدرس گشتم
انگار فهمید توی فکر بودم که سکوت کرد و منتظر نگاهم کرد
بعد از چند ثانیه آدرس رو بهش دادم سرش رو تکون داد و به سمت مقصد من
رفت
تا رســیدن به خونه ســکوت کردم و چیزی نگفتم،رادو ین گاهی از آینه جلوی
ماشین نگاهی بهم می انداخت
ولی من توی افکار خودم غرق بودم و نگاهم به بیرون بود
همین جاست؟به در خونه نگاهی انداختم و در جواب چشم های منتظر رادو ین گفتم
بله همینجاست،شرمنده که مزاحمتون شدم،بفرمایید بریم خونه ی ماریحانه با لبخند گفت
این چه حرفیه عز یزم چه مزاحمتی،مرسی گلم انشاالله یک وقت دیگهرادو ین هم با این چه حرفیه ممنون جوابم رو داد
خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم
برای ری حانه دســتی تکون دادم و دررو باز کردم،یکم حالم بهتر شـــده بود و
لرزش پاهام کمتر،حیاط رو پشت سر گذاشتم و وارد خونه شدم
مامان با دیدنم با نگرانی گفت
باز که تو رنگ پریده برگشتی خونهپوزخندی روی لبم نشست
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منظورش به سری قبل بود که با عرشیا بیرون رفته بودم
دروغی که تحو یل ریحانه دادم بودم رو این بار تحو یل مامان دادم و سعی کردم
در جواب پرسش های بی پایانش صبوری کنم
ا ی ن بارهم آب ق ندی توی حلقم ر ی خت و من رو راهی ا تاقم کرد برای
استراحت،من که برای تنهایی له له می زدم به سمت اتاقم پرواز کردم
دمر روی تختم خوابیدم و اشــک هام روی گونه هام س ـرازیر شــد،ســرم رو به
بالشت فشار میدادم تا صدای هق هقم پایین نره
حس می کردم بدجور بازی خوردم و عرشیا ازم سواستفاده کرده
حس می کردم ت مام ن گاه ها و حرف های عرشــ یا از روی هوس و برای
سواستفاده از من بوده
دیگه حس ـی که تا چند روز پیس اســمش رو عشــق میذاشــتم جلوی چشــمم
حماقت بود،فقط حماقت!
زار میزدم برای ه مه ی عشــقی که به پای عرشــ یا ریخ ته بودم و جوابش
*خ*ی*ا*ن*ت* بود و بازی دادن
تا شب گریه کردم و وقتی مامان برای شام صدام زد جوابش میل ندارم بود
شب تا صبح توی اتاقم قدم زدم و گریه کردم،فکر کردم و خودم رو لعنت کردم
دم دم های صبح خوابم برد
صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم
خواب آلود برداشتمش و دم گوشم گذاشتم
-بله؟
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با صدای جیغ سارینا از جام پریدم
تــــو هنــــوز خـــوابـــــــــی؟با دلهره گفتم
مگه چی شده؟یه نگاهی به ساعت بنداز تا بفهمی چی شده
به ساعت اتاقم نگاه کردم،نه و نیم بود
با گیجی گفتم
-نه و نی ِم خب که چی؟

خیلی خنگی تانیا!نیم ساعت دیگه کالس داریمبا شنیدن این حرفش با عجله از روی تخت بلند شدم
به سرعت صورتم رو آب زدم و لباس پوشیدم
سریع از پله ها پایین رفتم و مامان رو صدا زدم ولی هرچی بی شتر گ شتم کمتر
پیداش کردم!
بیخیالش شدم و به سمت جاکلیدی رفتم
با دیدن جای خالی سوئیچ آه از نهادم بلند شد
تصمیم گرفتم تا سره کوچه پیاده برم و از سرکوچه تاکسی بگیرم
با این فکر از خونه بیرون زدم
و به سمت سرکوچه راه افتادم که با صدای آشنایی سره جام میخکوب شدم
به سمت صدا برگشتم و با عرشیا روبرو شدم
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با دیدن عرشــیا قلبم فرو رو یخت و با به یاد آوردن موقعیتمون اضــطراب توی
دلم ریخت
اگه یک نفر توی محل مارو باهم میدید...
به طرف عرشیا رفتم و با حرص گفتم
تو اینجا چیکار میکنی؟عرشیا با درموندگی نگاهم کرد
باید باهم حرف بزنیمنگاهی به دوروبرم انداختم
چه حرفی بین ما مونده؟از اینجا برو عرشیا نمی خوام مشکلی برام پیش بیاداین بار با جدیت گفت
بیا بشــین تو ماشــین بریم یک جایی بشــینیم حرف بزنیم،اینجوری هم منحرفم رو میزنم هم واسه تو مشکلی پیش نمیاد
با شک نگاهش کردم و وقتی جدیتش رو دیدم کوتاه اومدم و سوار ماشین شدم
عرشیا هم با عجله سوار شد و راه افتاد
توی ماشــین جفتمون ســکوت کرده بودیم،من داشــتم به حرف هایی که قراره
بشنوم فکر میکردم و عرشیا شاید به حرف هایی که قراره بزنه
جلوی کافی شاپی نگه داشت
پیاده شدیم و باهم وارد شدیم
دلم کافی شاپ همیشگی رو میخواست
کافی شاپ دنجی بود با میزهای 2و۴نفره و نور کم،موزیک مالیمی که پخش
میشد به آدم آرامش میداد
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پشت میز دونفره ای نشستیم
گارسون برای گرفتن سفارش به سمتمون اومد
جفتمون قهوه سفارش دادیم و گارسون رفت
منتظر بهش چشم دوختم
چند لحظه توی سکوت بهم نگاه کرد و بعد شروع کرد به حرف زدن
دیروز سایه بهت زنگ زده بودحس بدی بهم دست داد،شاید حسادت!
با شنیدن اسم اون دختر از زبونش ِ

چیزی نگفتم و سکوت کردم
سکوتم رو که دید ادامه داد

خب،نمی خوام دروغ بگم یا پنهون کاری کنمدلم توی سینه فروریخت،پس دروغ نبود!
بعد از مکث کوتاهی با کمی ِمن ِمن ادامه داد

من مجبورم با ســـا یه ازدواج کنم،من و ســـا یه قبل از اینکه تورو ببینم باهمدوست بودیم،سایه دختر آزادی بود و خب
نفس عمیقی کشید
ما باهم رابطه داشــتیم،من ادم نامردی نیســتم!بهش قول دادم باهاش ازدواجکنم و به خواستگاریش رفتم ولی بعد از اون،از اون عشق اول خبری نبود و کم
کم رابطمون سرد شد،بعد از اون من تورو دیدم و بهت عالقه مند شدم بقی شم
که خودت میدونی
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با چشم هایی گرد شده و پر از اشک بهش خیره شدم
با دیدن چشم هام کالفه شد
تانیا من فقط با سـایه عقد میکنم تا شـناسـنامش خالی نباشـه بعد چند وقتازش جدا میشم و می تونیم تا ابد با هم باشیم
با شنیدن حرفش پوزخندی گوشه ی لبم نشست
چرا فکر میکنی من هنوزم تورو می خوام و حاضــرم بخاطر تو صــبر کنم وبعدم بایک مرد مطلقه باشم؟
این بار نوبت اون بود که با بهت نگاهم کنه
از جام بلند شدم و به سمتش خم شدم
اعتماد به نفست قابل ستایشه!صاف ایستادم و کیفم رو روی شونم جا به جا کردم
امیدوارم آخرین باری باشــه که همدیگر رو میبینیم،پیشــاپیش برای نامزدیتتبریک میگم خداحافظ
از کافی شاپ خارج شدم،تاکسی دربستی گرفتم و به دانشگاه رفتم
تاکســی جلوی دانشــگاه ایســتاد،نگاهی به ســاعتم کردم یازده بود...مطمئنن
جل سه اول با  ۱ساعت تاخیر سرکالس رفتن در ست نبود،بیخیال کالس اولم
شدم و به بوفه رفتم
صــبحونه نخورده بودم و دلم ضــع میرفت،شــکالت داغ و کیک شــکالتی
گرفتم و روی صندلی نشستم
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ســعی کردم تمام حواســم رو معطوف همین لحظه کنم و با لذت تکه ای از
کیکم رو توی دهنم گذاشتم
نمی خواستم به این فکر کنم که کاره عرشیا *خ*ی*ا*ن*ت* به من بوده یا اون
دختر
نمی خواستم خودم رو لعنت کنم به خاطر اشتباهم
نمی خواستم بشینم و گریه کنم به خاطر از دست دادنش
نمی خواستم دلم بسوزه برای از دست دادن عشقی که توی هو یتش شک دارم
فقط دلم کمی آرامش می خواست
دلم می خواست خودم رو بغل کنم و به خودم دلداری بدم،خودم رو آروم کنم
کیک و شکالت داغم رو با آرامش وص ناپذیری خوردم
از جام بلند شدم و از بوفه خارج شدم
توی محوطه قدم می زدم که صدای سارینارو شنیدم
وای تانیا تو چقدر بیخیالی کجا بودی؟با لبخند به سمتش برگشتم
تو چقد جیغ جیغو یی ساری!با جیغ جیغ بیشتری شاکی گفت
من جیغ جیغوئم؟با خنده گفتم
نه پس من!با شیطنت گفت
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حاال تو شایـــد...به شیطنتش خندیدم
بعد از تموم شدن کالس ها با سارینا از کالس خارج شدیم
توی ت مام طول کالس ملکی منتظر موقعیتی بود که به ســـار ی نا تی که
بندازه،بدجور ازش کینه به دل گرفته بود!
باهم به سمت ماشین سارینا رفتیم،قرار بود سارینا من رو برسونه
ســوار ماشـین شــدیم،ملکی و دوســتاش هم همون موقع از در پارکینگ خارج
شدن و از بدشانسی مارو دیدن
ع صاران نگاه شروری به ما انداخت و به ملکی چیزی گفت،ملکی هم سرش
رو تکون داد
به نظرت اینا نقشه ای دارن؟با خنده به سارینا نگاه کردم
مثال می خوان چیکار کنن؟بیخیالشون!ما شین رو رو شن کردو راه افتاد،با سارینا مشغول حرف زدن بودیم که ما شینی
جلومون پیچید
دست پاچه شدو سرعت رو کم کرد حرصی گفت
نگفتم نقشه دارن!با دقت به ماشین جلو یی نگاه کردم
ملکی و دوستاش بودن!
با خنده به سارینا نگاه کردم

wWw.Roman4u.iR

156

حرص نخور پوستت خراب میشه!چشم هاش رو ریز کرد
وایستا ببین چجوری حالشون رو میگیرمسرعت ماشین رو زیاد کرد و جلوشون پیچید
ملکی که انگار انتظار همچین عکس العملی رو از سارینا نداشت با تعجب به
ما خیره شد
سارینا خندید و با افتخار گفت
ایول خوب حالشون رو گرفتمبهش لبخند زدم
تا چهارراه بعدی ملکی ســعی داشــت ازمون ســبقت بگیره و ســارینا بهش راه
نمیداد،خداروشکر که سرظهر بود و خیابون کمی خلوت تر
سر چهارراه بعدی پشت چراغ قرمز جاش گذاشتیم،من رو سرکوچه پیاده کرد
و گاز داد ورفت
روی صندلی میز تحریرم نشسته بودم و برای سرگرمی طراحی می کردم
کالس نقا شی دا شتم ولی حال و حوصله ی بیرون رفتم ندا شتم،بی حوصله و
خونه نشین شده بودم و کالس های دنشگاه روهم به زور میرفتم
تازه داشتم به عمق فاجعه پی می بردم،به کاری که عرشیا با من کرده بود
دلم برای نگین هم تنگ شــده بود،آخرین باری که باهاش حرف زده بودم خبر
رسیدنش رو بهم داده بود
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توی این چند وقته انقدر درگیر و آشــفته بودم که حوصــله ی هیچ چیزی رو
نداشتم
نگین دوبار باهام تماس گرفته بود و هردوبار من نتونسته بودم جوابش رو بدم
توی فکرنگین بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد،برداشتمش،نگین بود
لبخند روی لبم نشست
چقدر حالل زاده!سالم چطوری؟صدای پرانرژ یش توی گوشم پیچید
سالم خوبم تو خوبی؟چرا حالل زاده؟حرف من بود؟مرسی منم خوبم،نه توی فکرت بودمدلخور با کنایه گفت
آره دیدم چقدر ازم خبر میگیری!با ناراحتی گفتم
نگین اگه بدونی توی این مدت چی به من گذشته!با نگرانی گفت
چیشده مگه؟تمام ماجرارو براش تعری کردم
نگین عصبی گفت
عرفان از اون بدتر رو
اصــال فکر نمیکردم عرشــیا همچین آدمی باشــه!اونِ
بگو،چقدر عوضی بود که یک کلمه به من نگفت که اون نامزد داره

با ناراحتی آهی کشیدم
-تانیا بهش فکر نکن اون آدم ارزش هیچ چیزی رو نداره
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با ناراحتی گفتم
بعد چند وقت زنگ زدی من ناراحتت کردماین چه حرفیه تانیا!من و تو رفیقیم باهم،رفیق واسه همین روزاس...لبخند روی لبم نشست
مرسی که هستیماشین رو گذاشتم و وارد خونه شدم
کفش های غریبه ای دم در دیدم،ابروهام باال پرید،وارد خونه شدم
وارد خونه شــدم توی خونه چشــم چرخوندم،ریحانه و مامانش با مامان توی
پذیرایی نشسته بودن
متعجب به سمتشون رفتم
سالممتوجه من شدن و از جاشون بلند شدن،نسرین جون با محبت گفت
سالم عز یزم خوبی؟بشینین راحت باشین،مرسی خوبم شما خوب هستید؟با ریحانه دست دادم و احوالپرسی کردم و با مامانش رو*ب*و*س*ی کردم
با لبخند کنارشون نشستم و خوش آمد گفتم
نسرین جون با مهربونی گفت
عز یزم ریحانه می گفت چند روز پیش حالت خوب نبوده بهتری؟با لبخند مودبانه ای گفتم
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ُ
مرسی خوبم،چیزه خاصی نبود یکم افت فشار بودریحانه با لبخند گفت
دیروز نیومدی کالس نگرانت شدم،گفتم نکنه خدایی نکرده حالت بد باشه!مامان با محبت بهم نگاه کرد و گفت
بچم از بس برای کنکور روی خودش فشار آورده ضعی شدهبا لبخند به مامان نگاه کردم
از جام بلند شدم و گفتم
با اجازتون من برم لباسم رو عوض کنمبه اتاقم رفتم،بلوز ی شمی ای با جین آبی پوشیدم موهام رو دم اسبی باالی سرم
بستم و به پایین برگشتم
مامان از آشپزخونه بیرون اومد،سینی چایی دستش بود
سینی چایی رو به من داد و گفت
بگیر چایی ببر تا من شیرینی بیارمسرم رو تکون دادم وسینی رو گرفتم و به پذیرایی رفتم
چایی رو تعارف کردم و نشستم
مامان هم میوه و شیرینی آورد و تعارف کرد و کنار من نشست
ریحانه با لبخند گفت
دانشگاه چطوره مطهره؟تا االن که خوب بوده،هنوز اولش و نمیتونم نظری بدم ولی به نظر خوب میاد!ِ
-لحظه شماری میکنم برای روزی که وارد دانشگاه بشم
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ریحانه هنر میخوند و این رو توی کالس گفته بود،با لبخند گفتم
می خوای چه رشته ای ادامه بدی؟هنوز تصمیم قطعی نگرفتم،شاید کارگردانیبا لبخند سرم رو تکون دادم
باید طبق عالقت پیش بریمامان و نسرین جون بحثشون ازدواج جوونا بود!نگرانی های مادرانه!
ن سرین جون از رادو ین میگفت که بی ست و ه شت سال شه و حا ضر به ازدواج
نیست و ادعا میکنه نیمه گم شدش رو پیدا نکرده
مامان هم از میثم میگفت و این که باید وقتی از سربازی برگشت ازدواج کنه
به نظر میرس ـید مامان از نســرین جون خیلی خوشــش اومده و حســابی باهم
صمیمی شده بودن
بعد از حدود دوساعت نسرین جون و ریحانه تصمیم به رفتن گرفتن
مامان کلی ا صرار کرد که شام بمونن و به رادو ین و باباش هم اطالع بدن ولی
نسرین جون قبول نکرد و شام رو به روز دیگه ای موکول کرد
روی تختم دراز کشیده بودم و توی اینستاگرام عکس های نگین رو نگاه میکردم
کلی عکس با همکالسی و هم اتاقی های جدیدش گذاشته بود
با چند نفر دی گه اتاق گرفته بود و خوابگاه نرفته بود،می گفت توی خوابگاه
راحت نیست
زیر یکی از عکس های دست جمعیش کامنت گذاشتم
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رفتی دوست جدید پیدا کردی؟نگین آنالین بود و بالفاصله جواب داد
هیچ دوستی برام تو نمیشه...می خواستم جواب نگین رو بدم که روی عکسی تگ شدم
با کنجکاوی بازش کردم
با دیدنش تمام بدنم یخ بست و دلم ریخت
عرشیا اون دختر رو بغلش گرفته بود و به دوربین لبخند میزد
زیر عکس نوشته بود
- belakhare bad az koli sakhti man o eahqam darim beham
miresim...fardashab baram behtarin shab doniast...

برام توی دایرکت پیام اومد،دســت های لرزونم رو روی صــفحه به حرکت در
آوردم و دایرکت رو باز کردم
-fardashab maraseme aqdemone...shayad dos dashte bashi bebini arshiya to
lebas domadi che shekli mishe
);(....)in adres age khasti biya

با دستهای لرزون چند بار تایپ کردم و پاک کردم
عرشیا ارزونیه تو...آخرهم بیخیال شــدم و جوابی بهش ندادم،نمی خواســتم بفهمه که به هدفش
رسیده
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ت مام بدنم میلرز یدبه دســـت های لرزونم ن گاه کردم کاش ه مه چیز تموم
میشد...
وفتی به این فکر میکردم که امشب نامزدیشه آتیش میگرفتم،دلم یک دنیاآرامش
میخواست
جلوی آینه ن شستم و به صورتم نگاه کردم،توی این مدت،الغر شده بودم ،زیر
چشم هام گود افتاده بود و صورتم رنگ پریده بود
از دیشــب تا االن خودم رو ســرگرم میکردم و ســعی می کردم به چیزی فکر
نکنم،سعی می کردم مقابل وسوسه ی رفتن بایستم
پنکیکم رو برداشتم و مشغول آرایش خودم شدم،سایه دودی پشت چشم هام
زدم و خط چشــم کشــیدم،رژ گونه روی گونه هام زدم و رژ لب زرشــکی رو
پررنگ روی لبم کشیدم
دستی توی موهای فرم کشیدم و به چهرم خیره شدم
زیبا بودم،زیباتر از اون،پس
چرا عرشیا اون رو انتخاب کرد
اشک هام روی گونه هام جاری شد و به هق هق افتادم
با حرص دستمال کاغذی از روی میز برداشتم و روی صورتم کشیدم
زیبایی به چه دردم میخوره وقتی عشقم مال من نیست
دستمال رو به سمت آینه پرت کردم و سرم رو روی میز گذاشتم
هق هق دردناکم اتاق رو پر کرد
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بعد از چند دقیفه کمی آرومتر شدم،از جام بلند شدم و مشغول لباس پوشیدن
شدم
می خواستم برم و با چشم های خودم ببینم که کنارش خوشحاله،می خواستم
ببینم من رو با چی عوض کرده
صورتم رو شستم و لباس پوشیدم،از پله ها پایین رفتم
مامان با شنیدن صدای پام به من نگاه کرد
با دیدنم متعجب از جاش بلند شد
کجا میری نص شب مطهره؟دروغی رو که از قبل آماده کرده بودم تحو یلش دادم
مامان یکی از همکال سیام حالش بد شده،طفلک اینجا غریبه خونه داره،بهمزنگ زد و گفت برم پیشش منم نتونستم نه بیارم
مامان با نگرانی به ساعت نگاه کرد
شب دختر
-ساعت نه ِ

با چشم های پراشک به مامان نگاه کردم

مامان شما وجدانت قبول میکنه که اتفاقی برای اون دختر بیوفته؟*گ*ن*ا*ه*داره فک کن دختر خودته
مامان با دودلی نگاهم کرد
برو ولی زود بیای،دیر نکنی مطهرهبا بغض سرم رو تکون دادم
سوئیچ رو برداشتم و از خونه بیرون زدم
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با سرعت سرسام آوری رانندگی میکردم و به سمت مراسم نامزدی میرفتم
دست از گریه برداشتم و دلم نمی خواست ضعی و شکست خورده باشم،من
میرفتم تا به خودم ثابت کنم عر شیا برای همی شه تموم شده،می خوا ستم دفتر
عرشیارو توی دلم ببندم
جلوی باغ بزرگی ایســتادم،مراســم شــلوغی به نظر میرســید،جلوی باغ پر از
ماشین های رنگارنگ و مدل باال بود
ماشــینم رو پارک کردم و وارد باغ شــدم،مهمونی مختلط بود و همه نوع آدمی
توش پیدا میشد
جلوتر رفتم و به دنبال جایگاه عروس و داماد چشم چرخوندم
توی پیست رقص پیداشون کردم،گوشه ای ایستادم و رقصشون رو نگاه کردم
سایه خودش رو به عر شیا چ سبونده بود و د ست هاش رو دور گردنش حلقه
کرده بود و عرشیا با لبخند مصنوعی همراهیش میکرد
حق با سایه بود،کت و شلوار دومادی خیلی بهش می اومد
بعد از چند دقیفه رقصشون تموم شد و به جایگاهشون برگشتن
لبخند آرومی روی لبم نشوندم و با قدم های استوار به سمتشون رفتم
جفت شون از دیدنم جا خوردن ،سایه زودتر به خودش اومد و لبخند م سخره ای
روی لبش نشوند و دستش رو دور بازوی عرشیا محکمتر کرد
جلوشون ایستادم و با آرامش گفتم
تبریک میگم بهتون انشاالله خوشبخت بشیدسایه با بدجنسی گفت
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خو شحالم کردی با اومدنت،دوس دا شتم شاهد ع شقمون با شی توی اینمراسم
با پوزخند به عرشیا که مبهوت من بود اشاره کردم و گفتم
عشق شما شاهدهم الزم دارهعرشیا انگار خواب میدید
تانیا!بهش لبخند زدم و گفتم
خوشبختم به عشقت رسیدی،خوشبخت باشیبه سرعت عقب گرد کردم و از مراسم خارج شدم
از در باغ خارج شدم و به طرف ماشین رفتم
دستم رو روی ماشین گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم اشک هام رو کنار زدم و
سوار ماشین شدم
به ساعت نگاه کردم ساعت۱۰بود
با دست های لرزونم استارت زدم
به دست هام نگاه کردم و خداروشکر کردم که توی اون مراسم کذایی اینجوری
نمی لرزیدم
پام رو روی پدال گاز گذاشتم و راه افتادم
توی ماشین سکوت آزاردهنده ای بود،دستم رو به سمت ضبط بردم و روشنش
کردم،صدای مالیم موزیک توی ماشین پیچید
حرفشم نزن  ،نمی تونم فراموشت کنم تورو
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رفتنی شدی  ،یه لحظه گوش نمیدی حرفای منو
می ری و کسی نمی تونه واسم شبیه تو بشه
بغض تو چشام برای موندنت مثل یک خواهش
ِ
تو داری فاصله می گیری از دلم
ولی می دونی که نمیری از دلم
دیگه چیزی نمونده از غرور من
بیا و حرف این جدایی رو نزن
با هرکلمه ای که از دهن خواننده در می اومد قطره اشــکی از چشــم من پایین
میریخت
هق هقم فضای ماشین رو پر کرده بود،زار میزدم و خودم رو لعنت میکردم
زار میزدم و آرزوی مرگ میکردم
حالم خوب نبود و می لرزیدم
دستم به سمت گوشیم که روی صندلی کنار بود رفت تا برش دارم
یک لحظه ما شین به سمت الین کناری منحرف شد و همون یک لحظه کافی
بود تا خدا آرزوم رو برآورده کنه
وقتی سرم رو بلند کردم نور تریلی بزرگی توی چشمم افتاد دست پاچه شدم و
جیغ کشیدم،با تمام توانم فرمون رو چرخوندم و....
**نگین**
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با عجله از پله های بی مارســتان باال رفتم،دل توی دلم نبود،با دســتمال توی
دستم اشک هام رو پاک کردم
به طرف پذیرش رفتم و با صدای گرفته ای به مسئولش گفتم
ببخشید اتاق مطهره کرامتی کجاست؟چیزی توی کامپیوترش تایپ کرد و گفت
مراقبت های و یژهدوباره اشک هام جاری شدن
با صدای لرزونی گفتم
کجاس؟نگاه دلسوزی بهم انداخت
انتهای راهرو دست راستسرم رو تکون دادم و راه افتادم
پشت شیشه ایستادم و توی اتاق چشم چرخوندم
مطهره رو گوشه ی اتاق روی تختی دیدم،کلی دستگاه و لوله بهش وصل بود
دستم رو روی دهنم گذاشتم و گریم شدت گرفت
چه بالیی سرش اومده بود
روی صندلی پشت اتاق نشستم و سرم روی توی دست هام گرفتم
ســه روز بود که هرچی با تانیا تماس میگ فتم جواب نمی داد تا این که دیروز
مامانش تلفن رو جواب داده بود و گفته بود تصادف کرده
با شــنیدن خبرش وســایلم رو جمع کردم و به ســمت فرودگاه رفتم،توی پرواز
امروز صبحشون جا رزرو کردم و به مامان زنگ زدم و جریان رو گفتم
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فکرش رو هم نمی کردم با همچین صــحنه ای موجه بشــم!تانیا توی مراقبت
های و یژه
با دیدن پرستاری که از اتاق خارج شد بلند شدم و به سمتش رفتم
ببخشید خانمبه سمتم برگشت
بله؟اشک هام رو پاک کردم و گفتم
مریضی که اینجاست...مطهره کرامتی حالش چطوره؟چیکارشی؟دوستشماع ضای داخلی بدنش آ سیب دیده،کبد و کلیه ش ...سرشم آ سیب دیده ولیخداروشکر خطر رفع شده
زیر لب ممنونی زمزمه کردم و سرجام نشستم
یک ســاعتی بود که توی بیمارســتان بودم،هرچی دعا بلدم بودم خونده بودم و
کلی نذر و نیاز کرده بودم برای خوب شدن حالش...
بعد از حدود یک ساعت مامانش و برادر بزرگش از راه رسیدن
طاهره خانم،مامان تانیا با دیدنم به سمتم اومد
سالم،حالتون خوبه؟طاهره خانم بغلم کرد
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ســالم دخترم...د یدی چه بالیی ســرمون او مد؟جگرگوشــم روی ت ختبیمارستانه
صداش بغض داشت و چشم هاش پر اشک بود
من هم دوباره بغض کردم و گفتم
انشاالله خوب میشه،چه اتفاقی افتاده؟برادرش که از اول سکوت کرده بود و جز جواب سالمم حرفی نزده بود گفت
بیرون از شهر تصادف کرده،با یک تریلیمتعجب نگاهش کردم،نمی تونستم بفهمم تانیا بیرون شهر چیکار میکرده
سکوت کردم و فقط سرم رو تکون دادم،چند دقیقه ی دیگه اونجا موندم و بعد
قصد رفتن کردم
باهاشون خداحافظی کردم و از بیمارستان بیرون زدم
توی محوطه ی بیمارستان بودم که گوشیم زنگ خورد
به صفحه ی گو شی نگاه کردم،عرفان بود،خیلی وقت بود که رابطمون کمرنگ
شده بود
سالمسالم خوبی؟با سردی گفتم
اره خوبمکجایی؟تهرانم،تانیا تصادف کرده-میدونم...باید باهم حرف بزنیم...
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*********

سالمصندلی رو عقب ک شیدم و روبروی عرفان ن شستم،کافی شاپ شلوغی نبود و
محیط آرومی داشت
عرفان آروم جواب سالمم رو داد
گارسون به سمتمون اومد و سفارش گرفت
قهوه سفارش دادیم،برای خوردن چیزی نیومده بودیم
بعد از رفتن گارسون عرفان لبخند زد
دانشگاه چطوره؟خیلی عادی گفتم
خوبه،چه حرفی می خواستی بزنی؟عرفان ناراضی از تغییر بحث من گفت
حال تانیا چطوره؟بی هوشه،تو از کجا خبر داری؟با چشم های ریز شده بهش خیره شدم
سرش رو پایین انداخت
عرشــ یا بهم گفت،این چند روز دم خونشــون کشــ یک می داد ،یک بار کهمامانش اومده بیمارستان تعقیبش کرده و فهمیده
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با لحن مشکوکی گفتم
چرا عرشیا دم خونه ی تانیا کشیک می داد؟عرفان با شک گفت
تو خبر نداری؟متعجب گفتم
از چی؟عرفان بین گفتن و نگفتن مونده بود،بالخره دل رو به دریا زد و گفت
این که رفته نامزدی عرشیامبهوت به صندلی تکیه دادم
تانیا رفته نامزدی عرشیا؟کی بوده نامزدی عرشیا؟کالفه دستی بین موهاش کشید
تانیا رفته بوده نامزدی عرشیا و توی راه برگشت تصادف کردهبا چشمهای گرد شده نگاهش کردم
 یعنی واقعا تانیا رفته بود نامزدی عرشیا؟ناراحت گفت
آرهعصبانی بهش توپیدم
 کی بهش گفته بود که بره؟؟با شک نگاهم کرد و بعد از کمی مکث با صدای آرومی گفت
-سایه بهش گفته
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با عصبانیت از جام بلند شدم
پس کاره خودش رو کرد دختره ی عقده ای،االن تو از من چی می خوای؟با ناراحتی سرش رو تکون داد
بشین حرف میزنیمعالقه ای به گوش دادن به حرف هاش نداشتم،بی حوصله نشستم
زود بگوباتعجب گفت
چی شد که به اینجا رسیدیم؟چی شد که انقدر از من متنفر شدی؟با حرص روی میز خودم رو جلو کشیدم
 از اون وقتی که متوجه زیر آبی رفتنات شــدم،از اون وقتی که فهمیدم با صــدنفر الس میزنی و دوست دارمات برای همست
با پوزخند عقب کشیدم
جفتتون مثل همید،هم تو هم عرشیابا ناامیدی گفت
من دوست دارمبا سردی گفتم
برام مهم نیست،اگه حرفی نداری می خوام برمسرش رو تکون داد
عرشیا نگران تانیا بود و می خواست بدونه حالش چطورهبا پوزخند و حرص گفتم
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برو بهش بگو یک جای ســالم توی بدنش نیســت،برو بگو دیگه دســت ازسرش برداره
از جام بلند شدم و از کافی شاپ بیرون زدم،عذاب وجدان اینکه من عرشیارو
با تانیا آشنا کردم لحظه ای رهام نمی کرد
**عرشیا**
عصبی به صفحه ی گوشی خیره شدم،پس چرا جواب نمی داد
سایه ظرف چیپس رو جلوم گذاشت و خودش رو توی بغلم جاکرد
عصبی از جام بلند شدم،حوصلش رو نداشتم
هاج و واج بهم نگاه می کرد،بی توجه بهش به اتاقم رفتم
روی تخت دراز کشیدم و دوباره شمارش رو گرفتم
این بار بعد چند تا بوق جواب داد،صدای بی حوصلش توی گوشم پیچید
بله؟چی شد؟علیک سالم...حوصله ندارم عرفان بگو چی شدهیچی،چی می خواستی بشه؟بی حوصله پوفی کشیدم
حاله تانیا چطوره؟هنوز بی هوشهناامید نالیدم
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چجوری بعد سه روز به هوش نیومده؟عرفان بی توجه به حال خرابم بهم توپید
این رو باید از خودت بپرسی و اون زنیکهاخطار گونه گفتم
درست حرف بزن مثال زنمه!بی حوصله و حرصی گفت
اگه اون زنته بار آخرت باشــه ســراغ این دختررو میگیری...بذار زندگیش روبکنه
بعدم بدون هیچ حرفی تماس رو قطع کرد
پوفی کشــیدم و گوشــی رو روی تخت انداختم،دســت هام رو روی صــورتم
گذاشتم،توی برزخ دست و پا میزدم
تانیارو دوس دا شتم و ن سبت به سایه م سئولیت دا شتم،نمی دون ستم این چه
حسیه،نمی تونستم از سایه بگذرم
در اتاق با صدای جیر آرومی باز شد،دست هام رو از روی صورتم برداشتم
سایه بود ،به سمتم اومد و کنارم روی تخت دراز کشید
ازش عصبانی بودم و اونو مسبب تمام اتفاقایی میدونستم که افتاده
چشم ازش گرفتم و پشتم رو بهش کردم
اگه اتفاقی برای تانیا می افتاد خودم و اون رو نمی بخشیدم
دستش رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو به پشتم چسبوند
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عرشیا مگه من چیکار کردم که با من اینجوری رفتار میکنی؟جوابش رو ندادم و بی توجه بهش سعی کردم کمی بخوابم
با دستش موهام رو نوازش کرد و پشت گردنم رو *ب*و*س*ید
با همین نوازش هاش من محبت ند یدرو پابند کرده بود،منی که از مهر مادر
محروم بودم و با کوچیکترین نوازشی از جنس زن رام می شدم
مادری که به جای مادری برای من تمام وقتش رو توی کالس ها و دوره های
زنونه می گذروند
ســـا یه رگ خواب من رو خوب بلد بود،خوب میتونســـت من رو آروم کنه با
نوازشاش
به سمتش برگشتم و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم...
از روی تخت بلند شدم و بی توجه به سایه که بهم نگاه می کرد به سمت حموم
رفتم
زیر دوش ایســتادم و به رابطم با ســایه فکر می کردم،دختری که از خانواده ی
ثروتمندی بود و خا ستگار های خوبی دا شت،دختری که با ازدواج با من پدرم
رو از ورشکستگی نجات داد
سایه به من وابسته بود و من رو دوست داشت و حاضر نبود از من بگذره
شـاید جفتمون داشـتیم تاوان عشـقمون رو می دادیم،اون عاشـق من بود و من
عاشق تانیا...
آخ تانیا...وقتی یاد وضعیتی که داشت می افتادم آتیش می گرفتم،همش تقصیر
من بود
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شیر آب رو بستم،حولم رو برداشتم و دور کمرم پیچیدم و از حموم خارج شدم
ن گاه خیره ی ســـا یه رو روی باالت نه ی برهنم حس کردم،بهش ن گاه کردم و
پوزخند زدم
با حرص روی تخت نیم خیز شد
چ یه کارت راه افتاده دمت در اومده؟االن کارت راه افتاده چند روزه دی گهچی؟این رو بفهم عرشیا من و تو تا ابد با همیم
بهش نگاه کردم و سکوت کردم،جوابی برای حرف هاش نداشتم،لباس پوشیدم
و از اتاق بیرون رفتم
**دانای کل**
طاهره خانم روی صندلی پشت در اتاق مراقبت های و یژه نشسته بود و تسبیح
به دست برای سالمتی ته تغاریش دعا می کرد،چهار روز بود که دخترش چشم
هاش رو باز نکرده بود،دکتر ها گفته بودن اگه بی هو شیش طوالنی ب شه ممکنه
وارد کما بشه
محمد به سمت مادرش رفت
مامان پاشــید بریم خونه،مگه با این جا نشــســتن شــما حال مطهره خوبمیشه؟فقط خودتون رو از پا میندازید
طاهره خانوم با چشم هاش خواهش کرد
نمی تونم بچم رو ول کنم برم،مادر نیستی تا من رو درک کنیمحمد مستاصل به مادرش نگاه کرد و کنارش نشست

تب عاشقی

177

دلش برای خواهر کوچیکش پر میکشید
نمیتونست بفهمه تانیا اونوقت شب بیرون شهر چیکار می کرده...
بعد از نیم ساعت مهدیه هم به جمعشون پیوست
با نگرانی به سمت مادرش رفت
سالم مامان،خبری نشد؟مادرش با تاس گفت
نه مادر نهمهدیه با تعجب گفت
کو بابا؟محمد با لحن عادی گفت
کارداشت نیومدمهدیه ناراحت به محمد نگاه کرد و با خودش گفت
یعنی کارش از دخترش مهمتره؟محمد به حاج بابایی فکر می کرد که وقتی خبر رو بهش داده بودن به جای
اینکه نگران دخترش بشه و حالش رو بپرسه پرسیده بود نص شب بیرون شهر
چیکار میکرده
زمان مالقات بود،نگین و ریحانه برای مالقات به بیمارســتان رفته بودن گرچه
تانیا بی هوش بود و نمی تون ست بفهمه چه ک سایی به مالقاتش اومدن ولی دل
دوستاش طاقت نمی آورد
نگین فردا باید به اصفهان بر میگشت...نمی تونست زیاد تهران بمونه
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ری حانه با رادو ین اومده بود و رادو ین شـــا ید چند برابرری حانه نگران بود،از
سر مطهره اومده دل توی دلش نبود و از نگرانی
دیشب که فهمیده بود چه بالیی ِ
شب تا صبح خواب نداشت

خودش هم نمی دونست این چه حسیه که بهش گرفتار شده،دلش می خواست
مطهره رو ببینه و وقتی نمی دیدش بی قرار میشد
نگین و ریحانه با هم مشــغول صــحبت بودن و ریحانه با کنجکاوی از نگین
راجبه دو ستیش با مطهره و این که چه اتفاقی براش افتاده می پر سید و نگین با
لبخند و صبوری جواب سواالتش رو میداد،از سادگی ریحانه خو شش اومده
بود و به دلش نشسته بود
با تموم شـــدن زمان مالقات همه به خونه هاشــون برگشــتن به جز طاهره
خانم،کسی نمی تونست راضیش کنه از دخترش جدا بشه
پرستار جوونی به اتاق تانیا رفت و بعد از چند دقیقه با لبخند از اتاق خارج شد
طاهره خانوم با نگرانی به سمتش رفت
خانم حال دخترم چطوره؟پرستار لبخندش عمیق تر شد
تبریک میگم دخترتون به هوش اومده،من برم به دکترش اطالع بدمطاهره خانوم با خوشحالی خدارو شکر کرد و به پشت شیشه رفت
خدا دخترش رو بهش برگردونده بود...
**تانیا**
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آروم آروم چشــم هام رو باز کردم و توی تاریکی غرق شــدم،چند لحظه توی
ذهنم مشغول کنکاش شدم تا موقعیتم رو درک کنم
صــحنه ی تصــادفم جلوی چشــم هام نمایان شــد،با به یاد آوردنش دلم فرو
ریخت و ترس توی دلم نشست
با استرس اطرافم رو لمس کردم که صدای ظریفی شنیدم
عز یزم آروم باش االن دکترت میادبا ترس گفتم
چرا همه جا تاریکه؟مگه برق نیس؟چند لحظه هیچ صدایی به گوشم نرسید
چیزی نیس گلم،تو آروم باشصدای قدم هایی شنیدم و بعد صدای مرد جوونی به گوشم رسید
چه عجب شما چشم هات رو بازکردیبا همون ترس اولیه دســت به دامن دکتر شــدم،این بار یقین داشــتم مشــکل از
بینایی منه
چرا همه جا تاریکه؟دکتر با کمی مکث با دستش پلک یک چشمم رو کشید
میتونی ببینی؟نور ضعیفی پیش چشمم بود،انقدر ضعی که به زور میشد تشخیصش داد
با شک گفتم
فقط یه نور خیلی ضعیپلک چشم دیگم رو کشید و جواب من جواب قبلی بود
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دکتر با لحن عادی گفت
مشکلی نیس،خیلی زود مشکلت حل میشهبا شــنیدن حرف دکتر کمی از ترســم کم شــد ولی هنوزم س ـیاهی اطرافم آزارم
میداد
دوروزه که به بخش منتقل شــدم،دوروزه که هروقت چشــم هام رو می بندم به
امید روشنی بازشون میکنم
با شنیدن صدای پرانرژی سارینا لبخند روی لبم نشست
نگین دیروز به اصــفهان برگشــته بود،بیشــتر نمی تونســت درســش رو رها
کنه،ریحانه هم هرروز بهم سرمیزد و من رو شرمنده ی مهربونیش می کرد
سالم خانم نق نقوبه کالفگی دیروزم طعنه میزد،دعا میکردم هیچ وقت جای من نباشـــه و درکم
نکنه!...
لبخند زدم
سالم خانم جیغ جیغوبرعکس هربار که حرص میخورد این بار خندید
دلم حرص خوردنش رو میخواست نه این مالحظه کاری رو
سعی کردم به روی خودم نیارم
چه خبر از دانشگاه؟صدای قدم هاش رو شنیدم و بعد نور ضعیفی به چشممخورد،پرده هارو کشیده بود،لذت بخش بود برام حتی اون نور ضعی
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هیچی درس و درس!بعد باخنده گفت
از این راحتیت استفاده کنلبخند زدم،دلم نمی خوا ست بگم حا ضرم تا آخر عمر درس بخونم ولی دنیام
روشن شه
از حس باال پایین شدن تخت فهمیدم کنارم نشسته
اگه بدونی این ملکی چه تیکه هایی سره کالس بهم میندازهبعد مظلوم گفت
من رو تنها گیر آوردهبا هیجان ادامه داد
دیروزم یکی از پسرای کالس سراغت رو میگرفت،پو یان رزم آرابا بی حالی گفتم
نمی شناسمشهنوز اوایل ترم مونده تا همه رو بشناسیپاسخش لبخند بود
حالم از ا ین لبخ ند های بی خودی بهم م ی خورد،دلم زار زار گر یه می
خواست،به حال قلب تیکه تیکه شدم و جسم داغونم
پنج روز توی بیمارستان بستری بودم،بعد از پنج روز دکتر مرخصم کرد
روی تخت نشسته بودم و مامان داشت وسایلم رو جمع میکرد
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دکتر گفته بود بیناییم به مرور زمان برمیگرده و زمان بره،توی همین پنج روز به
زور این تاریکی رو تحمل کرده بودم و دیگه تحملش رو نداشتم
پاهام رو توی شکمم جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم
کالفه چشــم هام رو روی هم فشــار دادم،صــدای قدم های محکمی توی اتاق
پیچید،و بعد صدای حاج بابا توی گوشم پیچید
حاضرین خانوم؟متعجب شدم،قرار بود محمد دنبالمون بیاد
صدای بهم نزدیک شد
خوبی مطهره؟لحنش مالیم تر از هرروز بود،انگار دلش به حالم سوخته بود
سرم رو از زوی پاهام برداشتم
بله ممنونزیر بغلم رو گرفت
بلند شو بریمبا کمکش به سمت ماشین رفتم و توش نشستم
در ماشین رو بست و خودش و مامان توی ماشین نشستن
توی ت مام مدت راه بغض کرده بودم و توی خودم بودم،نمی تونســتم این
وضعیت رو تحمل کنم
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توی دلم خدارو صـــدا میزدم،نمی دونســتم این وضــعیتم تاوان کدوم
*گ*ن*ا*ه* مه،شـــا ید تاوان دوســـت داشــتن عرشــ یا،شـــا ید تاوان
*ب*و*س*یدنش...
ماشین ایستاد خودم رو برای پیاده شدن آماده کردم
حاج بابا درماشــین رو باز کرد و کمکم کرد،برام جالب بود این دلســوزی
پدرانه،اینکه خودش کمکم میکرد به جای مامان،با کمکش مســیری رو طی
کردم و بعد توق کرد
توی این فکر بودم که دلیل این توق ناگهانی چیه که صدای گوسفند به گوشم
رسید با نزدیک شدن صدا قدمی به عقب برداشتم
ب عد از چ ند دقی قه صـــدای خرخر گوســف ند رو شــن یدم و ب عد صـــدای
صــلوات...برای اولین بار توی این چ ند روز خداروشــکر کردم که نمیتونم
همچین صحنه هایی رو ببینم
به کمک حاج بابا به داخل خونه رفتم
صــدای ســروصــدای بچه ها نشــون دهنده ی این بود که مهدیه و محمد اینجا
هستن.
سردرگم و سط خونه ای ستاده بودم،حاج بابا رفته بود بیرون و من رو توی خونه
تنها گذاشته بود
صدای مهدیه رو از فاصله چند متری در حالی که بهم نزدیک میشد شنیدم
-مطهره چرا اونجا وایستادی
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بعد انگار خودش متوجه موقعیت شد،د ستم رو گرفت و کمکم کرد،روی مبل
نشوندم
صدای محمد رو از سمت راستم شنیدم
سالم خواهری،حالت چطوره؟دستم رو گرفت،دستش رو لمس کردم و لبخند زدم
خوبم شکر،شما خوبی داداش؟ماهم خوبیم؟بعد از اون انس ـیه حالم رو پرس ـید و بعد آقا رضــا،کالفه شــدم از این ندیدن و
حرف زدن
سعی کردم آروم باشم
مامان میشه منو ببرید باال توی اتاقم؟اتاقت رو به پایین منتقل کردیم دخترمدســتم رو گرفت و من رو به ســمت اتاق جدیدم برد،هیچ درکی از موقعیتم
نداشتم و با این تغییر اتاق حتی تصوری از اتاقم نداشتم
مامان کمکم کرد روی تخت بشینم
ازش تشکر کردم و از اتاق رفت
اطرافم رو به دنبال بال شت لمس کردم،با پیدا کردنش سرم رو روش گذا شتم و
اشک هام روی گونه هام راه گرفت
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ســه روز رو توی اتاقم گذروندم،برام فرقی نمی کرد کجا باشــم وقتی همه جا
تاریک بود
نمی خواستم توی شلوغی باشم و سرگیجه بگیرم از شنیدن و ندیدن
سارینا دیروز پی شم اومده بود و برام کلی حرف زده بود،از دان شگاه گفته بود و
همکالسیامون
از پو یان رزم آرایی که به گفتش سراغم رو میگرفت و خاطرخواهم شده بود!
جواب تمام حرف هاش لبخند بود و جواب های کوتاه،تا جایی که با کالفگی
گفته بود اینجوری داری خودتو نابود میکنی و رفته بود
سرم رو روی پاهام گذاشته بودم و فکر می کردم که صدای در زدن شنیدم
سرم رو از روی پاهام برداشتم
بله؟صدای ظریفی توی گوشم پیچید
مطهره جون میشه بیام توریحانه بود
بفرماییددر باز شد و صدای قدم هاش توی اتاق پیچید
ســـــالم خــانوم،خوبی؟با باال پایین شــدن تخت فهمیدم کنارم روی تخت نشــســته،لبخند مودبانه ای
روی لبم نشوندم
خوبم مرسی تو خوبی؟-من خوبم ولی تو مطمئنی خوبی؟
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با حفظ ظاهر گفتم
اره چرا خوب نباشم؟مامانت که چیزه دیگه ای میگفت،میگ خودت رو توی اتاق حبس کردیامان از دســـت این مامان،بعد از اونروزی که مطهره و مادرش به اینجا اومده
بودن دوستی بین مامان و نسرین جون شکل گرفته بود
من خودم رو حبس نکردم،با کدوم چشم از اتاقم بیرون برم؟این چه حرف یه میزنی مطهره!یعنی تا روزی ک انشـــاالله بی ناییت برگرده میخوای تو اتاق بمونی؟
سکوت کردم و جوابی ندادم
پاشو حاضرشو،میخوایم بریم بیرون،رادو ین دم در منتظرمونهلب به مخالفت باز کردم که گفت
اگه قبول نکنی ناراحت میشمحرفی برای گفتن نمی موند،تصمیمش رو گرفته بود
با کمک ریحانه لباس پوشیدم و آماده شدم،باهم از اتاق خارج شدیم
صدای ذوق زده ی مامان رو شنیدم
الهی قربونت برم مادر بالخره از اون اتاق دل کندی؟خاله جون من و مطهره باهم میریم بیرون یک دوری بزنیمباشه دخترم،دستت درد نکنه الهی سفید بخت بشیبه لحن ذوق زده ی مامان لبخند زدم
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با ری حانه از خونه بیرون رفتیم،در ماشــین رو باز کرد و کمکم کرد که توی
ماشین بشینم.
صدای مردونه ی رادو ین توی گوشم پیچید
سالم مطهره خانم،بهترین انشاالله؟معذب گفتم
سالم،خیلی ممنونم...ببخشید مزاحمتون شدمدلخور گفت
این چه حرفیه چه مزاحمتیلبخند زدم و ســکوت کردم،علت این بیرون رفتن رو نمی فهم یدم وقتی نمی
تونستم جایی رو ببینم
سعی کردم سکوت کنم تا به دلخوریش دامن نزنم
ریحانه پرانرژی به رادو ین گفت
خب خان داداش...مارو کجا می خوای ببری؟اممممم...شهربازی چطوره؟ریحانه با ذوق دست زد و گفت
وای خیلی خوبه...موافقی مطهره؟لبخند زورکیی زدم
آره خوبهپس بزن بریم رادو ینسکوت کردم و به آخرین بار که به شهربازی رفته بودم فکر کردم...
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به عرشــیایی که باالی چرخ و فلک دســتم رو گرفته بود و گفته بود"نترس من
اینجام"...
امروز وسط تاریکی ایستادم و هیچ کس نیست که بگه نترس من اینجام...
عرشیاییکه پناهم شده بود دستم رو وسط مشکالت ول کرد و من بی پناه یک
ِ
گوشه کز کردم...
عقلم به دام نهیب زد که بس کن،فکر کردن به مرد زن دار *گ*ن*ا*ه*!ِ
دلم زار میزد برای پناهش،برای کسی که حق مسلم خودش می دونستش...
با صدای رسیدیم ریحانه به خودم اومد،چشم هام پر ا شک بود...دستم رو به
سمت چشم هام بردم و اشک هام رو پاک کردم
در ماشین باز شد و از ماشین پیاده شدم
دســت ریحانه روی بازوم نشــســت،باهم وارد شــهربازی شــدیم،صــبح بودو
سروصدا زیاد نبود ،به نظر زیاد شلوغ نمی اومد
ریحانه با هیجان گفت
بریم چرخ و فلک؟نه من میترسمریحانه با تعجب گفت
از چی میترسی؟با لبخند گفتم
-از ارتفاع،سرم گیج میره میترسم بیوفتم
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"وقتی پ شتت خالی با شه،کوچیکترین ری سک هاروهم نمیتونی قبول کنی،هر
لحظه ممکن سقوط کنی"...
ِ
شــهر بازی بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردم،با وجود اینکه خودم نمی
تونستم ببینم ولی ریحانه با هیجانش من رو به وجد می آورد
ساعت۱ظهر بود ریحانه خسته از شیطنت و جیغ کشیدن گفت
رادو ین من گشنمهرادو ین با لحن مهربونی گفت
بزنید بریم رستورانبه صمیمیتشون لبخند زدم
مرسی من مزاحمتون نمیشم اگه میشه لطفا منو برسونید خونهریحانه با دلخوری گفت
ضدحال نزن مطهرهنمی خوام بیشتر از این مزاحمتون بشمصدای جد ِی رادو ین توی گوشم پیچید

اصرار نکن ریحانه شاید با ما بهشون خوش نگذشتهلبم رو گز یدم و با شرمندگی گفتم
نه به خدا من منظورم این نبود...اگه منظورتون این نبود چرا نمی خواین با ما ناهار بخورین؟-من فقط نمی خواستم مزاحمتون بشم
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و اگه من بگم مزاحم نیستین چی؟سکوت کردم و جوابی ندادم،با دیدن سکوتم گفت
حاال ناهار چی بخوریم؟ریحانه دست هاش رو بهم زد
پیتزا...تو موافقی مطهره؟با لبخند سرم رو تکون دادم
رادو ین گفت
پس بریم پیتزاریحانه دستم رو گرفت و باهم به سمت ماشین رفتیم
گارسون پیتزاهارو جلومون گذاشت
امری ندارین قربان؟نه ممنونبا بیچارگی به این فکر میکردم که چجوری باید پیتزا بخورم،دلیل اصــلیم برای
اینکه نمی خواستم ناهار رو همراهشون باشم
ریحانه دستم رو گرفت و روی پیتزا گذاشت
 سخت نگیر مطهره،هستن کسایی که از بچگی نابینا بودن و به شرایط عادتکردن،همه چیز رو یاد گرفتن...واســـه ی همین مدت کوتاه که نمیتونی ببینی
بهتره یاد بگیری باهاش کنار بیای تا اذیت نشی
پیتزارو برداشتم و به سمت دهنم بردم
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گازش زدم و با لذت خوردم،خیلی وقت بود که خودم غذا نخورده بود،یا مامان
برام لقمه می گرفت یا غذا توی دهنم می ذاشـــت،این اســتقالل برام خیلی
شیرین بود
بقیه ی پیتزارو خودم به تنهایی خوردم و خیلی بهم چسبید
با لبخند از رادو ین و ریحانه تشکر کردم
چند دقی قه ی بعد ســـه تایی توی پارک نزد یک اونجا قدم میزدیم و ری حانه از
خاطرات کودکی و بالهایی که سر رادو ین آورده بود می گفت و می خندید
رادو ین هم با شیطنت سربه سر ریحانه می گذاشت
رابطه ی بینشــون من رو یاد رابطه ی خودم و محمد می انداخت،همونقدر
صمیمی و دوستانه
بعد از ســاعتی به خونه برگشــتیم،با رادو ین خداحافظی کردم و بابت زحماتش
تشکر...
ریحانه کمکم کرد تا وارد خونه بشم
پامون رو که توی حیاط گذاشتیم صدای مامان توی گوشم پیچید
وای اومدین مادر؟ممنون ریحانه جان دستت درد نکنه دخترمریحانه با تواضع گفت
این چه حرفیه خاله جون،دوست بدرد همین روزا میخوره...خداحفظت کنه مادر...حاال چرا تو حیاط ایســتادی؟آقا رادو ین رو هم صــدابزن بیاین داخل یک چایی چیزی بخورین...اینجوری که بده!
-ممنون انشاالله یک روز دیگه مزاحم میشیم
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این چه حرفیه دخترم مراحمینبا اجازتون...فعال خداحافظبه سالمت مادربا شنیدن صدای قدم های مامان و ریحانه فهمیدم که مامان برای بدرقش تا دم
رفته
سعی کردم کمی م ستقل با شم،د ستم هام رو به جلو دراز کردم و آروم آروم به
سمت جلو حرکت کردم
پام به سنگ سفتی برخورد کرد،خم شدم و لمسش کردم،پله بود ...صاف شدم
و پام رو روی پله گذاشتم ...سه تا پله رو پشت سر گذاشتم و وقتی پام رو توی
خونه گذاشتم لبخند عمیقی روی لبم نشست...
توی اتاقم دراز کشــ یده بودم و هندزفری توی گوش هام بود...آهنگ بی کالم
مال ی می گوش می کردم،ا ین روز ها بیشـــ تر از هرو ق تی د ن بال آرامش
بودم...صدای باز شدن در اتاق من رو از خلسه ی شیرینم بیرون کشید
توی تختم نیم خیز شدم
مامان تو یی؟با صدای بم میثم متعجب شدم
منم آبجی کوچیکهتو کی اومدی؟-نیم ساعتی هست
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با دلخوری ادامه داد
می خوای برگردم؟با خنده گفتم
توکه نازنازی نبودی!آروم خندید و روی تخت نشست
صداش رو از نزدیک شنیدم،با غم گفت
چیکار کردی با خودت دختر؟از حس غم توی صداش دلم گرفت،با صدای آرومی گفتم
شاید اون چشما حقم نبود که خدا ازم گرفتشونبا لحن سرزنش گری گفت
بعضی بالهارو ما بنده ها با ندونم کاریامون سرخودمون میاریم،انقدر ناامیدنباش!دکترت گفته چشم هات خوب میشه
آره!با یک عمل ریسکی!!از جاش بلند شد
پاشو بجای آیه ی س خوندن از این اتاق بیا بیرون!خسته نشدی؟باشه تو برو منم میامبا صدای ب سته شدن در روی تختم دراز ک شیدم،دو ست ندا شتم از اتاقم برم
بیرون...وقتی توی جمع بودم بیشتر نبود بیناییم رو حس می کردم
چند دقیقه ی دیگه هم روی تخت دراز کشــیدم و در آخر خســته از فکر کردن
های بی خودی از جام بلند شدم
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مسیر در اتاق رو یاد گرفته بودم و خودم تنهایی میتونستم بعضی جاهارو برم
در اتاق رو باز کردم و از اتاق خارج شـــدم،راه پذیرایی رو پیش گرفتم که با
شنیدن اسمم از زبون حاج باباسرجام ایستادم
ده روزه که مطهره به هوش اومده،زمانی که توی بیمارستان بود محمد نذاشتحرفی بزنم االنم مادرت نمی ذاره!من نباید بدونم دخترم نصــ شــب بیرون
شهر چیکار می کرده؟تا می خوام حرف بزنم میگن شرایط روحیش منا سب
نیست!ممکنه با یادآوری حادثه بهم بریزه
آروم باشین،وقت برای این حرف ها زیاده!سرفرصت بشینین با آرامش باهاشحرف بزنین!
اولین بار بود که میدیدم میثم آتیش بیار معرکه نمی شد و سعی دا شت حاج بابا
رو آروم کنه!
ترجیح دادم خودم رو نشون ندم چون جوابی برای سوال های حاج بابا نداشتم
به اتاقم برگشتم و در رو آروم بستم ...سعی کردم فکر کنم تا جوابی برای سوال
های حاج بابا پیدا کنم
توی ما شین ن ش سته بودم به ا صرار مامان قرار بود میثم مارو تا خونه ی ریحانه
برسونه
مامان از غریبی خودش و حاج بابا میگفت از این که هیچ فامیلی نداره اینجا
تا همدردش باشه،تمام فامیل های پدری و مادریم مشهد بودن و ما توی تهران
کسی رو نداشتیم به جز چند آشنای خانوادگی...
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جلوی خونشون توق کرد،از ماشین پیاده شدیم،مامان دستم رو گرفت و بهم
کمک کرد،حاضر نبودم عصای سفید دستم بگیرم...قرار نبود تا آخر عمر کور
باشم!
مامان زنگ خونه شون رو زد صدای ظری ریحانه توی آیفون پیچید
بفرمایید باالبا مامان وارد خونه شدیم،نسرین جون به استقبالمون اومده بود
خوش اومدین...چه عجب...از اینطرفامامان با خنده گفت
ممنون...این چه حرفیه،ما زیاد مزاحم شما میشیمنگید این حرف رو ناراحت میشمو با لحن مهربونی به من گفت
شما چطوری خانومصورتم رو *ب*و*س*ید،بهش لبخند زدم
به لط شمابفرمایید بشینید ،شمارو سرپا نگه داشتمبه سمت پذیرایی حرکت کردیم،صدای رادو ین رو شنیدم
سالم خوش اومدینبا مامان احوالپرسـی گرمی کرد و به گفتن جمله ی شــما خوب هســتین به من
اکتفا کرد
با لبخند و خجالت جوابش رو دادم،حس خوبی بهش داشــتم...پســر خوش
قلبی بود
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ریحانه بعد از چند دقیقه از اتاقش خارج شد
سالم خوش اومدین...ببخشید من یکم درس داشتممامان با محبت گفت
سالم،این چه حرفیه عز یزم...خوبی؟ممنونم،شما خوب هستین؟مرسی دخترممامان ریحانه رو دو ست دا شت،هیچ وقت محبتی که به ریحانه دا شت رو به
نگین نداشت
رادو ین بعد از چند دقی قه عذر خواهی کرد و از جمع خارج شـــد،بهاصــرار
ریحانه با هم به اتاقش رفتیم
با غصـــه به این فکر کردم که نمی تونم اتاق ری حانه رو ببینم،ته دلم به افکار
بچگونم خندیدم
با راهنمایی ریحانه روی تخت نشستم
به این فکر کردم که چقدر دلم برای نگین تنگ شــده،همین دیروز باهم تلفنی
صحبت کرده بودیم ولی جای خالیش پررنگ تر از همیشه بود
ریحانه بی مقدمه پرسید
کی قر ِار عملت کنن مطهره؟با کمی مکث گفتم

-اواخر همین ماه،احتماال ده پونزده روز دیگه
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دانشگاهت رو چیکار کردی؟این ترم مرخصی گرفتمانشاالله از ترم بعد دوباره شروع میکنیبا حسرت گفتم
اره...ولی حی ،یه ترم عقب موندمبیخیال غصش رو نخورسکوت کردم و چیزی نگفتم،حس میکردم می خواد چیزی بهم بگه
چیزی می خوای بگی ریحانه؟با من من گفت
نــه...خب راستش چیزه...با خنده گفتم
حرفت رو بزن
نفس عمیقی کشید
راجبه رادو ینهبا کمی مکث گفتم
خببعد از کمی سکوت گفت
خواسته باهات صحبت کنم...بهت عالقه دارهاز حرف یکهو ییش شــوکه شــدم،ســکوت کردم و حرفی نزدم،به آزیتایی فکر
کردم که می خواست دل رادو ین رو ببره...پس چرا من؟
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رادو ین از همون اوا یل که تورو دیده بود بهت عالقه داشـــت،اگه االن بهتمیگم بخاطر اینه که رادو ین می خواست بدونی که تورو هرجور باشی دوست
داره
با جدیت گفتم
من نیازی به ترحم ندارمبا تعجب گفت
این چه حرفیه مطهره؟آقا رادو ین به من تعهد نداره که من هرجور باشــم من رو بخواد!میتونه با یکدختر سالم ازدواج کنه
مگه تعهد همش رو کاغذه؟اون دلش به تو متعهدهتوی دلم به عشق پوزخند زدم
دلم نمی خواد تا وقتی کامال خوب بشــم راجع به این مســـائل فکر کنم،ازطرفیم نمی خوام منتظرم بمونه چون جوابم مشخص نیست...
ریحانه سکوت کرد
باشه هرطور خودت میدونی اصرار نمیکنمدلخوری توی لحنش مشخص بود
با لحن دلجو یی گفتم
نمی خوام ازم ناراحت بشــی عز یزم،ولی زندگی شــوخی بردار نیســت...منشرایط جسمی و روحی فکر کردن به همچین مسئله ای رو ندارم
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توی اتاقم نشــســته بودم،از دیروز که با مامان از خونه ی ریحانه برگشــته بودیم
فقط برای غذا خوردن از اتاق بیرون رفته بودم،نمی خوایتم با حاج بابا روبرو
بشم تمام دیشب رو فکر کرده بودم به جوابی که قرار بود بهش بدم...
محمد و مهدیه قرار بود برای شام به خونه ما بیان
صدای زنگ نو ید اومدنشون رو می داد
ترجیح دادم مدت بیشــتری رو توی اتاق بمونم،مثل قبال حوصــله ی جمع رو
نداشتم
بعد از نیم ســاعت یک ســاعتی از اتاق خارج شــدم،به ســمت پذیرایی رفتم و
سالم کردم
با همه احوال پرسی کردم و به کمک مامان کنارش نشستم
صدای مهدیه رو از روبروم شنیدم
حالت چطوره خواهری؟لبخند مصنوعی زدم
خوبم ممنون...تو چطوری؟شکر خوبمان سیه راجبه خواهرش ن ساء صحبت میکرد که به تازگی نامزد کرده،از خانواده
دامادشــون تعری میکرد...مامان با حســرت انشــاالله خوشــبخت بشــه ای
گفت...حسرتی که شاید فقط من حسش کردم
دکترم گفته بود امکان داره تمام بی ناییم توی عمل برنگرده و حتی شـــا ید هیچ
بهبودی توی و ضعیتم ایجاد ن شه و این مامان رو خیلی نگران و پری شون کرده
بود...
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منتظر روز عملم بودم،دلم میخواست هرچه زودتر وضعیتم مشخص بشه
بعد از شام مهدیه خیلی زود رفت،شوهرش خسته بود و سنا خوابش برده بود
همگی دور هم نشسته بودیم مامان چایی آورد و جلوم گذاشت،بحث در مورد
عمل من بود
اسـترس داشـتم و دسـتم هام یخ کرده بود،میدونسـتم که موضـوع به تصـادف
کشیده میشه و شد!با حرف محمد استرسم چند برابر شد
راستی مطهره چی شد که تصادف کردی؟انگار محمد خواســته بود خودش ازم بپرســه،ســعی کردم با آرامش جوابش رو
بدم
می خوا ستم گو شیم رو بردارم تا به مامان خبر بدم که دارم میام تا سرم و بلند
کردم دیدم تریلی جلومه و بعدم که خودتون میدونین...
میثم با لحن بازجو یی گفت
مگه کجا رفته بودی؟حرصم گرفت از لحنش!با حرص گفتم
به مامان گفته بودم میرم پیش یکی از دوســتام که حالش خوب نیســت اینجادانشجوئه و کسی رو نداره،خونش تو حومه ی شهره
مگه تو اورژانسی؟محمد با لحن اخطارگونه ای میثم رو صدا زد
از جام بلند شدم
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من میرم توی اتاقم استراحت کنم...شبتون خوشو به سمت اتاقم راه افتادم
در اتاق رو که بستم نفس راحتی کشیدم
فکر نمی کردم موضوع به همین سادگی ختم به خیر بشه
با آسودگی روی تختم دراز کشیدم،خیالم راحت شده بود و استرس نداشتم
حرف های دیروز ری حا نه به یادم او مد...یعنی واق عا رادو ین به من عال قه
داشت؟
رادو ین پسر خوبی بود و از هر جهت کیس مناسبی بود،اگه قبل از عرشیا وارد
زندگیم شده بود حتما قبولش میکردم ولی االن...
با این اعتماد شکسته و دل ترک خورده نمی تونم به سادگی کسی رو بپذیرم...
صدای زنگ گو شی جدیدم بلند شد...محمد برام گو شی کلیدی خریده بود
چون کار باهاش ساده تر بود...
جواب دادم،صدای ریحانه توی گوشم پیچید...چند روزی بود پیداش نبود
سالم خوبی؟با محبت گفتم
مرسی عز یزم تو خوبی؟ممنون خوبم،عصر اگه کاری نداری بیام باهم بریم بیروندلم نمی خواست دوباره ناراحتش کنم
باشه عز یزم منتظرتم...چه ساعتی؟-ساعت پنج خوبه؟
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آره خوبهباشه گلم،کاری نداری؟نه قربونت،خداحافظخداحافظ*****************

با صدای آیفون از اتاقم بیرون رفتم،ریحانه دنبالم اومده بود
با کمک مامان تا دم در رفتم
سالم خاله حالتون خوبه؟مرسی دخترم تو خوبی؟خیلی ممنون...مطهره جون حاضری؟آره بریمبا مامان خداحافظی کردیم و به سمت ماشین رفتیم
سوار شدم و با صدای آرومی به رادو ین سالم کردم
اونم جوابم رو آروم داد،مثل همی شه حالم و نپر سید...فقط جوابم و داد...اونم
دلخور بود
با ترمز ماشین از فکر خارج شدم
رسیدیمتوی ت مام طول مســیر رادو ین ســکوت کرده بود و این اولین کل مه ب عد از
اون"سالم"دلخورش بود
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با احتیاطاز ماشین پیاده شدم
ریحانه کنارم ایستاد که اگه به کمک احتیاج داشتم کمکم کنه
دلم گرفت از این همه وابسته بودن
کجا هستیم حاال؟ریحانه با ذوق گفت
بیا سورپرایزه خودت میفهمیبه ذوقش لبخند زدم و چیزی نگفتم
با کمکش به سمت محل مورد نظرش حرکت کردیم
با نزدیک شدن به اون محل سر وصدای بچه میشنیدم
با کنجکاوی به ریحانه گفتم
اینجا مهدکودکه؟نه اشتباه حدس زدهرچی نزدیکتر می شدیم صداهم بی شتر می شد،صدای گریه،خنده و جیغ ن شون
میداد که بچه های زیادی اونجا هستن
با اصرار به ریحانه گفتم
پس اینجا کجاس؟ریحانه با کمی مکث گفت
بهز یستیبا شنیدن حرفش دلم فروریخت
یک بار وقتی راهنمایی بودم یکی از دبیر هامون مارو آوورده بود
با به یاد آوردن خاطرات اون گردش غم توی دلم نشست
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چقد اونروز دلم ســوخته بود برای بچه هایی که هرکدوم نقصــی خدا دادی
دا شتن،بچه هایی که بع ضیا شون شیرخوار بودن و خانواده ها شون نخوا سته
بودنشون،بچه هایی که پاک بودن...
با صدای ریحانه به خودم اومدم
من و رادو ین گاهی به این جا م یایم و اگه کمکی از دســتمون برب یاد ان جاممیدیم،من از طریق رادو ین با اینجا آشــنا شــدم...رادو ین زمان دانشــجو یی با
دوستاش براشون نمایش اجرا می کردن
توی دلم رادو ین رو تح سین کردم و به دل بزرگش ح سادت کردم...چقدر یک
ادم میتونست بامحبت باشه؟
لبخند زدم و سکوت کردم
باهم وارد شدیم
سالم ریحانه جون چه عجب ازین طرفابه سمت صدا برگشتم،به نظر می رسید صدا متعلق به دخترجوونیه
آروم سالم کردم
سالم عز یزم،ریحانه دوستت رو معرفی نمی کنی؟إ ببخشید حواسم نبود،ای شون مطهره دوستم،مطهره ای شونم افسانه جون یکیاز مسئولین اینجا
خوشبختمبا مهربونی گفت
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منم خوشبختم عز یزم،آقا رادو ین کجاست ریحانه؟تنها اومدین؟نه االن میاد،اوناهاش داره میاد...صدای قدم های محکم رادو ین توی محیط پیچید
سالم آقا رادو ینسالم حالتون خوبه؟ممنون به لط شماتوی صدای اف سانه موقع حرف زدن با رادو ین نازی بود که توی صحبت کردن
با ما نبود
با خودم فکر کردم؛رادو ین که این همه خاطرخواه داره من رو میخواد چیکار؟
بریم پیش بچه ها...با این حرف ریحانه هممون به راه افتادیم
در سکوت به حرف های افسانه و رادو ین در مورد بچه ها گوش می دادم
توی دلم بازم حسرت اینو خوردم که نمی تونم اون بچه هارو ببینم
با باز شدن در اتاق صدای همهمه بچه ها بیشتر شد
پام رو توی اتاق گذاشتم و با سرگردونی به این فکر کردم که باید به کدوم طرف
برم که دستم کشیده شد و صدای ریحانه توی گوشم پیچید
بیا بریم میخوام یک چیزی بهت نشون بدمو من رو به سمتی کشوند
ا ی ن جا یک پســـر کوچولو هســـت،مطهره نم یدونی چ قد نازه ...یکسالشه،چشمای خوشکلش از بدو تولد جایی رو ندیده
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دســتم رو به ســمت جلو بردم،با کمک ریحانه دســتش رو گرفتم دســت هاش
کوچولو و تپل بود،با خودش نق زد
االنه که بزنه زیر گریه،بذار بغلش کنمبعد از مکث کوتاهی ادامه داد
مادر پدرش وقتی کمتر از دوماهش بوده متوجه میشن که به حرکاتشون عکسالعمل درستی نشون نمیده
با ناراحتی گفتم
چطور تونستن بچه کوچیکشون رو بذارن توی بهز یستی؟همین یکی نی ست...اینجا پره از بچه های رها شده،بچه هایی که بایک نقصخدادادی بدنیا اومدن و همین باعث طرد شدنشون شده
صدای خنده ی کودکانه ای توی فضا پیچید
ای جونم...اگه بدونی چقد خوشکل میخندهبا لبخند گفتم
اسمش چیه؟آرشبه نقطه مشــترک خودم و آرش فکر کردم،به این که دنیا پیش چشــم جفتمون
سیاهه...به این که من الاقل دنیارو دیدم ولی اون بچه شاید هیچ وقت تعری
درستی از هیچ چیز نداشته باشه...
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نمی دونم چند دقیقه همونجا ای ستاده بودم و فکر میکردم که با صدای رادو ین
به خودم اومدم
از آرش خوشت اومده؟دست آرش که توی دستم بود رو رها کردم
شاید شباهتمونه که باعث شده دوسش داشته باشم شاید یک شباهت کوچیک با شه ولی چند تا تفاوت بزرگ ه ست،اول اینکهاون تابحال دنیارو ندیده ولی شما دیدین دوم اینکه اون احتمال خوب شدنش
تقریبا صفره ولی شما خوب میشین...
با کمی مکث گفتم
شایدغیر منتظره گفت
چرا جوابت به من منفی بود؟دست پاچه شدم و با من من گفتم
من جوابم منفی نبود،فقط گغتم توی شرایطی نیستم که بخوام فکر کنم و شمابهتره منتظرم نمونین
با بی تفاوتی و خونسردی گفت
این چه فرقی با جواب منفی داشت؟سکوت کردم
من منتظر می مونم تا وقتی شرایط فکر کردن داشته باشین،این چیز یه که دلممیخواد...ولی اگه پای کس دیگه ای در میونه...
با هول گفتم
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نه این طور نیستبا لحن با مزه ای گفت
باشه هول نشو من منتظرت می مونماز عکس العمل هول زدم خجالت زده شدم
من منظورم این نبودبا خنده گفت
بـــــاشــــهبا خجالت سرم رو پایین انداختم
صدای قدم هاش رو شنیدم که با خنده ازم دور میشد
لبخ ند کمرنگی روی لبم نشــســـت که بال فاصــ له با تداعی خاطره
*خ*ی*ا*ن*ت* عر شیا توی ذهنم از روی لبم پاک شد،عر شیایی که سایش
روی زندگیم بود...چه خودش،چه فکرش...
کمتر از پنج دقیقه بعد سروکله ی ریحانه پیدا شد
تو هنوز اینجایی؟با دلخوری گفتم
مگه میتونم جایی برم؟متوجه دلخوریم شد،با لحن دلجو یی گفت
توروخدا ببخش ـید من منظوری نداشــتم،دیدم تو فکری گفتم به حال خودتبذارمت
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اشکالی ندارهبیا بریم پیش بقیه بچه ها...باهم راه افتادیم،وارد اتاقی شدیم که همهمه خیلی زیادی داشت
اینجا اتاق بازیشونه،اگه دوس داری صندلی هست میتونی بشینیبا تکون دادن سرم موافقتم رو نشون دادم
روی صندلیی نشستم و ریحانه پیش بچه ها رفت تا باهاشون بازی کنه
بعد از نیم ساعتی با اف سانه خداحافظ کردیم و از اونجا خارج شدیم،به خودم
قول دادم که وقتی خوب شدم زیاد به اونجا برم
توی ماش ـین رادو ین از زمان رفتن رفتار بهتری داشــت،ســر به ســر ریحانه می
گذاشت و گاهی هم با من صحبت میکرد
با توق ما شین و ر سیدیم رادو ین باهاش خداحافظی کردم و با کمک ریحانه
به سمت خونه رفتم...
فقط  ۳روز تا روز عملم باقی مونده بود،نگین بهم قول داده بود که تا روز عملم
خودش رو برسونه
ســارینا هم قرار بود امروز صــبح به خونه ما بیاد ،منتظرش نشــســته بودم که
صدای زنگ خونه بلند شد
به استقبالش رفتم
صداش می اومد که داشت با مامان احوالپرسی میکرد
جلو رفتم و بهش خوش امد گفتم ،سالم کرد و صورتم رو *ب*و*س*ید باهم
وارد اتاقم شدیم روی تخت نشستم و بهش تعارف کردم که بشینه
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صدلی ک شیده شدن صندلی ک اتاق ن شون دهنده این بود که روی صندلی
نشسته
با لبخند بهش گفتم
خب تعری کن..چه خبرا؟هیچی خبر خاصی نیس...ملکی کمتر سر به سرم میذاره،راست ـ ـ ـ ـ ـی آیدافتاح با علیرضا قاسمی باهم ازدواج کردن
با بیخیالی گفتم
کدوما بودن؟دختر که دوست شقایق بود
اون پسر درس خونه که جلو مینشست با اون ِهمون دختر عینکیه؟آره همونچقد زود!...همون ترم اول؟آره پسره از همون روز اول عاشق آیدا شده...با خودم فکر کردم مثل عرشیا!
با لحن بامزه ای ادامه داد
راستی اون پسره پو یان انگار از اومدنت ناامید شدم،بعضی وقتا یک نگاهه پرحسرتی به من میندازه انگار ده سال لیلی و مجنون بودین
از لحنش خندم گرفت
با لبخند گفت
-انشاالله همیشه بخندی
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به مهربونیش لبخند زدم
تمام زمانی که ســـاری نا پیشــم بود ســعی کرد من رو بخندونه و بهم روح یه
بده،وقتی هم که می خواســت بره بهم قول داد روز عمل به بیمارســتان بیاد با
خوشرو یی بدرقش کردم و باهاش خداحافظی کردم
عصر مهدیه اومد،ساعتی رو پی ششون نشستم و به صحبت هاشون گوش دادم
و بعد به اتاقم برگشتم
روی تخت دراز کشیدم و هندزفری هام رو توی گوشم گذاشتم
صدای موزیک تو گوشم پیچید
همراه با خواننده زمزمه کردم
******************

از واژه ها خسته شدم بذار یکم سکوت کنم
بدتر از این عذابی نیست که تو خودم سقوط کنم
وقتی که با بودن تو تموم نمیشه مشکلم
دیگه چه فرقی میکنه چجوری رد شی از دلم
چجوری رد شی از دلم
وقتی که حرف قلب من بجایی راه نمیبره
حرفامو از چشام بخون سکوت ما قشنگ تره
سکوت-رامین بی باک
**************************
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نفهمیدم کی اشک هام روی گونه هام جاری شد دستم رو روی دهنم گذاشتم
تا صدام از اتاق بیرون نره
نفهمیدم چند دقیقه گذشت نفهمیدم چند تا آهنگ رد شد...
ا شک هام رو پاک کردم و هندزفری هارو از گو شم در آوردم و بی حس چ شم
هام رو بستم
با صدای سروصدایی که از بیرون می اومد چشم هام رو باز کردم
گیج به اطرافم نگاه کردم،نمی دونستم چه وقتی از روزه و کی خوابم برده...
دوباره حواسم جمع سروصداهای بیرون شد با هول و نگرانی از جام بلند شدم
صدا از حیاط می اومد،به دم پنجره اتاق رفتم و گوش هام رو تیز کردم
صدای غریبه ی زن جوونی با صدای مامان و مهدیه قاطی شده بود
مامان ناراحت بود و گریه میکرد و مهدیه سعی در آروم کردنش داشت
با دقت سعی کردم از بین حرف هاشون چیزی بفهمم
مهدیه این زن چی میگه؟هیچی مامان جان توو خدا آروم باشین حتما یک آدم شیادهزن غریبه با حرص گفت
شیاد پدر توئه که یک بچه توی شکم من گذاشته و رفتهبا شــن یدن حرفش چیزی ته دلم تکون خورد،ناباور به بق یه ی حرف هاشــون
گوش سپردم
-االن زنگ میزنم بابام بیاد تکلی تورو روشن کنه
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آره زنگ بزن،زنگ بزن تا بیاد تکلی بچه منو صــیغه نامه ای که مدتش تمومشده رو روشن کنه
بیشــتر از این تعلل رو جایز ندونســتم،برگشــتم و دســتم رو به دیوار گرفتم و از
اتاق خارج شدم،تمام بدنم میلرزید
لرزون لرزون به سمت در ورودی رفتم د ستگیررو گرفتم و در رو باز کردم و با
صدای جیغ مهدیه مواجه شدم
یا ابلفضل،مامان؟مامان چیشد؟الهی قربونت برم چت شدبا هول پام رو از در بیرون گذاشتم
فقط یک جمله توی سرم بود
چه بالیی سرمامانم اومده؟با عجله به ســمت مامان حرکت کردم که پام توی هوا معلق موند...تنها یک
کلمه توی ذهنم اومد"پله"!
صدای جیغ مهدیه توی گوشم پیچید و بعد توی دنیای بی خبری فرو رفتم
**دانای کل**
مهدیه با دیدن مطهره که به روی زمین پرتاب شد تر سیده ا سمش رو فریاد زد
ولی دیگه دیر شده بود
ج سم بی هوش مطهره پایین پله ها افتاده بود به خونی که از سرش جاری بود
خیره شد
زن غریبه با ترس به و ضعیتی که خودش باعث بوجود اومدنش شده بود خیره
بود و زبونش بند اومده بود
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در حیاط باز شد و حاج بابا وارد شد
با دیدن اون زن با حرص غرید
تو اینجا چه غلطی میکنی فتانه؟فتانه با لکنت سالم کرد
حاج بابا که تازه متوجه وضعیت اطرافش شده بود
با تعجب گفت
اینجا چه خبره؟مهدیه که به باالی سر مطهره رفته بود با شنیدن صدای پدرش به عقب برگشت
بابا مطهرهنگاه گریونی به مادرش انداخت و نالید
مامانحاج بابا با دست پاچگی به مهدیه گفت
بجای گریه و شیون کمک کن بذاریمشون توی ماشینمهدیه با هق هق سرش رو تکون داد
با کمک هم مطهره و طاهره خانون رو توی ماشین گذاشتن
بعد از اون حاج بابا به سراغ فتانه ای رفت که ترسیده گوشه ای ایستاده بود
گورتو گم کن تا بیام سروقتت حسابت رو بذارم ک دستتفتانه با چونه ای لرزون عقب عقب رفت و از در خارج شد
حاج بابا در حیاط رو ب ست و با عجله سوار ما شین شد،ا ستارت رو زد و به
طرف بیمارستان رفت...
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با رسیدن به بیمارستان مهدیه از ماشین پیاده شد و به سمت اورژانس دو ید،در
کمتر از یک دقیقه با دو برانکارد برگشت
مطهره و مادرش رو روی برانکارد گذاشتن و به سمت اورژانس بردن
پزشــک اورژانس بعد از معاینه برای طاهره خانوم ســرم تجو یز کرد و پزشــک
معالج مطهره رو خواست
مهدیه گریون کنار مادرش ن ش سته بود و به کار پدرش فکر میکرد،به مطهره ای
که برای بار دوم به سرش ضربه وارد شده بود
توی دلش خدارو صدا میزد و ازش میخواست بالیی سر خواهرش نیاد
بعد از چند دقیقه پزشــک مطهره اومد و اعالم کرد که به علت ضــربه ای که به
سر وارد شده بهتره عمل هرچه زودتر انجام ب شه و قرار شد عمل همون شب
باشه
بعد از ساعتی محمد و ان سیه از راه رسیدن...محمد حیرون به مهدیه نگاه کرد
و با ناراحتی گفت
چی شده مهدیه؟چه بالیی سر مطهره اومده؟مهدیه که موقعیت رو برای گفتن تمام ماجرا مناسب ندید تنها گفت
از روی پله ها افتاد پایینانسیه با چشم های بارونی گفت
چه اتفاقی براش افتاده؟دکترش چیزی نگفت...فقط گفت همین امشب عمل میشه...در همین زمان حاج بابا از در وارد شد و به سمتشون اومد
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محمد جلو رفت و با پدرش دست داد
مهدیه که دل خوشی از حاج بابا نداشت گفت
من برم ببینم مامان بهوش اومدمحمد با شک به سمت خواهرش برگشت
مگه مامان چی شده؟مهدیه با دودلی گفت
چیزی نیست،از حال رفتهمحمد با ناراحتی گفت
باشهانسیه که روی صندلی نشسته بود بلند شد
منم باهات میامو باهم به سمت اتاق طاهره خانم راه افتادن
*******************

ساعت۱2شب و مطهره ۳ساعت بود که توی اتاق عمل بود
همه ی اعضای خانواده پشت در اتاق عمل جمع شده بودن
محمد و میثمی که تازه 2ســاعت بود از جریان باخبر شــده بود باهم مشــغول
صحبت بودن و مهدیه و ان سیه باهم...رضاهم که طبق معمول خ سته بود و در
خا نه مونده بود وم هد یه برای اولین بار در طول دوران ازدواجش به این فکر
میکرد که نکنه شوهرش هم مثل پدرش زیر آبی میره
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طاهره خانم با دلی چرکین تنها نشسته بود و برای سالمتی عز یز دردانه اش دعا
می کرد و از نگاه کردن به همسرش امتناع میکرد
حاج باباهم برای اولین بار در زندگیش عذاب وجدان داشـــت و فکر اینکه
دخترش بخاطر هوس رانیش تا ابد کور بمونه لحظه ای رهاش نمی کرد
گرچه به نظر خودش هوس رانی نبود!اون فقط به یک دختر تنها کمک کرده بود
و اون رو زیر سایه خودش قرار بود!حاال به هر قیمتی!...
بعد از۴ساعت بالخره دکتر از اتاق عمل خارج شد
محمد با دیدنش با عجله به سمتش رفت
چی شد دکتر؟پزشک با لحن امیدواری گفت
ما تمام تالش خودمون رو انجام دادیم...به علت ضربه ی مجددی که به سروارد شده بود ری سک عمل باالتر رفت و درصد امید به بهبودی کمتر شد ولی
تا زمانی که بیمارتون به هوش نیاد هیچ چیز مشخص نمیشه
**تانیا**
سعی کردم چ شم هام رو باز کنم ولی موفق ن شدم،چه فرقی میکرد چ شم هام
باز باشــه یا بســته وقتی تاریکی پیش روم بود،به آرومی انگشــت هام رو تکون
دادم و لب های خشکم رو از هم باز کردم
مــامــانــ...صدای ظری ناآشنایی به گوشم خورد
-چیزی الزم داری؟
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حس میکردم هیچ توانی توی بدنم نی ست برای صحبت کردن،کلمات رو کش
دار بیان می کردم
چــی شـــده؟با مهربونی گفت
هیچی عز یزم،از پله سقوط کردی و یک عمل کوچیک داشتی!توی دلم فکر کردم که این ها واقعا هیچیه!بعد به خودم اومدم،چه عملی؟نکنه
بازم بالیی سرم اومده!
فکرم رو بلند گفتم،با آرامش گفت
نه عمل چشمت جلو افتادهاز شنیدن حرفش خوشحال شدم،پس همین روزها وضعیتم مشخص میشد...
دیگه توانی برای حرف زدن نداشتم،همون چند کلمه تمام نیروم رو گرفته بود
سکوت کردم و بعد از چند دقیقه دوباره توی دنیای بی خبری فرو رفتم
******************

با حس اینکه کسی دستم رو توی دستش گرفت بیدار شدم
دستم رو تکون دادم که صدای مهدیه توی گوشم پیچید
بیدار شدی؟لب هام خشک بود
آب...پارچه ی تری روی لب هام کشیدم
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نمیدونم اجازه دارم بهت آب بدم یا نه،یکی دو ساعت دیگه دکترت میاد...به لب هام تکونی دادم
ممنونصدای بغض دار مهدیه توی گوشم پیچید
الهی بمیرم برات تو چقدر باید بال سرت بیادخدا نکنه ی آرومی گفتم
چند دقیقه سکوت کرد و بعد دوباره گفت
فکر نمی کردم حاج با با همچین کاری ک نه،چطور تونســـت؟دختره از منکوچیکتر بود مطهره بیست و چهار پنج ساله به نظر می اومد
هنوزم باورش برام سخت بود
حامله بود؟مهدیه که انگار منتظر حرفی از طرف من بود با هیجان گفت
آره شکمش بزرگ بود فکر کنم شش هفت ماهش بودچی می خواست؟ می گفت حاج بابا چند ماهه ولش کرده و مسئولیت بچه رو قبول نکرده...َ
با شک گفتم
از کجا معلوم...؟سکوت کردم،نتونستم حرفم رو ادامه بدم
مهدیه که حرفم رو فهمیده بود گفت
نمیدونم چی بگم واال...سکوت کردم و چیزی نگفتم،قضاوت کردن کار ما نبود

wWw.Roman4u.iR

220

مامان چطوره؟با ناراحتی گفت
خیلی داغون شــده،با بابا حرف نمیزنه...خیلی ســخته بعد ۳۵ســال زندگیبهت *خ*ی*ا*ن*ت* بشه
ثانیه ها برام کشدار می گذشت،کالفه گفتم
کی دکتر میاد مهدیه؟بذار برم از پرستارا بپرسمصدای دور شدن قدم هاش رو شنیدم،بعد از چند دقیقه ی طوالنی برگشت
گفتن تا نیم ساعت دیگه میادنیم ساعت دیگه اون انتظار کشنده رو تحمل کردم و خداروشکر که دکتر وقت
شناس بود
سالم خانم حادثه سازلبخند معذبی زدم
سالمحالت چطوره؟
بد نیستم،کی چشم هام باز میشه؟چه عجله ای داری،تا یک ماه دیگه پانسمان روی چشم هات هستبا شنیدن حرفش موجی از ناامیدی به دلم سرازیر شد
بعد از چند لحظه ادامه داد
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امشب رو اینجا میمونی فردا صبح میتونی بری خونه ولی باید استراحت کنیو هفته ای دوبار هم باید پانسمانت عوض بشه
ازش تشــکر کردم و رفت،ســرجام دراز کش ـیدم و برای یک ماه باقی مونده عزا
گرفتم
مهدیه با لحن دلگرم کننده ای گفت
غصه نخور خواهری این یک ماهم می گذرهبا خستگی گفتم
آره می گذره ولی نمی دونی چه جوری می گذره...فردای اونروز از بیمارستان مرخص شدم و به خونه برگشتم
وضع خونه متشنج بود و نمی شد آرامش داشت،میثم به خدمت برگشته بود...
مامان و مهدیه با حاج بابا صحبت نمی کردن و محمد باهاش سرسنگین بود و
وقت هایی که نبود به ما سر میزد
بعد از یک هفته سرسنگینی و تعقیب و گریز حاج بابا بچه هارو خواسته بود تا
باهاشون صحبت کنه
مهدیه زودتر اومده بود تا به مامان کمک کنه...من به جز وقت هایی که برای
تعو یض پانسمان می رفتم از اتاق خارج نمی شدم
مهدیه و انسیه چند دقیقه ای پیشم اومدن و حالم رو پرسیدن و بعد رفتن
وقت شام هم مهدیه شامم رو به اتاقم آورد،بعد از شام برای چند دقیقه خونه
ساکت شد و بعد صدای حاج بابا توی خونه پیچید
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سرتاپا گوش شدم برای شنیدن حرف هاش ولی چیزی متوجه نشدم،ای کاش
به مهدیه میگفتم در اتاق رو باز بذاره
بعد از حدود ده دقی قه حرف زدن خونه توی ســکوت فرورفت و بعد محمد
چیزی گفت و چند لحظه بعد صدای باز و بسته شدن در ورودی رو شنیدم
توی ذهنم م شغول تحلیل اتفاقات بودم و با کنجکاوی به این فکر می کردم که
حاج بابا چه حرف هایی زده و چه تصــمیمی گرفته که صـــدای در اتاقم رو
شنیدم
بفرماییددر اتاق باز شد و صدای مهدیه توی گوشم پیچید
ما داریم میریم،با من کاری نداری مطهره؟با کنجکاوی غیرقابل انکاری گفتم
چی شد مهدیه؟حاج بابا چی می گفت؟مهدیه جلو اومد و کنارم روی تخت نشست،بعد از چند لحظه سکوت گفت
می گفت می خواد اون زن رو عقد کنه تا زمانی که بچش به دن یا ب یاد و میخواد نزدیک به همین خونه براش خونه بگیره
ناباور از این تصمیم با بهت گفتم
نــه!باورم نمیشه!یعنی می خواد چوب حراج بزنه به آبرومون؟مهدیه سکوت کرد و چیزی نگفت
-محمد چی گفت؟
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گفت دی گه پاش رو توی این خونه نمی ذاره و مامان و تو اگه بخواین میتونینبرین خونه ی اون و رفت
با ناراحتی گفتم
چرا همچین کاری کرد!آدمی که برای همه باالی منبر می رفت چرا همچیناشتباه بزرگی کرد
بعد با بدبینی ادامه دادم
 شایدم بار اولش نبوده!معلوم نی ست چند تا برادر و خواهر ناشناخته داریم کهاین یکی گندش در اومده!
مهدیه اخطارگونه اسمم رو صدا زد،با حرص گفتم
مگه دروغ میگم؟همیشه حالم از همه ی ریاکاریاش بهم میخوردمهدیه این بار بهم توپید
مطهره درست حرف بزن...هرچی نباشه پدرمونه و احترامش واجبهآروم گفتم
آبرومون رفت...تشــت رســوایی حاجی کرامتی افتاد،همون شــد که همیشــهمارو ازش میترســو ند،ن قل محفالی خا له زنکی!بزرگترین خ طارو خودش
کرد،وقتی آدم به خودش غره بشه همین میشه...بیچاره مامان
مهدیه سکوت کرد،به جز سکوت کاری نمی شد کرد...بعد از چند لحظه از
جاش بلند شد
من برم دیگه،کاری نداری؟نه مرسی-مواظب خودت باش،خداحافظ
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توهم همینطور،خداحافظبا بسته شدن در اتاق به تخت تکیه دادم
هیچ وقت به آبرو و حرف مردم اهم یت نمی دادم ولی دلم نمی خواســـت بتی
که حاج بابا از خودش ساخته بود هیچ وقت بشکنه...
فتانه وســـایلش رو به خونه ی کوچیکی یک کوچه باالتر از خونه ی ما منتقل
کرده بود
مهدیه میگفت شنیده بچش پسره و بخاطر همین حاج بابا حاضر شده قبولش
کنه...
مامان اف سرده شده بود و بع ضی وقت ها صدای گریش رو می شنیدم...منی که
طعم *خ*ی*ا*ن*ت* رو چشیده بودم شاید بهتر میتونستم درکش کنم
دختر جوونی که نصــ ســن
فتانه برای مامان رق یب ناجوانمردانه ای بودِ ...

مامان رو داشت و مطمئنن رقابت باهاش کار ساده ای نبود

ندیده و نشناخته از فتانه متنفر بودم،از دختری که زن مردی همسن پدرش شده
بود و روی آوار زندگی ما خونه می ساخت
حس بدی داشتم از این که توی این شرایط من هم شدم نمک روی زخم مامان
و باید غصه ی من روهم بخوره
نگین که برای عملم نشده بود که بیاد قرار بود روز باز کردن چشم هام همراهم
باشه
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سارینا هم مشغول امتحانات میان ترم بود و سرش شلوغ بود،بعد از عملم فقط
یک بار بهم سر زده بود و گاهی تماس میگرفت
این وســط نقش خانواده کمالی از همه پررنگ تر بود،ری حانه خیلی وقت ها
بهم سر میزد و مادرش هم غم خوار مامان بود و دلداریش می داد
مح مد خیلی از رادو ین خوشــش او مده بود و تعریفش رو میکرد...رادو ین
مهندس عمران بود و دانشجوی کارشناسی ارشد...
بعد از اون روز توی بهز یستی ندیده بودمش و ریحانه هم دیگه حرفش رو پیش
نکشید
یک هفته ی دیگه از انتظار جان فرسام مونده بود و من برای اتمام این یک هفته
ثانیه شماری می کردم
توی اتاقم روبروی نگین نشسته بودم،دست هام رو توی دستش گرفته بود و از
دانشگاهش تعری می کرد،از پسری که به گفته ی خودش عاشقش شده بود
و پاپیچ...
فردا روز موعود بود،روزی که انتظار من به پایان میرســید و چشــم هام باز می
شد...
نگین اومده بود تا شب رو پیشم باشه و فردا همراهم...
از هیجان و ا سترس روی پا بند نبودم و حرف های نگین هم زیاد نمی تون ست
من رو از فکر فردا دور کنه
نگین باورم نمیشه فردا چشم هام رو باز میکننبا لحن مهربونی گفت
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انشاالله فردا همه چیز تموم میشهبا ناله گفتم
اره دعا کن بتونم ببینم دیگه خسته شدم از تاریکیمن دلم روشنه...بعد از چند ثانیه سکوت یک باره گفت
تو دیگه از عرشیا خبر نداریشکه گفتم
نه چرا باید ازش خبر داشته باشم؟همینطوری پرسیدمبا کنجکاوی گفتم
خبری شده نگین؟با دودلی گفت
تو هنوز دوسش داری؟اگه سایه رو طالق بده و برگرده پیش تو...با قاطعیت حرفش رو قطع کردم
به هیچ وجه حاضر نیستم قبولش کنمسکوت کرد و چیزی نگفت
چیزی شده نگین؟تو از چیزی خبر داری؟با من من گفت
راســتش رو بخوای،چند وقت پیش عرفان با من تماس گرفت...هنوزم گاهیزنگ میزنه یا پیام میده که مثال حالم رو بپرسه

تب عاشقی

227

با کنجکاوی گفتم
خب؟می گفت که...سایه و عرشیا دارن جدا میشنچرا؟تنها کلمه ای بود که اون لحظه تونستم بگم
سکوت نگین بهم فرصت داد تا کمی از شوک خارج بشم
 مگه به خاطر اون به من *خ*ی*ا*ن*ت* نکرد؟مگه به خاطر اون پشــت پانزد به همه چیز؟
با حرف بعدی نگین دوباره شوکه شدم
سایه بهش *خ*ی*ا*ن*ت* کرده...با تعجب گفتم
یعنی چی بهش *خ*ی*ا*ن*ت* کرده مگه عاشقش نبود؟نمی دونم...شاید خسته شده از اینکه عاشق کسی باشه که عاشقش نیست!با پوزخند گفتم
جالبه نه؟چی؟عرشـیا به من *خ*ی*ا*ن*ت* کرد و ســایه به عرشـیا...زمین بدجوری گردهها!
-آره...

َ
بعد از چند لحظه با شک گفت
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اگه عرشیا دوباره بیاد سراغت...با بیخیالی گفتم
عرشیا دندون لقی بود که کشیدمش انداختمش دورعرفان می گفت عرشیا هنوز فراموشت نکردهعرفانم هنوز تورو فراموش نکردهسکوت کرد و چیزی نگفت
چی شد که از عرفان جدا شدی؟به خاطر من؟نه...پس چرا؟اونم یکی لنگه ی عرشیا!با همه الس می زد...نمی تونستم رفتارش رو تحملکنم
سکوت کردم
جو بینمون سنگین شده بود...پیش ک شیدن حرف گذ شته جفتمون رو به فکر
برده بود
با صدای نگین به خودم اومدم
ساعت۱2شد...پاشو بریم بخوابیم که صبح باید زود بیدارشیماز جام بلند شدم و روی تختم دراز کشیدم
-من کجا بخوابم؟
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با شنیدن صدای نگین تازه یادم افتاد که فکری برای جای خوابش نکردم،خودم
رو روی تخت کنار کشیدم
بیا اینجا بخواب...کنارم روی تخت دراز کشید
با خنده گفتم
امشب رو باید یکم مهربون بخوابیمبا خنده گفت
تا باشه از این شبابا خنده گفتم
هیزخندید و چیزی نگفت
مثل تمام شــب هایی که اســترس دارم تا صــبح توی خواب و بیداری غوطه ور
بودم و هر چند دقیقه از خواب می پریدم
نزدیک صبح تازه خوابم برده بود که با صدای نگین از خواب بیدار شدم
پاشو ساعت هشته مگه ساعت نه وقت دکتر نداری؟با عجله از جام بلند شدم
با خنده گفت
حاال نمی خواد هول بشیبه سمت دستشو یی رفتم و گفتم
این چه طرز بیدار کردنه؟با لحن حرص درآری گفت
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همین که هستِ
جوابش رو ندادم و وارد دســتشــو یی شــدم،بعد از تموم شــدن کارم با نگین به
آشپزخونه رفتیم و بعد از خوردن صبحونه حاضر شدیم برای رفتن
محمد و مامان هم همراهمون می اومدن
سوار ماشین محمد شدیم و به سمت مطب دکتر رفتیم
توی مطب دکتر نشسته بودم و منتظر بودم تا نوبتم بشه
از استرس با پام روی زمین ضرب گرفته بودم،نگین با حرص گفت
بسه تانیا اعصابم رو خورد کردیبه حرکت پام پایان دادم و فقط پام رو تکون می دادم
بعد از حدود نیم ســاعت که توی مطب بودیم نوبتمون شــد،تازگی ها ثانیه ها
برام کش می اومدن
با شنیدن اسمم از زبون منشی از جام پریدم نگین دستم رو گرفت
آروم باش بیا بریممحمد دستش رو پشتم گذاشت و با کمکشون وارد اتاق دکتر شدم
سالم کردم و روی صندلی نشستم
دکتر بعد از احوال پرسی های معمولی پرسید
توی این مدت برای عوض کردن پانسمان میرفتید؟محمد جواب داد
-بله هفته ای2بار پانسمانش عوض می شده
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خوبه،برو روی تخت بشینبا کمک محمد روی تخت نشستم
بعد از چند دقیقه صدای دکتر رو از کنارم شنیدم
خب...آماده ای؟قلبم توی دهنم میزد،با استرس بله ای گفتم
ک دست های عرق کردم رو روی پاهام گذاشتم و آب دهنم رو قورت دادم
هروقت من گفتم چشم هات رو آروم آروم باز می کنیآروم سرم رو تکون دادم
حس می کردم باز شدن باند رو از روی چشم هام،بعد از چند لحظه باند کامل
از روی چشم هام برداشته شد و صدای دکتر بگوشم رسید
حاال آروم آروم چشم هات رو باز کنطبق گفته ی دکتر آروم آروم چشم هام رو باز کردم
تصاو یر محو و تاری جلوی چشم هام پدید اومدن چند بار پشت سرهم پلک
زدم
میتونی چیزی ببینی؟با گیجی گفتم
همه چیز تارهطبیعیه یکم صبر کنبعد از چند لحظه دیدم واضح تر شد
-یکم بهتر شد ولی هنوزم تار میبینم
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 شاید بهتر با شه تا فردا صبر کنیم...اگه بازهم تار می دیدی به مطب مراجعهکن
به اطرافم نگاه کردم،نگین با چشــم های اشــکی و لبخند بهم خیره بود...وقتی
نگاهم رو دید به سمتم اومد و بغلم کرد
خداروشکربا لبخند بغلش کردم،محمد و مامان دورتر ایستاده بودن...
از آغوش نگین بیرون اومدم
و به ســمت مامان که اشــک هاش رو پاک می کرد رفتم٬خودم رو توی بغلش
انداختم
الهی قربونت برم مادر،خدایا شکرتخدا نکنه ی زیر لبی گفتم و از بغلش خارج شدم
محمد به سمتم اومد و پیشونیم رو *ب*و*س*ید
بهش لبخند زدم
بعد از کلی تشکر از مطب دکتر خارج شدیم
همگی با شادی توی ماشین نشستیم
از خوشحالی توی پوستم نمی گنجیدم
با کنجکاوی به مامان نگاه کردم،توی این مدت الغر تر و شکسته تر شده بود
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محمد و نگین تغییری نکرده بودن البته دوماهم مدت زمان ز یادی نبود برای
تغییر!ولی مامان بهش خیلی ســخت گذشــته بود...دلم به حال مظلومیتش
سوخت
وقتی وارد کوچه ی خودمون شدیم،با حری صی به کوچه نگاه کردم...دلم برای
همه چیز تنگ شده بود
از ماشین پیاده شدم و جلوی در ای ستادم،مامان در رو باز کرد وارد حیاط شدم
و به حیاط خیره شدم،حسه مسافری رو داشتم که تازه از سفر برگشته
با دقت و دلتنگی به همه جا نگاه می کردم
جلوی پله ها ایســتادم و بهشــون نگاه کردم پام رو روی پله گذاشــتم و باال
رفتم،حس خیلی خوبی داشتم اینکه بعد از چند وقت می تونستم به تنهایی از
پله ها باال برم
وقتی وارد خونه شدم حاج بابارو دیدم که روی مبل نشسته بود
اخم هام رو توی هم کشیدم و سالم کردم
به سمتم برگشت و از جاش بلند شد،به سمتم اومد و جلوم ایستاد،شاید به بعد
از دوران کودکیم اولین بار بود که محبت رو توی چشم های پدرم می دیدم
خداروشــکر زیر لبی که گ فت از چشــمم پنهون نمو ند،برخالف غرور
همیشــگیش من رو توی بغلش گرفت...در برابر عملش هیچ عکس العملی
نشون ندادم
آروم از بغلش بیرون اومدم،شاید برای این کارها خیلی دیر بود...
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نگاه ســردی بهش انداختم و به ســمت مبل ها رفتم و نشــســتم،نگین ســالمی
ِ
گفت و اومد کنار من نشست
چند دقیقه ی بعد سروکله ی مهدیه هم پیدا شد و محمد انسیه و بچه هاش رو
هم آورد و همگی دور هم جمع بودیم
حاج بابا که چند وقتی بود از جمع های ما دوری می کرد رفت،شـــا ید پیش
فتانه!...
نگین هم خداحافظی کرد و رفت،توی جمع ما راحت نبود
دلم برای دیدن همشون تنگ شده بود
بعد از چند وقت توی جمع خانواده بودن خیلی برام لذت بخش بود
بعد از چند ساعت با احساس سردرد و خستگی چشم هام به اتاقم رفتم
تاری دیدم بهتر شــده بود ولی همچنان تار میدیدم،اگه تا فردا بهتر نمی شــدم
باید دوباره به مطب دکتر میرفتم
با شنیدن صدای زنگ گوشیم گوشی رو برداشتم
ریحانه بود،با لبخند جواب دادم
سالم ریحانه جون خوبی؟با مهربونی سالم کرد و بعد با تعجب گفت
از کجا فهمیدی منم؟بدون اینکه اجازه بده من جواب بدم با جیغ گفت
چشم هات رو باز کردی؟با خنده گفتم
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َ
چرا جیغ میزنی کر شدم دختر خوب!اره باز کردموای خدارو شکر که خوب شدی،خیلی خو شحالم برات...ان شاالله همی شهسالمت باشی
مرسی عز یزم،توهم همینطورخب دیگه من برم عصر میام پیشت کار نداری؟ن مرسی عز یزم خداحافظخداحافظع صر اون روز ریحانه و مادرش به خونه ی ما اومدن،ن سرین جون خیلی هوام
رو داشـــت و بامحبت باهام برخورد می کرد طوری که فکر می کردم رادو ین
راجع به عالقش به من به مادرش گفته و همسن موضوع باعث می شد خجالت
زده بشم
فردای اونروز هم با نگین به مطب دکتر رفتیم،دکتر بعد از معاینه ی چشــم هام
گفت که باید تا مدتی عینک بزنم تا مشــکل چشــم هام به طور کلی برطرف
بشه...
بعد از اونجا کلی با نگین تفریح کردیم و از این چند ســـاعت باقی مونده تا
رفتنش استفاده کردیم،آخه نگین برای شب بلیط قطار داشت
ســـه روز از روزی که نگین رفته بود می گذشـــت و من روزهام رو توی خونه
سپری می کردم و حسرت ترمی که از دست داده بودم رو می خوردم
روی تختم دراز کشــیده بودم و به این فکر می کردم که تا ترم آینده چیکار کنم
که روزهام پر بشه و مجبور نباشم وضعیت متشنج خونه رو تحمل کنم...

wWw.Roman4u.iR

236

یاد بهز یستی افتادم و اینکه قرار بود بعد خوب شدنم به اونجا سر بزنم
نگاهی به ساعت که چهار ع صر رو ن شون می داد کردم و از جام بلند شدم،تا
وقتی من حاضر می شدم و می رفتم ساعت پنج می شد و زمان مناسبی بود
لباس پوشیدم و آرایش مالیمی کردم،عینک دور مشکیم رو به چشم هام زدم و
به چهره ام توی آینه نگاه کردم
عی نک بهم می اومد و ق یافم رو جدی تر نشــون می داد،دو باره به اتاق قبلیم
برگشته بودم و گوشی خودم رو برداشته بودم
کیفم رو بردا شتم و از پله ها پایین رفتم،مامان و مهدیه ن ش سته بودن و م شغول
صحبت بودن ...از وقتی جریان فتانه پیش اومده بود مهدیه تقریبا همیشه خونه
ی ما بود
مامان من دارم میرم بیرون کاری نداری؟نه دخترم برو فقط مواظب خودت باشباشه چشم خداحافظاز خونه خارج شــدم و به ســمت ســر کوچه راه افتادم،ماشــین مامان بعد اون
تصــادف تبدیل به قوطی کبریت شــده بود و دیگه درســت نمی شــد،محمدم
فروخته بودش و طول می کشید تا یکی دیگه بخره البته اگه می خرید!
سر کوچه سوار تاکسی شدم و آدرس بهز یستی رو دادم،توی تاکسی به اتفاقات
این مدت فکر کردم و به رادو ین،رادو ینی که م یدونســتم ا گه پاپیش بذاره
مطمئنن همه باهاش موافق خواهند بود
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جلوی در بهز یستی از تاکسی پیاده شدم
و وارد بهز یســتی شــدم،محیط برام تا حدودی ناشــناخته بود،ســری پیش که
نتونسته بودم ببینم اطراف رو و از قبلش هم زیاد یادم نبود
با نگاه به تابلوها به سمت اتاق مدیریت راه افتادم،توی راهرو کسی نبود
در زدم و وارد شــدم،خانمی که از صــداش تونســتم بفهمم افســانســت و روی
صندلی مقابلش هم رادو ین نشسته بود...توقع دیدنش رو اینجا نداشتم
با ابروهای باال رفته سالم کردم و وارد شدم
افســانه با دیدنم با لبخند از جا بلند شــد و رادو ین به وضــوح جا خورد،کامال
مشخص بود که انتظار دیدنم رو نداشت
جلو رفتم و با افسانه دست دادم
خیلی خوش اومدی حالت چطوره؟...خدارو شکر که سالمتیت رو بد ستآوردی
چقدر این روزها این کلمه رو می شنیدم"خداروشکر"
ممنون خوبم شما خوب هستین؟مرسی خوبمبه سمت رادو ین برگشتم
شما خوبین آقای کمالی خانواده خوبن؟اولین بار بود که مستقیم مخاطب قرارش میدادم و صداش میزدم
ممنون به خوبیه شما...خانواده هم خوبن سالم دارن-سالمت باشن
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به افسانه نگاه کردم
اومدم اینجا هم یک ســری بزنم به بچه ها هم اگه کمکی از دســتم بربیاد مناین ترم از دانشگاه مرخصی گرفتم تا ترم بعدی هم زمان زیادی مونده
افسانه نگاهی به رادو ین انداخت و با لبخند گفت
مشکلی نیست عز یزم میتونی هوقت دوست داشتی بیای اینجاممنون...میشه برم پیش بچه ها؟بله حتما عز یزمهمگی باهم از دفتر افسانه خارج شدیم و به سمت اتاق بچه ها رفتیم
خیلی کنج کاو بودم آرش رو ببینیم،از بس ســری پیش ری حا نه ازش تعری
کرده بود...
وقتی وارد اتاق شـــدم با دیدن بچه ها برای لحظه ای از تصــمیمم پشــیمون
شــدم،بچه های معلولی که با مشــکالت خدادادی به دنیا اومده بودن و دیدن
بعضیاشون دل آدم رو به درد می آورد،بچه هایی که از فرشته پاک تر بودن...
سعی کردم به خودم م سلط با شم و جا نزنم،هیچ وقت شخ صیت ضعیفی
نداشتم و این بار هم نمی خواستم ضعفی از خودم نشون بدم
با ذوق به سمت افسانه برگشتم
افسانه جون آرش کدومه؟افسانه لبخند مهربونی زد و به تخت کودکی اشاره کرد
-آرش اون جاست
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با کنجکاوی به سمت تخت راه افتادم
با دیدن بچه ی کوچولو یی که توی تخت بود پاتند کردم،خواب بود و چشــم
های کوچولوش بسته بود
به صورت سفید و تپلش نگاه کردم که انگ شت ش صتش رو توی دهنش گرفته
بود و می مکید...دلم براش ضع رفت...
یک لحظه دلم گرفت،چرا بچه ی به این خو شکلی باید دنیاش همی شه تاریک
باشه؟به چه *گ*ن*ا*ه*ی؟سعی کردم فکرم رو مشغول این چیز ها نکنم
مثل سری قبل رادو ین کنارم ایستاد
با لبخند بهم نگاه کرد
بچه هارو دوس داری؟معذب از فعل مفردش گفتم
بله خیلی خوشکلن...با شیطنت گفت
چه مادر مهربونی میشین شما پسخجالت زده از حرفش سرم رو پایین انداختم و حواسم رو پرت کردم
کی از خواب بیدار میشه؟متوجه عوض کردن بحث شد ولی به روی خودش نیاورد
بیدارش کن اگه خیلی دوس داری بیدار باشه ولی اگه بدخواب شد مسئولیتشبا خودت
با شنیدن صدای افسانه به سمتش برگشتیم
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نمی خوای بقیه ی بچه هارو ببینی؟برخالف لبخند مصــنوعی روی لبش مشــخص بود که از حضــور من کنار
رادو ین راضی نیست
بالبخند از تخت آرش فاصله گرفتم و برای دیدن بقیه ی بچه ها همراهش شدم
با دیدن بعضی از بچه ها اشک توی چشم هام جمع می شد ولی نمی خواستم
ناراحتشون کنم و جلوی خودم رو می گرفتم
افسانه می گفت که کم کم دیدنشون برام عادی میشه و کمتر ناراحت میشم
توی ت صمیمم م صمم شده بودم و می خوا ستم تا جایی که می تونم به شون
کمک کنم،چه از نظر مالی و چه از نظر عاطفی...
ساعتی رو بین بچه ها گذروندم و بعد با دیدن ساعت که شش و نیم ع صر رو
نشون می داد تصمیم به رفتن گرفتم
اوایل زمستون بود و روزها کوتاه،هوا تقریبا تاریک شده بود
به سمت اف سانه رفتم و بهش گفتم اگه می شه به یک آژانس نزدیک زنگ بزنه تا
من رو برسونه که سروکله ی رادو ین پیدا شد
من میرسونمتافسانه با شنیدن حرف رادو ین و خصوصا لحن صمیمانش کمی ناراحت شد و
چیزی نگفت
ممنون مزاحم شما نمیشمرادو ین با اخم گفت
این چه حرفیه،میتونم سرراهم برسونمت
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با دیدن نگاه مصممش ترجیح دادم تعارف نکنم و همراهش بشم
با افسانه خداحافظی کردیم وبه سمت ماشین حرکت کردیم
کنار ماشین ایستاده بودم و دودل بودم که کجا بشینم،از طرفی میخواستم عقب
بشینم و عقب راحت تر بودم و از طرفی هم میترسیدم بهش بربخوره!
با باز کردن در جلو از جانب خودش به دودلیم پایان دادم و دل رو به در یا زدم
و نشستم
توی ســکوت به آه نگ مالیمی که توی ماشــین پخش میشـــد گوش می
دادیم...صدای مازیار فالحی همیشه بهم آرامش میداد
با صدای رادو ین از اون خلسه ی شیرین خارج شدم
چی شد که تصمیم گرفتی اوقات فراغتت رو توی بهز یستی بگذرونی؟با کمی مکث گفتم
اون مدتی که نابی نا بودم با عث شـــد یکم احســـاس اون ب چه هارو درککنم...این که یکی از اع ضای بدنت م شکل دا شته با شه واقعا زجرآوره...می
خوام بهشون کمک کنم تا جایی که میتونم و تا وقتی که توانش رو داشته باشم
با لبخند محوی گفت
این خیلی خوبه که دلت انقدر پاکه که میخوای بهشون کمک کنیم ثل خودش لبخ ند محوی زدم،ان قدر ب چه نبودم که با هر تعری کوچیکی
سریع تشکر کنم
البته از یک هنرمند کمتر از این هم توقع نمیره...ری حانه می گفت رشــتتنقاشیه
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بله نقاش ـی میخونم...ولی نمیشــه به کس ـی که نزدیک یک ماه دانشــگاه رفتههنرمند گفت
نگاه کوتاهی بهم کرد
بهرحال همون کالس نقاشی ای که رفتی که یکم باعث هنرمند شدنت شدهبا لبخند گفتم
شایدبقیه ی مسیر حرف خاصی بینمون رد و بدل نشد...
به در خواست خودم سرکوچه ماشین رو نگه داشت
خیلی ممنونم ببخشید اگه مزاحمتون شدمنگاه خاصی بهم انداخت
این چه حرفیه مراحمیاز ماشین پیاده شدم
به خانواده سالم برسونید خداحافظسالمت باشی خداحافظبه سمت خونه راه افتادم،سرکوچه ایستاده بود و وقتی در خونه رو باز کردم رفت
با کارش بهم حس امنیت داد،با لبخند حاصل از حس خوبم وارد حیاط شدم
هوا داشت سرد بود،با دو از حیاط گذشتم و وارد خونه شدم...کفش هام رو در
آوردم و وارد هال شدم که مامان رو با چشم گریون روی مبل دیدم
-چی شده مامان؟
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با دیدنم از جا پرید
کجا بودی چرا دیر کردی؟نگاهی به ساعت انداختم،ساعت هفت و ربع بود
تازه ساعت هفت و ربع مامان...دیر نیست که!ِ
با ناله گفت
دلم هزار راه رفت...هوا تاریک شــده!چشــمم ترســیده از دفعه ی قبل که ازخونه رفتی بیرون و نی ِم جون پیدات کردن

عذاب وجدان پیدا کردم از دل نگرانی که به مادر خســتم داده بودم،به ســمتش

رفتم و بغلش کردم
الهی قربونت برم ببخ شید مامان...حوا سم به ساعت نبود از این به بعد بهتزنگ می زنم
گوشیت چرا خاموشه؟مامان رو رها کردم و گوشیم رو از توی کیفم بیرون آوردم،خاموش بود...
شارژ نداشته خاموش شدهنگاه سرزنشگری بهم کرد،خودم رو لوس کردم
ببخشید دیگهپشت چشمی نازک کرد
خیلخب پاشو برو لباست رو عوض کناز جام بلند شدم ،چشم کشداری گفتم و به سمت پله ها راه افتادم
دوماه از روزی که به بهز یستی رفته بودم می گذشت
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توی این مدت اتفاق های ز یادی افتاده بود...بچه ی فتانه به دن یا اومده بود و
حاج بابا عقدش کرده بود و بیشتر وقتش رو پیش اون می گذروند
مامان هم مثل شــمع آب می شــد و دم نمی زد...توی فامیل و آشــنا آبرو ریزی
بزرگی بوجود اومده بود
من هم ترجیح میدادم بیشــتر وقتم رو توی بهز یســتی بگذرونم و از جو غم بار
خونه دور باشم
هفته ای سه چهار بار به بهز ی ستی میرفتم و به اف سانه کمک می کردم چه توی
کارهای دفتری و چه توی امور مربوط به بچه ها...
گرچه کارمند ها و پرســتارهای زیادی اونجا بود و زیاد به کمک من نیازی نبود
ولی من دلم میخواست وقتم رو اونجا بگذرونم
خیلی وقت ها رادو ین هم به اونجا سرمیزد و در برگشت من رو می رسوند
باهاش راحت تر شده بودم و مثل اوایل معذب نبودم
امروز هم به بهز یستی اومده بودم و رادو ین هم بود...وقت برگشت بودبه سمت
اتاق مدیریت رفتم وکیفم رو برداشتم و آماده ی رفتن شدم که با صدای رادو ین
به سمتش برگشتم
جایی میری؟بهش لبخند زدم
بله میرم خونهمن میرسونمت-آخه من همیشه مزاحم شما میشم
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با جدیت گفت
این چه حرفیه چند بار بگم مراحمی
به ســمت افســانه برگشــتم که باهاش خداحافظیکنم که نگاه رنجیدش رو به
روی خودمون دیدم
کاری نداری افسانه جون؟با شنیدن صدام به خودش اومد و لبخند مصنوعی زد
نه گلم به سالمتخداحافظرادو ین هم خداحافظی کرد و باهم به سمت ماشین راه افتادیم
توی ماشین نشسته بودیم و بینمون سکوت حکم فرما بود...
خیلی کنجکاو بودم که در مورد رابطه ی رادو ین با افســـانه بدونم...آخر هم
کنجکاوی بهم غلبه کرد
ببخشید میشه یه سوال ازتون بپرسم؟با جدیت و مهربونی گفت
بپرسبا شک گفتم
امیدوارم فضولی نکرده باشم ولی می شه بپرسم شما با افسانه جون چه رابطهای دارین؟
متعجب نگاهم کرد-هیچ رابطه ای...
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با ابروهای باال رفته گفتم
ولی نگاه های افسانه چیز دیگه ای میگهاخم هاش رو توی هم کشید
هرچیزی هم هست از جانب من نبوده و نیستبعد با شیطنت بهم نگاه کرد
من دلم رو جای دیگه ای جا گذاشتم...سعی کردم جمله ی دوم و لحن شیطنت آمیزش رو ندیده بگیرم
بهتر نیست این مسئله رو به افسانه بگین؟با شیطنت بیشتری گفت
این که دلم رو جا گذاشتم؟حتما خودش فهمیده!با جدیت اخم هام رو توی هم کشیدم
نخیر این مسئله که بهش عالقه ندارینمثل خودم با جدیت گفت
به نظرت درسته که غرورش رو لگدمال کنم؟حق با اون بود...به این ُبعد ماجرا فکر نکرده بودم...
ولی اون بهتون عالقه داره و منتظره شماستبی توجه به بحث گفت
میشه انقدر شما شما نکنی؟با تعجب چند لحظه سکوت کردم و بعد با صدای آرومی گفتم
-ولی من اینجوری راحت ترم...
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با جدیت گفت
من راحت نیستم!تو تصمیمت رو گرفتی؟با کنجکاوی گفتم
چه تصمیمی؟در مورد من...می خوام به مامانم بگم زنگ بزنه خونتونبا خجالت سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم
تصمیمت چیه؟با من من گفتم
من هنوز تصمیمی نگرفتمپس بهتره هرچه زودتر تصمیم بگیریسکوت کردم و چیزی نگفتم...تقریبا نزدیک خونه بودیم،مثل همی شه سرکوچه
پیادم کرد
تصمیمت رو هرچه زودتر بگیرمنتظر جوابم نموند و ماشینش با تیک آفی از جا کنده شد
متعجب به ماشینش که با سرعت دور میشد نگاه کردم،شونه ای باال انداختم و
به عقب برگشتم که به سمت خونه برم که چشمم به ماشین عرشیا افتاد...
عر شیا توی ما شین ن ش سته بود و پری شون سیگار دود می کرد و نگاه عمیقش
خیره به من بود...
چقدر این منظره برام آشنا بود...یک دفعه ی دیگه هم عرشیارو توی این حالت
دیده بودم،اون بار به خاطر من آشفته بود این بار به خاطر کی؟سایه؟

wWw.Roman4u.iR

248

نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت کوچه ی خودمون راه افتادم
که با شنیدن اسمم از زبونش سرجام متوق شدم
تانیاکمی این پا اون پا کردم و بعد به سمتش برگشتم
باید صحبت کنیم...سعی کردم ظاهر خونسردم رو حفظ کنم
چه حرفی بین ما مونده؟خیلی حرفا...بیا بشین توی ماشین تا بهت بگمخوب می دونســـت که توی محل نمیتونم ز یاد مخالفت کنم ...به ســمت
ماشینش رفتم و نشستم
ماشین رو روشن کرد و با سرعت حرکت کرد...
جلوی کافی شاپی که زیاد از محله ی ما دور نبود ای ستاد...انگار نمی شد توی
ماشین حرف زد
توی ماشین حرفت رو بزن...من باید برم خونه عجله دارمبه صندلی ماشین تکیه کرد
باشه هرطور تو راحتیبا کالفگی گفتم
هرچه زودتر حرفت رو بزنبا ابرو های باال رفته گفت
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چی انقدر کالفت کرده؟یک زمانی با شنیدن صدام ذوق می کردیبا پوزخند گفتم
خودت داری میگی یک زمانی...همه ی آدما توی زندگیشــون اشــتباهاتیدارن!
مثل خودم پوزخند زد
اونی که االن از ماشینش پیاده شدی چی؟اونم میره تو فهرست اشتباهاتت؟با اخم گفتم
به تو ربطی نداره...با خنده گفت
باشه چرا جبهه میگیری؟با من چیکار داری؟بی ربط به حرفم گفت
هیچکس به اندازه ی من دوسـت نخواهد داشـت!نه االن و نه هیچوقت دیگهای...
با حرص گفتم
دوس داشتنت رو ثابت کردیروش رو به سمت شیشه برگردوند و سیگاری آتیش زد
یک فرصت دوباره می خوام...با پوزخند گفتم
من به هر آدمی توی زندگیم فقط یک فرصـــت می دم...تو فرصــتت رو بهبدترین شکل ممکن سوزوندی!
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تغییر موضع داد و با پوزخند گفت
فکر کردی از من بهتر پیدا میکنی؟خصــوصــا با افتضــاحی که بابات به بارآورده!
برام مهم نبود از کجا می دونه...فقط می خواستم بکوبونمش
مطمئنن از یک آدم مطلقه بهتر پیدا میشه برام!با حرص غرید
تو فقط مال منی...مال منم می مونیبهم نزدیکتر شد
هنوز طعم لبات زیر دندونمه...با پوزخند گفتم
 با این حرفا می خوای چی رو ثا بت کنی؟آره من مال تو بودم چون احمقبودم و بچه،ولی دیگه اون روزارو باید توی خواب ببینی
بعد لبخند مسخره ای روی لبم نشوندم
خداحافظ بزرگترین حماقت زندگیم...مقابل چشم های متعجبش در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم
درو محکم بهم کوبیدم و راه خونه رو پیش گرفتم
هیچ وقت فکر نمی کردم رابطه ی عاشــقانه ی من و عرشــ یا روزی به اینجا
برســـه ...به جایی که برای هم خط و نشــون بکشــیم و هم دیگر رو تحقیر
کنیم...به جایی که کوچیکترین ارزشی برای هم قائل نشیم...
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کاش می ذا شت همه چی ق شنگتر تموم شه،کاش ت صو یر ع شق اولم رو توی
ذهنم خراب نمی کرد
انقدر توی فکر بودم که نفهمیدم کی جلوی در خونه رسیدم
دســتم رو به ســمت کیفم بردم تا کلیدم رو در بیارم که با جای خالیش مواجه
شدم،آه از نهادم بلند شد...کیفم رو توی ماشین عرشیا جا گذاشته بودم
کالفه د ست هام رو روی سرم گذا شتم و به بد شان سی و حواس پرتیم لعنت
فرستادم،کم مونده بود گریم بگیره که صدای گوشیم که خوشبختانه توی جیبم
گذاشته بودم بلند شد
از جیبم درش آوردم و به صفحش چشم دوختم
عرشیا بود،جواب دادم و منتظر موندم تا حرف بزنه
انگار مجبوری دوباره با بزرگترین حماقت زندگیت مواجه بشیدلم از صدای گرفتش لرزید
متنفر بودم از دلی که هنوزم با شنیدن غم صداش میلرزید
بغضم رو قورت دادم و سعی کردم محکم حرف بزنم
کجا بیام کیفم رو بگیرم؟اگه بخاطر مدارکم نبود قید کیفم رو میزدم
بعد از چند لحظه صداش کمی محکم تر از قبل به گوشم رسید
بهت پیام میدم میگم کجا بیای بگیریو بدون اینکه منتظر حرفی از جانب من بمونه قطع کرد
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با حرص لعنتی زیر لبی گفتم،حاال با ید بخاطر مدارکم هر ســـازی میزد می
رقصیدم
کالفه دستم رو روی زنگ گذاشتم که صدای مامان توی آیفون پیچید
بله؟باز کنم ماماندر با صدای تیکی باز شد
از حیاط رد شدم و وارد خونه شدم،مامان با دیدنم متعجب جلو اومد
مگه کلید نداشتی؟لبخند زورکیی زدم
فراموش کرده بودم کلیدم رو ببرمبرای جلوگیری ازپرسش های احتمالی با عجله به اتاقم پناهم بردم
با حرص شــالم رو در آوردم و دکمه های مانتوم رو در آوردم...انقدر عصــبی
بودم و ف شار ع صبی و اح سا سی روم زیاد بود که نفس های بلند میک شیدم و
سعی میکردم اشک هام رو به زور کنترل کنم
با شنیدن صدای پیام گوشیم از جیبم درش آوردم
فردا صبح بیا خونم...آدرسش رو که یادته؟با دیدن پیامش ع صبی گو شیم رو پرت کردم و و سط اتاق ن ش ستم و گریه سر
دادم...میدونستم می خواد دوباره احساسم رو درگیر کنه...
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زانوهام رو توی بغلم گرفته بودم و سرم رو روی پاهام گذا شته بودم،با بیچارگی
به این فکر میکردم که چیکار کنم...
دفعه ی پیش که می خواســتم به اون مهمونی کذایی برم نگین رو همراه خودم
برده بودم ولی این بار ممی تونســتم نگین رو از اصــفهان بکشــونم اینجا تا
همراهم بیاد
با ریحانه هم اونقدر صــمیمی نبودم که بخوام مســئله رو براش تعری کنم و
باتوجه به اینکه رادو ین به من پیشنهاد ازدواج داده بود عاقالنه هم نبود...
تنها گز ینه ای که برام میموند سارینا بود...
چند وقتی بود که ازش خبری نگرفته بودم و میدونســتم اســاســی از دســتم
شـــاک یه،آخرین بار که باهم حرف زده بودیم واســم از عال قه ی یکی از
همکال سیامون به خودش تعری کرده بود...توقع دا شتم ملکی عا شقش ب شه
ولی خب انگار معادالتم درست از آب در نیومد!
گو شی ساده ای که محمد زمان نابیناییم برام خریده بود رو بردا شتم...گو شی
خودم پس از برخورد به دیوار ال سی دیش شک سته بود و باید میبردمش برای
تعمیر...
شمارش رو گرفتم و گوشی رو روی گوشم گذاشتم
صدای دلخورش توی گوشی پیچید
سالمبا احتیاط گفتم
سالم ساری خوبی؟-نگو زنگ زدی که حال منو بپرسی!
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حق داشت...بعد دوهفته بهش زنگ زده بودم اونم چون کارم گیر بود...
با شرمندگی گفتم
می دونم حق با توئه...یکم درگیر بودم شرمنده،ببخش دیگهبا شیطنت گفت
باشه حاال گربه ی شرک نشو!خندیدم
صبح کالس نداری؟با کنجکاوی گفت
نه ظهر دارم چطور؟می خوام هم دیگررو ببینیم،وقتت که آزاده؟آره...ساعت چند کجا؟یکم فکر کردم
ساعت نه کافه لیوبا ناله گفت
نه زوده من خوابم میادبا خنده گفتم
بیا کارت دارممیدونستم حس کنجکاو یش رو تحریک کنم هر ساعت که بگم میاد
-نمی شه االن بگی؟
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حدسم درست بود.با خنده گفتم
نه نمیشه...کاری نداری؟با حرص گفت
خیلی نامردی که من رو توی خماری میذاری...بایبا نیش باز گفتم
پارسی را پاس بداریم،خداحافظبا حرف زدن با سارینا یکم از استرس و ناراحتیم کم شده بود
نگاهی به ســاعت انداختم،یازده شــب رو نشــون می داد...هندزفریم رو توی
گوشام گذا شتم و سعی کردم بخوابم،بعد از ساعتی پهلو به پهلو شدن خواب
من چشم هارو رو ربود
صــبح ســاعت هفت از خواب بیدار شــدم،همیشــه وقتی اضــطراب چیزی رو
داشتم خود به خود بیدار می شدم
بعد از شستن دست و صورتم پایین رفتم،مامان پشت میز صبحونه ن شسته بود
و توی فکر بود
سالم مامان خانومبا شنیدن صدام سرش رو بلند کرد،لبخند مصنوعیی زد
سـالم صـبحت بخیر...بشـین صـبحونه بخور،چرا صـبح به این زودی بیدارشدی مادر؟
با لبخند پشت میز نشستم
-خوابم نمی برد دیگه
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از جاش بلند شد و لیوان شیر سردی جلوم گذاشت
با چایی زیاد میونه ای نداشتم و چای گرم هم دوست نداشتم
چند لقمه نون پنیر خوردم و از جام بلند شدم
به اتاقم رفتم و حاضر شدم،ساعت هشت بود...دل نگرانی بهم اجازه ی بیشتر
موندن توی خونه رو نداد
ت صمیم گرفتم کمی پیاده روی کنم تا از ا ستر سم کم ب شه،به مامان گفتم میرم
بیرون دوری بزنم و از خونه خارج شدم
قدم زنان به سمت محل قرارم با سارینا راه افتادم،شدیدا فکرم درگیر این بود که
عرشیا می خواد چه بازی ای راه بندازه...میدونستم غرورش رو شکستم با پس
زدنش و اون هم ازاین موقعیت استفاده می کنه...
انقدر توی فکر بودم که وقتی به خودم اومدم جلوی در کافه بودم!متعجب از
اینکه چجوری این همه راه رو پیاده اومدم وارد کافه شــدم...اینجا همون کافه
ای بود که اون روز عرشــیا می خواســت من رو بیاره...خداروشــکر کردم که
نیومدم و اینجا باهاش خاطره ای ندارم
سارینا هنوز نیومده بود،پشت میزی نشستم و به ساعتم نگاه کردم
نه و ده دقیقه بود،قهوه ای سفارش دادم و منتظر سارینا شدم...بعد از ده دقیقه
از راه رسید
با د یدن قهوه ی روی میز تک خوری نثارم کرد و برای خودش شــکالت داغ
سفارش داد...پشت میز نشست و با کنجکاوی گفت
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 چیکار داشتی سرصبحی من رو از خونه بیرون کشیدی؟پشت چشمی نازک کردم
خیلیم که سروقت اومدیبرو خدارو شکر کن که اومدم!حاال چیکارم داشتی؟از این همه کنجکاوی خندم گرفت
ماجرارو براش تعری کردم
با شنیدن ماجرا با ناراحتی و غصه نگاهم کرد
چرا این همه وقت بهم نگفتی؟با غم نگاهم رو ازش گرفتم
مگه فرقی هم می کرد؟با دلخوری نگاهم کرد
تانیا ما دوستیم!می تونستم الاقل به حرفات گوش بدم...با دلجو یی گفتم
نمی خواستم ناراحتت کنم،باهام میای؟با ناز گفت
باید فکر کنمبی حوصله گفتم
سارینا وقت این کارا نیس پاشو بریم دیر شد...قهوه و شکالت داغ رو حساب کردیم و از کافی شاپ بیرون زدیم،کنار خیابون
منتظر تاکسی ایستادم
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بیا بریم من ماشین آوردمسرم رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم،سوار ماشین شدیم و آدرس رو به سارینا
دادم
به سمت خونه ی عرشیا راه افتاد...توی مسیر استرس داشتم و با انگشت هام
بازی می کردم ،سارینا سعی می کرد با حرف زدن راجبه دان شگاه حوا سم رو
پرت کنه ولی زیاد هم موفق نبود
وقتی رسیدیم با استرس به سارینا نگاه کردم
من میرم داخل اگه تا یک ربع دیگه نیومدم بیا دنبالمسارینا که بدتر از من ترسیده بود گفت
آخه اگه بخواد کاری کنه مگه کاری از دست من ساختس؟با حرص گفتم
 ِته دلم رو خالی نکن!کاری نمی تونه بکنه...منتظر حرفی از جانبش نموندم و از ماشین پیاده شدم،دلم می خواست هر چه
زودتر برم کیفم رو بگیرم و همه چیز تموم بشه
زنگ واحدش رو زدم و منتظر شدم،بعد از چند لحظه صدای عرشیا به گوشم
رسید
بیا تووارد شدم و به سمت آ سان سور رفتم،توی آ سان سور به خودم نگاه کردم...دفعه
ی پیش که اینجا اومده بودم با وســواس خودم رو توی آینه مرتب کرده بودم،با
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اکراه چشــم از آی نه کندم...حس اون موقعم با االن زمین تا آســمون تفاوت
داشت...
از آسانسور پیاده شدم و به سمت سوئیت عرشیا رفتم،درش باز بود...
در زدم و منتظر شدم،صدای بیا تو گفتن عرشیارو که شنیدم وارد شدم
دم در ایستادم و جلوتر نرفتم...
بیا کیفم رو بده می خوام برماز توی آشپزخونه سرک کشید
بیا تو یک دقیقه بشین چه عجله ای داریکمی این پا اون پا کردم و کفش هام رو درآوردم و وارد شــدم...نمی خواســتم
ضع نشون بدم
روی مبل معذب ن ش ستم،از آ شپزخونه بیرون اومد ...سینی چایی توی د ستش
بود،روی میز گذاشت و کنارم نشست
به خودم لعنت فرستادم که روی مبل دو نفره نشستم...
خوش اومدیبی تفاوت بهش نگاه کردم
مرسیابروهاش رو باال انداخت
حالت چطوره؟با جدیت گفتم
-خوبم ممنون...برای احوال پرسی نیومدم،عجله دارم
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با لبخند گفت
چاییت رو بخور میارمشمن چایی دوست ندارم ممنونبا تعجب گفت
نمی دونستمبا پوزخند گفتم
تو خیلی چیزارو نمیدونیبا تمسخر گفت
مثال نمی دونم روی چه حســـابی اومدی خونه ی من...از ســـابقم که خبرداری؟
با اخم گفتم
روی حساب عشقی که ازش دم میزنی...با ناراحتی گفت
عشقی که تو پسش زدیاین حرفارو تموم کن عرشیا،هیچ چیزی بین من و تو درست نمی شه...من دلکندم ازت...روزی که یکی دیگه رو توی بغلت دیدم ازت دل کندم
بهم نزدیک تر شد و دست هام رو توی دستش گرفت
من میتونم جبران کنمدست هام رو از توی دستش در آوردم
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من این جبران رو نمی خوام عرشــ یا...ت فاوت دن یای من و تو زمین تاآسمونه،من و تو باهم فرق داریم
خسته از جام بلند شدم
بیا این بازی رو تموم کن...نذار همه چیز سخت تر بشه،عاقالنه فکر کندلخور نگاهم کرد و بعد از چند لحظه ازم چ شم گرفت...به سمت اتاق ا شاره
کرد
تخت برش دار...
-برو توی اتاق روی ِ

به سمت اتاق رفتم و وارد شدم...کیفم روی تخت بود،برش داشتم و دست رو

روی تخت گذاشتم
فکر نمی کردم هیچ وقت بخشیده نشمبه سمتش برگشتم،توی درگاه در ایستاده بود...
من نمی تونم تحمل کنم که تو چند وقت با یک زن دی گه روی این تختخوابیدی...اونم وقتی من داشــتم زجر می کش ـیدم...وقتی من داشــتم ذره ذره
جون می دادم...االن که سرپاشدم نیازی بهت ندارم
از کنارش رد شدم و از خونه خارج شدم...
وارد آ سان سور شدم و نفس عمیقی ک شیدم...همه چیز بهتر از اون چیزی که
فکر میکردم تموم شد
وقتی از در آپارتمان خارج شدم سارینارو دیدم که به پارس دودی رنگش تکیه
داده بود و به ساعت نگاه می کرد...
با دیدنم به سمتم اومد
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بهت دادش؟چشم هام رو باز و بسته کردم
آره...با لبخند گفت
خداروشکر...سوار ماشین شدیم،توی سکوت از شیشه بیرون رو نگاه می کردم
فکر نمی کردم به این سادگی ازاون ساختمون خارج بشی...بدون اینکه چشم از بیرون بگیرم گفتم
منم فکر نمی کردم...با احتیاط گفت
همچین پسرایی کم پیدا میشن...کوتاه جواب دادم
می دونمبا تردید گفت
پس چرا...؟نفس عمیقی کشیدم
چون دل شکسته رو میشه بند زد ولی اعتماد شکسته رو نه..."-آشتی کنیم؟
+تا حاال یه کتاب رو دوبار خوندی؟
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آره...+داستانش عوض شده؟
نه"...با سارینا خداحافظی کردم و وارد خونه شدم...توی خونه کسی نبود
چند بار مامان رو صــدا زدم ولی جوابی نشــنیدم با احســاس تشــنگی وارد
آ شپزخونه شدم که مامان رو نیمه جون روی زمین دیدم با وح شت به صورت
کبود مامان نگاه کردم و جلو رفتم،با تردید اسمش رو صدا زدم
مــــامــــانوقتی هیچ جوابی ازش ن شنیدم ترسم بی شتر شدبا هول کنارش ن ش ستم...نمی
دونستم باید چیکار کنم
بعد از چند لحظه به خودم اومدم،گوشــیم رو درآوردم و با اورژانس تماس
گرفتم و بعد از اون به محمد...
با گریه جریان رو براش تعری کردم،با شــنیدن حرف هام یا حســینی گفت و
گفت خودش رو میرسونه
بعد از دقایقی که برای من سالها گذشت محمد سررسید...می خواست مامان
رو به بیمارســتان برســونه ولی با شــنیدن این که من با اورژانس تماس گرفتم
ترجیح داد منتظر بمونه
پنج دقی قه بعد اورژانس رســ ید،مامان رو روی برانکارد گذاشــتن و ماســـک
اک سیژن جلوی صورتش گذا شتن؛ت شخیص پز شک اورژانس سکته ی قلبی
بود...
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با شــنیدن حرفش دســتم رو روی دهنم گذاشــتم و گریم شــدت گرفت همراه
مامان توی آمبوالنس نشستم و محمد هم با ماشینش پشت سرمون راهی شد
دســت مامان رو توی دســتم گرفتم و اشــک هام بهم امون نمی دادن،توی دلم
خدارو صدا می زدم و ازش سالمتی مامانم رو می خوا ستم...میدون ستم دل
مامان طاقت بی معرفتی و نامردی حاج بابارو نیاورده
توی دلم خودم رو سرزنش می کردم که حواسم به مامان نبوده و فقط توی فکر
خودم بودم
با توق آمبوالنس اشــک هام رو پاک کردم و پیاده شــدم،همراه برانکارد وارد
بیمارســتان شــدم تا وقتی که وارد ســی ســی یو شــدن و در ها به روم بســته
شد،پشت در سی سی یو نشستم و دست هام رو روی صورتم گذاشتم
اگه اتفاقی برای مامان می افتاد نمی تونســتم خودم رو ببخشــم،من چطور
دختری بودم که نتونستم غم خوار مادرم باشم؟
حس دســتی روی شــونم
انقدر گر یه کرده بودم که به هق هق افتاده بودم،با ِ
سربلند کردم و محمد رو دیدم که باالسرم ایستاده

چشم هاش غمگین و خسته بود،با دلسوزی گفت
با گریه کردن م شکلی حل نمی شه،پا شو برو د ست و صورتت رو ب شور...بهمهدیه هم خبر دادم االناس که پیداش بشه
با صدای گرفتم گفتم
-چرا نگرانش کردی؟کاری از دستش برنمیاد
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با آرامش گفت
حقشه بدونه...سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم
به سمت سرو یس بهداشتی راه افتادم...توی آینه ی سرو یس بهداشتی به چشم
های به خون نشستم نگاه کردم
م سبب تمام این اتفاقات رو حاج بابا می دون ستم،حاج بابایی که همی شه برای
ما کم گذاشته بود...
چند م شت آب به صورتم زدم و از سرو یس بهدا شتی خارج شدم و به سمت
سی سی یو راه افتادم
مهدیه پشت در سی سی یو نشسته بود و گریه میکرد،محمد باهاش حرف می
زد و مهدیه سرش رو تکون می داد
با دیدنم از جاش بلند شد و چند قدم باقی مونده رو پیمود و من رو توی بغلش
گرفت
سعی کردم آروم کنم خواهر احساساتیم رو،خواهری که برعکس من غم خوار
خوبی برای مادرمون بود...
دوســاعت بعد بیمارســتان رو ترک کردیم،قرار بود مامان چند روزی توی سـی
سی یو بمونه و اونجا نمی شد کسی همراه بمونه...
سوار ما شین محمد شدیم،از بش توی بیمار ستان گریه کرده بودم چ شمه ی
اشکم خشک شده بود و فقط خیره از شیشه ی ماشین به بیرون نگاه می کردم
-میای خونه ی ما مطهره؟
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سرم رو به سمت مهدیه برگردوندم و سوالی نگاهش کردم،انقدر توی فکر بودم
که متوجه حرفش نشدم
گفتم میای خونه ی ما این چند روز رو؟مامان که نیست حاج بابا هم که پیشاون زنیکس،نمیشــه تو خونه تنها بمونی باید یا بیای خونه ی ما یا بری خونه ی
محمد
مهدیه انقدر از فتانه متنفر بود که حتی اســمش رو هم نمی برد،هیچ کدوممون
عطا،بچه ی فتانه رو ندیده بودیم
به مهدیه که ســوالی نگاهم میکرد نگاه کردم و فکر کردم که توی این گیر و دار
چه وقت فکر کردن به بچه ی فتانه است
میرم خونه ی محمد...دلم نمی خوا ست سربار خونه ی دومادمون با شم،ترجیح میدادم برم خونه ی
برادرم...
مهدیه که انگار فکرم رو خونده بود ا صراری نکرد و ت صمیم گیری رو به خودم
واگذار کرد
مهدیه رو رسوندیم و یه سمت خونه ی محمد راه افتادیم
ماشین رو پارک کرد و وارد خونه شدیم انسیه نگران به پیشوازمون اومد
چی شد حال مامان خوبه؟محمد لبخند مهربونی بهش زد
-آره چیزی نیست یک سکته ی خفی بوده...
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انسیه با ترس گفت
سکته؟نگاه بی حوصله ای به محمد انداختم و بی حال گفتم
تو که بدتر ترسوندیش!حال مامان خوبه زن داداشانسیه نگاه نگرانی به چهره ام انداخت
برو توی اتاق مهران استراحت کن معلومه حالت خوب نیست...من بی فکروبگو که دم در شمارو به حرف گرفتم
لبخند بی حالی بهش زدم و به سمت اتاق مهران راه افتادم
چهار روز بود که مامان توی سی سی یو ب ستری بود و بالخره بعد چهارروز به
بخش منتقل شد
توی بیمار ستان روی صندلی کنار تخت مامان ن ش سته بودم و م شغول بازی با
گوشی سادم بودم،وقت نکرده بودم گوشی خودم رو برای تعمیر ببرم
زمان مالقات بود،ان سیه توی اتاق کنار تخت مامان ن ش سته بود و مهدیه هنوز
نیومده بود...
در اتاق باز شد،به هوای اینکه مهدیه اومده سرم رو از روی گو شیم بلند کردم
که با رادو ین و خانوادش مواجه شدم،برخالف همیشه پدرش همراهشون بود
از مامان شنیده بودم که پدرش جراحه،مرد قد بلند و خوشتیپی بود از جام بلند
شدم و احوال پرسی کردم
پدرش با گرمی و محبت باهام برخورد کرد
رادو ین کنارم ایستاد و آروم طوری که من بشنوم گفت
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دلم برات تنگ شده بود...خودم رو به نشــنیدن زدم و جوابی بهش ندادم،توی این چهار روز فقط یک بار
به بهز یستی رفته بودم اون یک بار هم رادو ین نبود
نگاه خیرش رو روی نیم رخم حس میکردم،به ســمت ری حانه رفتم و باهاش
مشغول صحبت شدم
توجه و محبت های آرومش بهم حس خوبی میداد،پ سر عاقل و با شخ صیتی
بود و حد خودش رو می دونست
با تموم شدن زمان مالقات خانواده ی کمالی خداحافظی کردن و رفتن،رادو ین
تا لحظه ی آخر نگاهش به من بود و من بی رحمانه بهش توجهی نمی کردم
*********************

دو روز بعد مامان از بی مارســتان مرخص شـــد،دکترش گفت که اســترس و
ناراحتی براش مثل سمه و من به این فکر کردم که مگه می شه ا سترس ندا شته
باشه زنی که شوهرش هرشب پیش زن دیگه ای است
با برگشتنمون به خونه سعی کردم رفتار متفاوتی با گذشته داشته باشم و بیشتر با
مامان وقت بگذرونم،کمتر به بهز یستی میرفتم و بیشتر وقتم رو صرف نقاشی و
بیرون رفتن با مامان می کردم
مشــغول مخلوط کردن رنگ ها بودم که گوشــیم زنگ خورد...به صــفحه ی
گوشی تازه از تعمیر اومدم نگاه کردم
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شماره ی ناشناس،از شماره های ناشناس دل خوشی نداشتم پس جواب ندادم
بعد از چند لحظه صدای پیام گوشیم بلند شد با کنجکاوی پیام رو باز کردم
نمی خوای یک عاشق دلخسته رو از نگرانی در بیاری خچی کوچولو؟"رادو ین"
با دیدن کلمه ی عا شق دلخ سته لبخندی روی لبم ن ش ست...بالفا صله بعد از
خوندن پیام گوشی توی دستم زنگ خورد
لبخند رو از روی لبم پاک کردم و سعی کردم لحنم عادی باشه
بله؟با لحن شاکی ای گفت
چه عجب جواب دادین سرکار خانمبا جدیت گفتم
چرا باید جواب تمای های ناشناس رو بدمتک خنده ای کرد و گفت
بله بله حق با شماست...حالت خوبه؟آرومتر گفتم
خوبم ممنونمنم خوبم...با حاضر جوابی گفتم
زنگ زدین اخبار حالتون رو بدین؟با لحن مالیمی گفت
-نه زنگ زدم رفع دلتنگی کنم...

wWw.Roman4u.iR

270

سکوت کردم و چیزی نگفتم
نمی خوای چیزی بگی؟با تردید گفتم
مثال چی؟با خنده گفت
مثال اینکه توهم دلت برام تنگ شدهپرروی آرومی نثارش کردم
شنید و آروم خندید،فشنگ می خندید...با این فکر لبخندی روی لبم نشست
با مهربونی گفت
مامان داره زنگ می زنه به خونتونعادی گفتم
مامان پایین هستیعنی تو موافقی؟با تعجب گفتم
با چی؟با شیطنت گفت
با اینکه زن من بشی دیگه،آخه مامان واسه خاستگاری تماس میگیره...شکه از خبر ناگهانیش سکوت کردم
م یدونم از ذوق توی دلت قند آب میکنن،من قطع میکنم تا راحت هی جانترو خالی کنی
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وقتی سکوتم رو دیدگفت
باشه؟گیج باشــه ای گفتم که باعث شــلیک خندش شــد،تماس رو قطع کردم و توی
ذهنم مشغول حالجی حرف هاش شدم
بعد از چند دقیقه به طبقه ی پایین رفتم تا سر و گوشی آب بدم
مامان روی مبل نشــســته بود و در حالی که عمیقا توی فکر بود لبخندی روی
لب داشت
کنارش رفتم و دستم روی روی شونش گذاشتم،به خودش اومد و بهم نگاه کرد
کی اومدی مادر؟با لبخند کنارش نشستم
همین االن،چیزی شده؟با لبخند بعد از کمی مکث گفت
مامان ریحانه زنگ زده بودســعی کردم عادی باشــم،کنترل تلوزیون رو برداشــتم و خودم رو مشــغول باال
پایین کردن کاناال کردم
خب؟گفت اگه اجازه بدین برای امرخیر مزاحم بشیمسعی کردم خودم رو متعجب نشون بدم،با ابروهای باال رفته گفتم
شما چی گفتین؟با لبخند گفت
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گفتم خبرش رو بهتون میدم،تا شب باید بهشون خبر بدیمچیزی نگفتم و سکوت کردم
مامان خودش رو بهم نزدیک کرد
با یه جلسه خاستگاری که اتفاقی نمی افته مادر...باشه بیان باهم حرف بزنینبعد میتونی تصمیم بگیری...
چیزی نگفتم و فقط توی سکوت نگاهش کردم
دخترم خودت وضعیتمون رو میبینیبا صدای لرزون ادامه داد
من که با این بیماری قلبی معلوم نیســت تا کی زنده بمونم،پدرتم که رفته پیعیاشیش
قطره اشکی از چشمش چکید،اولین بار بود که می دیدم مامان راجبه حاج بابا
اینجوری حرف میزنه
رادو ین خیلی پ سر خوبیه میدونم که خوشبختت می کنه،می خوام قبل مرگمعروسیت رو ببینم
با بهت نگاهش کردم
م ـ ـ ـام ـ ـ ـان...این چه حرفیه،صدها نفر بیماری قلبی دارن و سالها زندگیمیکنم
اشک هاش رو پاک کرد
چمیدونم مادر...آدمیزاده دیگه،حاال نظرت چیه؟بعد از چند لحظه گفتم
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بهشون بگین بیان،روش فکر میکنماون شـــب مامان موافقتش رو به خانواده ی کمالی اعالم کرد و قرار بود برای
آخر هفته که میشد دو روز بعد به خونه ی ما بیان
با نگین تماس گرفتم و جریان رو براش تعری کردم،کلی نصــیحتم کرد و ازم
خواســـت که عقالنی تصــمیم بگیرم،خیلی ناراحت بودم از این که نزد یک
امتحانات اخر ترم بود و نمی تونست بیاد و کنارم باشه
ام شب مرا سم خوا ستگاری بود ،صبح زود مهدیه اومده بود و من رو از خواب
بیدار کرده بود تا باهم به خرید بریم
ســاعت دوازده بود و مهدیه از ســاعت نه داشــت من رو توی پاســاژ ها می
چرخوند تا لباس مناسب برای مراسم پیدا کنیم
جلوی مغازه ای ای ستادم و به کت و شلوار تن مانکن خیره شدم کت و شلواری
صدفی رنگ ساده و شیکی بود
مهد یه رو صـــدا زدم و نشــونش دادم،با د یدنش با لبخند ســرش رو تکون
داد...باهم وارد مغازه شدیم و از فروشنده اون مدل رو سایز من خواستیم،وارد
اتاق پرو شـــدم و پوشــ یدمش،توی تنم واقعا زی با بود....مهدیه هم با دیدنش
موافقتش رو اعالم کرد
بعد از خرید کت و شلوار به خونه برگ شتیم،انقدر خ سته بودم که بالفا صله به
اتاقم رفتم و روی تخت افتادم
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چ شم هام رو باز کردم و به دور و برم نگاه کردم،با خیال این که صبح شده از
جا بلند شدم که یاد خواستگاری افتادم،هول زده به ساعت نگاه کردم...با دیدن
دو ی بعد از ظهر خیالم راحت شد
دســت و صــورتم رو شــســتم و شــالی روی ســرم انداختم و به طبقه ی پایین
رفتم،همه سرمیز نشسته بودن و مشغول ناهار خوردن بودن...
البته این همه شــامل مامان و مهدیه و شــوهرش و ســنا بود،خونواده ی چندان
بزرگی نداشــتیم و حاال کوچیکتر هم شــده بود،ســالمی دادم و روی صــندلی
خالی کنار مامان نشستم
چرا برای ناهار بیدارم نکردین؟مهدیه با لبخند گفت
عروس با حوصله ای باشی
من گفتم بیدارت نکنن،به هرحال باید شبِ

حوصــله ی بحث راجبه اینکه "من هنوز عروس نشــدم" رو نداشــتم پس بی
حو صله سرم رو تکون دادم و م شغول خوردن زر شک پلو با مرغی که حدس
میزدم دست پخت مهدیه است شدم
با گذا شتن اولین قا شق غذا توی دهنم تازه فهمیدم چقدر گرسنه بودم...بعد از
ناهار با مهدیه ظرف هارو شــســتیم و بعد از اون ترجیح دادم یکم کنار بق یه
بمونم
تا ساعت شش وقتم رو کنار خانوادم گذروندم و بعد به اتاقم برگشتم تا کم کم
خودم رو آماده کنم،حولم رو برداشتم و وارد حموم شدم...
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زیر دوش ایســتادم،صــدای آب بهم آرامش می داد و بهم کمک می کرد بهتر
فکر کنم...بعد از نیم ساعت از حموم خارج شدم جلوی آینه نشستم و مشغول
خشک کردن موهام شدم
بعد از خ شک کردن موهام دم ا سبی باالی سرم ب ستم شون و آرایش مالیمی
روی صورتم نشوندم
کت و شلواری که با مهدیه خریده بودم رو پو شیدم و شال صورتی کمرنگی
سرم کردم،نمی دونستم نیاز به پوشیدن چادر هست یا نه!کتم بلند بود و به نظر
خوم نیازی نبود...بار اولی بود که پای خوا ستگار به این خونه باز می شد البته
برای من
از اتاق خارج شــدم و مهدیه رو صــدا زدم،از پله ها باال اومد و با دیدنم لبخند
روی لبش پهن شد
خیلی خوشکل شدی خواهری...با لبخند گفتم
مرسی عـــز یــزم...مهدیه باید چادر بپوشم یا نه؟یکم فکر کرد
بهتره بپوشی،کتت زیادم بلند نیست جلوشم بازهبه نشــونه ی موافقت ســرم رو تکون دادم،نگاه دی گه ای توی آی نه به خودم
انداختم،چادر سفیدم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم
به سمت آ شپزخونه رفتم،مامان توی آ شپزخونه م شغول ش ستن میوه ها بود،به
ساعت نگاه کردم،هفت و نیم بود
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کی میان مامان؟با لبخند نگاه راضی ای بهم انداخت
تا نیم ساعت دیگه باید برسناوهومی گفتم و مشغول خشک کردن و چیدن میوه ها شدم
راس ساعت هشت صدای آیفون بلند شد
لبخندی به وقت شناسیشون زدم و چادرم رو روی سرم انداختم
همراه مهدیه به اســتقبالشــون رفتم پدر و مادرش اول وارد شـــدن،با پدرش
احوالپرســی کردم و با مادرش رو*ب*و*س*ی بعد از اون ری حانه و در آخر
رادو ین وارد شدن
با ریحانه دســت دادم ،رادو ین جلو اومد و دســت گل و جعبه شــیرینی رو به
دستم،زیر لب خیلی زیبا شدی ای گفت و چشمک ریزی زد
با خجالت سرم رو پایین انداختم و گل و،شیرینی رو گرفتم
کت ا سپرت م شکی رنگی تنش بود با پیراهن سفید و شلوار م شکی،توی دلم
اعتراف کردم که واقعا پسر خوشتیپیه
با تعارف مامان همه به سمت پذیرایی راه افتادن،حاج بابا هم اومده بود...مثال
مراســم خاســت گاری دخترته ت غاریش بود ،با این فکر پوزخ ندی روی لبم
نشست...یادم نبود دیگه ته تغاری نیستم!
گل رو توی گلدونی گذاشتم و وارد آشپزخونه شدم
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روی صــندلی نشــســتم و منتظر شــدم تا مهدیه بیاد و بهم بگه تا چایی ببرم که
صدای پیام گوشیم بلند شد،با دیدن شماره ی رادو ین ابروهام باال پرید
پس کی می خوای از اون آشپزخونه بیای بیرون؟با خوندن پیامش لبخند روی لبم نشست
عین پسر های ۱۸ساله ای که به خاستگاری دوست دخترشون اومدن رفتار می
کرد،با لبخند به صفحه ی گوشی زل زده بودم که مهدیه وارد آشپزخونه شد
نگاه مشکوکی بهم انداخت و گفت
پاشو چایی بریز و بیارقیافم رو مظلوم کردم
میشه تو بریزی؟میترسم کمرنگ یا پررنگ بشهسرش رو تکون داد و باشه ای گفت،مشغول چای ریختن شد
مهدیه چایی ریخت و سینی رو به دستم داد
من که رفتم بعد از چند لحظه تو بیاسرم رو به نشونه ی موافقت تکون دادم،مهدیه از آشپزخونه خارج شد و بعد از
چند لحظه من
اول از ه مه چایی رو جلوی پدر رادو ین گرفتم ،با لحن گرم و پرمحبتی ازم
تشــکر کرد بعد از اون حاج بابا و بعد بقیه...توی مدتی که من توی آشــپزخونه
بودم محمد و انسیه هم از راه رسیده بودن
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وقتی چایی رو جلوی رادو ین گرفتم نگاه شیفته ای به صورتم انداخت و گفت
مر سی خانمم ،صورتم از خجالت سرخ شد و سرم رو پایین انداختم و کنار
مامان نشستم
تمام مدت گرمی نگاهش رو روی خودم حس میکردم،با صــدای پدر رادو ین
که اجازه خواست ما باهم صحبت کنیم سرم رو بلند کردم و به حاج بابا چ شم
دوحتم
حاج بابا با نگاه مهربونی گفت
مطهره جان دخترم اقا رادو ین رو به اتاقت راهنمایی کنهم ین که حفظ ظاهر می کرد برام کافی بود...از حاج با با توقعی
نداشتم!چشمی گفتم و از جام بلند شدم و به طرفه اتاقم راه افتادم
از پله ها باال رفتم و دم در اتاقم ایستادم،به رادو ین تعارف کردم که وارد بشه که
با جمله ی معروفهlady 's firstپاسخم رو داد
وارد اتاق شدم و روی تختم نشستم،رادو ین هم کنارم روی تخت نشست...با
تعجب نگاهش کردم که در کمال پرروی گفت
باید به این نزدیکیا عادت کنی،گرچه االن اصال هم بهم نزدیک نیستیم!ابروهام رو باال انداختم و گفتم
کی گفته من قراره به شما جواب مثبت بدم؟با اعتماد به نفس گفت
مگه می تونی به من جواب منفی بدی؟با پوزخند گفتم
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اعتماد به نفستون ستودنیه!سکوت کرد و سکوت کردم،بعد از چند دقیقه گفت
اومدیم اینجا باهم صحبت کنیم،حرفی نداری برای گفتن؟با کمی مکث گفتم
ترجیح میدم اول حرف های شمارو بشنومبا لحن عادی گفت
من رادو ین کمالی بی ست و شش ساله دان شجوی ار شد عمرانم،با دو تا ازدوستام توی یک شرکت کوچیک شریکم،توی تمام زندگیم سعی کردم مستقل
باشم و روی پای خودم بایستم
چند لحظه نگاهم کرد و جدی گفت
من ازت خوشم میاد و این برام شرط اوله اینکه تو هم منو دوست داشته باشیو جز من کســی رو توی قلبت راه ندی،می خوام توی زندگیم عشــق و اعتماد
حرف اول رو بزنه پس توقع دارم که همیشــه بهم اعتماد کنی،دروغ نمیگم پس
توقع دروغ شنیدن هم ندارم
با شیفتگی نگاهم کرد و گفت
من هیچی برات توی عشق کم نمی ذارم،می خوام توهم کم نذاریشرم زده از نگاهش سرم رو پایین انداختم،دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم
رو باال آورد
با لحن شیطونی گفت
-من زن خجالتی نمی خوام ها
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شرم زده و دست پاچه از لحن و نگاهش از جام بلند شدم
ســرم رو پایین انداختم و دســت هام رو توی هم گره زدم،دنبال حرفی بودم که
بحث رو عوض کنم
امممم...اگه حرفتون تموم شد بریم دیگهبا خنده گفت
یعنی تو هیچ حرفی برای گفتن نداری؟چند لحظه گیج بهش نگاه کردم و بعد گفتم
خب...خب...یکم مکث کردم و سعی کردم به خودم مسلت باشم
روی صندلی کنار تخت نشستم وبا آرامش نسبی گفتم
 من مطهره کرامتی نوزده سالمه،البته دو ستام تانیا صدام میزنن ...دان شجوینقا شی ه ستم و از ترم بعد به دان شگاه بر می گردم،منم دو ست دارم م ستقل
با شم و دلم نمی خواد ازدواج این ا ستقالل رو ازم بگیره ...من با حرف هاتون
موافقم و به نظرم احترام متقابل هم خیلی مهمه
سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم،با لبخند بهم خیره شده بود
با لحن مهربونی گفت
ولی من مطهره رو بیشتر دوست دارمسکوت کردم و چیزی نگفتم
-من با مستقل بودنت مشکل ندارم و محدودت نمی کنم
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بعد با بی صبری گفت
جوابت چیه؟در حالی که ســعی می کردم لبخندی که می خواســت روی لبم بیاد رو کنترل
کنم گفنم
توقع دارین همین االن جواب بشنو ین؟با خنده گفت
می خوای ناز کنی؟پشت چشمی نازک کردم و گفتم
می خوام فکر کنمبا تخسی گفت
من که می دونم جوابت چ یه ولی باشـــه فکر کن...فقط چند روز می خواینازکنی
با خباثت گفتم
فکر میکنم یک ماه کافی باشهقیافه ی مظلومی به خودش گرفت و گفت
سه روز...با تعجب گفتم
سه روز؟پشت چشمی نازک کرد و گفت
راجبه چی می خوای فکر کنی؟من همه ی پوئن های مثبت رو دارمبا حرص گفتم
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یک هفته ی دیگه بهتون خبر میدمقیافه ی جدی ای به خودش گرفت و مغرور گفت
باشه هرطور راحتیاز تغییر موضــع ناگهانیش تعجب کردم که ابروهاش رو برام باال انداخت،از
بدجنسیش خندم گرفت و لبم رو گاز گرفتم
اگه دیگه حرفی ندارین بریم که بقیه منتظرنباهم از اتاق خارج شدیم و به طبقه ی پایین برگشتیم
با وارد شدنمون به پذیرایی همه ی نگاه ها به سمتمون چرخید و سکوت توی
خونه حکم فرما شد
صدای مادر رادو ین سکوت رو شکست
چی شد عز یزم؟رادو ین به جای من جواب داد
مطهره خانم می خوان فکر کنننسرین جون لبخند مهربونی بهم زد
البته که باید فکر کنه حرف یک عمر زندگیهبهش لبخند زدم و کنار مامان نشستم
بعد از چند دقیقه خانواده ی کمالی خداحافظی کردن و رفتن
لحظه ی آخر رادو ین گفت که بی صبرانه منتظر جواب مثبت من میمونه...
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نســرین جون هم گفت که هفته ی آینده برای گرفتن جواب تماس میگیره،بعد
از رفتنشــون مهدیه و انس ـیه طورم رو گرفتن و با کنجکاوی بهم خیره شــدن،از
نگاهشون خندم گرفت
چیه؟مهدیه با لحن کنجکاوی گفت
چی میگفت؟با خنده گفتم
اگه می خواست همه بدونن جلوی همه می گفت خب...با دلخوری پشت چشمی نازک کرد
با خنده بغلش کردم
شوخی کردم خواهری،هیچی راجبه خودش و شغلش و...صحبت می کردانسیه با لبخند گفت
خب حاال نظرت چیه؟شونه ای باال انداختم
واقعا نمی دونم...فعال هیچ نظری ندارمانسیه با مهربونی دستم رو گرفت
درکت میکنم،تصمیم سختیه...خوب فکر کن و عاقالنه تصمیم بگیربهش لبخند زدم و سرم رو تکون داد
یک هفته زمانم مثل برق و باد سپری شد،توی این یک هفته سعی کردم عاقالنه
فکر کنم و همه ی جوانب کارم رو بسنجم...
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من عشق رو تجربه کرده بودم و دنبالش نبودم،دلم یک زندگی آروم و بی دغدقه
می خواست با همسری که دوستم داشته باشه...
رادو ین پســر خوب و خوش قلبی بود و از روزی که رفتار پرمحبتش رو با بچه
های بهز یســتی دیده بودم فهمیده بودم که "انســان"خوبیه و این برای من کافی
بود
از طرفی هم حس خوبی نســبت بهش داشــتم و میدونســتم مرد خوبی میشــه
برای زندگی...
روز آخر از مهلت هفت روزم بود،دی شب به مامان جواب مثبتم رو اعالم کرده
بودم
ســـاعت یازده بود که صـــدای زنگ تلفن بلند شـــد،مامان با لبخند تلفن رو
بردا شت...از دی شب که جوابم ر بهش گفته بودم خو شحال بود،می دون ستم
تمام اعضای خانوادم رادو ین رو دوس دارن و توی دل همه جا باز کرده
بعد از چند دقیقه مامان پیشم اومد
گفتن فرداشب برای بقیه ی صحبت ها میان اینجابا لبخند باشه ای گفتم
کنارم نشست
م یدونم که بهترین تصــمیم رو گرفتی،خودت انقدر عاقل هســتی که برایزندگیت تصمیم بگیری...انشاالله خوشبخت بشی
توی آغوش مامان فرو رفتم و عطر تنش روبه مشامم کشیدم
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جلوی آی نه ایســتادم و کتم رو توی تنم مرتب کردم،کت و دامن کوتاه شــیک
م شکی صورتی و کمی ر سمی ای پو شیده بودم با ساپورت م شکی...مرا سم
امشب جنبه ی رسمی داشت و این مناسب ترین لباس بود ...شال صورتیم رو
روی موهام انداخت و کفش های پاشنه بلند مشکیم رو پوشیدم،از اتاق خارج
شدم و به سمت پذیرایی رفتم
همه ی خانواده دور هم جمع بودن،حتی میثم هم اومده بود
صدای آیفون بلند شد،میثم آیفون رو برداشت و در رو باز کرد
اومدنســرم رو تکون دادم و همراه مامان برای اســتقبالشــون رفتم،دم در ایســتادم و با
همه احوالپرسی کردم...رادو ین مثل سری قبل زیر چشمی نگاه نمی کرد بلکه
آشکارا به من زل زده بود،دست گل رو به دستم داد و خیلی خوشکل شدی ی
آرومی گفت،لبخند متینی زدم و با تشکر گل رو گرفتم
با دعوت مامان و حاج بابا همه به ســمت پذیرایی راه افتادن،ری حانه کنارم
نشست...به زن و مرد میانسالی که همراهشون بودن اشاره کرد
عمو و زن عموی بزرگم هستنبا لبخند سرم رو تکون دادم
بابا فقط همین یک برادر رو دارنبا حفظ لبخندم گفتم
خانواده ی کم جمعیتی هستینبا ببخند اوهومی گفت،بعد با کنجکاوی گفت
-فامیل های شما چی؟
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ما تمام فامیل هامون شهرستاننسرش رو تکون داد
بعد از چند دقیقه حرف های معمولی مراسم شکل رسمی ای به خودش گرفت
قرار شد مرا سم عقد و عرو سی با هم طی یک ماه آینده برگزار ب شه و هفته ی
آینده مراسم عقد خونوادگی ای برگزار کنیم
صبح روز بعد رادو ین برای آزمایشات قبل عقد دنبالم اومد
خسته و خواب آلود توی ماشین نشستم و سالم کردم،دیشب تا صبح به آینده و
انتخابم فکر می کردم و خواب به چشمم نیومده بود
رادو ین با مهربونی جوابم رو داد
بخواب هروقت رسیدیم بیدارت میکنماز خدا خواسته سرم رو به صندلی تکیه دادم و چشم هام رو بستم،انقدر خسته
بودم که نفهمیدم کی خوابم برد
با نوازش د ستی روی صورتم از خواب بیدار شدم،به رادو ین که با لبخند بهم
نگاه می کرد خیره شدم و سرم رو بلند کردم،با صدای گرفته ای گفتم
کی رسیدیم؟با شیطنت گفت
یک ربعی هســت،ولی من دلم نیومد بیدارت کنم...مشــخص بود دیشــب تاصبح به من فکر می کردی
خب حرف حساب که جواب نداشت!پس ترجیح دادم باهاش کلکل نکنم
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بریم؟آره ای گفتم و از ماشین پیاده شدم،شونه به شونه ی هم وارد آزمایشگاه شدیم
ب عد از تموم شـــدن آز مایشـــات به پیشــن هاد رادو ین صــب حا نه رو باهم
خوردیم،رادو ین با محبت ها و توجه هاش من رو از انتخابم مطمئن می کرد
فردای اونروز جواب آزمایش ها می اومد،به در خوا ست رادو ین قرار شد باهم
بریم بگیریمشون ،ساعت نه صبح از خواب بیدار شدم لباس پوشیدم و خودم
رو حاضر کردم و پایین رفتم
ما مان جلوی تلوزیون نشــســ ته بود،ســالمی کردم و به طرف آشــپزخونه
رفتم...نگاهش رو از تلوزیون گرفت و به من دوخت
صبح بخیر...کجا میری؟در حالی که در یخچال رو باز می کردم گفتم
با رادو ین میریم جواب آزمایشارو بگیریمباشــه ای گفت و دوباره مشــغول تماشــای تلوزیون شــد،میثم خاب آلود وارد
پذیرایی شد...مامان با تعجب نگاهش کرد
جایی می خوای بری سرصبحی از خواب بیدار شدی؟میثم از دیدن چشم های گرد شده ی مامان خنده اش گرفت
می خوام با دوستام برم بیرونمامان سرش رو تکون داد
برو با مطهره صبحانه بخوروارد آشپزخونه شد و صندلی رو کنار کشید و پشت میز نشست
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صــبح بخیری گفتم و مشــغول خوردن لقمه ی نون پنیری که برای خودم گرفته
بودم شدم
کره روی نونش کشید و سوالی ازم پرسید
تو کجا میری؟بی تفاوت گفتم
با رادو ین میریم جواب آزمایشارو بگیریماخم هاش رو توی هم کشید و لقمه ش رو گذاشت
شما که هنوز عقد نکردینپوفی ک شیدم،ا صال حو صله ی بحث باهاش رو ندا شتم...لبخند احمقانه ای
روی لبم نشوندم
میریم جوابارو بگیریم تا عقد کنیمبا همون حالت گفت
حتما الزمه توهم بری؟زود برگردی...لقمه ی بزرگی که برای خودم درســت کرده بودم رو برداشــتم ودر حالی که از
آشپزخونه خارج می شدم چشم مسخره و کشداری گفتم
به ساعتم نگاه کردم،نه و نیم رو نشون می داد...رادو ین االن ها باید میرسید
با مامان خداحافظی کردم و از در خارج شدم،روی تاب توی حیاط ن ش ستم و
منتظر شدم تا رادو ین تک زنگ بزنه...با بلند شدن صدای زنگ گوشیم آخرین
تکه از لقمم رو توی دهنم گذاشتم و به سمت در حیاط رفتم
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در رو باز کردم و به رادو ین که با ژســت خاصـی توی آزراش نشــســته بود نگاه
کردم،سوار ماشین شدم و سالم دادم با لحن خاصی جوابم رو داد
سالم خانم خوشکلهبهش لبخند زدم
خوبی؟االن که خانمم رو دیدم عالی شدم،بریم؟بریمپاش رو روی پدال گاز گذاشت و راه افتاد
توی تمام مســیر دســتم رو توی دســتش گرفته یود و من از ترس دلخوری اش
حرفی نزدم،ماشین رو پارک کرد و رو به من گفت
تو همین جا بمون تا من جواب آزمایش هارو بگیرم و بیامباشه ای گفتم و به این فکر کردم که پس چرا من رو تا اینجا کشونده
یک ربعی توی ماشین االف بودم تا اینکه سررسید،بی حوصله بهش نگاه کردم
چی شد؟با لبخند گفت
هیچی جواب هارو گرفتمچشم هام رو چرخوندم
خب نتیجش چی شد؟با خنده گفت
چه خانم بی حوصله ای!هیچی همه چیز خوبه مشکلی نیستسرم رو تکون دادم و اوهومی گفتم
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به ســمت مســیری راه افتاد،بعد از چند دقیقه متوجه شــدم که مســیر خونه
نیست،با کنجکاوی گفتم
کجا میریم؟نوک دماغم رو کشید
سور پرایزهبا کنجکاوی نگاهش کردم
با خنده گفت
اونجوری نگاه نکن نمی گم بهتبا حرص گفتم
خب نگواز شیشه به بیرون زل زده بودم که ماشین توق کرد
رسیدیمبه برج شیک روبروم نگاه کردم،با ابروهای باال رفته به رادو ین نگاه کردم
اینجا کجاست؟با لبخند گفت
پیاده شو خانم کوچولو یکم دیگه صبر داشته باش...با کنجکاوی از ما شین پیاده شدم،رادو ین د ستم رو توی د ستش گرفت و باهم
وارد برج شدیم،نگهبان با دیدن رادو ین از جاش بلند شد
-سالم آقای مهندس
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رادو ین با جدیت گفت
خسته نباشی آقای قاسمیسالمت باشین آقا،می خواین واحدتون رو ببینین؟رادو ین بله ای گفت و دکمه ی آسانسور رو فشار داد
از شــن یدن کلمه ی واحدتون ابروهام باال پر ید،واحد رادو ین توی برج به این
شیکی؟یعنی خونه ی من اینجا بود؟
با این فکر با نیش باز به ســمت رادو ین برگشــتم،رادو ین با دیدن نیش باز من
خنده اش گرفت ولی خندش رو خورد و ســعی کرد جدی باشــه،با لحنی که
هنوز آثاری از خنده درش بود گفت
چیه؟تو اینجا واحد داری؟اینبار لبخند روی لبش پهن شد
ما اینجا واحد داریمآسانسور رسید و سوارش شدیم
رادو ین دکمه ی ۳۶رو فشرد
با خوشحالی جلوش ایستادم
کی اینجارو خریدی؟نوک دماغم رو کشید
اینجارو خودم ساختم خانممبا هیجان گفتم
-واقعا؟
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با اعتماد به نفس گفت
بله بانو،شوهرت رو دست کم گرفتی؟از شنیدن کلمه ی " شوهرت" از دهنش دلم یک جوری شد ولی سعی کردم به
روی خودم نیارم
با توق آسانسور ازش خارج شدیم
رادو ین دستش رو پشت کمرم گذاشته بود،از این همه نزدیکی معذب بودم
جلوی در واحد ایسـتاد و درش رو باز کرد،به بهونه ی دیدن خونه ازش فاصـله
گرفتم
اینجا خیلی قشنگهواحد خیلی شـیک و مدرنی بود،هال و پذیرایی نسـبتا بزرگ و سـه اتاق خواب
داشــت،آشــپزخونه ی مدرن و خوشــکلش دل من رو برده بود،توی خونه قدم
میزدم که صدای رادو ین رو از توی یکی از اتاق خواب ها شنیدم
مطهره بیا اینجابه ســمت اتاق خواب رفتم،وارد اتاق شــدم...بزرگترین اتاق خواب خونه بود و
احتماال اتاق خواب اصــلی،دیوارهاش یاسـی رنگ بود و پنجره ی بزرگی رو به
خیابون داشت
دست های رادو ین دور کمرم حلقه شد و سرش روی شونم قرار گرفت
اینجا اتاق خواب ماستمعذب اوهومی گفتم
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به سمت خودش برگردوندم
با تعجب گفت
اینجارو دوست نداری؟با گونه های رنگ گرفته در حالی که نگاهم از چشم هاش فراری بود گفتم
چرا اینجا خیلی قشنگهبا شیطنت گفت
پس چرا چیزی نمیگی؟در حالی که نگاهم رو به کفش هام دوخته بودم گفتم
چی بگم؟دستش رو زیر چونم گذاشت سرم رو باال آورد
خجالت می کشی خانم کوچولو؟با تخسی گفتم
نه کی گفته خجالت می کشم؟با شیطنت بیشتری گفت
خوبه چون من زن خجالتی نمی خوامدوباره گونه هام سرخ شد
قهقهه ش به هوا رفت و سرم رو به سینش فشورد
-تو که خجالت نمیکشیدی خوشکله
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خشک شده بودم و نمی دونستم چه عکس العملی نشون بدم،به آرومی خودم
رو از بغلش بیرون کشـیدم،خوشــبختانه همون موقع گوشـیش زنگ خورد و از
اتاق خارج شد
نفس عمیقی کشـیدم و دســتم رو روی سـینم گذاشــتم،قلبم دیوانه وار خودش
روبه قفســه ی سـینم میکوبید،با دســت هام صــورتم رو باد زدم و ســعی کردم
صحنه ی چند دقیقه ی قبل توی ذهنم یادآوری نشه
صدای قدم های رادو ین رو شنیدم که به سمت اتاق می اومد،خودم رو مرتب
کردم و عادی ای ستادم...نمی خوا ستم به روی خودم بیارم فقط می خوا ستم از
این موقعیت فرار کنم
نگاه جدی ای بهش انداختم
با لبخند بهم نزدیک شد
مامان بود،گفت برای شام بریم اونجا بقیه ی خانوادتم هستنبا حواس پرتی سرم رو تکون دادم و به سمت در راه افتادم
دستم از پشت کشیده شد،با تعجب به سمتش برگشتم
فکر نکنی حواسم نبود در رفتی هاچشم هام رو گرد کردم و بهش نگاه کردم
من و به سمت خودش کشید،انقدر گیج بودم که توی بغلش پرت شدم،دست
هاش رو دور کمرم حلقه کرد
مطهره می دونی چی االن می چسبه؟سوالی نگاهش کردم
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االن من و تو به هم محرم نیســتیم و من ن با ید ب*ب*و*س* مت ولی منعاشق چیزای ممنوعم
با تموم شــدن حرفش لب هاش رو روی لب هام گذاشــت و *ب*و*س*ه ی
عمیقی روی لبم نشوند
بعد از چند لحظه خودش رو کنار کش ـید،دســتش رو روی لبش کش ـید تا آثار
باقی مونده از رژ من روی لبش رو پاک ک نه،ســرم رو پایین ا نداخ ته بودم و
خجالت زده بودم
توی ذهنم *ب*و*س*ه ی عرشــیا یادآوری میشــد و ناخواســته عرشــیا رو با
رادو ین مقایسه می کردم
با صدای شیطون رادو ین از فکر خارج شدم
بس که نبود ولی بریم که دیر نشهنمی دونستم چی بگم،نمی خواستم به چشم های شیطونش نگاه کنم...چ شم
هام رو به یقش دوختم و باشه ای گفتم
به ســمت در حرکت کردیم واز واحد خارج شــدیم،توی آســانســور رادو ین
نگاهش رو به من دوخته بود و من تمام مدت ســعی می کردم از چشــم هاش
فرار کنم،آخر هم دلش طاقت نیاورد
از دستم ناراحت شدی؟با من من گفتم
نهواقعا هم ناراحت نشده بودم،فقط خجالت زده و شکه بودم
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پس چرا ازم فرار میکنی؟با صدای آرومی گفتم
فرار نمیکنمبا احتیاط دست هام رو گرفت
باید به این تماس ها عادت کنیشاکی گفتم
ولی ما هنوز عقد نکردیمکمی مکث کرد و گفت
حق با توئه عز یزم از این به بعد تا روزی که عقد کنیم کاری باهات ندارم ولیبعد از عقدمون دیگه نباید ازم توقعی داشته باشی
از آسانسور خارج شدیم و به سمت خونه ی رادو ین راه افتادیم
توی ما شین حرفی بینمون رد و بدل ن شد،به خون شون که ر سیدیم با ا ستقبال
گرم خانواده ی رادو ین مواجه شـــدم،مادر و پدرش یک لحظه عروس گلم از
دهنشــون نمی اف تاد و رادو ین خیلی بهم توجه می کرد ...ما مان با لبخ ند و
خو شحالی به رفتار رادو ین با من نگاه می کرد،خیلی خو شحال بودم که خیال
مامان رو راحت کردم و دلش رو شاد
بعد از ناهار و صرف میوه به خونه برگ شتیم ،سه روز دیگه قرار بود عقد کنیم و
باید کلی خرید می کردیم،قرار شد فردا رادو ین برای خرید دنبالم بیاد
فردای اونروز با رادو ین به خرید رفتیم
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یک جفت رینگ ســاده به ســلیقه ی جفتمون برای حلقه خریدیم و یه پیراهن
بلند به رنگ شیری برای من...برای خرید پیراهن انقدر وسواس بخرج دادم که
داد رادو ین در اومد و با سلیقه ی خودش پیراهن خرید،برای رادو ین هم کت و
شلوار کرم با پیراهن سفید و کراوات کرم رنگی خریدیم
ظهر خســته از خریدناهار رو به خونه ی ما رفتیم و بعد از اون رادو ین به خونه
ی خودشون برگشت
با صدای زنگ گو شیم از خواب بیدار شدم،دی شب تا ن ص

شب به رادو ین

پیام میدادم و دیر وقت خوابیده بودم...به زور چشــم های بهم چســبیدم رو باز
کردم و به ساعت نگاه کردم
ساعت ده صبح،به زور از خواب بیدار شدم و به سمت سرو یس بهدا شتی
رفتم...با م شت اول آب سردی که به صورتم زدم خواب از سرم پرید،به طبقه
ی پایین رفتم و به ما مان و میثم ســالم کردم و مشــغول صــب حا نه خوردن
شدم،عین قحطی زده ها در حال خوردن بودم که با صدای مامان سرم رو بلند
کردم
مگه نباید بری آرایشگاه؟چرا انقدر دیر بیدار شدی؟لقمه رو قورت دادم و جواب دادم
ساعت یک باید برم،دیر نمیشهباشه ای گفت و کنارم نشست
صــبحانم رو خوردم و با لبخند از مامان تشــکر کردم،با دودلی بهم نگاه کرد و
گفت
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مطهره راضی ای از رادو ین؟اگه مشکلی هست هنوز که عقد نکردین...نذاشتم حرفش رو ادامه بده،دستم رو روی دستش گذاشتم و با لبخند گفتم
اره راضیم مامان،رادو ین خیلی پسره خوبیه...با لبخند گفت
انشاالله خوشبخت بشی دختره قشنگمبا لبخند صورتش رو *ب*و*س*یدم
زیر دست آرای شگر نشسته بودم،مشغول آرایش صورتم بود که صدای ظری
نگین به گوشم رسید
متعجب گوش تیز کردم که صـــدای قدم هایی که بهم نزد یک میشـــد و بعد
صدای احوالپرسی نگین با مهدیه...ببخشیدی به آرای شگر گفتم و بلند شدم و
به عقب برگشتم
با دیدن نگین با ذوق از جام بلند شــدم،به ســمتم اومد و بغلم کرد و روی هوا
*ب*و*س*یدم
با هیجان گفتم
کی اومدی؟با لبخند گفت
همین االن تازه رسیدم،مبارکت باشه عروس خانمدستش هاش رو محکم گرفتم
-مرسی انشاالله عروسی تو
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با شیطنت گفت
انشااللهمشکوک نگاهش کردم
خبریه؟با خنده گفت
خبری که نیست،بعدا برات میگمبا اخطار آرایشگر به سرجام برگشتم
بعد از دوســاعت بالخره آرایش صــورتم تموم شــد...با نگین به ســمت اتاق
تعو یض لباس رفتم و با کمکش لباسم رو پوشیدم
نگین *ب*و*س*ی برام فرستاد و خیلی خوشکل شدی ای گفت
خودش هم خیلی زیبا شده بود،سوالی ازش پرسیدم
تو کی وقت گرفتی نگین!آدرس آرایشگاه رو از کجا داشتی؟با خنده گفت
مهدیه جون کمکم کرد...می خواستیم سورپرایزت کنیمبا خنده گفتم
از کی تا حاال با مهدیه جور شدی و باهاش برام نقشه می کشی؟با خنده دیگه دیگه ای گفت و از اتاق خارج شد
پشت سرش از اتاق خارج شدم،مهدیه با دیدنم به سمتم اومد و قربون صدقم
رفت...جلوی آینه رفتم و به آرایش مالیمی که روی صــورتم نشــونده بود نگاه
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کردم،موهام رو باز درســت کردی بود و مدل ســاده ای داشــت...ولی همون
آرایش مالیم هم باعث تغییرم شده بود و زیبا شده بودم
با کمک مهدیه شنلم رو پوشیدم و منتظر رادو ین شدم
بعد از چند دقیقه رادو ین از راه رســید...از آرایشــگر تشــکر کردم و با مهدیه و
نگین از آرایشگاه خارج شدیم
رادو ین دم در به ماشــینش تکیه داده بود با دیدنمون جلو اومد،ســرم رو پایین
انداختم و سالم آرومی گفتم،دلم نمی خواست صورتم رو ببینه...
با نگین و مهدیه احوالپرسی کرد و رو به من گفت
بریم؟آره ای گفتم و به نگین و مهدیه می بینمتونی گفتم و سوار ماشین شدم
مهدیه و نگین باهم با ماشین نگین می اومدن
رادو ین هم سوار ماشین شد وراه افتاد،بعد از چند لحظه کنجکاوی امونش رو
برید و با لحن شوخی گفت
ماه نامزدم رو ببینم؟
قرار نیست من صورتم همچون ِبا تخسی نچی گفتم
با ناله گفت
چرا بی رحم؟با ریلکسی گفتم
هروقت عقد کردیم می بینی دیگهبا شیطنت گفت
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بــــاشـــه بـــــاشـــه بهم میرسیم بانوســکوت کردم و چیزی نگفتم،تا رس ـیدن به مقصــد تنها صــدایی که ســکوت
بینمون رو میشکست صدای موزیک بود بعد از پیمودن مسافت تقریبا طوالنی
ای به باغ رسیدیم
ولرد باغ شــدیم...فامیل های درجه یکمون جلوی ورودی باغ ایســتاده بودن،با
ک مک رادو ین از ماشـــین پ یاده شـــدم،بوی اســـپ ند محیط رو پر کرده
بود...مراســممون کم از عروس ـی نداشــت فقط در ابعاد کوچیکتر و با مهمون
های کمتر
نگین و مهدیه هم رسیده بودن
با همه رو*ب*و*س*ی کردیم و به ســمت خونه ی کوچیکی که توی باغ بود
رفتیم...باغ متعلق به پدر رادو ین بود
وارد اتاق عقد شـــدیم...تز یین اتاق عقد واقعا بی نظیر و زی با بود،لبخندی از
رضایت روی لبم نشست
با رادو ین توی جایگاهمون ن ش ستیم،پارچه ی سفیدی زوی سرمون گرفتن و
عاقد وارد شد
ب عد از خوش و بش های معمول عا قد شــروع به خو ندن خط به ی ع قد
کرد...ســکوت توی اتاق حکم فرما بود و تنها صــدایی که می اومد صــدا قند
سابیدن مهدیه روی سرم بود
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دوشــیزه ی مکرمه ســرکار خانم مطهره کرامتی آیا وکیلم شــما را با مهریه یمعلوم به عقد آقای رادو ین کمالی در آورم
عروس رفته پاستیل بخرهبا شنیدن صدای طنز نگین لبخند روی لبم نشست
دفعه ی دوم هم با مزه پرونی های نگین و ریحانه گذشت
برای بار سوم عرض میکنم،آیا وکیلم؟با کمی مکث گفتم
با اجازه ی بزرگتر ها بـــلـــه...صدای دست زدن مهمون ها توی گوشم پیچید،
اینبار نوبت رادو ین بود که بله بده
آقا داماد آیا وکیلم؟صدای بله ی محکم رادو ین توی گوشم پیچید
بعد از اون رادو ین انگشتش رو توی ظرف عسل زد و جلوی دهنم گرفت
ســرم رو بلند کردم و با خجالت انگشــتش رو توی دهنم گرفتم و عســـل رو
خوردم
با دیدن چهرم چ شم هاش برقی زد و لبخند زد...انگ شتم رو توی ظرف ع سل
زدم و جلوی دهنش گرفتم،انگشــتم رو توی دهنش گرفت و گاز ریزی ازش
گرفت،ســریع انگشــتم رو از توی دهنش بیرون کشـیدم و چشــم غره ای بهش
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رفتم...بعد از اون از جامون بلند شــدیم و رادو ین با ظرافت شــنلم رو از روی
سرم برداشت و *ب*و*س*ه ی عمیقی روی پیشونیم نشوند
دو باره صـــدای دســـت زدن ه مه بل ند شـــد...نســرین جون بغلم کرد و
*ب*و*س*یدم و بعد از پدر رادو ین و مامان بابا،اما *ب*و*س*ه ی محمد به
روی پی شونیم و آرزوی خو شبختی کردنش برام از همه برام دلپز یر تربود و قلبم
رو مملو از آرامش کرد
بعد از رو*ب*و*س*ی و دادن هدا یا و تبری کات همه ی مهمون ها اتاق رو
ترک کردن و من و رادو ین رو تنها گذاشتن
رادو ین با شیطنت به سمتم برگشت
گفته بودم به هم میرسیمبا مظلومیت نگاهش کردم،خندید
خیلخب حاال...من ک دلم نمیاد خانم خوشکلم رو اذیت کنمبهم نزدیک شد و *ب*و*س*ه ی آرومی روی لب هام نشوند
دو هفته از مراسم نامزدی گذشته بود و فقط دو هفته تا عروسیمون مونده بود
توی این دوهفته شـــب و روز با مامان و مهدیه بیرون بودیم و مشــغول خرید
جهیز یه در حدی که شب ها سرم به بال شت نرسیده خوابم می برد ولی بازهم
کلی خرید مونده بود
توی تختم خواب بودم که با احساس لمسی روی صورتم از خواب پریدم
با چهره ی خندون رادو ین مواجه شدم
-بیدارت کردم؟
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با بی حوصلگی مشتی حواله اش کردم و دوباره چشم هام رو بستم
یکم دیگه بخوابمپاشو دیگه تنبل خانم...من از کارم زدم اومدم باهم بریم بیرونچشم هامو باز کردم و با لحن لوسی گفتم
یکم دیگه باشه؟کنارم دراز کشید و من رو توی بغلش کشید
باشه پس باید باهم بخوابیمبا ناله گفتم
ولی من اینجوری خوابم نمی برهبا جدیت گفت
باید عادت کنی بعد ازدواجمون جات همیشه همینجاست...ســعی کردم اعتراض ـی نکنم و بخوابم ولی خوابم نمی برد،بدنش برعکس بدن
من گرم بود...
ســرم رو به ســینش تکیه دادم و چشــم هام رو بســتم،عطر تنش رو دوســت
داشتم...
دستهاش رو محکم دورم حلقه کرد و من رو توی آغوشش فشرد
معذب خواستم از بغلش بیرون بیام که با لحن آرومی گفت
یکم همونجا بمون...میخوام ازت آرامش بگیرمهیچی نگفتم و سرم رو کنار گردنش گذاشتم
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خودش رو یکم عقب کش ـید و به چشــم هام زل زد...نگاهش بین چشــم ها و
لب هام در نوسان بود...
لب هاش رو روی لب هام گذاشــت و کام عمیقی از لب هام گرفت...بعد از
چند لحظه سرش رو عقب کشید و با چشم های خمارش نگاهم کرد
از جاش بلند شد و کالفه دستی به صورتش کشید
من میرم پایین توهم حاضرشو و بیاباشه ای گفتم و از اتاق خارج شد
لبخند عمیقی از خودداریش روی لبم نشست
از جام بلند شدم و د ست و صورتم رو ش ستم،جلوی میز آرای شم ن ش ستم و
م شغول آرایش شدم،کمی غلیظ تر از همی شه آرایش کردم...میخوا ستم توی
چشم رادو ین زیبا باشم
جلوی کمد لباســم ایســتادم و ســعی کردم به یاد بیارم رادو ین چی تنش بود تا
بتونم باهاش ست کنم،انقد خواب آلود بودم که خوب متوجه نشده بودم
بعد از کلی فکر کردن یادم اومد که کت اســپورت آبی نفتی با پیراهن و شــلوار
مشکی تنش بود
مانتوی آبی نفتیم رو با شــال و شــلوار مشــکی پوشــیدم کی ســورمه ایم رو
برداشتم و از اتاق خارج شدم
از پله ها پایین رفتم،رادو ین با مامان مشــغول صــحبت بودن با دیدنم لبخند
زد...رفتم پیششون
مامان با دیدنم گفت
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انقدر داماد من رو منتظر نذاربا لبخند کنار رادو ین نشستم
نو که اومد به بازار کهنه شده دل آزار؟داماد دوست شدی مامان؟رادو ین خندید
ای حسودزبونم رو در آوردم
مامان خودمهبا خنده از جاش بلند شد
باشه پاشو بریم که ظهر شد...ساعت دوازدههبه ساعت نگاه کردم و چشم هام گرد شد،به عکس العملم خندید
بله خانم تا یازده و نیم خواب بودین...با مظلومیت گفتم
بریمبا مامان خداحافظی کردیم و از خونه خارج شدیم
توی ماشین نشستیم،رادو ین ماشین رو روشن کرد
دستم رو گرفت و زیر دستش روی فرمون گذاشت
کجا بریم خانمم؟واسه ناهار که زوده؟با ناله گفتم
مگه من صبحونه خوردم که واسه ناهار زود باشه؟با خنده گفت
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آخ آخ آخ راست میگیا!یادم نبود تنبل خانم تازه از خواب بیدار شده...زیر لب کوفتی گفتم و دستم رو از زیر دستش کشیدم و روم رو به سمت پنجره
برگردوندم
دستم رو گرفت و با جدیت گفت
دیگه هیچ وقت دست منو ول نکنبه چشــم های جدیش نگاه کردم،تا حاال همچین جدیتی توی نگاهش ندیده
بودم،آروم گفتم
باشهجلوی رستوران شیکی نگه داشت،باهم از ماشین پیاده شدیم
رادو ین دستم رو گرفت و باهم به سمت رستوران راه افتادیم،با خنده گفتم
رادو ین نمی خوام فرار کنم که...دستم رو محکم تر گرفت
دستت همی شه باید توی دست من باشه،می خوام دست به دست و شونه بهشونه ی هم باشیم...چه توی شادی و چه غم
جوابش لبخند عمیقی رو لبم بود
باهم وارد رستوران شدیم،رستوران نسبتا شلوغی بود
به خلوت ترین قسمت رستوران رفتیم و نشستیم
اینجا بهترین رستوران ایتالیایی شهره،تا حاال اومدی؟به اطراف نگاه کردم
-نه زیاد از غذاهای عجیب غریب خوشم نمیاد
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با لبخند گفت
پس بدغذایی...چشم هام رو گرد کردم
نه،فقط از هر طعمی خوشم نمیاد...ولی سعی می کنم بخورمگارسون کنار میزمون ایستاد و بهمون خوش آمد گفت
منو رو به سمت رادو ین گرفت تا غذا انتخاب کنیم
رادو ین منو رو به سمت من گرفت
نگاه سرسری به منو کردم و چون از هیچ کدوم سردر نیاوردم گفتممن پاستا میخورمرادو ین با لبخند منو رو از دستم گرفت
دوتا پاستا تورینو وچیکن پیز یوال و بروسکا
چشم قربان...همین ها؟ببه ممنونبا چشم های گرد شده به رادو ین نگا کردم
چی چی؟با خنده گفت
نگران نباش خوشمزن...با مظلومیت گفتم
-خداکنه...من خیلی گشنمه

308

تب عاشقی

309

به بشــقاب خالی مقابلم نگاه کردم،خوشــمزه تر از چیزی که فکر میکردم
بود...سرم رو بلند کردم و به رادو ین که با خنده بهم خیره شده بود نگاه کردم
خب گشنم بودانقدر با لحنه مظلومانه ای گفتم که دل ســنگ هم آب میشــد،رادو ین با خنده
گفت
من که چیزی نگفتم،نوش جونت عز یزمبه بشقاب مقابلش که تقریبا پر بود نگاه کردم،با تعجب گفتم
تو چرا هیچی نخوردی؟با لبخند گفت
محو غذاخوردن تو شده بودمبا خنده و خجالت گفتم
یعنی انقدر تماشایی می خوردم؟با شیفتگی نگاهم کرد
وقتی عاشق باشی همه ی کارای عشقت به نظرت دوست داشتنی میادتوی دلم عذاب وجدان گرفتم از اینکه رادو ین انقدر صادقانه عا شقم بود و من
به اندازه ی اون دوستش نداشتم...
نگاه پر مهری بهش کردم
بخور غذات روضع می کنیبا شیطنت گفت
تو دیگه گشنت نیست؟با خنده گفتم
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نه تو بخور من سیر شدممشغول خوردن غذاش شد و این بار نوبت من بود که محو غذا خوردنش بشم
بعد از تموم کردن غذاش باهم از رستوران خارج شدیم
توی پیاده رو مشغول قدم زدن شدیم
موافقی بریم بستنی بخوریمخودم رو محکم بغل کردم
من سردمهسرجاش ایستاد و کتش رو از در آورد و روی شونه هام انداخت
چرا هیچی نپوشیدی؟مگه نمیدونی هوا سرده؟کت رو محکم دورم پیچیدم
عجله کردم یادم رفت،خودت سرما نمی خوری؟با جدیت گفت
من مردم ها!باشه حاال چرا بهت بر میخوره؟دستم رو گرفت
موافقی بریم خونمون؟خونه ی شما؟نه خونه ی خودمون،بریم یکم پیش هم با شیم...منم یکم خ ستم ا ستراحتکنم
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با یک نگاه به قیافه ی خ ستش دلم سوخت و قبول کردم،به سمت ما شین راه
افتادیم و سوار ماشین شدیم...
سرراه جلوی سوپری ای ستاد و کلی هله هوله خرید...با ذوق به ب سته ی بزرگ
پاستیل توی نایلون خریدش خیره شدم
با خنده گفت
ریحانه هم خیلی دوس داره برای همون واست خریدم گفتم شاید توهم دوسداشته باشی
سرم رو تکون دادم و تشکر کردم،ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و از ماشین
پیاده شدیم
با آقای قاسمی سالم علیکی کردیم و به سمت آسانسور رفتیم
در رو باز کردو وارد خونه شــدیم،به وســایل اندکی که توی خونه چیده بودیم
نگاه کردم...و سایل زیادی نخریده بودم و فقط و سایل ا صلی بود و هنوز کلی
وسایل ریز و درشت مونده بود ولی امکانات در حدی بود که بشه چند ساعتی
رو اینجا گذروند
به سمت مبل های راحتی نیلی رنگ توی هال رفتیم و نشستیم،رادو ین د ستش
رو دور شونه هام انداخت و من و بخودش فشرد...
سرم رو روی سینش گذاشتم
چقد سرده رادو ینشقیقم رو *ب*و*س*ید
-آره بذار شوفاژارو روشن کنم
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ازش فاصله گرفتم،از جا بلند شد و شوفاژ رو روشن کرد
از سرما دندون هام بهم میخورد
زیادش کن رادو ین...از جام بلند شـــدم و به ســمت اتاق خواب رفتم...پتوی دو نفره ای از توی
جارختخوابی برداشتم و از اتاق خارج شدم
کنار رادو ین که جلوی شوفاژ نشسته بود نشستم و پتو رو روی پاهام انداختم
رادو ین من رو روی پاش گذاشت و پتو رو روی جفتمون کشید
گرم شدی جوجه خانم؟آروم اوهومی گفتم*،ب*و*س*ه ی آرومی روی لبم گذاشـــت ...با شــیطنت
گفت
اگه گرم نشدی گرمت کنم؟دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و با ناز گفتم
گرم شدم نیازی به زحمتت نیسولی لحنت یه چیز دیگه میگه هابا خنده گفتم
چی میگه؟آروم روی زمین خوابوندم
میگه گرم نشدی...منتظر جوابی از جانبم نموند و لب هاش رو روی لب هام گذاشت...
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آخرین پاســتیل رو توی دهنم گذاشــتم و با شـیطنت به قیافه ی آو یزون رادو ین
نگاه کردم
اون حقه من نبودبا نیش باز گفتم
کی گفته حق تو بود؟همش مال من بود...گفتی برای من خر یدی،تو چیپسبخور
بسته ی چیپس رو برداشت
باشه...بعد از چند لحظه مظلوم بهش خیره شدم
چیه این که دیگه مال منه!با لحن بچه گونه ای گفتم
تو خیلی خسیسیو با قهر روم رو ازش برگردوندم
با خنده بغلم کرد
جوجه خانم خیلی ناز میکنی ها،بپا کار دست خودت ندیبا خنده گفتم
پاشو بریم تو خیلی خطرناک شدیاز جام بلند شدم ،با خنده نگام کرد
کی باشه این نامزدی تموم بشه!پشت چشمی براش نازک کردم
-حاضر شو بریم منم کار دارم

wWw.Roman4u.iR

314

باشه ای گفتم و مانتوم و شالم رو پوشیدم اونم کتش رو برداشت،وسائلمون رو
برداشت و از خونه خارج شدیم
*******************

یک هفته تا مراسم عروسیمون باقی مونده بود،تمام جهیز یه ام کامل شده بود و
توی خونه چیده بودیم فقط خرید هامون مونده بود...
با رادو ین توی مزون های دنبال لباس عروســی می گشــتیم که مورد پســند
جفتمون باشه...
رادو ین خیلی سخت گیرانه راجبه لباس عروس نظر می داد طوری که صدای
من رو در آورده بود...
با دیدن لباس زیبایی که پشــت و یترین یکی از مزون ها بود چشــم هام برق زد
سرجام ایستادم و رادو ین رو صدا زدم
رادو ین به سمتم اومد و به لباس نگاه کرد
بد نیست...از بقیه ی لباسا بهتره،بریم تو بپوششبا نیش باز سرم رو تکون دادم و باهم وارد مغازه شدیم
فرو شنده دختر ساده و مهربونی بود...تنها ا شکالش وراج بودنش بود!لباس رو
بهش نشون دادم و گفتم میخوام امتحانش کنم
به سمت لباس رفت و شروع مرد به تعری از لباس
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واقعا به ح سن سلیقتون تبریک میگم...این لباس یکی از بهترین لباس هایماســت،مدلش طرفدارای ز یادی داره و دوخت و پارچش عالیه،این لباس رو
توی هر مزونی نمیتونین پیدا کنین
با تعجب بهش خیره شـده بودم و توی ذهنم فکر میکردم که چه نفسـی داره که
یک نفس این همه حرف میزنه!رادو ین دســتش رو روی دهنش گذاشــته بود و
سعی میکرد به چهره ی متعجب من نخنده!
بالخره بعد از کلی حرف زدن لباس رو به د ستم داد...ازش ت شکر کردم و وارد
اتاق پرو شدم
لباس رو با کلی زحمت تنم کردم ولی برای ب ستن پ شتش م شکل دا شتم،دلم
نمی خواست رادو ین لباس رو توی تنم ببینه پس دختر فروشنده رو صدا زدم
ببخشید خانم میشه یه لحظه بیاید؟بعد از چند لحظه اومد
جونم؟کمک میخوای عز یزم؟با لبخند گفتم
بله پشتش رو نمی تونم ببندمبرگرد تا برات ببندمبرگشتم و منتظر شدم،پشتش رو که بست به سمت آینه برگشتم...خیلی قشنگ
و بی نظیر بود،دختر فروشــنده با دیدن لباس دوباره شــروع به تعری و تمجید
از من و هیکلم و زیبایی لباس کرد به طوری که دل رادو ین آب شد!
-می شه منم ببینم
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با بی رحمی گفتم
نه نمیشه...دختر فروشنده خندید و گفت
شگون نداره قبل عروسیبا بدجنسی حرفش رو تایید کردم
رادو ین با بیخیالی ظاهری گفت
بالخره که میبینم...از تظاهرش خندم گرفت و چیزی نگفتم
موقع ی خداحافظی فروشــنده بازهم کلی وراجی همراه با آرزوی خوشــبختی
تحو یلمون داد
از مغازه که خارج شدیم نفس عمیقی کشیدم
خدا به شوهر این دختر صبر بده...رادو ین با بدجنسی گفت
خدا به همه ی مرد ها صبر داده که شما زن هارو نصیبشون کردهپشت چشمی براش نازک کردم و توی پیاده رو راه افتادم،با خنده گفت
حاال چرا ناز می کنی بانوبا دلخوری گفتم
ناز نمیکنم جناب صبور!با خنده گفت
-البته زن من که فرشته اس...
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با خودشیفتگی میدونمی گفتم که باعث خنده ی رادو ین شد
به کت و شلوار مشکی که تن مانکن بود خیره شدم
اون چطوره رادو ین؟با رضایت سرش رو تکون داد
خوبهبریم امتحانش کنی؟آره بریم...وارد مغازه شدیم
به فرو شنده کت و شلوار رو ن شون دادیم،رادو ین سایزش رو گفت و فرو شنده
براش آورد
به سمت اتاق پرو برای امتحان کردنش رفت،نگاه هیزه فروشنده رو روی خودم
حس کردم
به سمت دیگه ای از مغازه رفتم و سعی کردم خودم رو با دیدن لباس ها مشغول
کنم...چشمم به کت و شلوار دیگه ای خورد،مشکی بود و خیلی شیک مدلش
با قبلی فرق داشت و قشنگتر بود
با اکراه به فروشنده نگاه کردم
ببخشید میشه از این مدل هم سایز همسرم بدین؟کلمه ی همسر رو عمدا گفتم،چشم کش داری گفت و به سمت اون رگال اومد
تنه ی آروم بهم زد و کت و شلوار رو بردا شت و به د ستم داد،زمان دادن کت و
شلوار دستش رو آروم روی دستم کشید
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معذب کمی خودم رو عقب کشیدم و عقب گرد کردم
با پررو یی گفت
چقد زود ازدواج کردین شما!واقعا حی نبود؟با اخم برگشتم که جوابش رو بدم که رادو ین از اتاق پرو خارج شد
نگاه عصبی ای به فروشنده انداخت و به سمتمون اومد...
با چهره سرخ شده از خشم گفت
بریمفروشنده با پرروی گفت
چی شد آقا خوشتون نیومد؟و نگاه هیزی به من انداخت،رادو ین کنترلش رو از دست داد و بهش حمله کرد
جیغ خفه ای کشــیدم و قدمی عقب رفتم...فروشــنده رو به دیوار چســبوند و
دستش رو روی گلوش گذاشت،از بین دندون هاش غرید
مرتیکه ی بی ناموس تو بیخود میکنی به زن من نگاه می کنیپسره با تته پته گفت
این چه رفتاریه از ادم متشخصی مثل شما بعیده...باحرص گفت
برای من زبون نریز عوضی میدم زبونت رو از حلقت بکشن بیرون...فشار دستش روی گردن فروشنده به حدی بود که کبود شده بود
لرزون لرزون به سمتش رفتم و بازوش رو کشیدم و ترسیده گفتم
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ولش کن داره میمیرهرگ گردنش به قدری متورم بود که داشت گردنش رو می شکافت
رادو ین تورو به هرکی میپرستی ولش کند ستش رو از روی گردن فرو شنده بردا شت،روی زمین افتاد و شروع به سرفه
کرد...
دستشرو گرفتم و از مغازه بیرون کشیدمش...دست هام سرد سرد بود و به زور
روی زانوهام ایستاده بودم،نگاهی به چهرم انداخت
چرا رنگت پریده؟دستم رو محکم تر گرفت
چرا دستات انقدر سردن؟بی حال گفتم
هیچی چیز یم نیس،فشارم افتادهبا لحن پشیمونی گفت
ترسیدی؟سرم رو تکون دادم
بیا بریم یک کافی شاپ همین کناره یه چیز شیرین بخور فشارت بره باال...با شه ایگفتم و همراهش راه افتادم...توی کافی شاپ ن ش ستیم،دوتا شکالت
داغ سفارش دادیم...
هواسرد بود،از دو هفته دیگه ترم جدید شروع میشد و باید به دانشگاه می رفتم
شکالت داغ هارو آوردن،جفتمون سکوت کرده بودیم
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می خوای بقیش رو یک روز دیگه بخریمبا تکون دادن سرم حرفش رو تایید کردم
با حسرت و تردید گفتم
کت و شلواری که توی دستم بود رو دیدی؟با جدیت گفت
از اون بهترش رو میخریم،مغازه که کم نیست...اوهومی گفتم و مشـغول خوردن شـدم،جو بینمون سـنگین بود...دسـتم رو که
روی میز بود توی دستش گرفت
یکم گرم تر شدیبهش لبخند زدم
من نمی خواستم بترسونمتسرم رو پایین انداختم
من یکم زود میترسمنوک دماغم رو گرفت
جوجه ی ترسودل و دماغ شوخی نداشتم،لبخند زدم و سکوت کردم
می خوای بریم خونه؟با لبخند گفتم
آره بریماز جامون بلند شدیم و از کافی شاپ خارج شدیم
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یک هفته مثل برق و باد گذشــت و فردا مراســم عروس ـی بود،توی این یک ماه
انقدر خسته شده بودم که دلم یک استراحت طوالنی می خواست...
انقدر درگیر بودم که از همه ی دوســت هام غافل شــده بودم،حتی از نگین که
مثل خواهر بهم نزدیک بود...نگینی که برای تعطیالت میان ترم به تهران اومده
بود
تمام خریدهامون رو انجام دادیم
رادو ین هم کت و شلوارش رو خرید،خیلی شیک تر از کت و شلواری که توی
اون مغازه دیده بودم،وقتی که میخواســت پروش کنه کلی ناز کرد تا بذاره منم
ببینم توی تنش،مثال می خواست تالفی کار من رو بکنه
جهیز یه ام رو توی خونه چیده بودم،خونه خیلی زیباتر از چیزی که فکر میکردم
شده بود
زودتر از همی شه به تخت رقتم تا برای فردا خ سته نبا شم،انقدر خ سته بودم که
سرم نرسیده به بالشت خوابم برد
صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم
کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت خارج شدم،دست و صورتم رو شستم و
به سمت آشپزخونه رفتم
از معدود دفعاتی بود که اع ضای خانواده همه سرمیز ن ش سته بودن،حتی حاج
بابا هم بود
سالم کردم و نشستم،مامان لیوان شیری مقابلم گذاشت
توی سکوت مشغول خوردن شدم،بعد از تموم شدن صبحونه از جام بلند شدم
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هنوز که چیزی نخوردیبا تعجب به سمت حاج بابا برگشتم،متعجب از توجهش گفتم
میل ندارممنتظر حرفی از جانبش نشدم و به سمت اتاقم رفتم
ساعت نه بود،رادو ین پیام داد که دم در منتظره...
با مامان خداحافظی کردم و از خونه خارج شــدم،قرار بود ریحانه م ومهدیه و
نگین همراهم به آرایشــگاه بیان،مامان هم چند ســاعت بعد می اومد،ســوار
ماشین شدم
سالمریحانه با انرژی جواب داد
سالم زن داداش خوشکل خودم،چطوری عروس خانم؟به مهربونیش لبخند زدم
سالم مرسی عز یزم تو خوبی؟بله که خوبم،داداشم داره دوماد میشه...رادو ین با دلخوری ظاهری گفت
چقدم که من رو تحو یل میگیرینبا خنده گفتم
چقدم دل نازکی!خوبی عز یزم؟دستم رو گرفت و با محبت گفت
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عشقم که خوب باشه منم خوبمریحانه با اعتراض گفت
اینجا بچه نشسته هاراپو ین با حاضر جوابی جواب داد
بچه گوش نکنه خب!من و ریحانه زدیم زیر خنده و رادو ین ماشین رو روشن کرد
دنبال مهدیه هم رفتیم و بعد از اون همگی به سمت آرایشگاه راه افتادیم...
دم در آرایشــگاه همگی از ماشــین پیاده شــدیم،با شــنیدن صــدای رادو ین به
سمتش برگشتم
مطهرهجانمی که گفتم کامال بی اختیار بود،با لبخند وعشق گفت
به آرایشــگر بگو خانم خوشــکل من رو زیاد آرایش نکنه،من همینجوری کههست می خوامش...
با لبخند چشم هام رو روی هم گذاشتم
عاشقانه هاش برام به شیرینی عسل بود*...ب*و*س*ه ای برام فرستاد و با تک
بوقی راه افتاد...
با صدای اهم اهمی به عقب برگشتم،ریحانه با شیطنت گفت
اگه عاشقانه هاتون تموم شد بیا بریم که دیر شدبدجنسی نسارش کردم و به سمت آرایشگاه راه افتادم
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مدت زیادی بود که روی صندلی آرای شگاه نشسته بودم،با تموم شد آرای شگر از
جام بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم،ترجیح دادم قبل از پوشیدن لباسم
به خودم توی آی نه ن گاه نکنم،بل ند شـــدم و ســم تت ا تاق تعو یض ل باس
رفتم...نگین و ریحانه هم برای کمک همراهم اومدن،با لبخند نگاهشون کردم
چقد خوشکل شدین شما...ریحانه با هیجان گفت
توهم خیلی ناز شدینگین به تایید گفت
خیلی...ازشون تشکر کردم و به کمکشون لباسم رو پوشیدم
بعد از پوشیدن لباس جلوی آینه ای ستادم،آرایش زیبایی روی چهرم نشسته بود
و موهام رو باالی سرم جمع کرده بود...ق سمت مورد عالقم تاج زیبایی بود که
روی سرم گذاشته بود،از آرایشگر تشکر کردم
مامان و مهدیه از زیباییم تعری کردن،غم توی چشم های مامان بی داد میکرد
و با لبخند روی لبش تضـــاد چشــم گیریداشـــت،دلم گرفت ودلم گر یه می
خواست...
آقا دوماد اومدن دنبالتون...با شــن یدن صـــدای شـــاگرد آرایشــگر چشــم از مامان گرفتم و به ســمتش
چرخیدم،باشه ای گفتم و با کمک مامان شنلم رو تنم کردم
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همگی باهم از آرایشــ گاه خارج شـــدیم،رادو ین به همراه فیلم بردار بیرون
آرایشگاه منتظر بودن
به ســمت رادو ین رفتم،با لبخند قدمی جلو اومد،برعکس روز عقد به چشــم
هاش خیره شدم و بهش لبخند زدم
با عشق گفت
چقدر خوشکل شده خانم منبه چشم های پرستاره اش خیره شدم
شوهر منم خیلی خوشتیپ شدهبا صدای فیلمبردار به سمتش برگشتیم
خیلی عالی بود،بریم که دیر شد!من و رادو ین نگاه همزمانی بهم کردیم و ریز خندیدیم
با مامان و بقیه خداحافظی کردم،میثم دنبالشون اومده بود...
با کمک رادو ین سوار ماشین شدم
توی ماشــین با رادو ین تمام مدت راجبه آینده صــحبت میکردیم و رادو ین با
حرف هاش من رو خجالت زده می کرد...بعد از مدت زمانی که نفهمیدم کی
گذشــت به ورودی باغ رس ـیدیم...برخالف باغ پدر رادو ین باغ بزرگی بود...از
ما شین پیاده شدیم و با ا ستقبال گرم مهمون های زیادی مواجه شدیم...بوی
خوب اسپند بازم حالم رو بهتر کرد

wWw.Roman4u.iR

326

رادو ین د ستم رو گرفت و باهم به سمت ق سمت زنونه راه افتادیم...مرا سممون
مثل مراسم نامزدی جدا بود...مهمون های ما عقاید بازی نداشتن و خانواده ی
رادو ین هم از این قضیه استقبال کردن
به مهمون ها خوش آمد گفتیم و باهم به سمت جایگاهمون رفتیم
هنوز ننشسته بودیم که برای رقص از جا بلند شدیم...
رقصیدن رو در حد معمولی بلد بودم و میدونستم که رادو ین هم بلده...مشغول
رقصیدن شدیم رادو ین خیلی مردونه میرقصید و من سعی می کردم به بهترین
شکل ممکن برقصم
بالخره بعد از حدود یک ساعت رق صیدن بهمون اجازه ی مرخ صی دادن و به
جایگاهمون برگشتیم...رقصیدن با کفش های پاشنه بلند پدرم رو در آورده بود!
روی صندلی نشستم
خسته شدی خانمم؟با ناله گفتم
خوش بحالت کفشات پاشنه ندارهبا صدای آشنایی سرم رو برگردوندم و با چشم های گرد شده به شخص مقابلم
خیره شدم
سالم عز یزم بهت تبریک میگم...دلم از لحن پر تمســخرش بهم خورد...تنها کلمه ای که از دهنم خارج شــد
توی متعجبی بود که مطمئن نبودم شنید یا نه
رادو ین با دیدنش جلو اومد
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بهتون تبریک میگم آقا رادو ین...لحن پر عشوه اش مشمئز کننده بود
رادو ین خیلی رسمی گفت
سالم ممنونم خانمجلو اومد و صورتش رو به صورتم چ سبوند و مثال م شغول رو *ب*و*س*ی
شد
می خوام بهت نشون بدم اینکه شوهرت شب و روز توی فکر یکی دیگه باشهیعنی چی...می خوام توهم زجر بکشی مثل من...
لبخند مصنوعی ای روی لبش نشوند
بازم تبریک میگم عز یزمو رفت
رفت و من رو به هم ریخته رها کرد،سرم گیج رفت و دستم رو به صندلی گرفتم
چی شد مطهره؟با لبخند زورکی ای گفتم
هیچی ضع کردماز بقیه ی مرا سم عرو سی چیز زیادی نفهمیدم ،سایه خوب تون سته بود مرا سم
رو به کامم زهر کنه..توی ما شین ن شسته بودیم و به سمت خونه ی رو یاهامون
می رفتیم،خونه ای که کلی براش ذوق داشتم و با کلی عشق چیده بودمش
ما شین های زیادی پ شت سرمون بوق میزدن و فیلم بردار م شغول فیلم گرفتن
بود
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چی شده عز یزم؟چرا توخودتی؟با لبخند زورکی ای گفتم
مثال دارم میرم خونه شوهر ها!با خنده گفت
همه دخترا آرزوشونه برن خونه ی شوهر!لبخندی زدم و سکوت کردم
من و تو خوشبخت میشیم مطهرهجدیتی که توی صـــدای مردم بود دلم رو محکم تر کرد ولی هنوزم ســـا یه ی
"سایه" روی زندگیم سنگینی میکرد
************

بعد از خداحافظی از مهمون ها و گریه توی آغوش مامان دســت توی دســت
هم به ســمت خونمون راه افتادیم...لحظه ی آخر به چشــم های غمگین حاج
بابا چشــم دوختم و فکر کردم ای کاش پدری می کرد در حقمون تا با کلی
کمبود بزرگ نشیم...تا االن یه تهدید برای زندگی نوپام وجود نداشته باشه
خسته وارد خونه شدیم کفش هام رو در آوردم و خودم رو روی مبل انداختم
با لبخند شیطونی گفت
خسته شدی؟هنوز که کاری نکردی!خودم رو به اون راه زدم و به سمت اتاق خواب راه افتادم
جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم
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به عروســی که شــب عروســیش به خاطر حماقت گذشــتش بهش زهر شــده
بود،بلند گفتم
میشه کمکم کنی موهام رو باز کنم؟وارد اتاق شد و با لبخند گفت
چرا که نه خانومم؟با کمک هم موهام رو باز کردیم،کش و قوسی به بدنش داد
من میرم یه دوشی بگیرمسرم رو تکون دادم،به سمت حموم رفت
به لباس سفید رنگم که زیر نور المپ درخ شش خا صی دا شت خیره شدم و
توس افکار پریشونم غرق شدم،بعد از چند لحظه به خودم اومدم
دستم رو به سمت زیپش بردم تا بازش کنم ولی هرکاری کردم باز نشد
می خوای کمکت کنم؟با شنیدن صداش به سمتش برگشتم،چقدر زود اومده بود!
بهش نگاه کردم وبا شرم سرم رو تکون دادم
موهام رو باال گرفتم،زیپ لباس رو باز کرد که لباس از تنم افتاد
با حیرت به بدن برهنم توی آینه خیره شدم و با خجالت د ستم رو روی باالتنم
گذاشتم
*ب*و*س*ه ای روی شونم نشوند و من رو به سمت خودش برگردوند...
شاید بهتر بود امشب رو بیش از این به خودم و مردم زهر نمی کردم...
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چشــم هام رو باز کردم و با گیجی به رادو ین که خواب بود نگاه کردم تکونش
دادم
رادو ین؟رادو ین؟خواب آلود نگاهم کرد
بیدار شدی؟آره رسیدیم؟چشم هاش رو گرد کرد
تو حیاط و یالئیماز شیشه به بیرون نگاه کردم،راست میگفت توی حیاط سرسبز و بزرگی بودیم
سوالی نگاهش کردم
پس چرا بیدارم نکردی؟با لبخند گفت
دلم نیومد بیدارت کنمنگاه چپی بهش انداختم
بدنم توی ماشین خشک شدخودش و جلو کشید
خودم برات نرمش میکنم خانممضربه ای به بازوش زدم و خندیدم
الزم نکرده نرمش کنی...بیا بریم توسرش رو به موافقت تکون داد
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باهم از ماشــین پیاده شــدیم،رادو ین کلید انداخت و در رو باز کرد و خودش
رفت چمدون هارو بیاره
وارد و یال شدم و به اطرافم نگاه کردم
و یالی قشنگ و دلبازی بود،دوبلکس بود و اتاق خواب ها طبقه ی باال بود...به
شومینه ی زیبای توی اتاق که چند کوسن جلوش بود نگاه کردم،انقدر ق شنگ
بود که آدم ناخودآگاه دلش میخواست اون جا بشینه
جلو رفتم و روی یکی از کوسن ها نشستم
رادو ین با دوتا چمدون توی د ستش وارد شد،با چ شم های ریز شده بهم نگا
کرد و با لحن طنزی گفت
یک وقت به آقاتون کمک نکنی ورپریده!با لب و لوچه ی آو یزونی گفتم
یک هفته بعده عروسی من رو آوردی ماه عسل االنم میخوای ازم کار بکشی؟چمدون هارو روی زمین گذاشت و به سمت اومد
حاال چرا لباتو اونجوری میکنی؟نمیگی یه وقت دلم میخواد؟خودم رو بغل کردم و گفتم
دلت نخواد من سردمه،بیا این شومینه رو روشن کنبا شیطنت گفت
چرا شومینه عشق من؟خودم گرمت میکنمخودش و بهم نزدیک کرد و من و توی بغلش گرفت
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ســه روز از شــمال اومدنمون میگذشــت...رابطه ی من و رادو ین خیلی عالی
پیش میرفت،همه چیز انقدر خوب بود که حرف های ســایه رو به کل فراموش
کرده بودم ولی عمر این خوشی کوتاه بود...
روی تخت دراز ک شیده بودم که صدای زنگ گو شی رادو ین بلند شد،رادو ین
حموم بود...به گو شی نگاه کردم و برش دا شتم با تعجب به ا سم روی گو شی
خیره شدم
"خانم مهندس"
کنجکاو یم تحریک شد،نمی دونستم رادو ین همکار خانم داره
دستم رو روی گوشی کشیدم و کنار گوشم گذاشتمش
با شنیدن صدای آ شنای پ شت خط که با ع شوه صحبت میکرد عرق سردی
روی پشتم نشست...
فکر نمی کردم سایه انقدر به زندگیم نزدیک باشه!
توی سکوت گوشی رو قطع کردم و شوکه به روبروم خیره شدم...
خودم رو باخته بودم و زندگیم رو تموم شده میدونستم،مگه میشه انقدر نزدیک
باشه و من نفهمیده باشم؟
با شنیدن صدای پای رادو ین سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم
صاف نشستم و با لبخند مصنوعی ای بهش خیره شدم
با شــیطنت نگاهم کرد و بهم نزدیک شــد،نگاه عمیقی بهم انداخت و لبخند
شیطونش تبدیل به گرهی بین پیشونیش شد
-چیزی شده؟
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باهمون لبخند و سرخوشی مصنوعی گفتم
نه مگه قرار بوده چیزی بشه؟پس چرا رنگت انقدر پریده؟سعی کردم کمی از روش های زنونه استفاده کنم،با عشوه موهام رو کنار زدم
خودت نمیدونی چرا؟چند دقیقه ی پیش رو به خاطر بیار!...با خنده گفت
با این عشوه ای که تو میای مثل اینکه بازم دلت میخواد...خندیدم
چند دقیقه ی پیش یکی بهت زنگ زدبا تعجب گفت
کی؟نمی دونم رو گوشیت نوشته بود خانم مهندس
بعد از کمی مکث گفت
آ هان...آره یکی از هم کارای جد یده...یکی دو ماهی هســـت اســت خدامشده،حاال چیکارم داشت؟
سعی کردم پریشونیم رو نشون ندم،بیخیال شونه باال انداختم
نمیدونم تا جواب دادم قطع شدآهانی گفت و کنارم روی تخت نشست
*******************
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فردای اون روز بخاطر اشکالی که برای یکی از پروژه ها پیش اومده بود مجبور
شدیم برگردیم،میدونستم همه ی این ها زیر سر سایه است
ترم شــروع شـــده بود و من ب خاطر تق و لق بودن کالس های اول ترم نرفته
بودم،نگین هم به اصفهان برنگشته بود و برای هفته دوم میخواست بره
توی خونه نشسته بودم و توی فکر بودم،به نگین زنگ زده بودم که به اینجا بیاد
با صدای زنگ آیفون از فکر خارج شدم،به سمت آیفون رفتم و با دیدن نگین
دکمه ی آیفون رو فشردم،در رو باز کردم و روی مبل به انتظارش نشستم
بعد از چند دقیقه سرو کله اش پیدا شد با انرژی در رو باز کرد
سالم من اومدم،کجایی صابخونه؟با دیدن من که مثل شوهر مرده ها روی مبل چمباته زده بودم سرجاش خ شک
شد،به سمتم اومد
چی شده تانیا؟متنفر ازیادآوری گذشته و اشتباه های احمقانه ام با بغض گفتم
بگو مطهرهتکرار کرد
چی شده؟این چند وقت انقدر فشار روحی روم بود که با دیدن نگین بغضم سرباز کرد،با
هق هق داستان زهر شدن زندگیم از روز اول تا امروز رو گفتم
با صدای گرفتم گفتم
-به نظرت پای عرشیام وسطه؟
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نگین با ناراحتی گفت
اون اصال ایران نیستبا تعجب گفتم
ایران نیست؟ نه چند روز بعد از اینکه واســـه کی فت رفتی خونه اش از ایران رفته ...کارایرفتنش جور بوده فقط می خواسته برای آخرین بار شانسش رو امتحان کنه
با بهت نگاهش کردم،بعد از چند لحظه گفتم
تو از کجا فهمیدی؟سرش رو پایین انداخت
عرفان بهم گفتگفته بودی خیلی وقته هیچ رابطه ای باهاش نداری،پس اونی که دوســـتداشت چی
در حالی که با انگشت هاش بازی میکرد گفت
من نمیتونم عرفان رو فراموش کنم...ت صمیمم گرفتم یک فر صت دیگه بهشبدم
با لبخند بغلش کردم
خوشحالم براتبا لبخند شرمزده ای گفت
مرسیبعد از چند لحظه با ناراحتی گفتم
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حاال چیکار کنم؟با جدیت گفت
چرا همه چیز رو به رادو ین نمیگی؟با کالفگی سرم رو توی دست هام گرفتم
زندگیم خراب میشه،رادو ین من رو نمی بخشه...با درموندگی بهش نگاه کردم
من زندگیم رو دوس دارم نگینبا ناراحتی گفت
انقدر دوست داره که بگذره...با بغض گفتم
من بهش دروغ گفتم،ازش پنهون کردم ...به فرض محالم که ازم بگذره!دی گههیچ وقت بهم اعتماد نمیکنه...
 تا کی میخوای توی برزخ باشــی؟ حدا قل ا گه بگی خودت رو خالصمیکنی...
نمی خوام زندگیم رو با دست های خودم خراب کنمترســو نبودی مطهره...فکر میکردم محکمی،هیچ وقت انقدر درمونده ندیدهبودمت
قطره های اشک روی گونه هام راه گرفت
-دوسش دارم،نمی خوام از دستش بدم
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توی ســکوت نگاهم کرد،بعد از نیم ســـاعت نگین رفت و من موندم و برزخ
تنهاییم
یک ماه از ازدواجمون میگذشت،دانشگاه شروع شده بود و سرم کمی گرم شده
بود...میثم هم از سربازی برگ شته بود و خیالم از بابت تنها بودن مامان راحت
شده بود
خســته از دانشــگاه برگشــتم و وارد خونه شــدم،رادو ین هنوز نیومده بود،زود به
اتاق رفتم و لباس عوض کردم
وارد آ شپزخونه شدم،خور شت قورمه سبزی رو قبل از رفتن به دان شگاه آماده
کرده بودم و فقط برنج مونده بود
برنج رو آماده کردم و به ســاعت نگاه کردم،نیم ســاعت تا اومدن رادو ین مونده
بود میز شام رو چیدم و به سمت حموم رفتم بعد از چند دقیقه از حموم خارج
شدم و به سمت میز آرای شم رفتم،آرایش ن سبتا غلیظی روی چهرم ن شوندم و
تاپ یقه باز صورتی رنگی با شلوارک خیلی کوتاه لی پو شیدم،موهام رو بافتم
و یک طرفم انداختم
با شنیدن صدای در از اتاق خارج شدم و به استقبال رادو ین رفتم
با دیدنم لبخند روی لبم نشست
به به چه بانوی زیباییخسته نباشی عز یزمروی پنجه هام بلند شـــدم و *ب*و*س* یدمش،کی و کتش رو از دســتش
گرفتم و به جالباسی آو یزون کردم
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دستش رو دور کمرم انداخت
چه بوی خوبی راه انداختی،با این وضعیت همین روزاس که نتونم راه برمبا لوندی موهایی که روی صورتم بود رو کنار زدم
شوهر من در هرشرایطی جذابهبه سمت سرو یس بهدا شتی رفت و د ست و صورتش رو ش ست و سرمیز
نشست
به به خانمم چی پخته...نمیدونم تو پاداش کدوم کار خوبمیبا عشق بهش نگاه کردم
بعد از صــرف شــام رادو ین جلوی تلوزیون نشــســت و مشــغول تماشــای فیلم
درامی شد،بعد از شستن ظرف ها پیشش رفتم و توی بغلش نشستم،با وسواس
عطر تنش رو به ر یه هام کشــ یدم و دنبال عطر غری به ای گشــتم...رادو ین که
متوجه حســاســیت بیش از حد من شــده بود کمی کالفه شــد،میدونســتم با
رفتارهام ناراحتش میکنم ولی دست خودم نبود
مثل همیشه چیزی بروم نیاورد و با عشق من رو به خودش فشرد
خانم کوچولوم خسته شده؟با ناز اوهومی گفتم
تمام بدنم درد میکنهبا شیطنت گفت
می خوای ماساژت بدم؟مثل خودش شیطون گفتم
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بدم نمیادبا خنده گفت
باشه پس خودت خواستیبلند شد و من رو روی دست هاش گرفت و به سمت اتاق خواب رفت...
ســوار دو یســت و ش ـیش صــندوق داری که رادو ین برام خریده بود شــدم و به
سمت دانشگاه حرکت کردم،توی دانشگاه به جز سارینا دوستی نداشتم،سارینا
هم ب خاطر این که یک ترم از من باالتر بود ز مان بیشــتر کالس هاش با من
مت فاوت بود و خیلی کم ه مدیگررو می د یدیم...امروز ســـاری نا هم کالس
داشت و میتونستیم هم رو ببینیم
ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و وارد دانشگاه شدم،له اطرافم نگاه کردم و
دنبال سارینا گشتم سرجای همیشگی دیدمش...به سمت نیمکتی که زیر سایه
ی درخت بزرگی بود رفتم و کنار سارینا نشستم
با لبخند گفت
چطوری تازه عروس؟بهش لبخند زدم
خوبم تو چطوری ؟م شغول خوش و بش و صحبت باهم بودیم و سارینا مثل همی شه در حال پر
چونگی بود که نگاه سنگینی رو روی خودم حس کردم،سرم رو چرخوندم و به
پسری که خیلی وقت ها خیره نگاهم می کرد رسیدم
بی توجه به حرف های سارینا بهش گفتم
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اون کیه سارینا؟مسیر نگاهم رو دنبال کرد و گفت
همون پسره اس که ترم پیش چندبارسراغت رو گرفت،پو یان رزم آراپسر که نگاه مارو دید به سمتمون اومد و با سارینا مشغول احوالپرسی شد،از
نگاهش که هر چندثانیه یک بار روم میچرخید اصال خوشم نیومد
با لبخند به سارینا گفتم که کالسم داره دیر می شه و باید برم خداحافظی کردم و
از دیدش دور شدم
دو هفته از اون روز گذ شت،توی این دوهفته هرجارو نگاه می کردم پو یان رزم
آرارو می دیدم که بهم زل زده نگاه هاش برام آزار دهنده شده بود طوری که دلم
نمی خواست توی دید باشم
روی تیمکت توی محوطه نشسته بودم و منتظر سارینا بودم،با شنیدن صدایی
سرم رو بلندکردم
ببخشید میشه اینجا بشینمبا دیدن رزم آرا از جام بلند شدم،اخم هام رو توی هم کشیدم
بله من داشتم میرفتمکالسورم رو توی بغلم گرفتم و راه افتادم که برم
میشه چند لحظه باهم صحبت کنیمسرجام ایستادم
-بفرمایید

تب عاشقی

341

دستش رو توی موهاش کشید
اینجا درست نیست،اگه مشکلی نیست بریم کافی شاپ نزدیک دانشگاه...مردد نگاهش کردم،از طرفی دلم میخواست به نگاه های آزاردهندش پایان بدم
و از طرفی دودل بودم
فقط چند دقیقه وقتتون رو می گیرمبه دودلیم پایان دادم
باشه،شما برید منم چند دقیقه ی دیگه میامباشه پس منتظرتونمسرم رو تکون دادم و ازش دور شدم
شماره ی سارینارو گرفتم و گوشی رو کنار گوشم گرفتم،بعد از دو بوق جواب
داد
االن میامو قطع کرد
بعد از پنج دقیقه بدو بدو به سمتم اومد
این استادام همیشه آدم رو معطل میکننبهش لبخند زدم
پو یان رزم آرا گفت میخواد باهام حرف بزنهبا تعجب گفت
برای چی؟شونه هام رو باال انداختم
-نمی دونم
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ِ -کی میخوای باهاش حرف بزنی؟

عادی گفتم

همین االن کافی شاپ نزدیک دانشگاهپس من برم؟ماشین آوردی؟نهپس بیا بریم توی ماشین منتظر باش چند دقیقه بیشتر طول نمیکشهوارد کافی شــاپ شــدم و به اطرافم نگاه کردم،پشــت میزی آخر کافی شــاپ
نشسته بود به سمتش رفتم و پشت میز نشستم
مرسی که اومدینسرم رو تکون دادم
لطفا حرفتون رو زودتر بزنین،دوستم منتظرمهبا لبخند گفت
چی می خورین؟اخم هام رو توی هم کشیدم
چیزی نمی خورم عجله دارمباشه هرطور راحتینکمیمکث کرد و بعد گفت
-حتما متوجه توجه من به خودتون شدین
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پوزخند روی لبم نشست،اسم چشم چرونیش رو توجه می ذاشت!
پوزخندم رو که دید کمی خودش رو باخت
ســرش رو پایین انداخت و کمی ســکوت کرد،برای گفتن حرفش دودل شــده
بود...
نگاهی به ساعتم کردم و منتظر نگاهش کردم
کمی از قهوه ای که مقابلش بود نوشید
من و شــ ما ترم پیش باهم همکالســی بودیم ولی شــ ما ب عدش دی گهنیومدین،چن باری هم از خانم نامجو جو یای احوالتون شدم
و منتظر نگاهم کرد
بی میل گفتم
بله بهم گفتدوباره کمی سکوت کرد،از دست حرف زدن نصفه و نیمه اش کالفه شده بودم
میشه زودتر حرفتون رو بزنینسرش رو بلند کرد و دستش رو روی دستم گذاشت
من بهت عالقه دارمشکه به دستش که روی دستم بود نگاه کردم،بعد از چند لحظه به خودم اومدم
به شدت د ستم رو از زیر د ستش ک شیدم و از جام بلند شدم و با لحن ع صبی
ای گفتم
به چه اجازه ای به من دست زدی؟شوکه از عکس العملم گفت
-معذرت می خوام
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به اطرفم نگاه کردم،با وجود اینکه کافی شاپ زیاد شلوغ نبود ولی همون چند
نفری هم که بودن به ما خیره شده بودن...
سعی کردم خودم رو کنترل کنم،کمی آروم تر گفتم
من متاهلم آقای محترمبا بهت نگاهم کرد
من نمیدونستم...سری از تاس تکون دادم،کیفم رو برداشتم و از کافی شاپ خارج شدم
در کافی شاپ رو بستم،دست هام رو مشت کردم و سعی کردم به خودم مسلط
باشم،دست هام میلرزید و فشارم پایین بود...
چند نفس عمیق کشیدم و به سمت ماشین راه افتادم،سارینا با دیدنم هول کرد
چی شده تانیا؟چرا رنگت پریده؟لبخند بی روحی زدم
چیزی نیست...عصبی گفت
چیزی نیست؟داری پس می افتی...چه بهت گفت اون عوضی؟لرزش بدنم کمی کم شده بود...با خنده گفتم
تو که از من بدتری...داری سکته میکنی!بی حرف از ماشین پیاده شد،بعد از چند دقیقه با دو آبمیوه برگشت
-بگیر بخور رنگت شده عین مرده ها
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ازش تشکر کردم و آبمیوه رو گرفتم،بعد از خوردن آبمیوه صبرش تموم شد
چی گفت بهت؟تمام ماجرا رو براش تعری کردم،متعجب نگاهم کرد
چجوری توی مکان عمومی جرات کرد دستت رو بگیره؟با حرص گفتم
از نگاه هاش معلوم بود که آدم درستی نیستدستم رو گرفت و با لحن آرومی گفت
خودت رو ناراحت نکن،ارزشش رو ندارهبا قدردانی نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم
ا ستارت رو زدم و ما شین رو رو شن کردم سارینارو رسوندم و خودم به سمت
م من امنم رفتم...
روی کاناپه کنار رادو ین نشــســته بودم و فیلم نگاه می کردیم...چند روزی بود
رادو ین پریشــون و توی فکر بود،نگاهش به تلوزیون بود و مشــخص بود که
حواسش نیست
دستم رو روی بازوش گذاشتم،تکونی خورد و به سمتم برگشت
چی شده؟با لبخند گفتم
چیزی شده عشقم؟توی شرکت مشکلی پیش اومده؟با لبخند بی حواسی گفت
-نه چیزی نیست،راستی تولد یکی از همکارام دعوت شدیم آخر هفتست
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با کنجکاوی گفتم
تولد کدوم همکارت؟خانم نیازی،همون که اون روز تماس گرفته بودبا شنیدن حرفش بهت زده شدم و رنگ از رخم پرید...
بعد از چند لحظه سکوت گفتم
باید حتما بریم؟متعجب بهم نگاه کرد
آره چرا نریم؟خدارو شکر کردم که نور کم بود و متوجه رنگ پریده ی من نمی شد
با صدای آرومی گفتم
خب من کسی رو نمیشناسم و معذب میشمبا لحن دلگرم کننده ای گفت
من هستم همین کافی نیست؟دلت نمی خوای با همکارام آشنا بشی؟نمی خواستم ناراحتش کنم پس لبخند زورکی ای زدم
حق باتوئه عز یزمسرم رو روی شونش گذاشتم و مشغول دیدن ادامه ی فیلم شدم،این بار من هم
فقط نگاهم له صفحه ی تلوزیون بود و فکرم توی مهمونی آخر هفته بود...نمی
دونســتم ســـا یه چه برنا مه ای برای زندگیم ریخ ته،از خودم متنفر بودم که
شجاعت حرف زدن رو نداشتم و اینطوری خودم رو زجر می دادم
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با صدای رادو ین دل از آینه کندم و از اتاق خارج شدم
با لبخند نگاهم کرد و با عشق گفت
خانمم چقد خوشکل شدهتمام تالشم رو کردم که لبخند آرومی روی لبم بنشونم
توهم خیلی خوشتیپ شدی عشقمژست جذابی گرفت و با اعتماد به نفس گفت
من همیشه خوشتیپ بودمخندیدم و سرم رو تکون دادم
رادو ین برعکس چند روز گذشــته پریشــون نبود،برعکس من از اضــطراب دلم
بهم میخورد...انقدر استرس داشتم که داشت اشکم در می اومد
باهم از خونه خارج شــدیم،توی ماش ـین ســکوت بینمون رو صــدای احســان
خواجه امیری می شک ست،حتی ریتم آروم آهنگ هم نتون ست کمی از دلهرم
رو کم کنه،رادو ین که متوجه اضطرابم شده بود دستم رو گرفت
خانمم چرا استرس داره؟با همه آشنا میشی اینکه سخت نیست عز یزمخوشحال بودم که استرسم رو بپای آشنا نبودن گذاشته
با لبخند حرفش رو تایید کردم و سکوت کردم،اون هم سکوت کرد و من رو به
حال خودم گذاشت
بعد از پارک ماشین از ماشین پیاده شدم،خونه ی و یالیی بزرگی که روبروم بود
نشــون از ثروتم ند بودن خانواده ی ن یازی داشـــت،پوزخ ندی روی لبم
نشست...اون دختر به جز نابود کردن من دلیلی نمیتونست داشته باشه که توی
شرکت نوپا و کوچیک همسر من کار کنه
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از ماشـین های زیادی که پارک شــده بود میشــد حدس زد که تعداد مهمون ها
خیلی زیاده
دســت رادو ین رو گرفتم و به ســمت خونشــون راه افتادیم،می دونســتم این
مهمونی شــاید همون جاییه که قراره غمار کنم ســر زندگیم ولی دیگه توانایی
کش دادن این ماجرارو نداشتم
با راهنمایی خدمتکاری که در رو باز کرد پا توی سالن مهمونی گذاشتیم
همونطور که حدس میزدم مهمونی شلوغی بود
سایه با دیدنمون به مردی که کنارش بود مارو نشون داد و به سمتمون اومدن
سالم مهندس کمالی خیلی خوش اومدیدرادو ین با جدیت و کمی مهربونی جوابش رو داد
سالم خانم نیازی،خیلی ممنون...تولدتون مبارکبا بی میلی و کمی تظاهر به من نگاه کرد
شماهم خوش اومدید،خیلی خوشحالم کردیدنگاهی به لباس نیمه باز و آرایش غلیظش کردم و با لبخند مصنوعی گفتم
ممنون،تولدتون مبارکبعد به مرد کنارش اشاره کرد
ایشون پدرم هستنرو به پدرش گفت
-ایشون هم مهندس کمالی و همسرشون
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پدرش با محبت دستش رو به سمت رادو ین دراز کرد
سایه جان خیلی تعریفتون رو میکنهراو ین مودبانه گفت
خانم نیازی لط دارندســت هام از حرص مشــت شــده بود،نمی فهمیدم ســایه چرا باید از رادو ین
جلوی خانواده اش تعری کنه!...
بعد از آشــنایی با چند نفر دیگه که همه همکار های رادو ین بودن با راهنمایی
سایه روی مبلی نشستیم و سایه هم کنار رادو ین نشست...
بهش زل زدم که با پررو یی نگاهش رو ازم گرفت و با عشوه رو به رادو ین گفت
مه ندس در مورد پروژه ی اون و یال توی()....قراره کی رو به عنوان ناظربفرستید؟
من که چیزی از حرف هاشــون متوجه نمیشــدم ســعی کردم خودم رو ســرگرم
تماشای مهمون ها کنم...
مهمونی تقری با رســمی ای بود،بی تفاوت نگاهم رو بین مهمون ها چرخوندم
که با دیدن شخصی چشم هام از تعجب گرد شد...
پو یان رزم آرا اینجا چیکار میکرد!انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد که سرش
رو به ســمتم برگردوند...با دیدن نگاهم ســرش رو تکون داد و لبخند مزخرفی
زد!
نگاهم رو ازش گرفتم،اضطرابم بیشتر شده بود...با صدای سایه به خودم اومدم
-عز یزم نمی خوای لباست رو عوض کنی؟
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با بی حواسی چرایی گفتم و بلند شدم،رادو ین که دید ایستادم بهم نگاه کرد
چیزی شده عز یزم؟با لبخند گفتم
لباسم رو عوض نکردمبه پدر سایه که مشغول حرف زدن باهاش بود لبخند مودبانه ای زد و به من نگاه
کرد
میخوای باهات بیام؟مردد نگاهش کردم که سایه از جاش بلند شد
من همراهیت میکنم عز یزمرادو ین با لبخند بهم ا شاره کرد که همراه سایه برم،ناچار سرم رو تکون دادم و
دنبال سایه راه افتادم،از پله ها باال رفت و به سمت اتاقی ته راهرو رفت
در رو باز کرد و کنار در ایستاد،به سمت داخل اتاق اشاره کرد و با لحن تمسخر
آمیزی گفت
بفرمایید خانم مهندسبی توجه به لحنش وارد اتاق شــدم،نگاه مرموزی بهم انداخت و از اتاق خارج
شد
بی تو جه به ن گاهش مانتوم رو بیرون آوردم،پیراهن بل ند و پوشــ یده ای تنم
بود...رژ لب قرمزم رو برداشــتم و جلوی آینه ایســتادم،رژم رو تمدید کردم و
شالم رو به طرز زیبایی روی سرم بستم
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کی دستیم رو برداشتم و به سمت در راه افتادم که در با صدای قیژی باز شد و
قامت پو یان رزم آرا جلوی در نمایان شد
اخم هام رو توی هم کشیدم و با قدم های محکم به سمت در راه افتادم،دستم
رو گرفت...
سرجام ای ستادم و نگاه ع صبی ای بهش انداختم ،سعی کردم د ستم رو از توی
دستش بیرون بکشم ولی موفق نشدم
دستم رو ول کنید لطفانگاهی به سرتاپام انداخت و با لحن پرتمسخری گفت
اینجا مکان عمومی نیســت که برای من شـیر بشـی،اینجا اگه من نخوام هیچاتفاقی نمی افته خانمی...
سعی کردم خودم رو نبازم با جدیت توی چشم هاش زل زدم
اگه من داد و هوار کنم...نذاشت حرفم رو کامل کنم
فکر میکنی صدات از این اتاق بیرون میره؟پایین صدای موزیک بلنده...اینجاته راهروئه،صدات توی این اتاق خفه میشه...
چند قدم عقب رفتم،تازه موقعیتم رو به یاد آورده بودم...حقیقت توی صــورتم
کوبیده شد،توی دلم خدارو صدا میزدم
چی می خوای از من پو یان رزم آرا؟دوباره نگاه ه*ر*ز*ه اش رو بهم دوخت
-خب بذار از اول برات بگم
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بعد از کمی مکث ادامه داد
اولین بار که توی کالس دیدمت از همه ی دخترای کالس بیشــتر به چشــمماو مدی ،تا او مدم به خودم بجنبم و به ســم تت ب یام تو دی گه دانشــ گاه
نیومدی...چند ماه گذشـــت ،یک روز دختر خالم اومد ســراغم و ازم کمک
خواست...می خواست انتقام بگیره
نگاه تیزی بهم انداخت
انتقام زندگی خراب شده اشبا حرص گفتم
من زندگیش رو خراب نکردمبا جدیت گفت
ولی تو عاملش بودی...قدمی به سمتم برداشت،با پررو یی گفتم
اگه حرفات تموم شد میخوام برمبا پوزخند گفت
واقعا فکر کردی اینجام که باهم حرف بزنیم؟واقعا احمقی یا خودت رو بهحماقتزدی
قدم به قدم ازش فاصله گرفتم تا اینکه با دیوار برخورد کردم
فاصله ی بینمون رو طی کرد و یک دستش رو کنار سرم روی دیوار گذاشت
-نمی دونم چی توی تو من رو جذب میکنه

تب عاشقی

353

دستش رو نوازش گر روی صورتم کشید،بدنم منقبض شد و توی خودم جمع
شدم...سرش رو نزدیک آورد
دست و پا زدم و سعی کردم از خودم دورش کنم
داری چیکار میکنی عوضی؟برو گمشوبدنش رو چفت بدنم کرد و مهارم کرد،سرش رو نزدیکتر آورد که سرم رو تکون
دادم
محکم چونم رو توی دســتش گرفت،احســاس میکردم اســتخونش داره خورد
میشه...با خشونت لب هاش رو روی لب هام گذاشت
د ست و پا میزدم و سعی میکردم خودم رو از د ستش خالص کنم که صدای
کوبیده شدن در به دیوار و بعد از اون صدای عصبی رادو ین رو شنیدم
داری چه غلطی میکنی؟بازوی پو یان رو کشید و مشتی حوالش کرد
نفس عمیقی ک شیدم و روی دیوار سر خوردم...بعد از اون م شت های پی در
پی رادو ین بود که روی صورت پو یان فرود می اومد و جیغ و داد های سایه که
سعی می کرد رادو ین رو از پو یان جدا کنه
انقدر بی جون بودم که نفهمیدم چی شد ،وقتی به خودم اومدم که توی ماشین
نشسته بودم و رادو ین با سرعت سرسام آوری رانندگی می کرد...
از ترس به صــندلی چســبیدم نگاهی به چهره ی ســرخ از عصــبانیت رادو ین
انداختم
-یواش تر برو
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نگاه خشمگینی بهم انداخت ،دندون هاش رو روی هم فشارداد و سرعتش رو
بیشتر کرد
درک می کردم که عصــبی بود،درک می کردم که صــح نه ی بدی رو د یده
بود...می دونستم با غیرتش بازی شده ولی من مقصر نبودم
ترجیح دادم بقیه ی راه رو سکوت کنم و اعصابش رو تحریک نکنم
خیلی زودتر از اونچه که باید به خونه رسیدیم
ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و از ماشین پیاده شد،من هم از ماشین پیاده
شدم و دنبالش راه افتادم توی آ سان سور به رگ های بیرون زده ی گردنش خیره
شدم،خیلی ف شار روش بود و خیلی صبور بود که سکوت می کرد ولی من از
این آرامش قبل از طوفان میترسیدم
از آ سان سور خارج شدیم و وارد خونه شدیم،به سمت اتاق کارش رفت،روی
مبل نشــســتم و ســرم رو توی دســت هام گرفتم...نمی دونســتم باید چیکار
کنم،شایدوقت توضیح دادن بود...مسلما اوضاع از این بدتر نمیشد
با صدای قدم های رادو ین که بهم نزدیک می شد سرم رو بلند کردم،پاکتی رو
روی میزی که جلوم بود انداخت...با صدای آرومی گفتم
این چیه؟با حرص از الی دندون های کلید شدش غرید
-شاید این سوالیه که باید من بپرسم
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بی حرف پا کت رو برداشـــتم و بازش کردم با د یدن محتو یاتش قلبم
ری خت،عکس هایی ازمن و پو یان در حالی که باهم حرف می زدیم و از همه
بدتر اون عکسی که دست پو یان روی دستم بود
مبهوت به رادو ین نگاه کردم،پوزخند تلخی روی لبش نشست
خیلی احمق بودم که با دیدن اینا بازم بهت اعتماد کردم مگه نه؟دلم لرزید و قطره اشکی از چشمم فروریخت
دهنم باز و بسته میشد و توانایی گفتن هیچ حرفی رو نداشتم،با درد فریاد زد
یک چیزی بگو لعنتی،اینا چیه مطهره؟د بگو لعنتی...دلم تکه تکه شد برای دل شکسته ی مردم،قطره های اشک یکی پس از دیگری
از چشم هام فرو میریخت،بریده بریده و با درد گفتم
ای..نا ه..م..ش در...وغه...منتظر ن گاهم کرد،بغض راه گلوم رو ب ند آورده بود و احســـاس خفگی می
کردم،با شرمندگی نگاه از نگاهش گرفتم...کالفه چشم هاش رو بست و دستی
توی موهاش کشید
کتش رو بردا شت و به سرعت از خونه خارج شد،با رفتنش صدای هق هقم
توی خونه پیچید
زندگیم رو خراب شده می دون ستم...خودم رو بخاطر سکوت بی جام لعنت
کردم
نمیدونم چند ساعت روی کاناپه مچاله شده بودم و ا شک میریختم فقط وقتی
به خودم اومدم ساعت دو ن صفه شب بود و رادو ین برنگ شته بود...چند دقیقه
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ای نگران توی خونه قدم زدم،گوشیم رو برداشتم و روی زمین نشستم و به مبل
تکیه دادم
صد بار شمارش رو گرفتم و حتی یک بارجوابی ازش نگرفتم،دلشوره امونم رو
بریده بود و نمیدون ستم چیکار کنم ،سرم رو روی پاهام گذا شتم و چ شم هام
روی هم رفت
با ترس چ شم هارو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم ،ساعت ه شت صبح بود و
رادو ین هنوز نیومده بود
نمی دون ستم چیکار کنم یا با کی تماس بگیرم،دلم نمی خوا ست هیچ کس از
ماجرا خبر داسته باشه ...دوباره شروع به قدم زدن عصبی توی خونه کردم،می
خوا ستم برگرده تا همه چیزو بهش بگم،حتی حا ضر بودم التما سش کنم تا من
رو ببخشه
با صــدای تیک در به ســمتش برگشــتم،رادو ین بود...بی توجه به من به ســمت
اتاقمون رفت
دنبالش راه افتادم
کجا بودی؟نگرانی بی امانم از توی صدام پیدا بود،توجهی به حرفم نکرد و راهش رو ادامه
داد...می خواست وارد اتاق بشه که جلوی در ایستادم
باید حرف بزنیمنگاه سردی بهم انداخت و با پوزخند گفت
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تو شــانســت برای حرف زدن رو ســوزوندی...دیگه نمی خوام دروغات روبشنوم
مات چشم های سردش شدم،تا حاال همچین نگاهی ازش ندیده بودم...تنه ی
محکمی بهم زد و وارد اتاق شد
لباسش رو عوض کرد و بعد از چند لحظه از خونه خارج شد...سرجام نشستم
و سرم رو روی دستم هام گذاشتم،گند زده بودم به زندگیم...
*******************

دو روز از اون اتفاق گذشــت،رادو ین همچنان به ســردی و بی توجهیش ادامه
می داد و بهم اجازه ی صــحبت نمی داد...بیشــتر وقتم رو توی اتاقمون می
گذروندم و حتی دان شگاه نمی رفتم ...شب هارو روی کاناپه ی اتاق صبح می
کرد و حتی توی خونه غذا نمی خورد
با یک تصمیم ناگهانی بلند شدم و چمدونم رو از زیر تخت بیرون کشیدم،روی
برگشــتن به خونمون رو نداشــتم ولی چاره ای هم نداشــتم...هردومون به این
دوری احتیاج داشتیم
تمام وســایلی که الزم داشــتم رو برداشــتم،از توی کشــوی پاتختی کاغذ و
خودکاری برداشتم و مشغول نوشتن شدم
"سالم عز یزم...
می خوام برات یک قصه تعری کنم،یک قصه که به زندگی ما گره خورده...
یکی بود هیچکس نبود،اون یک نفر یک دختر کوچولوی تنها بود
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دختر کوچولوی قصــمون هیچ کســی رو نداشـــت که بهش توجه کنه،دختر
کوچولوی ق صمون همی شه چ شم پر ح سرتش به د ستای گره خورده ی بقیه ی
بچه ها تو دست پدر و مادرشون بود...
این دختر کوچولو بزرگ شــد،شــد یک دختر گوشــه گیر و تنها...یک روز یک
دختر خوشکل و شیطون کنارش نشست و انقدر سر به سرش گذاشت تا باهم
دوست شدن
حاال دی گه دختر قصـــه تنها نبود ولی پر عقده بود،حالش از ادم هایی که مثل
پدر و مادرش بودن بهم میخورد...دلش نمی خواست مثل اونا باشه
اولین کاری که کرد این بود که اســمش رو عوض کرد میخواســت یک هو یت
جدید داشته باشه،نمی خواست اون چیزی بشه که اونا می خواستن
بعدچند وقت خیلی ت صادفی با یک پ سر آ شنا شد،پ سری که بهش توجه می
کرد و می گفت که خیلی دوســش داره،دختر قصــه ی ما دل به دل پســره داد و
کوه محکمه
فکر کرد یک تکیه گاه پیدا کرده،فکر کرد تکیه گاهش یک ِ

ز یاد طول نکشــ ید همون تک یه گاه روی ســرش آوار شـــد،م ثل یک دیوار
کاهگلی...رفت و با یکی دیگه ازدواج کرد
دخترمون بازم تنها شد و زخم خورده،این بار با یک دل بند خورده...
زیاد طول نکشید که با یک پسر جدید آشنا شد،پسری که با آدمای دور و برش
فرق داشت...پسری که دلش پاک بود و مهربون بود،پسریکه دوستش داشت
و جنس محبتش فرق میکرد
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از پسرک خوشش اومد و باهم ازدواج کردن،بعد از مدتی انقدر دلبسته ی پ سر
شد انقدر دوستش داشت که حاضر بود براش جون بده ولی روزگار هیچ وقت
بروفق مراد دخترک نبود
اینبار یک سایه افتاد روی زندگیش،سایه ای که می خواست ری شه های زندگی
دختر قصه رو بخشکونه...
زنی که اومده بود انتقام زندگی خراب شــدش رو از بی *گ*ن*ا*ه* ترین آدم
ماجرا بگیره...
سایه نیازی همسرسابق پسری که قبل تو وارد زندگیم شده بود و میخواد تاوان
اشــتباهش رو از من بگیره ...تاوان *خ*ی*ا*ن*ت*ی که در حق اون کرده و
باعث جداییشون شده
رادو ین تورو به عشقمون قسم میدم اگه هنوزم عشقی هست...
که تو یک دیوار کاهگلی نباشی و روی سرم نریزی
التماســـت می کنم من رو باور کن،ازت نمی خوام با چشــم بســته دنبالم
بیای...ولی توقع دارم به حرمت زندگیمون با یک ســوتفاهم همه چیز رو بهم
نریزی و حداقل تحقیق کنی...
اگه من میرم به این معنا نیســت که فرار می کنم...میرم چون جفتمون به زمان
نیاز داریم و به یک دوری موقت...
نامه رو روی تخت گذاشــتم،چمدون و وســایلم رو برداشــتم و با خونه ام وداع
کردم،شاید برای یک مدت کوتاه و شاید برای همیشه...
زنگ خونه رو زدم و منتظر شدم
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مطهره تو یی؟چه عجب!بیاتو مادر...صدای تیک در نشون از بازشدن در می داد،از وقتی که عروسی کرده بودم هفته
ای یک بار به خونه ی پدر و مادرم ســرمیزدم ولی االن دو هفته ای بود که
بهشون سرنزده بودم
در رو هول دادم و وارد خو نه شـــدم ،ما مان جلوی در منتظرم بود ...با د یدن
چمدون توی دستم ضربه ای روی گونش زد و به سمتم اومد
چشم های نگرانش رو بهم دوخت
چی شده مطهره؟این چمدون چیه؟شوهرت کجاست؟نگاه شرمندم رو از زمین کندم و بغض گلوم رو قورت دادم
مامان اینجا هنوزم برای من جاهست؟با محبت دست هاش رو دوطرف صورتم گذاشت
معلومه که جا هستبا هم وارد خونه شدیم،چمدونم رو دم در گذاشتم و به سمت مبل ها رفتم...با
دیدن بچه ی کوچیکی که روی کاناپه خوابیده بود چشم هام گرد شد،
متعجب به سمتش رفتم
صورت سفید کوچولوی خو شکلی دا شت،د ستش رو توی د ستم گرفتم که
تکون کوچیکی خورد
به مامان که سینی به دست از آشپزخونه بیرون اومد نگاه کردم
این بچه ی کیه مامان؟لبخند مصنوعی ای روی لبش نشوند
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عطاس...بهت زده گفتم
چی؟بچه ی فتانه اینجا چیکار میکنه؟روی مبل روبه روم نشست،کمی سکوت کرد و بعد گفت
فتانه رفتهروی مبل کنار بچه نشستم،به صورت معصومش نگاه کردم
کجا رفته؟پس بچه اش چی؟با ناراحتی گفت
بابات برای تولد بچه یک خونه به نامش زده،اونم سند خونه رو برداشته و رفتهبا حرص گفتم
چجوری روش شده بچه ی اون زنیکه رو برداره بیاره اینجا؟حتی الیق اسم پدر نمی دونستمش...مامان با دلسوزی به عطا نگاه کرد
اون بچه چه *گ*ن*ا*ه*ی کرده که با ید پاســوز *گ*ن*ا*ه* دونفر دی گهبشه؟
دو باره به ع طا ن گاه کردم،توی خواب خ ند ید...دلم برای خ نده ی بانمکش
ضع رفت
حق با مامان بود،این بچه *گ*ن*ا*ه*ی نداشت
به تایید حرف مامان سرم رو تکون دادم...لیوان شربتم رو برداشتم و یک نفس
سر کشیدم ،همین چند دقیقه صحبت با مامان باعث شده بود تمام مشکالت
خودم رو یادم بره
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سرم رو بلند کردم و باچهره ی ناراحت مامان مواجه شدم
چیشــده مطهره؟چرا دو ســه ماه گذشــته از عروســیت با یک چمدون بدونشوهرت برگشتی اینجا؟
نگاهم رو ازش دزدیدم
چیزی نیست،یک اختالف کوچیک...با جدیت گفت
یعنی دختری که من بزرگ کردم ب خاطر یک اختالف کوچ یک خو نه یشوهرش رو ترک کرده؟
مثل خودش جدی نگاهش کردم
من خونه ی شــوهرم رو ترک نکردم مامان...من و رادو ین احت یاج داریم یکمدت جدا از هم باشــیم،نپرس چرا چون نمیتونم بگم.اگه این جا جایی برام
نیست بگو تا بدونم
با ناراحتی گفت
من کی گفتم جایی برات نیست؟من فقط می خواستم بدونم...شرمنده از لحن تندم گفتم
حق با شماست ببخشید...من فقط یکم عصبیم.از جام بلند شدم
-میرم تو اتاقم
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دو هفته از روزی که به خونه ی پدریم برگ شتم میگذره،توی این دوهفته به عطا
خیلی وابسته شدم
واقعا بچه ی دوســت داشــتنی ایه،نمی تونم درک کنم مادرش چطوری راض ـی
شده بچه ی چند ماهش رو رها کنه و بره...
روی تاب توی ح یاط نشــســته بودم و منتظر ســـاری نا بودم که قرار بود بهم
ســربزنه،عطا توی بغلم بود و مشــغول بازی باهاش بودم که صــدای تیک در
حیاط رو شنیدم...سرم رو بلند کردم و به سارینا که توی چهارچوب در ایستاده
بود نگاه کردم
بهش لبخند زدم و اشاره کردم بیاد پیشمون،با خنده بهمون نزدیک شد
چقد مامان شدن بهت میاد،چطوری کوچولو؟عطا خندید و دست هاش رو تکون داد
چقدر باهوش مطهره از هفته پیش من رو یادشهبهش لبخند زدم
کال بچه ی خون گرمیه با زود دوست میشهبا شیطنت گفتم
چه خبر از جناب ملکی؟با گونه های سرخ شده گفت
هفته ی دیگه مراسم نامزدیه...با خوشحالی دستش رو گرفتم
-بهت تبریک میگم عز یزم
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با لبخند تشکر کرد...خیلی خوشحال بودم که دوتا دوست عز یزم با فاصله ی
کمی از هم نامزد می کردن،هفته ی پیش هم توی مراسم نامزدی نگین و عرفان
شرکت کرده بودم البته با کلی اصرار و تهدید...
سارینا با تردید نگاهم کرد و با من من گفت
از شوهرت چه خبر؟تمام خوشیم پر کشید و لبخند روی لبم خشک شد،نگاهم رو به زمین دوختم
هیچیبا لحن عادی گفت
دو سه روز پیش رزم آرا رو با سروصورت داغون توی دانشگاه دیدمبا هیجان گفتم
واقعا؟خب؟با لبخند گفت
از نگاه پر کینه ای که به من انداخت میشد حدس زد که کار رادو ینه...نگران گفتم
نکنه بالیی سر رادو ین اومده باشه؟با آرامش گفت
خودت رو نگران نکنبا لحن طنزی ادامه داد
فکر نمیکنم رادو ین از رزم آرا کتک خورده باشه!از لحنش خندم گرفت ،حق با سارینا بود...رزم آرا خیلی الغرتر از رادو ین بود
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با صدای مامان به سمتش برگشتم
بیاین تو چرا توی هوای سرد بیرون نشستین؟سارینا با مامان احوالپر سی کرد و مامان بعد دیدنش کلی به من غر زد که چرا
مهمونت رو توی هوای سرد بیرون نگه داشتی...
حق با مامان بود،گرچه نزدیک عید بود ولی هنوزم هوا یکم ســوز داشــت عطا
رو بغل کردم و همراه سارینا وارد خونه شدیم...
مامان توی آ شپزخونه بود و دا شت چایی میریخت،عطا رو به بغل سارینا دادم
و برای کمک به مامان وارد آشپزخونه شدم
عطا بعد از کمی نق زدن آروم شد وشروع کرد به خندیدن به اداهایی که سارینا
براش در می آورد
تا پام رو توی آشپزخونه گذاشتم بوی عجیبی به مشامم خورد،به قابلمه ی روی
گاز نگاه کردم
مامان برای شام چیزی پختی؟با لبخند گفت
آره مادر قرمه سبزیبا قیافه ی متعجبی گفتم
پس چرا بوش انقدر عجیبه؟با شک گفت
-نه همون بوی همیشگی رو میده...

wWw.Roman4u.iR

366

با نشونه ی ندونستن شونه هام رو باال انداختم،به سمت یخچال که فاصله ی
کمی از گاز داشت رفتم تا ظرف میوه رو بردارم...مامان سر قابلمه رو برداشت
و بوکشید
بوش عجیب نیست!نفس عمیقی کشــ یدم که حس کردم محتو یات معدم به ســمت دهنم هجوم
آوردن...
بدو بدو به سمت سرو یس بهداشتی رفتم و چند بار پشت سرهم عق زدم،مامان
نگران پشــت در ایســتاده بود...حس میکردم هیچ جونی توی پاهام نیســت،از
سرو یس بهداشتی خارج شدم و بی رمق پشت درش نشستم
اولین بار توی زندگیم بود که نمی خواســتم با حقیقت روبرو بشــم،چند روزی
بود که عادت ماهیانم عقب افتاده بود و به بعض ـی از بوها حســاس ـیت نشــون
میدادم ولی نمی خواستم با حقیقت روبرو بشم
مطهره نکنه...سرم رو بلند کردم و به مامان نگاه کردم،عجز توی چشم هام رو که دید سکوت
کرد
سری تکون داد و کمکم کرد از جام بلند بشم
روی مبل نشستم که با نگاه شیطون سارینا مواجه شدم،به عطا نگاه کرد و گفت
عطا میدونی داری دایی میشی؟عطا خنده ی قشنگی کرد و به من نگاه کرد
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با د یدن خ نده ی زی بای روی لبش قربون صـــدقش رفتم و ازب غل ســـاری نا
گرفتمش...
با لبخند به سارینا که با لباس شیری رنگ زیبایی کنارآرش ملکی ای ستاده بود
نگاه کردم،زوج برازنده وزی بایی بودن ...با یادآوری مراســم نامزدی خودم غم
توی دلم نشست
د ستم رو روی شکمم گذا شتم و توی دلم ح سرت بودن رادو ین کنارمون رو
خوردم...فردا اولین روز عید بود و من اولین سال تحو یل بعد ازدواجم رو کنار
همسرم نبودم...
االن که میدونستم بچه ای از وجودش توی بطنمه بی شتر کمبودش رو اح ساس
میکردم و افسرده شده بودم
بعد از اتمام مرا سم از سارینا خداحافظی کردم و به خونه برگ شتم،عطا مریض
بود و مامان برای مراقبت ازش توی خونه مونده بود و همراهم نیومده بود
ماشــین رو پارک کردم و پیاده شــدم تا در رو ببندم که با دیدن منظره ی روبروم
نفسم توی سینه حبس شد...
رادو ین با دســته گل رز ســرخی به ماشـینش تکیه داده بود و با لبخند بهم خیره
شده بود...
چند ثانیه متعجب نگاهش کردم و بعد با حرص در رو بســتم...توقع نداشــتم
سه هفته منتظرش بمونم
به در تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم،صداش رو از پشت در شنیدم
-مطهره؟چرا در رو بستی خانم کوچولو؟
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جوابش رو ندادم،خیلی دلتنگ صـداش بودم"...مامانی میشـنوی؟این صـدای
بابای بی معرفتته"...
وقتی صدایی ازم نشنید ادامه داد
میدونم خیلی منتظرم بودی،ولی نمیدونی چقدر دلتنگت بودم...بعد از کمی مکث گفت
تو قصت رو گفتی این بار من میخوام قصم رو بگم...یکی بود یکی دیگه همبود
یک پســر بود که به عشــق اعتقادی نداشـــت ولی روزگار همه چی رو بهم
ریخت...یک روز چ شمش توی چ شم یک دختر سر به هوا افتاد...از اون روز
به بعد همه ی فکر و ذکرش شــد اون دختر ولی دختره اصــال حواســش بهش
نبود...
تا اینکه یه اتفاق افتاد،دختر بینایی شو از دست داد...پسر قصه بهش گفت حتی
ُ
اگه نابینا باشیمن میخوامت ولی دختر انقدر غد بود که قبولش نکرد...
بعد از کلی دردســر دختر راضـی شــد که باهاش ازدواج کنه،پســر دل تو دلش
نبود...از خوشحالی می خواست پرواز کنه
از اون به بعد زندگی پسر رنگی شد و هرروزش پر از عشق،یک روز یک پاکت
به دستش رسید،پاکتی که باورهاش رو بهم ریخت...
دنیاش خاکســتری شــد ولی باور نکرد،توی خودش ریخت و به روی عشــقش
نیاورد
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ولی نشــد که همه چیز آروم باشــه...تا یک روز توی یک مهمونی لعنتی چیزی
دید که...
حتی اون روزم توی چشم های عشقش معصومیت رو دید ولی شک مثل خوره
افتاد توی جونش...
بعد رفتنت همه عالم رو به هم ریختم...حســاب اون مرتیکه ی عوضـی روهم
رسیدم،سایه وقتی دید دستش رو شده همه چیزرو تعری کرد...
دو هفته ا ست که دارم سعی میکنم با خودم کنار بیام...دوهفته ا ست که دارم
فکر این که عشق اولت نبودم رو کنار میزنم...
میخواســتم با همه چیز کنار بیام،نمی خواســتم بیام دنبالت ولی هرروز بهت
زخم بزنم
االن میدونم مطهره ی من مثل اســمش پاکه،میدونم انقدر دلش بزرگ هســت
که من رو ببخشه...
نفس عمیقی کشید و ادامه داد
تا امروز تو منتظرم بودی و از امروز تا هروقت که بخوای من منتظرت میشــم
ولی تو نامرد نباش و زیاد من رو منتظر نذار...
اشـــک هایی که ناخواســ ته روی گو نه هام جاری شـــده بود رو پاک
کردم...میتونســتم درکش کنم،میدونســتم کنار اومدن با حضــور عرشــیا توی
گذشتم براش خیلی سخت بوده...ولی بازم با این قضیه کنار اومد و برگشت
صدای قدم هاش رو شنیدم که داشت ازم دور میشد،این بار این دوری رو نمی
خواستم...من و بچه ام به حضور مرد زندگیم احتیاج داشتیم
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در رو باز کرد و به قامتش که به ســمت ماش ـینش میرفت نگاه کردم،با ش ـنیدن
صدای تیک در به سمتم برگشت
با دیدن چشم های گور افتاده و هیکل آب رفتش غم عالم به دلم سرازیر شد...
چند قدم بهم نزدیک شدو چند قدم بهش نزدیک شدم
با دلتنگی توی چشم هاش زل زدم و با بیقراری نگاهم کرد...روبروش ای ستادم
و با لحن جدی ایگفتم
ما آدمایی نیستیم که کسی رو منتظر بذاریم...با تعجب گفت
شما؟دستم رو روی شکمم گذاشتم
من و فندق مامان...چند لحظه بهت زده بهم خیره شــد و بعد انگار تازه به خودش اومده باشــه با
هیجان گفت
تو حامله ای؟با لبخند سرم رو تکون دادم،با شوق من رو توی بغلش کشید
من فدای تو و فندقت بشم...من رو از خودش جدا کرد و توی چشم هام زل زد و جلوم زانو زد
خانم مطهره کرامتی آیا حاضــرید یک بار دیگه با من توی مســیر زندگی همقدم بشید؟
با لبخند و هیجان به صورت نمایشی گفتم
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با اجازه اهل محل بـــــلـــه...بلند شد و دست هام رو گرفت
پس پیش به سوی زندگی..."دلم تنگ دستات بود
توی شب های تنهایی
ولی این روزها گذشت و
االن هم باز تو اینجایی"
*پـــــایـــاݧ*
۱۵/۸/۱۳۹۵
بــهــاره عــلیـزاده
تقدیم به تمام کسانی که توی این راه همراهم بودن...
با تشکر از بهاره علیزاده عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

