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 مقدمه :

 

 عسلى ترين عشق دنيا را با طعم شكالتى لبانت حس كردم

 وقتى چشمان خوش رنگ آبنباتى ات خنديد

 شربت شهادت عاشقانه را نوشيدم

 گونه وصالم مفقودالثرى كه نقشى از خود ندارممن جانباز راه شهد و 

 چون در عسلى ترين عشق دنيا درتو و باتو تجلى يافته ام

 اگر عشق بين تو و من گناه باشد، سهم تو از اين گناه هيچ است!

 اما من يك گناهكارم!

 مثل آخرين تكواژ سوم شخص غايب فعل ماضى

 او بود...او رفت!

 ه هايم را قبول نمى كند.آرى اين گناه من است. خدا تب

 نه...غرق نگاه و عشق تو شدن گناه كوچكى نيست!

 لب هاى شيرين و به طعم عسلت

 گيسوان طاليى ات

 چشم هاى عسلى ات

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

3 
 

 تداعى گرپاييزى است زيبا و هميشگى...

 زندگى زيباست و خالقش زيباتر...

 اما اين زيبايى هنگامى معنى ميده كه تو كنارم باشى

 كنى...سر روى شونه هايم بگذارى...بغلم كنى و منو ببوسىتو لمسم 

 !زندگى با وجود تو زيبا ميشه لب عسلى من
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 به نام خدايى كه تنهاست، اما تنها نمى گذارد

 

 1_فصل اول 

 

با خوشحالى درحالى كه مى رقصيدم پله هارا دوتا يكى باال رفتم و مستقيم وارد اتاقم شدم .. 

ميخواست فرياد بزنم .. باالخره تابستون شد .. باالخره فصل موردعالقه دلم شوق و اشتياق از 

ى ماجوانان فرا رسيد...تابستان و تعطيالتش را خيلى دوست داشتم اما از اون بيشتر ويالى 

خانوادگى مان را دوست داشتم كه هرسال عيد ها و تعطيالت تابستان به همراه خاله هام و 

 كل سه ماه را درآن ميمانديم . دايى ام به انجا مى رفتيم و

ره خيلى بهمون خوش ميگذره .. دوباره بزن و برقص كنار دريا ، دوباره خنده و شوخى ، دوبا

 ...دوباره... اذيت و تالفى و لجبازى با پسرخاله ام

راه  روزبا اين فكراى الكى كلى ذوق كردم و با اضطراب زيپ چمدانم را بستم .. قرار بود ام

 ه ويالى پدربزرگم در مازندران كه همان ويالى خانوادگى ما بود بريم .بيفتيم و ب

نگاه كلى اى به اتاقم انداختم و چشمامو ريز كردم و توى ذهنم چيزى را ردو بدل كردم و 

هنگامى كه مطمئن شدم همه چيزاى مورد نيازم را برداشتم و چيزى را ازقلم ننداختم دوباره 

 ينم از اتاقم خارج شدم ...با خنده به همراه چمدان سنگ
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همين كه دراتاق را باز كردم نيما سراسيمه وارد اتاق شد .. متعجب نگاهش كردم ...اين پسر 

داشت روزبه روز بى تربيت تر مى شد .. خب چى مى شد اول يه اجازه بگيرى و بعد مثل بز 

 سرتو بندازى پايين و بياى تو؟!

 فحش هام بودم! خودمم از توصيفم خنده ام گرفت .. عاشق

هنوز با اين سنت ياد نگرفتى قبل وارد شدن تو يه مكانى بايد اول دربزنى و بعدشم اجازه _

 بگيرى؟!..

 كارمهم باهات دارم بهار بيخيال _نيما_

 نفسمو با صدا بيرون دادم با لحن خشكى گفتم :

 اووووف .. بگو ؟!_

 يه دخترى رو ديدم .. ببينيش به انتخابم مى گى ايوال بهار _نيما_

 يكى از ابروهامو انداختم باال...برو بيرون

 اى بابا من كه هنوز درباره اش واسه ات نگفتم _نيما_

 نيماجان بيرون..._

 نميخواى درباره ى زن برادر آيندت بشنوى؟... _نيما_

 تاشون شنيدم بسه99تاحاال درباره ى _

 تا100ذار اينم بگم كه بشه خوب ب _نيما_

 نيما بيرون_

 هى بزن تو ذوقم .. دختره ى چشم گوساله اى..._نيما_
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و چشماى درشت  بلوندبيشعور ، اين بشر عجب آدمى بودا ..من دخترى بودم كه موهاى 

سفيدى داشتم واسه همينم اين بردار شوخ من نيما كه  ولباى قلوه اى و پوست نسبتاً عسلى

 زلزله ! يا بهم ميگه لب شترى يا چشم گوساله اى!مابهش مى گيم 

 هنوزم نتونستم بهش بفهمونم اين طرز حرف زدنش مناسب نيست!

 ..ى كنار تختم و گلدانم را برداشتم و سروتهش كردمبا آرامش خم شدم روى عسل

. تا بسه تو آروم باش عزيزدلم ...چرا انقدر خودتو ناراحت مى كنى ..99نه..نه...همون _نيما_

 آروم باش .. آروم ..

كه دستاشو به نشانه ى تسليم باالبرده بود به طرف در اتاقم رفت ... در را بازكرد و  درحالى

 توى چهارچوب در ايستاد

 اسمش هم نميخواى بدونى؟ _نيما_

 گلدونم را كمى باالتر مى برم

 باشه...باشه... _نيما_

 آوردتو...از اتاق خارج شد و دروكمى بست و دوباره سرشو 

 فقط يه چيزى چشماش عين خودت گوساله اى_نيما_

 ديگه گلدونو پرت كردم طرفش كه سريع سرشو مى قاپه..

گلدون با شدت به ديوار پشت سرنيما برخورد ميكنه و به چندين تيكه تبديل ميشه و هرتيكه 

 اش گوشه اى ميوفته

 مامانم با فرياد :

 چقدر سر به سر اين دختر ميذارىنيما باالخره نيشتو زدى .. _مامان_
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 نيما باخنده سرشو مى ياره تو ...

 تا زن گرفتم تو هنوزم نشونه گيريت كوره...100هنوز نشونه گيريت خوب نشده من _نيما_

 يز را برداشتم...ى ماين دفعه ليوان رو

 نه به جانت ديگه اين دفعه رو نيستم _نيما_

 را بست و رفت .. و قبل از اينكه من ليوان را پرت كنم در

صداى خنده شو از پشت در مى شنيدم ... ليوان را محكم مى كوبم به در .. كه از ترس صداى 

 جيغش درمى ياد...

 و كله ى ديالقش را از الى در مياره تو ... يكدفعه در را باز ميكندكمى مكث ميكنه و 

با گفت تا يه ربع ديگه راه اگه اين دفعه با هفت تير به طرفم شليك نميكنى بگم كه با _نيما_

 مى يفتيم

 و دوباره خنديد و درو بست ...

 باعصبانيت نفسمو بيرون دادم و از البه الى دندان هاى بهم ساييده ام غريدم :

 !ـــــــــــــــــــماني_

 و دوباره صداى خنده اش رفت رو عصابم!

ت داخلش را چك كردم تا ازجايم بلند شدم و به طرف چمدونم رفتم و يك بار ديگر محتويا

 خيالم راحت بشه ..

 چند دقيقه گذشته بود كه صداى زنگ موبايلم بلندشد :

لشتم كشيدم بيرون ... صفحه ى باقدم هاى بلند به سمت تختم رفتم و موبايلم را از زير با

 مدام خاموش و روشن مى شد  گوشى
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 اسم نيما روى صفحه بود

 چى ميگى؟!_

يادنگرفتى وقتى تلفن را جواب ميدى اول بايد سالم كنى و حال  هنوز با اين سنت _نيما_

 طرف را بپرسى و بعد مثل هيوال باهاش برخوردكنى؟!

 خودمم خنده ام گرفت 

 نيما تو يه وقت از زبون كم نيارى_

 ؟!زمستونشما نگران نباش ) و سپس با لحن جدى( كجايى تو  _نيما_

 چيكار دارى؟! تو اتاقم نه و بهار ،زمستون  _

 تو اجاق چيكار ميكنى؟! _نيما_

نيما اجاق نه اتاق ... تو زنگ زدى اين مسخره بازى هارو بكنى .. كلى كار دارم ديوونه انقدر _

 مزاحم نشو

 امدم تلفن را قطع كنم كه صداش بلندشد :

باش ، صبركن قطع نكن ... زنگ زدم بگم مگه نگفتم يه ربع ديگه آماده  بهارصبركن _نيما_

 يم!ايستادميخوايم راه بيفتيم .. ما االن چند دقيقه اى ميشه منتظر خانوم خانوما دم در

 متعجب به ساعت مچى ام خيره شدم و همزمان گفتم:

 وايى ... باشه ، باشه اآلن ميام_

تلفنمو قطع كردم و بدو بدو زيپ چمدونم را بستم و لباسامو پوشيدم و درعرض يك دقيقه 

 تادمدم در حاضر ايس

 بابا به طرفم امد و سرشو به نشانه ى تاسف اينور و اونور تكون داد :
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 بهارخيلى ديرمون شد  _بابا_

 ببخشيد بابايى واقعا معذرت ميخوام_

بابا چمدونم را گرفت و عقب ماشين گذاشت .. سوار شدم .. مامان جلو نشسته بود و باباهم 

 روى صندلى راننده و منو اون نيما عقب بوديم 

 به طرفش برگشتم

 و صداى پيام هايش همش تو فضاى ماشين پيام ميداد دتن دسرش تو آيفنش بود و تن

 پيچيده بود .. نميكنه صداشو كم كنه .. غلط نكنم همون صدمى باشه!

 خودمم ازفكرم خنده ام گرفت و رومو از نيما برگرداندم.

مى شدش كه ديگه به ويالى خانوادگى مون نرفته  سه سالبه جاده خيره شدم .. نزديك 

رخاله ام بهم ابراز عالقه كرد و بهم گفتش كه سبودم .. درست از همان روزى كه احسان پ

دوستم داره ...از اون موقعه ديگه نه تو مهمانى هايى كه بود مى رفتم و نه توجمع هاى 

 هم نميدادم را انوادگى حتى جواب تلفن هاى پياپيشخ

و مادرم خيلى سعى كردن بدونن چرا من تو مهمانى ها و مجالسى كه خاله ام هست پدر 

 چون درواقع منم به احسان ن چيه ، اما نميتونستم بهشون بگم ..نميرم و مشكلم با احسا

 ... عشق بين من و احسان دوطرفه بود!... خيلى بى عالقه و بى توجه نبودم

يگر تقريبا هم من اونو و هم اون منو فراموش كرده البته پس از اون همه سال دورى ازهمه د

گذشته تو تولد مادر بزرگم كه دعوت داشتيم باهاش روبه رو شدم ... چهره ماه بود.. تا اينكه 

اش بسيار بسيار عوض شده بود و از يه پسر لوس و فيس و افاده اى تبديل شده بود به يه 

كم دوباره  اون موقعه به بعد ديگه كم پسرجذاب كه آرزوى هردخترى ميتونست باشه .. از
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شوخى هامونو آغاز كرديم و اتفاقات گذشته رو به كل فراموش كرديم .. چندبارى باهم 

رستوران هم قرار گذاشتيم تا اينكه درآخرين مالقاتمون ازم خواست كه امسال تابستان من 

.منم وقتى ديدم هيچ ..ويالى بابابزرگ مادرى ام بود بيامهم به ويالى خانوادگى مان كه 

دليلى براى پنهان شدن و دورى نيست با كمال ميل اين درخواست را پذيرفتم .. چندسالى 

مى شدش كه خبرى از ويال نداشتم .. خيلى دوست داشتم ببينم چه شكلى شده .. حتما 

 خيلى چيزا توش عوض شده باشه ...

با بروبچ تو حياط ويال جمع مى تمام خاطرات بچگى ما توى اون ويال سپرى شده بود.. شبا 

شديم و آتيش روشن مى كرديم .. برادر بزرگ احساس )ايمان( كالس موسيقى مى رفت و 

 برامون آهنگ مى خوند و ماهم مسخره بازى مى كرديم و مى رقصيديم !

صبح ها مى رفتيم دريا شنا و عصرهاهم همه مى رفتيم كوه نوردى .. يادش بخير چه 

 روزهايى بود

ريدن ادآورى اين روزها افسوس خوردم و خود ناخود قطرات اشك از چشمانم شروع به بابا ي

چشمانم گذاشتم تا كسى متوجه ى گريه ام نشود...دلم  كرد .. عينك آفتابى ام را روى

 ميخواست به گذشته برگردم و اون روزهارو يك بارديگر تجربه كنم...

وديم و هنوزهم درجاده ى خسته كننده و چند ساعتى مى شدش كه از تهران راه افتاده ب

 عصاب خورد كن كه انگارهم تمومى نداشت داشتيم حركت مى كرديم.

بابا با دايى و شوهرخاله هام كه يكيشون همان پدراحسان است امام زاده هاشم )يكى از 

امامزاده هاى معروف درجاده ى هراز( قرار گذاشته بودن تا آنجا صبحانه رو بخوريم و سپس 

 به مسيرمان ادامه دهيم.
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ايق كند و كشدار مى گذشتند مثل اينكه اين جاده ى لعنتى قصد نداشت به پايان برسه ... دق

 آه از نهادم بلندشد..

هندزفرى ام را برداشتم و به كه با مانتو و كفشم ست بود از توى كيف دستى كوچك آبى ام 

مان نشوم و زمان زجه گذر م وصلش كردم و مشغول گوش كردن آهنگ شدم تا متوگوشي

 برايم آسون تر بگذرد.

 راستم به كف ماشين با ريتم ضرب مى زدم لبخونى مى كردم و باپاي خوانندهبا  همراه

 چه تصادفى، تورو ميبينم

 اتفاقا همين روزا يكم غمگينم

 پير شدى مثل من ، يا چشماى من پيره

 راستى ميدونى خونه ازت دلگيره 

 ت بهم ميدادىتو كه عمرى درس معرف

 تو روزاى جدايى ياد من افتادى؟

 باغچه ى پراز گل حياطمون رو يادته

 جمله ى هميشه عاشقم بمون رو يادته ، يادته

*** 

 يادمه اين آخرا چشماى تو تر مى شد

 غنچه هاى باغچه روز به روز ، كمتر مى شد

 شب به شب كارتو گريه بود و شب بيدارى

 شمات دارىمن حس مى كردم يه حرفى توى چ
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 من ميدونم گالى باغچه مون چى مى شد

 ميدونم چشماى تو قسمت كى مى شد 

 گفتنش سخته ولى به من خيانت كردى

 با گالى باغچه مون به دستاش عادت كردى

 من ميدونم...

 عمر من پاى عشقت حدر شد

 دلم پى عشقت دربه در شد

 حيف اشكى كه واسه تو چكيد

 بريد..حيف دلى كه از همه جز تو 

 از من اصال چيزى نموند

 اى واى از دست چشمات

 گم شدم تو بن بست چشمانت

 خسته ام حالم خرابه

 عشق تو عين عذابه

... 

 من ميدونم گالى باغچه مون چى مى شد

 ميدونم چشماى تو قسمت كى مى شد 

 گفتنش سخته ولى به من خيانت كردى

 با گالى باغچه مون به دستاش عادت كردى
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 ...من ميدونم

 من ميدونم .. گالى باغچه مون چى مى شد .. گفتنش سخته ولى ...

*** 

با تمام شدن آهنگ هندزفرى ام را از گوشام كشيدم و بيرون پشت سرش شالم را روى سرم 

 صاف كردم ...

ماشيناى توى جاده و درختا و كوه ها مشغول كردم تا اينكه را با تماشا كردن  كمى خودم

 شدن..كم سنگين  پلكام كم

 گردنم را كج كردم و سرم را روى درگذاشتم و خوابم برد...

*** 

 با صداى آژير مانند نيما باالى سرم چشم باز كردم ...

 چقدر ميخوابى تو.. بهارپاشو ديگه  _نيما_

آه كشيدمو بلندشدم و همانجايى كه نشسته بودم به كمرم كش و قوصى دادم ...باعصبانيت به 

 سمت نيما برمى گردم

 بروگمشو بذار بخوابم_

.. هنوزهم  وبازهم خواب برچشمانم نفوذ كردو به دنبال حرفم سرم را دوباره روى درگذاشتم 

ماشين بودم...بيا برو بيرون ديگه گاگول عجب سيرشه اين بشر...بى  ىمتوجه ى حضور نيما تو

 حركت و بى سروصدا همانجا نشسته بود و به من نگاه مى كرد...

بسته ام ميتونستم سنگينى نگاهش را روى خودم احساس كنم .. كمى مكث  حتى با چشمان

 كرد و باالخره از ماشين پياده شد ..
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 خنديدم

 نميشه ... بهارهيچكس حريف 

هنوزحرفم تموم نشده بود كه يهو درماشين درست همانطرفش كه من رويش سرم را گذاشتم 

 شدم.. بود باز شد و همراه با در من هم به سمت بيرون پرت

 ط راه دوهمزمان با پرت شدنم جيغ بلندى كشيدم و نتونستم خودمو نگهدارم كه ناگهان وس

... از شدت ترس و اتفاقى كه درحال روى  و مانع افتادنم شد دست قوى من را نگهداشت

دادن بود چشمانم را بسته بودم ، با مكث الى يكى از چشمانم را بازكردم و با دين انچه كه 

 م بود چون صاعقه زده ها از جايم پريدم و با عصبانيت به نيما خيره شدم...روبه روي

احمق بيشعور! اگه ميفتادم ميخواستى چيكاركنى .. توكى ميخواى بزرگشى اخه بچه .. _

تا شكست عشقى ميخورى .. يكم سعى كن 100تا  100همين منگل بازى هارو ميكنى كه 

 آدم باشى يابو!

نبودم و فقط دهانم را باز كرده بود و چشمامو بسته بودم و هرچه به ذهنم اصال متوجه حرفام 

 مى رسيد را بار اين بردار بدبختم نيما مى كردم ...

 نيما جفت پا پريد ميون حرفام ..

تند نرو ، پياده شو باهم بريم ...تا تو باشى وقتى صدات كردم مثل بچه ى آدم پاشى و  _نيما_

كه عوض داره گله نداره عزيزم..االنم اگه بازم نميخواى آسيب ببينى  انقدر ناز نكنى .. هرچى

 خودت بلندشو و بيا پايين ..

 تازه متوجه اطرافم شدم و بلند با چشمانى از تعجب گشاد شده فرياد زدم:

 رسيديم؟!..._
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يم با اجازه ى سركارخانوم .. امام زاده شلوغ بود گفتيم بيايم لب دريا صبحانه رو بخور _نيما_

 .....البته اگه شما پياده بشين از ماشين

و مالشش دادم .. امدم از ماشين  شقيقه هام گذاشتمآه بلندى كشيدمو دستمو روى سرم 

 پياده بشم كه درد بدى را درپايم احساس كردم .. مثل اينكه خواب رفته...

 آخخخخخ_

 نيما هراسان پرسيد :

 توخوبى ؟!_

 آره .. اگه برى كنار_

مسيرم را سد كرده بود با دست پسش زدم تا راه برايم بازشد و سپس خودمم از  نيمارا كه

 ماشين پياده شدم ...

لنگان .. لنگان و لى لى كنان درحالى كه هنوزهم پايم درد مى كرد مسير را پيش رفتم و به 

 ش نشسته بود رفتم ...يسمت حصيرى كه آن ها كنار دريا انداخته و خودشون هم رو

و احوال پرسي..منم درحالى كه سعى  مدن من لبخند زدن و شروع كردن به سالهمه با دي

داشتم درد پايم را درميان لبخند روى لبم پنهان كنم بهشون سالم كردم .. نشستم و با 

چشمانم تك تك آدم هارو برانداز كردم .. اول ازهمه ريحانه دختردايى بزرگم وبعدشم نيلوفر 

را ديدم "خاله مريم"دن و مى شدن دخترخاله ى خاله دومى من و نسترن كه باهم دوقولو بو

.. سپس ايمان و و دراخرهم چشمم به همان كسى كه دنبالش مى گشتم يعنى احساس ثابت 

 شد ..

 خيره خيره نگاهش كردم ...
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هر روز جذاب تر از روزقبل مى شد .. بوى ادكلن تلخى كه روى خودش خالى كرده بود تا اين 

 م به مشامم مى رسيد !فاصله ى دوره

بم احسان كه متوجه نگاه من روى خودش شده بود .. سرش را به  نشانه ى سالم درجان

 برايم زد... ىشيطون دالكرد و همراهش لبخند و چشمك

 ازخجالت سرخ شدم و لپام گل انداخت ...

 رويم را ازش برگرداندم تا بيشتر از اين تحت تاثير نگاهش قرار نگيرم. ضايع و فقط بالبخندى 

 بعد از خوردن صبحانه صداى خاله سارا مامان احسان و ايمان بلندشد :

ير راه نيست اما چطور رطوبت هوا تغي ساعت بيشتر 4واقعا از اينجا تا تهران  _خاله سارا_

 اصال پيدا نميشه!... كرده است .. اين هواى به اين تميزى تو تهران

 صداى مامانم بلند شد :

شماله و هواش ديگه ساراجون..اگه قرار بود هواش مثل تهران باشه كه اين همه به _مامان_

 خودمون زحمت نميداديم تا بيايم اينجا و همان تهران مى مانديم.

يم و بريم آره راست ميگى .. به نظر من حيفه اين هواى به اين خوبى را ول كن_خاله سارا_

خونه ، خدا ميدونه چقدر اآلن اونجا گرمه ..اونم تو اين فصل سال و اين ساعت روز...من ميگم 

 يه چند ساعتى لب دريا بمونيم تاهوا يكم خنكتر بشه ، اونوقت بريم ويال...

..نگران نآخه همينطورى كه نميشه ساراجون مامان و بابا از ديروز تاحاال منتظرما _مامان_

ماده اش كردن دن و تميزش كردن و دركل براى ما آكولر روشن كر نباش اونا حتماًويالهم 

...! 
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حاال با يكى دو ساعت كه چيزى عوض نميشه ..يكم ديگه بشينيم بعدش راه _خاله سارا_

 ميفتيم و ميريم...

مرغش يك پا داره  فهميدمامان كه ديگه ديد نميتونه در برابر خاله سارا مقاومت كنه و چون 

 باالخره به او جواب مثبت داد ...

 صداى هورا و خنده تمام جمعيت بلند شد ...

 باصداى شخصى پشت سرم متعجب به سمتش برگشتم ..

خوب خانوم كوچولو يه هفته اى هست كه ازت خبرى نداريم ..مثل اينكه سرت _احسان_

 خيلى خيلى شلوغه !

 خنديدم و به تمسخر گفتم :

 ها بى كار نيستم ..براى ديدن من بايد وقت قبلى بگيريد !پس چى من كه مثل بعضى _

 احسان خنديد

اِ...پس حاال به ما افتخار ميديد بدون وقت قبلى ميان مريض يه چند دقيقه اى اون _احسان_

همچين ميگى وقت با ارزش و گران بهاى خود را در اختيار بنده ى بيكار و عالف بگذاريد؟!...

 فكر ميكنه اونى كه دكتره تويى نه منبى كارنيستم هركى ندونه 

اآلن ديگه هركى رو ببينى اوالال سعى كردم جلوى خنده ام را بگيرم و به تمسخر گفتم : 

 يادكتره يا مهندس ، وقتى تخصص گرفتى بعدبيا اينجا پزبده!

 احساس نيشخندى زد روى پاهايش ايستاد و اينبار گفت :

انشاال امسال تو امتحانم قبول ميشم و همه آقاى دكتر احسان فرصادى متخصص  _احساس_

 قلب و عروق صدام مى كنن 
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ببينيمو تعريف كنيم آقا احسان..با اين وضع درس خوندى كه شما دارى بعيد مى دونم _

 قبولشى!

اگه مزاحم وقت با حاالهم تا اينجاش كه قبول شدم از اين جا به بعدم ميشم.._احسان_

و  رزشتون نيستم بيايد يه چند دقيقه اى باهم قدم بزنيم تا بنده ى بيكار از اين همه خارا

 خارج بشم! ىخفت

 باخنده به سمت بابا برگشتم كه باباگفت :

 بريد دخترم ...اما زود برگرديد.._بابا_

 ... سرمو به نشانه ى عالمت تاييد تكان دادم و دنبال احسان مسير دريارا قدم زنان طى كرديم

در راه كوچكترين حرفى بينمون رد و بدل نشد و فقط سكوت و صداى موج هاى دريا كه به 

صخره هاى جلوى آب با شدت برخورد مى كردن به گوشمان مى رسيد..باالخره احسان اين 

 سكوت كركننده را شكست :

 چيزى مى خورى ؟_احسان_

 لواشك_

 حالت بدميشه!لواشك اون هم قبل ازناهار؟_احسان_

بعدشم الكى دكتر بازى واسه من درنيار، توكه اگه نمى خواى بخرى چرا بهونه مى يارى ؟_

 دكترنيستى!و ريز ريز خنديدم

 من نمى دونم از دست توچيكاركنم ؟_احسان_

پر ماركتى كه لب دريا اونور باال انداختم . احسان به طرف سو لبخند ى زدم و شانه هايم را

 ايقى برگشت و گفت :خيابون بود رفت و بعد از دق
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 بفرما خانوم ، اين هم لواشك ، چيپس.پفك.بيسكويت.سان ديس. تخمه و نوشابه_

 مى كردى مى آوردى خب يه بار سوپر ماركت را جمع_

 دوست ندارى؟_احسان_

 عاشق همه ايناييم كه گفتى_

من فكر مى كردم كه تو گفتى از عشق متنفرى و هيچوقت تو زندگيت عاشق كسى _احسان_

 شدى و نخواهى شد ...پس نگو خانوم خانوما عاشق تنقالت هستند!ن

از اين حرفش حسابى تعجب كردم و با چشمانى از تعجب گشاد شده خيره خيره بهش نگاه 

كردم ...چطور يادش بود ... فكر مى كردم تاحاال حتما اين حرفارو يادش رفته .. اخرين بارى 

كه احسان بهم گفت عاشقمه من درجوابش گفتم كه از عشق متنفرم و نميخوام نه عاشق 

م باشه ...احسان كه به كل نابود شده بود ديگر ازآن پس بهم كسى بشم ونه كسى عاشق

نزديك نشد و همش ازم فاصله مى گرفت .. هم من سعى داشتم ازش دورباشم هم اون ..تا 

غاز شد...فكر مى كردم پس از اين همه سال هفته ى پيش دوباره رابطه مون آچهاراينكه 

 حتما فراموشش كرده!

 با صداى احسان به خودم امدم

 رفتى توفكر...لواشكت رو بخوربهار؟!..حالت خوبه _احسان _

سعى كردم بحث را عوض كنم .. با يادآورى لواشك لبخند زدم و حمله كردم سمت پالستيك 

تودست احسان و لواشكمو از توش برداشتم و بايه اشاره پالستيك هاى روشو كندم و همه رو 

 چاپوندم تو دهنم !

 ى متعجب كرد:صداى خنده احسان منو حساب
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 يواش تر بابا خفه ميشى!_احسان_

 نترس حاال .. حاال ها بيخ ريشتونم !_

 : احسان به تمسخرگفت

، ولى خوبه اينطورى ما  اونكه صد در صد تو تا حلواى همه ى مارو نخورى بيخيال نميشى_

 يه سوژه واسه خنده داريم!

 نه مى فهمى چى مى گم!تو هر وقت كه بخوايى سوژه واسه خنده دارى، برو جلوآيي_

.. با اون دستم كه احسان خواست چيزى بگويد اما صداى موبايلم مانعش شدبلند خنديدم،

تميزبود موبايلم را ازتوى جيبم درآوردم و با ديدن شماره بابا روى گوشى ام سريع تلفن را 

 جواب دادم :

 جانم بابايى...اِه..داريم ميريم...باشه االن ميايم ... ما؟_

 اينجاى حرفم كه رسيد احسان گفت :به 

 بهش بگو كه ما؟_احسان_

تا امد حرفش را بزنه بابام شروع كرد و صبحت كردن ، براى همين دستم را جلوى صورت 

 ..دوباره چند دقيقه اى گذشت كه احسان باز گفت :احسان نگهداشتم كه يعنى صبركن

 بهشون بگو كه ما؟_احسان_

به سختى ميتونستم متوجه ى حرفاى بابابشم براى همين چون سروصداى دريا زياد بود 

 دوباره دستم را به نشانه ى سكوت سمت احسان گرفتم كه حرف نزنه تا بهتر صدابشنوم.

 چند ثانيه گذشت كه احسان گفت:

 ما؟..._احسان_
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دوباره هم دستم را جلوى صورت احسان گرفتم و پشتم را به او كردم و مشغول صبحت با 

 !بابام شدم 

بابا من نميدونم االن كجاهستيم اما خيلى از شما دور نشديم!چند دقيقه وايسيد االن برمى _

 گرديم

 ، ما؟ بهار_احسان_

 اين بار باعصبانيت دستم را جلوى صورتش گرفتم وهمزمان باهاش گفتم : هيس!

 احسان كه همچنان كف دستم جلوى صورتش بود يه دفعه گفت :

اين كف دست! به به به اين فال!به به به اين خط عمر! هزاراهلل اكبر  به به! به به ، به_احسان_

 به اين خط شانس! جونم واسه ات بگه كه يه پول قلنبه همين روزا دستت ميرسه اين هوا!

با دستش روهوا يه چيزى به اندازه يك هندونه بزرگ را نشون داد! درميان صحبت با بابا بودم 

 ده از خنده گفتم:كه خنده ام گرفت و بريده بري

 باشه بابا جونم پس ما داريم ميايم همونجا كه گفتيد .._

وتلفنو قطع كردم...منكه ديگه نميتونستم خودمو نگهدارم زدم زيرخنده و همانطوركه 

 ميخنديدم گفتم :

 يعنى چى ديوونه؟!.._

.. هى ميخوام خانومى بنده اينجا مثل گاو به ما ما افتادم...شما نميذارى حرفمو بزنم _احسان_

 چندمترى باهاشون فاصله داريم و زودى برمى گرديم ...بگم بهشون بگو ما االن درست 

 خنديدم 

 احتياجى به كمك شمانبود .. گفتن كه بريم سرخيابون ميان اونجا سوارمون ميكنن..._
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يم احسان شانه هاشو باال انداخت و دنبال من .. شونه به شونه ى يكديگر به سمت خيابون رفت

 و پس از كمى معطلى باالخره سوارماشين شديم و به سمت ويالى پدر بزرگم به راه افتاديم

*** 

 از ماشين پياده شدم ...

همه درحالى كه نگاهم به ويالى چوبى و زيباى پدربزرگ بود مسير سنگى را طى مى كردم...

ويال از دختاى زيبايى تشكيل شده بود كه ارتفاعشون از  چيز عوض شده بود .. دورتا دور

اندازه ى خود ويالهم بيشتر بود ... همه جارو سكوت فرا گرفته بود و تنها صداى جير جير .. 

جيرجيرك ها كه درالبه الى چمن هاى زيبا و بزرگى كه از باغچه و الى درختان بيرون زنده 

حشرات روى آسفالت داغ ويال صدا از خودش خيزيدن  و گاهى همبود به گوش ميرسيد...

 توليد مى كرد.

زمين پدربزرگ به ده هزار مترمى رسيد و فقط از اين زمين هزارمترش را ساخته بو و نه هزار 

 متر را به عنوان باغ درست كرد بود .. باغى زيبا كه بيشتر به جنگل شباهت داشت!

كردم و كلى ذوق مى كردم سه چهار سال مى رفتم و به اطرافم نگاه مى راه بدو .. بدو.. 

د خونه ده بود...همه باهم وارميگذره از آخرين بارى كه امده بودم ...دلم واسه ى اينجا تنگ ش

 شديم ..

اهم به بهترين شكل ممكن از م رفتم و بهشون سالم كردم و اونتو آغوش پدربزرگ و مادربزرگ

 مهمان هايى چون ما پذيرايى كردن ...

 خونه نگاه انداختم ..خيلى عوض نشده بود و مانند قبل زيبا و سنتى بود ..به اطراف 
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ويالى پدربزرگم از پذيرايى بزرگ و زيبايى تشكيل مى شد و سپس آخر پذيرايى پله به 

سمت باال ميخوره و در طبقه باالش يه نشيمن و كلى اتاق به همراه يه سرويس دستشويى و 

 يس بهداشتى ديگرهم پايين بود...حمام بود ... آشپزخونه و يه سرو

انتخاب كرده بود .. به  از قبل براى هر خانواده يك اتاق بود و هركسى هم اتاق خودش را

 همين دليل ما به اين ويال مى گفتيم ويالى خانوادگى!

منو نيلوفر و نسترن و ريحانه تويه اتاق بوديم و نيما و احسان و ايمان هم تويه اتاق ديگه كه 

 اق مابود بودن...بغل ات

 و بقيه هم هركدام يك اتاق براى خودشان داشتند ...

بعد از اينكه وسايلمان را از ماشين پياد كرديم و داخل اتاق گذاشتيم لباسامونو عوض كرديم 

ش بو ميز را پركرده بود و به سرميز بزرگى رفتيم كه مامان بزرگم از غذاهاى خوشمزه و خو

 كيلومترى هم بوى اين همه غذاى خوشبو به مشام آدم مى رسيد. ..از چند

 ..را شروع كرديمسرميز نشستيم و دوباره مسخره بازى و شوخى 

 بچه ها غذاتونو بخوريد بريم بعداز ظهر تو باغ بشينيم .._

 صداى اعتراض همه بلندشد و همه مخالفت كردن ...

 بم ....من خسته ام ميخوام بخوابهاربيخيال _ريحانه_

 بايد برم درس بخونم يه امتحان مهم درپيش دارم! منم شرمنده ام خانومى_احسان_

بعدشم تو انقدر اى بابا چقدر شما بيمزه ايد .. خوب شما بخوابيد من حوصله ام سرميره !_

 الكى وقتت را واسه درس خوندن تلف نكن،قبول نميشى
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زرگ چندتا كتاب بردار بخون هم مغزت از اتاق پدرب برو ببين قبول ميشم يانه،توهم_احسان_

بازبشه هم حوصله ات سرنره!..من قبال چندتاشونو خوندم اگه ميخواى خوباشونو بهت معرفى 

 كنم ..

اووووم...ميدونى احسان ، اگه تو اون كتابارو خوندى و اينطورى شدى ... پس همون بهترمن _

 نخونم!

شده به من نگاه مى كرد از تعجب گشاد احسان كه باچشمان  صداى خنده ى همه بلند شد ..

پوزخند مسخره اى زد و سرشو تكان داد و آروم به طورى كه كسى به غيراز خودم نشنوه 

 گفت :

 اسب!_احسان_

 االغ!_

ديگر نتوانست خودشو كنترل كنه و بلند و مستانه شروع كر به خنديدن ... هيچكس از پس 

 من برنمياد ...

كم صداى خنده  قاه ميخنديد نگاه كردن و باخنده ى اون كم همه متعجب به احسان كه قاه

شروع به خوردن غذا هاى  ساكت شديم و پس از كمى با اختار پدربزرگى بقيه ام بلند شد و 

 خوشمزه مامان بزرگ كرديم.

*** 

بعد از خوردن غذا ميزرا به كمك دخترا و خاله و زن دايى ام  جمع كرديم و مامانم هم ظرفا 

 رو شست.
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با دخترا به اتاقمون رفتيم و كمى بعد با اصرار و التماس من قبول كردن بيخيال خواب بشن 

 و بيان بريم تو باغ ...

 نسترن رفت و ايمان و احسان  و نيمارم صدا زد تابيان ..

وارد باغ شديم و بر روى تخت چوبى بزرگ پدربزرگ نشستيم ..فضاى زيبايى بود ..دورتا 

ز كنار تخت جوب آبى كه به صورت طبيعى از قبل مسيرش طورى بود دورمون درخت بود و ا

 كه بايد از زمين ما عبور مى كرد و به زمين هاى كشاورزى مى ريخت بود

باالى سرمون با شاخه ها و برگاى درختا سايه بونى درست شده بود كه كمك مى كرد آفتاب 

 بهمون نخوره ...

 همه نشستيم ...

 درآورد و شروع به زدن آهنگ كرد و همراهش خوند : ازجلدمشكى اشرش را ايمان گيتا

 تو كه تو خاطر منى .. گذشته مو دوست دارم

 هر روز درگيرم ولى ..عاشق اين تكرارم

 بارون كه ميزنه هنوز ..تو كوچه ها راه ميرم

 حس مى كنم نزديكمى .. واسه تو چتر مى گيرم

 هنوزهمون ديونه م و فرقى نكردى حالم

 مى كنم مال منى ببين چه خوش خيالمحس 

 هنوزهمون ديونه ام و فرقى نكرده حالم

 حس مى كنم مال منى ببين چه خوش خيالم!

*** 
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 تمام لحظه هامو با خيالت عاشقى كردم

 كنار تو تواين خونه با عكسات زندگى كردم

 هميشه سهم من بودى ، هميشه عاشقت بودم

 ادمنشد حتى تواين روزا برى يك لحظه از ي

 هنوزهمون ديونه ام و فرقى نكرده حالم

 حس مى كنم مال منى ، ببين چه خوش خيالم

 هنوزهمون ديونه ام و فرقى نكردى حالم

 حس مى كنم مال منى ، ببين چه خوش خيالم

با تمام شدن آهنگ همزمان صداى دست و سوت همه بلند شد و ايمان هم با حالت خاصى 

روى پاهايش ايستاد و چشماشو بست و دستشو جلويش گرفت و به نشانه ى احترام چندبار 

 !به ركوع رفت.جلوى ما نيم خيز شد و 

 همه خنديدم ...

 بارون شروع به باريدن كرد ..

بودا...تا چند ساعت پيش از گرما مجبور بوديم لب دريا بشينم  اين شمالم هواش حال به حال 

 كه تو شهر گرمه .. االن داره بارون مياد ..اونم چه بارونى!

 انگار نه انگار كه تابستونه ..

نيما آيفنش را بر روى دسته سلفى اش گذاشت و او را باال برد و باگفتن همه اينجا رو نگاه 

نيما يك عكس سلفى قشنگ ازمون گرفت و همزمان صداى  كنن..هرهفت نفر ژست گرفتيم و

 جمعيت بلندشد : ببينم .. ببينم !
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نيما به خنده افتاده بود .. احسان و ايمان كه برايشان مهم نبود اما ما دخترا چنان براى ديدن 

 عكسمون مى جنگيديم و به زور متوسل مى شديم كه انگار تاحاال خودمان را نديده ايم!

 د :نيما نالي

اى بابا يكم آروم باشيد خواهشاً...اآلن خودم نشونتون ميدم ديگه اين وحشى بازى ها _نيما_

 همگى به صف بشيد!. و ريز ريز خنديدواسه چيه ..

 باشه ، اما من يك نفرم، يه نفرم كه ديگه صف نميخواد!.بازهم صداى خنده همه بلندشد_

 توام برو توصف..خودم ميام نشونتون ميدم._نيما_

هرچهرنفرمون با عصبانيت برگشتيم سرجامون و دست به سينه منتظر نيما ايستاديم تاعكسو 

 نشونمون بده .. نيماهم يكى يكى به نوبت عكس هارا به طرفمون آورد و نشونمون داد...

 به خانه برگشتيم

همه بيدار شده بودن و داشتن در پذيرايى كيك و چايى ميخوردن .. به طرفشون رفتيم كه 

 داى زن دايى ام بلند شد :ص

 امشب بايد شام مهمون دخترا باشيما..._زن دايى_

 امدم چيزى بگم كه صداى ريحانه بلندشد

قبوله .. اما بيايد كارا رو تقسيم كنيم تازودتر پيش بره .. من سفره ميندازم .. نيلوفر _ريحانه_

 بهارهمجمع ميكنه و نسترن ميشوره ..)به اينجاى حرفش كه رسيد به سمت من برگشت( 

 غذا ميپزه ..

 مخالفت كنم اما با موافقت همه خفه شدم. خواستمهمه موافقت كردن ..

 م؟!خب غذا چى بپز_
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ميخواى يا فقط همينطورى  اآلن مثال هرچى مابگيم درست ميكنى و نظرمون را _احسان_

 خرش هم كارخودت را مى كنى؟!ميگى و آ

 احسان درست پشت سرم بود .. به سمتش برگشتم

 معلومه كه نظرتون را ميخوام...حاال تو ميگى شام چى بخوريم؟!_

 شيشليك االن مثال من بگم_

 باخنده گفتم : پريدم وسط حرفش و

 آره خوبه بريم بخوريم!_

 به دنبال حرفم خنديدم و پشت سرش هم صداى خنده بقيه بلندشد 

احسان كه تو شوك حرف من بود بامكث پوزخندى زد و سرشو به اينطرف و اونطرف تكان 

 داد...

 ى از زبون تو يكى برنيمادكسيعنى هيچ_احسان_

 حال گفتم :باخنده به سمت آشپزخونه رفتم و درهمان 

 !برمنكرش_

بسته  تا م تا درآخرين كابينت دوسهنه شدم و كابينت هارو يكى يكى گشتسريع وارد آشپزخو

 ماكارانى پيدا كردم و شروع كردم به پختن ماكارانى واسه ى شام..

 زيرگاز را روشن كردم و از آشپزخونه امدم بيرون و رفتم كناربچه ها نشستم ...

 خانومىخسته نباشى _احسان_

 به سمتش برگشتم و متعجب نگاهش كردم ..

 سالمت باشيد آقايى!_
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 اينبار صداى نيلوفربلند شد :

اووووف .. بس كه تو خونه بودم حوصله ام سر رفت .. پاشيد بريم بيرون تا موقعه شام _نيلوفر_

 يه دورى بزنيم

 بديم ..عزيزم فراموش كردى امشب مهمون ما هستند و بايد كاراى غذارو انجام _

ميريم يه دورى ميزنيم اين اطراف زودبرمى  7..كوتا شام ...تازه ساعتبهاربيخيال _نيلوفر_

 گرديم ...

 چى بگم واال_

 خب پس پاشيد سريع كاراتونو بكنيد كه زودبريم زودبرگرديم! _احسان_

ديگه كسى حرفى نزد و همه به طرف اتاقامون رفتيم و پس از چند دقيقه حاضر به هال 

 برگشتيم ..

 زودبرگرديدا.._مامان_

 باشه مامان جون نگران نباشيد._

 و به دنبال حرفم هر هفتامون سريع به سمت حياط ويال دويديم ..

 تعدادمون زياده بايد دوتا ماشين برداريم ..تويه ماشين فكرنكنم جامون بشه!_احسان_

 همه جابشناونطورى كه سخته .. پس بيايد با ماشين من بريم تا  _ريحانه_

ريحانه شاسى بلند بود و واسه ى همين خيلى راحت هفت نفرتوش جا مى شدن ... ماشين 

جلوى رفتيم و سوار شديم .. نيما منتظر، ديگر كسى مخالفت نكرد و به سمت ماشين ريحانه 

 درب ويال ايستاده بود تا ما بريم از حياط بيرون و در را ببنده ..

 شو روى پدال گاز فشار داد و راه افتاد به سمت شهر...نيماهم سوار شد و ريحانه پا
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 جلوى فروشگاه شيك و بزرگى ترمز كرد

 پياده شديم و داخل فروشگاه رفتيم كه از لباساى شيك و گرون و مارك دار پربود

سريع با دخترا ريختيم طرف لباساى دخترونه اش و اون سه تا منگل هم رفتن طرف لباس ها 

 اش ... و تيشرت هاى مردونه

تيشرت طوسى مردونه  ىهمينطور كه يكى يكى لباسارو برانداز مى كردم ناگهان چشمم رو

 اى ثابت ماند

 خيلى جذاب بود .. خاك تو سرمون يه بى اف هم نداريم براش از اين تيشرتا بخريم!

 خودمم از فكرم خنده ام گرفت و به راهم ادامه دادم.

خوردم به يه چيزى و قبل از اينكه بخورم زمين يكى امدم پشتمو بكنم و برم كه يهو محكم 

 با دستاش نگهم داشت...

 متعجب روبه رومو نگاه كردم و با چهره ى احسان مواجه شدم ...

 هووووى يابو ..به بوقى موقى چيزى!_

خودمو از بغلش كشيدم بيرون و ازش دور شدم و به طرف ريحانه و نيلوفر رفتم كه داشتن 

 نگاه مى كردن شال و روسرى هارو

و مشغول تماشاى شالها شدم كه با صداى يكى پشت سرم دست از كنارشون ايستادم منم 

بردستش  ىتماشا كشيدم و به پشتم برگشتم و درمقابلم نيمارا ديدم كه شالى قرمز خوشرنگ

 داشت :

 ؟!بهاراين چطوره _نيما_

 : ميخواى واسه همون صدمى بخرى؟! با نفرت غريدم
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 به نظرت خوبه ؟! آره .._نيما_

وايى نيما خيلى خرى ... انقدر پوالتو الكى خرج اين دخترا نكن .. يكم سعى كن واسه آينده _

تاى ديگه ميره...پس الكى 99ات پول پسنداز كنى..خودتم ميدونى اين يكى هم آخرش مثل  

 انقدر ولخرجى نكن!

جورايى به كمك توهم نه اين فرق مى كنه..همديگه رو دوست داريم اما خوب يه _نيما_

 احتياج دارم

 آه بلندى كشيدم : چيكار كنم ميخواى وِرد بخونم عاشقت بشه؟!

جدى گفتم..مثال شما دخترا ازچه پسرى خيلى خوشتون مياد، چى خيلى خوشحالتون _نيما_

 مى كنه؟!

 به قيافه ى نيما نگاه كردم و به تمسخر گفتم :

، بعدشم تو اگه االن برى خوشحالم مى كنه  منكه شخصن از همه ى پسرا به شدت متنفرم_

 . وشروع كردم به خنديدن

 نيما با عصبانيت بهم نگاه كرد و با كمى مكث گفت :

بروبابا دختره ى چشم گوساله اى .. اصال نظرت را نخواستم مى رم ازريحانه و نيلوفر _نيما_

 مى پرسم .. آدم پشيمون ميكنى از حرف زدن باهات!

مسيرشو كج كرد و به طرف نيلوفر كه گوشه ى فروشگاه ايستاده بود رفت  و به دنبال حرفش

.. نفسمو با صدا بيرون دادم و سرمو به نشانه ى تاسف چندبارى اينور و اونور كردم و به كارم 

ادامه دادم كه پس از چند ثانيه دوباره صداى يكى بلند شد .. با اين فكر كه شايد دوباره نيما 

 و شمرده شمرده با عصبانيت گفتم : باشه چشمامو بستم
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ا بيابرو تايه چيزى بهت نگفتم .. اصال هركارى دوست دارى انجام بده و انقدرهم به وايى نيم_

 ! من گيرنده

 ؟...توحالت خوبه بهار_احسان_

 من..من...آره ..خوبم! حسان خيره شدم و با مِن مِن گفتم:باچشمانى از تعجب گشاد شده به ا

 به لباس توى تنش نگاه كرد و سپس با لبخند به من خيره شداحسام بيخيال 

 ؟!به نظرت چطوره_احسان_

 از چيز كه مشاهده مى كردم چشمام و دهانم از تعجب باز ماند..

 احسان همان تيشرت طوسى كه من پسنديده بودم را پوشيده بود .. چقدرم بهش ميومد ..

 تو اين تيشرت ببينه قلبش وايميسه .. صادقانه ميتونم بگم هردخترى اگه اآلن احسان را

 ديدم تو از اين تيشرت خوشت امده گفتم بخرمش ..بهم مياد؟!_احسان_

من دخترى بسيار مغرور بودم واسه همينم نميتونستم احساس و نظر واقعى ام را به احسان 

 بى اختيار وناخداگاه گفتم : اسه ى همينبگم و

برو درش بيار تا كسى تورو با اين لباس نديده .. اوق ..خيلى زشت شدى احسان سريع  ااااااه_

 تيشرتم از چشم افتاد!..داره تو تنت زار ميزنه برو درش بيار سريع !

نيشش خود نا  خنده ام گرفت .. عجب بچه تخسى بودما...احسان كه حسابى تعجب كرده بود

 گفت : خود بسته شد و

 چرا.. به نظرت خوب نيست؟!_احسان_

 يه .. تو خوب نيستى ..بدهيكلى ..بدهيكل!لباس كه عال_

 احسان خنديد
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 ميمون!_احسان_

 گوسفند_

با گفتن اين حرف سريع از كنارش رد شدم و رفتم تا قبل از اينكه بخواد دوباره چيزى بگه 

 ازش دورشده باشم! 

يم و باالخره به صندوق رفتيم تا خريدامونو حساب كنيم .. من يه يكم ديگه فروشگاه رو گشن

و شلواركتان مشكى خريده بودم .. نيلوفر و نسترن هم مانتو و ريحانه ام فقط يه سفيد  شال

تيشرته خيلى بهش ميومد..كاش  ،كيف دستى خريد ...پسراهم كه هيچى ..بيچاره احسان

 ميخريدش! 

بود واسه  9...ساعت نزديك از فروشگاه امديم بيرون و دوباره به ماشين ريحانه برگشتيم 

ديگه وقت نداشتيم بريم دوباره تفريح و مستقيم به طرف خونه مون به راه افتاديم همينم 

...توراه بوديم كه يكم دلم خواست شيطنت كنم براى همين سريع به طرف صندلى ريحانه كه 

شه ام را آروم زمزمه كردم .. ريحانه هم ى مى كرد نيم خيز شدم و درگوشش نقرانندگ داشت

 ...فتاد از نقشه ام به خنده ا

 با توقف نابجاى ريحانه همه به سمت جلو پرت شدن

 چى شده ، چرا وايسادى؟!_احسان_

 نميدونم چش شده..بنزين كه دارم پس ديگه مشكلش چيه ؟!..._ريحانه_

 اآلن يعنى چى؟!_ايمان_

 ل كوچيكى بدن!كنم بايد آقايون پياده شن و يه هفكر_ريحانه_

 هرسه متعجب فرياد زدن:
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 ما؟!_

 ل ميديم..شماها بشينيد!ما پياده ميشيم ماشين رو هنه _

 نيما به تمسخر گفت :

 موافقم! خواهرممن بانظر _نيما_

 همه داد زديم :

 ل بديد...بدويد بريد ه_

ل بدن .. منم تو اين از ماشين پياده شدن و رفتن كه ه پسراكه چاره ى ديگه اى نداشتن

 فتم ..موقعيت نقشه ام را براى نسترن و نيلوفرهم گ

 صداى ايمان بلندشد

 ريحانه استارت بزن!_ايمان_

 هرچهارتامون ريز ريز خنديدم و همزمان گفتيم :

 يك

 دو

 سه

 سرعت به راه افتاد ..هر سه پسر و درادامه ريحانه پاشو روى پدال گاز گذاشت و با تمام

 مان گشاد شده دنبال ماشين مى دويدن و درهمان حال دادميزدن :باچش

 وايسيد..وايسيد!_
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...صداى خنده رفتماشينش را بردباال و مستقيم به سمت ويال اما ريحانه تا تونست سرعت 

هامون فضاى ماشين را پر كرده بود .. خيلى حال كردم .. به بهانه ى اينكه ماشين خرابه از 

 ماشينش انداختيمشون بيرون ...واقعا طبيعى رفتار كرديم!

 رمز كرد ..ريحانه جلوى درب ويال ت

كمى نكشيد كه هرسه پسر درحالى كه نفس نفس ميزدن خودشون را به مارسوندم .. خيلى 

عرق كرده بودن و ديگه حتى ناى حرف زدن راهم نداشتن .. ايمان نفس عميقى كشيد و 

 باكمى مكث درحالى كه نفس نفس مى زد بريده بريده گفت :

نكرده اين وقت شب اونم تو اين دهات كه اين ديگه چه كارى بود؟!..اگه خدايى  _ايمان_

 نزديكه جنگله ، سگى چيزى دنبالمون مى كرد چيكارميخواستيد بكنيد ؟!...

 بيشتر مى خنديدم!_ريحانه_

همه با اين حرف ريحانه زدن زيرخنده .. حاال نخند كى بخند .. پسراكه ديگه خونشون به 

 جوش امده بود با نفرت گفتن :

 تون خواستيد .. به زودى منتظر تالفى براى اين كارتون باشيد...يادتون باشه كه خود_

 دوباره خنديدم

 احسان كه هنوز نفسش جا نيومده بود پس از كمى گفت :

واقعا كه مگه چيكارتون كرديم كه اينكارو كرديد؟!ازبس كه دويدم ديگه حتى حال _احسان_

 !شديمكنم حداقلش چهارپنج كيلويى الغر فكر نفس كشيدنم ندارم

 ريحانه امد باز چيزى بگه اما من پريدم و سط حرفش و خودم جواب احسان را دادم
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..بايد ازم تشكركنى احسان...اآلن به قول تقصيرماهستش كه خواستيم بهتون كمك كنيم _

خودش درامد فتضاح خودت حداقل چهارپنج كيلو الغر شدى عوضش هم هيكلت ازاون وضع ا

و هم خودت .. درضمن اون تيشرتم فكر كنم تازه االن كه الغر شدى بهت بياد! از صدقه سرما 

 !ممنون باشىاين اتفاقا افتاد تو بايد ازمون 

 دوباره دخترا خنديدن

 احسان متعجب به من نگاه كرد و ديگر جوابى نداد و به سمت در ويال رفت و زنگ در را زد

 ماشينشو گوشه ى حياط پارك كرد و سپس از ماشين پياده شديم! در باز شد ..ريحانه

رفتن باال  از پله ها پشت سرهم پسرا بى توجه به ما حتى محل سگم بهمون ندادن و بدو بدو

.. نيشخندى زدم و به طرف صندوق عقب ماشين ريحانه رفتم و با كمك همديگه پاكت هاى 

ان كشان پله هاى ويال را باالرفتيم و وارد خريدمون را از صندوق ماشينش درآورديم و كش

 ويال شديم ...

 سالم_

همه درهال دورهم نشسته بودن و مشغول صحبت بودن .. باديدن ما سالم كردن و شروع 

 كردن به پرسيدن سوال هاى جور واجور..

 كجابوديد...چقدر ديركرديد.. تو ترافيك مونديد ... چى خريديد؟!

درحالى كه به هركدام از سواال جوابى سرباالمى دادم نگاه كلى به هال انداختم و متوجه شدم 

 ... هستندهر سه پسر باال توى اتاقشون 

بى توجه به پسرها رفتيم و كنار زن دايى و مامان بزرگ و مامان و خاله هام نشستيم و شروع 

 كرديم به نشان دادن خريدامون.
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 ى كل فروشگاه را مى آورديد!گواى..يه بار_زن دايى_

 بلند خنديدم

بزرگ و  درمباركت باشه عزيزم خيلى قشنگن!حاال ديگه بريد سفره رو بندازيد ما _مامان _

 بابابزرگت بايد سريع غذاو داروهاشونو بخوردن

 از سرجام بلند شدم

 چشم اآلن آماده اش مى كنيم..._

..هركى طبق وظيفه و مسئوليت خودش غذا  با ريحانه و نيلوفر و نسترن وارد آشپزخونه شديم

، ميز ، ظرف و سفره روآماده كرد و در عرض چند دقيقه ميزشام آماده شد و همه امدن سر 

 ميز نشستن.

 مشغول خوردن غذا شديم ..

به خوردن  باكمى مكثبه احسان كه درست روى صندلى كناريم نشسته بود نگاه كردم و 

شد،احساس مى كردم دلش ميخواست روى خودش ه نگاهم ..فكركنم متوجغذايم ادامه دادم

جدال بينمون را از بين ببره و سربحث را باهامون بازكنه..كمى گذشت كه احسان ديگر 

 : نتوانست تحمل كنه و باالخره اين سكوت را شكست و بالحنى خاص گفت

 ؟!بهارچطورى _احسان_

 به سمتش برگشتم و به تمسخر گفتم : خوب!

 اينكه باتو نميشه دو دقيقه جدى بود!مثل _احسان_

امدم باز جوابش را بدم كه صداى بابابزرگ كه كنار احسان روى صندلى نشسته بود كه به 

 تمام ميز ديد كامل داشت بلند شد.
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چتونه شما بچه ها؟همش جدال بينتونه و بحث مى كنيد..ساكت بابا غذاتونو _بابابزرگ_

 بخوريد

 داشت اداى ميمون درميورد منو سرگرم مى كرد بهار چيزى نيست بابابزرگ،_احسان_

زشته بچه ها..اين طرز حرف زدن برازنده ى شمانيست ..شماها ديگه بزرگ _بابابزرگ_

 شديد..

گفت : نگران نباشيد بعدن از دلش  به بابابزرگ نگاه كرد و بالحن مهربانى احسان با خجالت

 درميارم.

 آروم به طورى كه كسى نشنوه گفت:و  و با خنده دوباره به طرف من برگشت

 گوسفند!هى.._احسان_

 به سمتش برگشتم

 تصميمت را بگير ، باالخره ميمونم يا گوسفند؟!_

احسان خنديد و چشمانش را ريز كرد و هيكل من را چندبارى از باال تا تاپايين برانداز كرد و 

 سپس باهمان خنده ى روى لبش گفت :

 ( گوسفند!انقدرهاهم زشت نيستى)كمى مكث كرد حاال كه فكر مى كنم_احسان_

 نيشخندى زدم و بالحن كنايه آميزى بدون معطلى جوابش را دادم

 هستم بهارخوشبختم ، _

صداى قاه قاه خنده ى بابابزرگ كه متوجه ى حرفاى ما شده بود بلند شد و توجه هردوى 

گشاد شده اش به  مارا به خودش جلب كرد ..احسان با رنگى پريده و چشمان از تعجب

 بابابزرگ و سپس به من نگاه كرد و نفسشو باصدا بيرون داد و مشغول خوردن غذاش شد.
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خيلى حال كردم ، خوب حالش را گرفتم..به بقيه نگاه كردم و نيما و ايمان همچنان اخم 

دوتاى ديگه هم همش  نهايشان درهم بود و باعصبانيت شامشان را ميخوردن و ريحانه و او

 و ريز ريز مى خنديدن و مسخره بازى مى كردن..مشخص بود دارند پشت سر ايمان و نيما

 .احسان حرف مى زنند..از دست اينا!

بعد از خوردن شام ، از سرسفره بلند شدم و با اجازه پدر بزرگ به اتاقش رفتم تا از كتابخانه 

بود رمانى را بردارم و با مطالعه اش خودم بزرگ و گسترده اى كه براى خودش درست كرده 

را سرگرم كنم. چراغ را روشن كردم، نور اتاق انقدرى كم بود كه به سختى مى شد اجسام را 

ديد..سالنه سالنه به طرف كتابخانه كنج ديوار رفتم و كتاب هارا يكى..يكى اينور و انور كردم و 

ا باز كردم. با فوت محكمى تمامى درآخر يكى را از بقيه جدا كردم و صفحه ى اولش ر

گردوقبار هاى نشسته رويش را بلند كردم تا اينكه جلد كتاب بازهم نو شد!.مثل اينكه خيلى 

 وقته كسى سراغ اين كتابها نرفته!.

كتاب را زيربغلم گرفتم و خواستم از اتاق خارج شوم كه مجله اى كه روى ميز پدر بزرگ بود 

 ". نيم خيز روى ميز مجله را برداشتم و نگاهى بهش انداختم توجه ام را به خودش جلب كرد

چه عنوانى عجيبى، كنجكاوانه روى صندلى مخصوص پدربزرگم  "چگونه عاشق شويم؟!

ق در مطالعه مجله كم قطر شدم. اگر نشستم و با دقت صفحه ى اولش را باز كردم...غر

فق نيستيد و دنبال راه چاره ميخواهيد عاشق كسى شويد و يا كسى را عاشق خود كنيد و مو

 2برايش مى گرديد، ما اين كتاب را بهتون پيشنهاد مى كنيم، براى عاشق شدن بايد به مدت 

به ثانيه در چشمان فرد مورد نظرخود خيره شويد!. با اين عمل قلب شروع مى كند  5دقيقه و 

ى يك انسان ن افسون براريتپش و در نهايت عشق را به وجود مى آورد، زيرا چشم بهت
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متعجب ..بيخيال ادامه متن ها، افسونگراست، چشم هويت و شخصيت آدم هارا نشان ميدهد!.

نگاهم را از روى مجله كندم. چه مسخره!.مگر چنين چيزى امكان داشت؟!.با پوزخندى مجله 

را تا زدم و به روى ميز پرتش كردم و همزمان از روى صندلى بلند شدم كه صداى باز شدن 

صداى جيرجير صندلى درهم آميخت!. باچشمان گشاد شده ام به احسان كه وارد اتاق در با 

و در را كامل شده بود نگاه كردم، اون هم به اندازه ى من متعجب بود. احسان به سمتم امد 

 گفت : چه زود نظرت برگشت، امدى كتاب بخونى؟! بست و همزمان با خنده

 الى داره؟!با نفرت نگاهش كردم و گفتم : بله..اشك

 بى درنگ شانه اى باال انداخت و گفت : نه عزيزم، چه اشكالى..بخون بلكه فرجى بشه!

پشت چشمى برايش نازك كردم و خواستم از روى صندلى بلندشوم كه باياد آورى مجله ، 

فكرى شيطانى برسرم نفوذ كرد. با خنده به طرف احسان رفتم و روبه رويش ايستادم و 

 !.قعاً عمل كنه..اميدوارم وادرهم گره زدمرا نگاهايمان 

 چيزى شده؟.نگاهت معنى داره!._احسان_

براى اينكه شك نكند خنديدم و همانطور كه خيره به چشمانش بودم، باهمان خنده ى روى 

 لبم گفتم : نه..ميخواستم باهات حرف بزنم..

 ميشنوم_احسان_

 ماشين ريحانه!. من يك معذرت خواهى به تو بدهكارم، سر همان ماجراى_

خنديد و گفت : بيخيال مهم نيست، بچه با اشتباهاتش بزرگ ميشه!.منم چون مادرى اين 

 اشتباهات را مى بخشم!.

 بچه خودتى، من بچه نيستم.._
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 مگه من مادرم؟!_احسان_

بلند خنديدم و بريده بريده گفتم : خوب خودت گفتى!. همانطور كه زل زده بودم تو 

تى كه روى ميز پشت سر احسان بود نگاهى انداختم..اوف ، هنوز ساع چشماش، زير چشم به

وسط اى تازه  را ازمن بگيرد اما با انداخت بحثيك دقيقه شده بود!. احسان خواست نگاهش 

 مانعش شدم..مان،

 صبركن..يكم سرم درد ميكنه..ميشه لطفاً مايعنه ام كنى؟!_

نبودى..تو يه مودب انقدر خانوم و   خنديد و درهمان حال گفت : مشكل تو چيه؟!..قبالً

 چيزيت هست!

 چيزى نيست..باور كن!_

دوباره چشمم را به طرف ساعت منحرف كردم!.لعنتى نمى گذشت!.صداى خنده احسان 

 درآمد و گفت : ميدونم چى تو سرته!

 با خنده شونه اى باال انداختم : امكان نداره بدونى

 چرا ميدونم!_احسان_

دم و به چشمانش زل زده بودم سرم را چندبارى به اينور و انور تكان همانطور كه ميخندي

 دادم و گفتم : نخيرم..نميدونى

احسان اينبار قهقه اى زد و با لحن تمسخرآميزى گفت : خوبم ميدونم..اون مجله ى من بود 

كه روى ميز پدربزرگ جامونده بود..حاالهم امدم كه برش دارم!. ريز ريز خنده اش بلندشد!. 

 ..كو..كدوم مجله ؟! منكه ديگر با كادرهم خونم بيرون نمى زد با مِن و مِن گفتم : ك

 خنديد و گفت : يعنى تو نميدونى؟!
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درحالى كه سعى داشتم خونسردى ام را حفظ كنم سرم را چندبار به اين طرف و اون طرف 

راه افتاد.  . احسان با خنده به طرف مجله روى ميز پدر بزرگ به"نه"تكان دادم كه يعنى

همراه با قدم برداشتنش چشمانم را به سختى بستم و محكم به پيشانى ام ضربه اى كوبيدم و 

از ته دل خودم را فحش دادم. احسان مجله را برداشت و بارى ديگر به طرف من برگشت و با 

 اشاره به مجله در دستش گفت : اين مجله!

شه..آخه مثل صاحابش درب و داغون انكار كردم و گفتم :اها..حدس ميزدم مال تو با

 بود..بعدشم كى گفته من اون مجله را خوندم؟!

خنديد و سرش را به چپ و راست تكان داد. نفسمو با صدا بيرون دادم و با گفتن : من ميرم 

بخوايم!. سريع از اتاق خارج شدم و آن مكان را باسرعت هرچه بيشتر تركش كردم. بازم خراب 

 كردم...لعنتى!

*** 

صبح درست  7فرداى آن روز طبق برنامه ريزى كه از شب قبل با ريحانه كرده بودم ، ساعت 

از ويال خارج شديم و مسير سرسبز و زيباى بيرون ويال را پياده  دزمانى كه همه خوابيده بودن

روى كرديم ...چندمترى بودش كه دويده بوديم كه ناگهان درمسيرمان چشمم به كوچه اى 

افتاد كه درختان بلندى كه درآن كوچه بودن با برگ و شاخه هايشان براى  ىيسرسبز و زيبا

جوب آب كوچيك وجود داشت كه  . داخل كوچه هم يك ددرست كرده بودنكوچه سقفى را 

آب شور شور ازش عبور مى كرد و با جريان زياد مى گذشت . كنار جوب آب هم چمن هاى 

ت ديگر ازش شنيده مى شد...واز همه ى اين بلندى درآمده بود كه صداى جيرجيرك و حشرا

ها زيباتر مرغ و خروس هايى بودن كه كنار جوب آب مشغول خوردن غذا بودن ...واقعا بهشت 
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بود!...باديدن اين صحنه چند دقيقه اى مكث كردم و نگاه كلى اى به اين همه زيبايى و نعمت 

 ه طرفش برگشتم :با اختار ريحانه ب پس از كمى هاى خداوند انداختم ..سپس

 ؟..بيا بريم ديگه چرا وايسادى؟!بهار_ريحانه_

 تم :ه به كوچه نگاه مى كردم با مكث گفدرحالى كه خيره خير

 ريحان .. بيا بريم تو اين كوچه پياده روى كنيم .._

و به دنبال حرفم وارد آن كوچه ى زيبا شدم و ريحانه هم پشت سرم به راه افتاد...همچنان 

از كردن كوچه بودم ...واقعا زيبا بود .. تمامى خانه هايى كه درآن كوچه بودن از مشغول براند

سقف خانه ى شان از وسط به دوطرف شيب داشت...ديوارهايشان  و سنگ درست شده بود

كمتر از يك متر ارتفاعش بود و مى شد راحت وارد خانه شد ..درب خانه هايشان باز بود و 

داخل هرخانه تعدادى گاو و گوسفند وجود داشت ... چقدر زندگى اين روستايى ها شيرين 

 بود...

 با صداى ريحانه به خودم امدم 

 راستشو ميگى؟!، يه سوال ازت بپرسم...بهار_هريحان_

 بگو؟...گفتم : همچنان كه مسير كوچه را همراه هم مى رفتيم 

 موضوع راجب احسانه!_

 : با شنيدن اسم احسان چشمانم گشاد شد و كالم از يادم رفت..ريحانه ادامه داد

داشتم تا اينكه خيلى وقته ميخوام اين موضوع رو بهت بگم، اما بازم راجبش شك _ريحانه_

حاال مطمئن شدم .. احسان يه جوريه ، خيلى باهات حرف ميزنه وبهت توجه ميكنه .. كامال از 

رفتاراش ميشه فهميد كه دوست داره! درضمن همه ى ماهم يادمونه قبال حتى يكبارهم ازت 
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درخواست ازدواج كرده بود و تو ردش كردى...اما اآلن نزديك يك ماهى ميشه كه دوباره 

 خيلى باهم جور شديد..قضيه چيه؟!

ريحانه هيچى بين منو احسان نيست .. اون فقط پسرخاله ى منه و تنها رابطه بينمونم _

 فاميل بودنمون هستش!

ب اينكه آره ، اما فكرنكنم نظراحسان اين باشه .. نديدى ديروز لب دريا جلوى وخ_ريحانه_

م بزنى..تو فروشگاه هرلباسى را كه درخواست كرد باهاش برى قد اين همه آدم فقط ازتو

ميخواست بخره اول نظرتورو مى پرسيد...چطور بهت نگاه ميكنه و وقتى تورو ميبينه رنگش 

و شايد ميپره ... اين رفتارا  رو نميشه گذاشت رو حساب فاميلى ... احسان دوست داره 

 گفتم!.. ببين كى بهت درآينده اى نه چندان دور نسبت فاميلتون نزديكترشود!

 باعصبانيت حرفش را قطع كردم

بسه ريحانه چرند نگو .. نه من نه احسان هيچكدام بهم عالقه اى نداريم و نخواهيم _

داشت..اون موضوع ازدواج هم خيلى وقته كه تموم شده و احسان هم منو فراموش كرده .. 

 پس خواهشاً اين حرفارو ادامه نده!

 بود شانه هايش را باال انداخت ريحانه كه از رفتارم حسابى تعجب كرده

 نميدونم...حتما من اشتباه متوجه شدم!_ريحانه_

زيرچشمى نگاهش كردم و ديگر جوابش را ندادم ..از اون كوچه باغ زيبا خارج شديم و به 

سمت ويال به راه افتاديم .. درمسير باچندين ويال و خانه هاى زيبا كه مشخص بود براى 

شديم...خيلى خسته شده بودم از سوپر ماركتى كه در مسيرمان بود تهرانى هااست مواجه 

 دوتا شيركاكائو خريدم و دوباره به راه افتاديم ..در راه بوديم كه صداى ريحانه بلندشد :
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 بيا زنگ اين خونه هرو بزنيم فراركنيم! بهار_ريحانه_

 ريحانه برگشتم  متعجب به اون خانه اى كه ريحانه مى گفت نگاه كردم و دوباره به سمت

 مرض دارى مگه؟!_

 بيا ديگه بابا حال ميده .. كودك درونم بدجورى رفته روعصابم!_ريحانه_

باخنده به سمتش رفتم و شكاك به زنگ خونه نگاه كردم و دودل بودم كه اين كار را انجام 

 نبايد اين كارو بكنيم ،ه باشه چى .. نهونبدم يانه..اگه مريض توخ

 بريم .. مردم آزارى نكن!نه ريحان بيا _

بار پشت ريحانه با گفتن : خفه شو بابا! دستشو به طرف زنگ درخانه برد و محكم و چند

سرهم زنگ خانه رافشارداد و ريز ريز خنديد ... متعجب بهش نگاه كردم ، آخه اين كار مثال 

سرمون چه لذتى داشت!امدم ريحانه رو ببندم به رگبار فحش كه صداى پسرجوانى از پشت 

 بلندشد:

 شما با اين خونه كارى داريد؟!_پسرجوان_

 منو ريحانه هردو با اضطراب و ترس به اون پسر خيره شديم و بريده بريده از ترس گفتيم :

 خونه ى ماست!ما...ما...اينجا _

پسر قاه قاه خنديد و سپس گفت : جداً..خوش حال مى شم بدونم كه شماها دقيقا چه نسبى 

 خونه داريد!ب اين ابا صاح

اه .. چه سيرش...بتوچه آخه فوضول .. من كه ديگر از ترس زبونم بند امده بود فقط به پسرك 

روى انگشتان  خيره شده بودم اما ريحانه با پرويى قدمى به سمت آن پسرجوان برداشت و

 بادى به گلويش انداخت و با اطمئنان گفت : پايش ايستاد تا هم قدش شود، سپس

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

46 
 

 ...تازه از تهران امديم! ب خانه هستيماهاى صاحى ما دخترداي_

مولك! پسركه انگار برايش ردهانم از تعجب باز ماند و متعجب به ريحانه خيره شدم .. اى ما

 جوك تعريف كرده باشيم بلند و مستانه خنديد و به تمسخر گفت :

هم داشته  دايى ندارم كه بخوام دختردايىبنده عجب .. تاجايى كه خودم اعطالع دارم _

 باشم...

 : ادامه داد جوانچى؟!...يعنى...يعنى..وايى بدبخت شديم ..پسر

 ب اين خونه هستم!ابله .. بنده صاح_پسرجوان_

منو ريحانه كه ديگر كارد هم ميخوريدم خونمان درنمى آمد با تعجب به چشمان همديگه 

ه دنبالمون..پسر مى خيره شديم و سپس با تمام سرعت پا به فرار گذاشتيم و اون پسرهم ب

 دويد و مى گفت:

 وايسيد...وايسيد!_پسر_

با تمام سرعت خود مى  ،اما ما همانند آهويى كه سعى داشت از دست حيوانى درنده فرار كند

دويديم وجيغ مى كشيديم ...نميتونستيم به سمت ويال بريم چون اينطورى آن پسرهم 

همين دليل بى هدف و بى قصد فقط مى  وياليمان را ياد مى گرفت و بدبخت مى شديم ، به

ديگر حتى ناى حرف زدن هم نداشتم از شدت خستگى به نفس نفس افتاده بوديم دويديم ...

و صدايمان مى لرزيد اما اون پسرك بيخيالبشو نبود...ريحانه درحالى كه پا به پاى من مى 

 را بهم پس داددويد دستشو به سمتم دراز كرد و شيركاكائويى كه برايش خريده بودم 

، من نشونه گيريم خيلى خوب نيست .. بيا با اين بزن تو صورت پسره  بهاربيا _ريحانه_

 تاديگه نياد دنبالمون!
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با شنيدن اين حرف ريحانه خنده ام گرفت اما خيلى سعى بر كنترل كردن خودم داشتم .. 

ديگر قدرتى براى خوب ميدانستم اگر بخندم بدنم شل و پاهايم سست مى شود و اين گونه 

 دويدن ندارم ...گوشه ى لبم را محكم گاز گرفتم تا خنده ام بندبياد.

همچنان كه ميدويدم به پشت سرم نگاه كردم ... آن پسرجوان از خستگى سرخ شده بود اما 

هنوزهم با لجبازى به دنبال مابود .. نفس عميقى كشيدم و تو دلم تا سه شمردم و سپس 

 ا با تمام قدرت به سمتش پرت كردم ...شيركاكائو تو دستم ر

ير كاكائوهم نداشت دست و پايش را گم كرد و ش افلگير كننده رااين پرتاب غپسركه انتظار 

 محكم به صورتش برخورد كرد و تركيد...

تمامى محتويات داخل قوطى اش روى پسر ريخت و پسرهم برروى زمين افتاد!..ديگر 

وع كردم به خنديدن .. حاال نخند كى بخند!...از صداى نتونستم خودم را كنترل كنم و شر

خنده هاى من ريحانه هم به خنده افتاد....مثل اينكه نقشه ى ريحانه كارساز بود، چون آن 

افتادن روى زمين ديگر توان دنبال كردن مارا نداشت و ماهم از اين فرصت  پسرك سيريش با

 طاليى استفاده كرديم و از دستش فراركرديم...

 تا رسيدن به در ويال همچنان ميخنديدم ...وارد شديم ... 

با خوشحالى وسط هال ايستادم و بلند بلند درحالى كه هنوزهم از خستگى نفس نفس مى 

 زدم گفتم :

 مامان ..بچه ها ..كسى نيست؟!_

ده چند ثانيه اى منتظر ايستادم .. اما هيچكس جوابم را نداد ... دوباره امتحان كردم ...بى فاي

 بود انگار كه هيچكسى خونه نيست..
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چند دقيقه كشيد تا صداى پاى كسى كه داشت از پله ها يكى يكى پايين مى آمد توجه من 

 و ريحانه رو به خودش جلب كرد، احسان بود ...

 سالم ..شماها باالخره امديد؟!_احسان_

 بى توجه به سوال احسان متعجب ازش پرسيدم :

 بقيه كجان؟!_

وز صبح  بعد ازاينكه شماها رفتيد ، تلفن بابات زنگ خورد و خبردادن محسن امر_احسان_

)شريك دايى و بابام ( تو جاده گرگان با ماشينى تصادف كرده و فوت شده ... بابات و دايى  آقا

ام باشنيدن اين خبر سراسيمه و ناراحت به سمت تهران رفتن تا درمراسم خاكسپارى اش 

نسبت دارن و دوست هستند پاشدن  هم از روى اينكه باخانواده اش حضور داشته باشند...بقيه

 رفتن...البته بنده هم قرار بود برم ..ولى بخاطر اينكه شمادوتا تنها نباشيد مجبورشدم بمونم!

 : قدم برداشتماحسان  غمگين و ناراحت به سمت

 خاكسپارى!واقعا؟!خيلى ناراحت شدم ، خيلى مرد خوبى بود ..كاش ماهم مى رفتيم _

منم همينطور، اما بقيه ام امشب يا حداقل فردا برمى گردن .. ديگه چرا اين همه _احسان_

 خودمون را به زحمت بندازيم!

 ريحانه كه تا اين مدت سكوت كرده بود گفت :

 ؟يعنى همه رفتند_ريحانه_

 بله خانومى..فقط ماسه تا مونديم!_احسان_

بم جمع شده بودن و جايش را غم و ناراحتى فرا خيلى ناراحت بودم .. خنده هاى روى ل

گرفته بود... چقدر دنيا عجيبه ، هيچكس نميدونه فردا چه چيزى انتظارش را مى كشد .. از 
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طرفى هم ترس بدى به جونم افتاده بود .. بخاطر اين موضوع كه من و احسان و ريحانه تواين 

بخواهد كار خطايى را انجام دهد.. با اين ويال تنهاهستيم..نكنه احسان نقشه اى داشته باشد و 

فكر قطرات عرق كه از ترس بر روى پيشمانى ام ليزمى خوردن را كنار زدم و چشمامو بستم و 

صلواتى فرستادم .. نه احسان همچين آدمى نيست ، اون آدم هوسران و فرصت طلبى نيست 

 كه حاال بخوام از تنها بودن باهاش بترسم!

اتاقمون رفتيم و لباسامون را عوض كرديم و سپس دوباره به سمت هال  به همراه ريحانه به

 برگشتيم و به طرف آشپزخونه رفتيم تابراى ناهاريه چيزى آماده كنيم.

*** 

و به حرفاى امروز ريحانه فكر مى كردم ..  متوى اتاق روى تختم دراز كشيده بود

مى شد حرفاى ريحانه حقيقت  احسان..عشق...عالقه...يعنى همچين چيزى امكان داشت..كاش

پيدا مى كرد ..كاش مى شد احسان واقعا عاشق من باشه..كاش همه ى اين فكر و خيال ها 

 واقعيت داشت...االن ديگه من هم به احسان بى عالقه نيستم!

شب بود و هنوزهم خبرى از مامان و بابا نبود ، چندبارى ميخواستم  7ساعت نزديكاى 

يا بدموقعه بود و يا نمى شد...اما طبق آخرين آمارى كه از نيما  ىولباهاشون تماس بگيرم 

 راه بيفتن و برگردن به سمت شمال... 10گرفتم مى دونم قراره ساعت

سرجام روى تخت نشستم و زانوهامو بغل كردم ... از ناهار تاحاال خودمو تو اتاق پنهان كردم و 

خبرى از هيچكس ندارم..حتى نمى دونم ريحانه و احسان از صبح تاحاال چيكار كرده اند و 

بينشون چى داره ميگذره. دوباره دراز كشيدم روى تخت تا بخوابم .. خيلى خسته بودم ... 

تخت بود دراز كردم و كليدش را زدم .. عسلى كنار به طرف شب خوابى كه روى دستم را 
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اتاق را تاريكى فرا گرفت ... همين كه برقا خاموش شد صداى ضربه هاى پياپى كه به در اتاق 

 ميخورد گوشم را كر كرد!

 متعجب به سمت دراتاق برگشتم 

 كيه؟!_

مى چيزى را ... دوباره صدا كردم بازهم بى فايده بود .. درحالى كه زيرلب جوابى نشنيدم

ناليدم از روى تخت بلند شدم و به سمت در اتاق رافتم ، در را باز كردم .. هيچكس پشت در 

نبود .. چيزى بر روى زمين توجه ام را به خودش جلب كرد ...نامه اى جلوى دراتاقم افتاده 

زمين و اون نامه را برداشتم و از جلدش خارج كردم كاغذ را باز  بود ..نيم خيز شدم روى

 كردم...

 لطفا دنبال من بيايد..خواهش مى كنم!

 10متعجب به روى زمين خيره شدم ..فلِش هايى كاغذى و سفيد رنگ به فاصله ى هر 

 بودن ...همه شون هم يك اندازه .. تو فكر فرو رفتم ..ساعت يكبار بر روى زمين چسبيده 

 يعنى اين فلِش ها چى ميخواستن بگن؟!...

براى فهميدن فقط يك راه بود .. طبق خواسته ى فردى كه نامه رو نوشته بود فلِش هاى روى 

زمين را دنبال كردم تا خواسته اش را بفهمم..به دنبال فلش ها پله ها رو يكى يكى پايين 

بود..خنده ام گرفت ... كدوم رفت .. يه پله در ميان يك فلش به سمت پايين چسبيده شده 

ديونه اى اينكارارو كرده؟!...كامال پله هارا پايين رفتم و مسيرفلِش هاى كاغذى را ادامه دادم 

...جلوى درب خونه فلِش ها به پايان رسيدن ...دوباره يك نامه ديگر بود ... نامه رو برداشتم 

 بازش كردم
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توى گلدان كنار در هديه ات را بردارى و سپس ممنونم كه دنبالم امدى...حاال اذت ميخوام از 

 ادامه ى نامه را بخونى

به خنده افتادم .. شكاك به سمت گلدان بزرگى كه كنار دربود رفتم و برگ ها و گل هاشو 

كه با  اى بزرگكنار زدم و دنبال چيزى گشتم .. تا اينكه باالخره در البه الى گل ها جعبه 

 يدا كردم ...را پربان قرمز تزئين شده بود 

 چون صاعقه زده ها ازجا پريدم.. درون جعبه بودبا ديدن آنچه كه  ودر جعبه را باز كردم 

 ديونه!

درون جعبه يك جعبه ى كوچكتر وجود داشت .. در اون يكى را باز كردم و با يه جعبه ى 

..  بودديگركوچكتر ديگه مواجه شدم ...متعجب در جعبه بعدى را باز كردم و دوباره جعبه اى 

اين زنجيره با جعبه اى كه اندازه نصف كف دست بود  اين كار همچنان ادامه داشت تا اينكه

 شكست!

باز كردم و با حلقه اى زيبا كه از نگين پر بود مواجعه شدم .. مشخص  كه درآخرين جعبه را

 بود كه بسيار گران قيمت است .. ادامه ى نامه را خوندم

از كنار گلدان بلندشو و بيرون از خانه بيا و درحياط ادامه ى فلِش  لطفا حلقه رو دستت كن و

 هارو دنبال كن!

خنديدم و به طرف حياط ويال رفتم .. از بيرون در دوباره فلِش هاآغاز شده بودن ، دنبالشون  

 .. هركى بود ازم ميخواست به سمت باغ پشت ويال بروم! كردم
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 زرد نگاه كردم ... از البه الى درختان باغ نورىمردود سرجايم ايستادم و متعجب به باغ 

خودنمايى مى كرد .. ترسيدم ...چرا ازم ميخواد برم اونجا ؟! صد در صد  اين كارا كارريحانه 

 نيست .. نكنه احسان..

با ياد آورى احسان مسير فلش را دنبال كرم .. ازالبه الى درختان باغ دنبال فلِش ها مى رفتم 

 كردم تا اينكه به همان نورى كه ته باغ بود رسيدم.و مسير را طى مى 

دهانم از تعجب باز ماند...ميزى زيبا زير اون نور بود كه انواع غذاها روش قرار داشت و دوتا 

 .و زينت مى بخشيد شمع زيبايى كه كنارشان بود به آنها جلوه ى بهترى ميداد

 . دشده بودنن تزئيدرختان با گل و بادكنك هاى رنگى قشنگ 

.. يه قدم ديگر به سمت جلو رفتم كه احساس  از ماند .. نميدونستم چى بايد بگويمدهانم ب

كردم چيزى را زيرپام له كردم .. متعجب پايم را برداشتم و زيرش نامه ى ديگر را ديدم ... 

 دوباره نامه را باز كردم ..

 لطفا سراون ميز بشين و چشماتو ببند و تا سه بشمر!

ى بلندى خنديدم ... خودم را به سمت ميز رساندم و نشستم روى ميز و اينبار باصدا

 چشماموبستم .. نفس عميقى كشيدم و شروع كردم به شمردن

 يك

 دو

 سه
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چشمامو باز كردم و درمقابلم احسان را ديدم كه با روبه رويم سرميز نشسته بود و بالبخند به 

يعنى تمام اين كارا رو احسان انجام داده من نگاه مى كرد .. چشمانم از تعجب گشاد شد .. 

 بود؟!..چى ميخواست بگه!

 اين مسخره بازى ها چيه ؟! ،احسان_

...باالخره تصميم گرفتم اعتراف كنم...ميخوام همه ى بهارمسخره بازى نيست _احسان_

 حقيقت را بگم!

 كنجكاوانه نگاهش كردم و آب دهانم را باصدا قورت دادم

 چه حقيقتى؟!.._

دستانشو دراز كرد و بر روى دست من كه روى ميز بود گذاشت و فشار اطمئنان  احسان

 بخشى به دستام وارد كرد...

من تمام اين كارارو انجام دادم كه تابهت همه چيزو بگم .. ديدم اآلن بهترين  بهار_احسان_

 موقعيته ، كسى خونه نيست و درضمن توهم تنها پيشمى

 شكاك حرفش را قطع كردم

 زودباش بگو چى ميخواى بگى!_

و درادامه به چهره ى احسان خيره شدم،از ترس و اضطرات دستانش مى لرزيد و رنگش پريده 

و حسابى عرق كرده از روى استرس گرمش شده بود  احسانبود ، هوا انقدرهم گرم نبود اما 

و كنجكاو  ..دكمه ى يقه پيرهنش را باز كرد و نفس عميقى كشيد...به چهره ى پرسوالبود

 من خيره شد و با لحن آرومى گفت :
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من ..من ، ميخوام درباره ى يه موضوعى باهات صحبت كنم ، ميدونم اآلن  بهار_احسان_

زمان درستى براى اين حرفا نيست و بايد درحضور پدر و مادرت راجب اين موضوع مهم 

 صحبت كنم .. اما تصميم گرفتم قبلش نظرخودت را بدونم ...

 : گلدان برداشته بودم و دستم كرده بودم اشاره كرد و حرفش را ادامه داد اى كه ازحلقه به 

اين حلقه همون حلقيه اى هستش كه چهارسال پيش جهت خاستگارى ازت  بهار_احسان_

خريده بودم .. يادمه وقتى بحث ازدواج را كشيدم وسط عصبى شدى و گفتى نه ميخواى 

.. اما نتونستم .. من  بهارسعى كردم فراموشت كنم  . خيلىعاشق بشى نه كسى عاشقت بشه!

واقعا با تمام وجودم دوست دارم .. و اآلنم خوشحالم كه اين حلقه رو توى دستت 

 ميبينم...ميخوام خواسته ام را يكبارديگه بيان كنم ..بامن ازدواج مى كنى ؟!...

. انگاريك پارچ آب يخ روى قت بياورم .ديگر نتوانستم دربرابر اين همه هيجان و غافلگيرى طا

 دستانم به لرزش افتاده بود ..، سرم خالى كرده اند 

 احسان كه از عكس العمل من تعجب كرده بود با لحنى عجيب گفت :

...  ... من تافردا صبح بهت وقت ميدم خب...خب...اآلن نميخواد جواب بدى_احسان_

بيا لب دريا و اونجا جوابت را بگو...بهت قول ميدم اگه منفى باشه براى هميشه از  9فرداساعت 

 زندگيت برم بيرون و ديگه هم هيچوقت برنگردم .. اصال براى هميشه از ايران ميرم!

لحظه به لحظه لرزش دستام بيشتر مى شد .. باعجله و و مضطرب از سرميزى كه احسان 

وردم و گذاشتمش روى ميز و درحالى كه بلند شدم و حلقه رو از دستم در آ دآماده كرده بو

 به مِن مِن افتاده بودم بريده بريده گفتم :

 من..من... نميتونم احسان!_
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 مسيرم را كج كردم و خواستم به سمت ويال برگردم كه صداى احسان بلندشد:

صبح لب دريا  9جواب ميخوام .. باشه...اما يادت نره چى بهت گفتم من فردا از تو _احسان_

 نزديك ويال منتظرتم!

صورتم را نيم رخ بهش چرخوندم و سرم را به نشانه ى عالمت تاييد تكان دادم و سپس با 

 عجله به راه افتادم...

وارد ويال شدم .. ريحانه كه انگار تازه از خواب بيدار شده بود باچشمانى پف دار درحالى كه 

عجب به فلِش هاى چسبيده شده بر روى زمين نگاه مى كرد ... با صورتش را مى ماليد مت

 ديدن من گفت :

 ؟!بهاراينا ديگه چين _ريحانه_

اما من همانند آدم هاى كر انگار كه اصال صدايش را نشنيده بودم بدو بدو به طرف اتاقم رفتم 

كرد .. شمانم شروع به باريدن و وارد شدم و رد را از پشت بستم .. قطرات اشك از چ

ونستم دليل اين اشكاچيه .. چرا اين كارو كردم .. اون بهم گفت كه دوستم داره .. خب نميد

منم دوستش دارم ..پس چه دليلى براى پنهان شدن ازش هست...گريه ام به هق هق تبديل 

 شد...

كف دستامو روى صورتم گذاشتم و سفت به صورتم فشاروارد كردم تا صداى هق هق گريه ام 

 ميان دستانم خفه كنم.را در

بدو بدو خودم را به طرف تختم رساندم و روى تخت ولو شدم ... شدت گريه ام چند برابر شد 

... 
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چند ثانيه اى مى شدش كه همينطور بى دليل گريه مى كردم كه صداى دلخراش در اتاقم 

ونستم بفهم بلندشد و توجه ام را به خودش جلب كرد .. چشمانم همه جارا تار مى ديد .. نميت

 كى وارد اتاق شده 

 كه ناگهان صداى ريحانه بلندشد :

 ؟ احسان كجاست؟ تو دارى گريه مى كنى؟ ؟اين ديگه چه وضعيهبهار_ريحانه_

 به طرفم امد و لب تخت نشست و ترسان بهم نگاه كرد

با ديدن ريحانه همانند كودكى كه پس از چندين سال مادرش را پيدا كرده باشد به آغوشش 

اه بردم و شروع كردم به گريه كردن .. ريحانه با دستش كمرم را مالش داد و با دست ديگه پن

 اش سرم را گرفت و با لحن مهربانى گفت :

هيس..گريه نكن ... چى شده عزيزم...كى اذيتت كرده كه دارى اين جورى بخاطرش _ريحانه_

 گريه مى كنى؟!..

 دن را نميداد بريده بريده گفتم :درحالى كه هق هق گريه ام بهم اجازه صحبت كر

 ريحان ... ريحان...احسان!_

 به اينجاى حرفم كه رسيد ساكت شدم و دوباره شروع كردم به گريه كردن!

ريحانه منو از آغوشش درآورد و با ترس بهم خيره شد و اشكاى روى چشمم را كنار زد و 

 پرسيد :

 احسان؟..احسان چى شده ؟!...حالش بده؟!_ريحانه_

 نه...نه.. احسان حالش خوبه چيزى نيست _

 نميفهمم .. اگه احسان حالش خوبه پس تو چرا دارى گريه مى كنى _ريحانه_
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ريحانه .. وقتى خواب بودى يكى دراتاقم را زد ، درو كه باز كردم ديدم هيچكسى پشت در _

منم رفتم ، نيست .. بعدش يه نامه ديدم يكى ازم ميخواست كه برم توى باغ پشت ويال ... 

 احسان بود ...احسان .. احسان ازم درخواست ازدواج كرد!

 ريحانه تقريبا جيغ كشيد :چى؟!

 سرمو به نشانه ى تاييد تكان دادم 

 آره .. درست شنيدى .. احسان ازم خواست تاباهاش ازدواج كنم!_

س يواش ريحانه كه دهانش از تعجب باز مانده بود چند ثانيه اى همانطور نگاهم كرد و سپ

يواش لبخندى روى لبش نشست و بعد از كمى شروع كرد به خنديدن.. همانند ديوانه ها قاه 

 قاه ميخنديد ...

 باخنده ى ريحانه حسابى كفرى شدم و سرش داد زدم :

 ديونه كجاش خنده دار بود؟!_

 ريحانه همچنان كه ميخنديد

داره؟..خدايا چه زود....حاال ببينم اين وايى باورم نميشه...ديدى بهت گفتم دوست _ريحانه_

 گريه اش واسه چيه ؟

 درحالى كه بغض گلويم را فراگرفته بود گفتم :

خوب منم يه جورايى دوستش دارم ريحانه..اما دلم نميخواد برم و بهش ابراز عالقه كنم .. _

 اينطورى آتو ميشه دستشو همش ميخواد اذيتم كنه ..

بايد  .اطر غرور و لجبازى زندگى خودت و احسان را خراب كنىتو نميتونى بخ بهار_ريحانه_

 همه چيز رابهش بگى ..بروپيشش..بهش بگو كه توهم دوستش دارى!
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 سرمو به اينطرف و اونطرف تكان دادم

لب درياى نزديك ويال منتظرمه تاجواب خاستگاريشو  9ميترسم ... احسان گفت فردا ساعت _

 ى بدم براى هميشه از زندگيم و ايران ميره!بگيره..گفت كه اگه بهش جواب منف

شى كه خيلى ديرشده باشه...برو ، ب ، ممكنه وقتى پشيمون بهارخوب فكراتو بكن _ريحانه_

 ذار...برو و اعتراف به حس درونت كن!گغرورت را زيرپا بنترس ..

داره .. منم شايد حق با ريحانه باشه ..بايد برم ، دليلى براى نرفتن نيست .. اون منو دوست 

دوستش دارم .. پس نبايد بذارم كه غرورديوانگى ام همه چيز را تباه كنه و زندگى ام را 

 سرببرد!

 ريحانه از لب تخت بلند شد  وروى پاهايش ايستاد و به ساعت مچى اش نگاه كرد و گفت :

ه اعت ممكنس 12...تواين دخترساعت مونده...خوب فكراتو بكن 12هنوز9تا ساعت _ريحانه_

 يردهد..دقت كنانتخابت سرنوشتت را تغي

و به نبال حرفش به طرف در اتاق رفت و درب را باز كرد و توى چهارچوب درايستاد و دوباره 

 به سمت من برگشت :

من تنهات ميذارم تا راحت بتونى فكركنى...خودتو درگير چيزى نكن ، نگران هالم _ريحانه_

يه از راه برسن شيرين كارى هاى آقا احسان كه براى نباش من اآلن ميرم تا قبل از اينكه بق

 سورپيرايز كردن خانومى كردن را جمع كنم ...توفقط و فقط به انتخابت فكركن!

 و بدون اينكه منتظر جوابم باشه از اتاق بيرون رفت و در را پشت سرش بست

بود..خوب نميدونستم بايد چيكاركنم...گفت كه دوستم داره..همه ى حرفاى ريحانه درست 

منم دوستش دارم ، پس دليلى براى جدايى مون وجود نداره .. فردا بايد برم .. مى رم و هم 
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خودم و هم احسان را از اين منجالب عشق نجات ميدم...فردا سرنوشتم را به كل عوض مى 

 كنم

كوك كردم ..بايد زودبرسم  8:30آروم سرم را روى بالشتم گذاشتم و موبايلم براى ساعت

 .بگمارمون و جوابم را به احسان سرقر

*** 
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 2_فصل دوم 

 

صبح روزبعد با صداى جيك جيك پرنده هايى كه روى درخت انار روبه روى پنجره ى اتاقم 

باهم ديگه دعوا مى كردن  از خواب بيدارشدم..با خستگى كش و قوصى به كمرم وارد كردم و 

دوتا دستامو بلند كردم و همزمان خميازه اى كشيدم...به پنجره ى اتاقم نگاه كردم .. خورشيد 

بود! وايى پس چرا 9ود ..هول هول از روى تخت بلندشدم و ساعتو چك كردم ..طلوع كرده ب

سرقرار باشم .. خيلى ديرم شد !  9موبايلم زنگ نخورد؟!قرارم! .. احسان بهم گفت بايد ساعت 

تند تند لباسامو عوض كردم و شالمو سرم كردم و بدوبدو از خانه خارج شدم .. هول هول 

احسان توى جاكفشى نبود! پس رفته!سريع از ويال خارج شدم و  كفشامو پام كردم .. كفشاى

به دريا برسانم...بايد  با نهايت سرعت خودم رامسير جاده را بدو بدو دويدم ، سعى داشتم 

 جلوى احسان را مى گرفتم ..

وارد دريا شدم .. پايم را روى شن و ماسه هايى كه كف دريا ريخته بود گذاشتم ...روى ماسه 

جلو مى رفتم و اينور اونور را سالنه سالنه تونستم درست راه بروم و بدوم براى همين ها نمى 

 چشمانم دنبال احسان مى گشتمحركت دادن مردمك  نگاه مى كردم و با

 !..همه چيز را خراب كردم ...بهارخيلى دير كردم .. احسان نبود...حتما رفته ..خراب كردى 

دم و سرمو با تاسف پايين انداختم ... صداى مرغ هاى با ناراحتى روى شن هاى دريا ولو ش

ور دريا دايره اى زده بودن و دور دايره مى چرخيدن به گوشم خورد ... قطرات دريايى كه د

 اشك از گوشه ى چشمانم يكى يكى ليز مى خوردن و روى گونه هايم جاباز مى كردن ..
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و چهره ام را نوازش ميداد..انگار دنيا برايم متوقف  يم دريا باچهره ام برخورد مى كردخنكى نس

شده بود و زمان نمى گذشت ... گريه ام اوج گرفت كه ناگهان سنگينى دستى را بر روى شونه 

ام احساس كردم ... هراسان به پشت سرم نگاه كردم و در مقابلم احسان را ديدم كه با چهره 

 زدم و روى پاهايم ايستادم و نگاهش كردم اى خندان به من نگاه مى كرد ...اشكامو كنار

 ..ديگه نااميد شده بودم و داشتم مى رفتم!بهارخيلى ديركردى _احسان_

بدون اينكه جوابشو بدم درحالى كه سعى داشتم گريه ام را كنترل كنم فقط نگاهش 

 كردم...احسان باخنده به طرفم امد و صورتمو در دستان مردونه اش گرفت و سرم را به سمت

 باال آورد

 نگاهش كن!..دارى واسه ى من گريه مى كنى؟!.._احسان_

 با غرور دستشو پس زدم و خودمو ازش جدا كردم ..

ديدم اآلن اگه نيام پيشت اره واسه تو گريه مى كردم ، اما نه اينكه دوست داشته باشما!چون _

وخت...پيش ميرى يه بال ماليى سرخودت ميارى خونت ميمونه رودستم!..دلم واسه ات س

 خودم گفتم حيفه يه جوانى توسن تو خود كشى كنه!

 احسان بلندخنديد

 توكه راست ميگى!_احسان_

 : روموازش برگردوندم .. احسان ادامه داد

 خوب حاال كه امدى جوابت را بگو؟!با من ازدواج مى كنى؟!_احسان_

نميتونستم به  به چشماش نگاه كردم .. دوست داشتم بگم نه .. هرچى سعى داشتم بازهم

،ولى بايد حداقل همين يكبارم كه شده بهاراحسان ابرازعالقه كنم ..لعنت به اين غرورت 
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غرورم را زيرپا بگذارم و اجازه بدم قلبم جاى من تصميم بگيره! آب دهانم را قورت دادم و 

 چندثانيه همينطور به چشماش نگاه كردم و سپس باصداى لرزان از خجالت گفتم :

 بله!_

سان كه انگار دنيارو دو دستى تقديمش كرده باشند .. باخنده منو بغل كرد و باال برد و دور اح

 خودش چرخوند و با فرياد گفت :

 عاشقتم گوسفندمن!_احسان_

 همچنان كه ميخنديدم ..بريده بريده گفتم :

 گوسفند خودتى، منو بذار زمين تا هرچى از ديروز تاحاال خوردم و باال نيوردم روت!_

 احسان باخنده منو روى زمين گذاشت و دوباره بغلم كرد و درگوشم زمزمه وار گفت :

 ديگه از دستت نميدم خانومم...توديگه اين روز به بعد خانوم خودمى!_احسان_

از خجالت رنگم همانند لبو قرمز شد و تابناگوش سرخ شدم، خودم را ازش جدا كردم و 

 سرمستانه گفتم :

فقط بهت اجازه دادم بياى خاستگاريم ..جواب نهايى را بايد از پدر و فراموش نكن كه من _

 بگيرى.. ممادر

يت باباتم مى ت راحت رضااحسان درحالى كه از خوشحالى ميخنديد: اونم به وقتش .. خيال

 گيرم!

او او انقدر خيالبافى نكن! بابا مامانم دخترشون را كه از سر راه نيوردن بدن به يه منگلى _

 .. منوكه ميبنى عاشقم .. نمى فهمم!مثل تو 

 احسان با خنده بغلم كرد :
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 اگه بابا مامانت مخالفت كنن .. مى دوزدمت!_احسان_

و هردو با خنده از دريا خارج شديم و به سمت ويال برگشتيم .. نم نم بارون شروع به باريدن 

 كرد و هوايى عاشقانه و دو نفره رو براى من و احسان فراهم كرد.

مراه احسان در مسير جاده اى كنار ويال در زير نم نم بارون دست بر دست همديگه قدم به ه

مى زديم و مسير را طى مى كرديم...دستانم را زيربغلم بردم و چندبار باال و پاينشون كردم 

...با اينكه تابستان بود اما زير اين نم نم بارونى كه خيس شده بودم داشتم احساس سرما مى 

 وجه نگاه سنگين احسان روى خودم شدم .. به سمتش برگشتمكردم ، مت

 آدم نديدى؟!..._

قه اى كه تنش احسان درحالى كه تو شوك حرف من قرارگرفته بود نيشخندى زد و جلي

 را از تنش درآورد و روى شانه هاى من انداخت. حسابى تعجب كردمكرده بود 

 تو خودت سردت ميشه !_

 گرممتو گرم باش منم  _احسان_

زيرچشمى نگاهش كردم و به راهمان ادامه داديم ... چندمترى جلوتر درگوشه ى جاده 

 پيرمردى كه پشمك مى فروخت توجه هردوى مارا به خودش جلب كرد.

 ؟بهارپشمك ميخورى _احسان_

 خنديدم و با غرور گفتم : بزرگترينش را ميخوام

به طرف آن پيرمرد رفت و  احسان با تعجب درحالى كه پوزخند مسخره اى برلب داشت

پشمك بزرگى ازش خريد و به سمت من بازگشت..پشمكم را از دستش گرفتم و درحالى كه 
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 خنديدم، شمك صورتى رنگ كه دور نى بزرگى پيچيده شده بود نگاه مى كردم پبا اشتياق به 

 : اوووم .. دستت در نكنه ! و گفتم

 چرا واسه ى خودت نخريدى؟!.._

 تكه اى از گوشه پشمك را كندم و داخل دهانم گذاشتم. با دستموهمزمان 

احسان درحالى كه با لذت به من خيره شده بود موزيانه خنديد و به طرف جاده هدايتم كرد ، 

 باهم به مسيرمان ادامه داديم

 تو بهم ميدى!خوب _احسان_

 با شيطنت خنديدم و رومو ازش گرفتم

 تا ببينم چى ميشه!_

 رفم تعجب كرده بود بلند و مستانه خنديداحسان كه حسابى از ح

 يعنى نميخواى به من پشمك بدى؟!_احسان_

 بدون معطلى

 نه!_

به دنبال حرفم تكه ى ديگرى از پشمك را داخل دهانم گذاشتم و براى اينكه دل احسان  

 سوزونده باشم با لذت گفتم : 

 اوووووووم...چه خوشمزه است!_

پشمك توى دستم نيم خيز شد، اما من سريع پشمك را  احسان دهانش را باز كرد و به سمت

 پشتم قايم كردم و با پرويى گفتم :

 براى خودمه ، اگه ميخواستى براى خودت ميخريدى!_
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 اين بار تكه ى بزرگى داخل دهانم گذاشتم

احسان سرش را به چپ و راست تكون داد و نيشخندى زد و ديگر چيزى نگفت. نزديك ويال 

 ...با پيشنهاد احسان مسيرمان را كج كرديم و به سمت جنگل رفتيم.جنگلى سرسبز بود

شيب جنگل زياد بود واسه همينم نيتونستم درست راه بروم و احسان كمكم مى كرد تا 

نيفتم. به نقطه اى از جنگل رسيديم كه شيب زمين صاف شد و يك آالچيق چوبى زيبا 

ن لحظه صداى دلخراش رعد و برق درآنجا بود . وارد آالچيق شديم كه ناگهان در هما

ن چند برابر شد...صداى قطره هاى بارا درآسمان بلند شد و گوشمان را كر كرد و شدت بارش

درشت باران كه به سقف چوبى آالچيق مى خوردن و چك چك صدا مى كردن توجه من و 

 احسان را به خودش جلب كرد...

جنگل بارانى بودم به صحنه زيباى  شوه و لذت خاصى مشغول خوردن پشمكمدرحالى كه با ع

 كشيد كه صداى خنده احسان بلندشدنگاه مى كردم . كمى ن

خوب توكه از اون پشمكت ندادى من بخورم ، حداقل تند تند بخورش كه دلم _احسان_

 نخواد )خنديد( نترس اگه تموم شه بازم واسه ات ميخرم گدا!

 برگشتم  احسانبا قيافه ى حق به جانبى روبه 

ال كه گدا خودتى! دوماً من براى اينكه بتونم طعم پشمك را خوب متوجه بشم آروم ، آروم او_

مى خورم .. بايد طورى مزه مزه اش كنى كه اون طعم شيرين و خوب پشمك را زير دندون 

 هات احساس كنى.

احسان با لذت به چهره ى من نگاه مى كرد و لبخند مى زد، با ديدن لبخند روى لبش كالم 

 و بالحن خاصى گفت : يادم رفت و متعجب بهش نگاه كردم ..احسان باالخره زبون باز كرداز 
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 هيچ طعمى در دنيا شيرين تر از طعم لباى تو نيست ، لب عسلى!..._احسان_

انگار كه يك پارچ آب يخ روى سرم خالى كرده باشند با چشمانى از تعجب گشاد شده به 

دا قورت دادم و براى يافتن جمله ى مناسبى كمى فكر احسان خيره شدم و آب دهانم را با ص

 كردم و سپس با عصبانيت پشمك در دستم را به زمين كوبيدم و گفتم :

اه...اه...اصال هم خوب نبود...خيلى زيادى شيرين بود، دلم را زد! من فقط واسه ى اينكه تو _

خريده بودى را مى خوردم...وااِل ناراحت نشى و اصراف نباشه داشتم اون اشغالى كه تو واسه ام 

 اونو جلوى گربه بندازى باهات قهرمى كنه !

احسان كه از حرفاى من حسابى تعجب كرده بود خنديد و چندين قدم به سمتم امدم . 

بطورى كه فاصله ى صورتامون كمتر از چند سانتى متر بود. قدش ازم بلندتر بود براى همين 

م ايستادم. ينم و هم قدش باشم روى نوك انگشتان پاهابراى اينكه بتوانم خوب نگاهش ك

سپس نيم خيز شد روى صورتم و از البه  احسان مچ هر دو دستامو در دست گرفت و فشرد.

 الى دندان هاى به هم ساييده اش گفت :

شيرينى لب هاى تو در دنيا هرچقدرم شيرين باشن بازم دل من را نمى زنن، جاى  _احسان_

هستش ) با دستش به قلبش اشاره كرد( هرچقدرم كه از دستت ناراحت  تو هميشه درقلبم

باشم و نخوامت اينو بدون كه هميشه كنارم ميمونى و مثل اون تيكه پشمك نمى اندازمت 

 دور!

باشنيدن حرفاى احسان لحظه به لحظه سرخ تر مى شدم...با كمى مكث خودمو ازش دور 

 ش كشيدم بيرون.كردم و مچ دستاى ضريفم را از حصار دستان

 منگل!_
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 خودتى! منگل_احسان_

 از حاضر جوابى اش به خنده افتادم ، احسان هم از خنده ى من خنديد

 بيا يادم تورا فراموش بازى كنيم ._احسان_

 باسرم حرفش را تاييد كردم

 سرچى؟_

 سرش را كج كرد و يكى از چشمانش را بست و شكاك گفت: احسان 

 تو چى ميگى ؟!_احسان_

 فكر كردمكمى 

 اووووم..اگه من بردم بايد جلوى همه بهم سوارى بدى االغ خان!_

 احسان بلند و مستانه خنديد : قبوله !

 بهش خيره شدم

 اگه تو بردى چى؟_

 احسان با اين حرف من چشمانش را ريز كرد و لبخند مسخره اى زد و با كمى مكث گفت :

 لب عسلى!اگر من شرط را بردم بايد منو ببوسى ،  _احسان_

كه ديگر كارد هم ميخوردم خونم در نمى آمد  با بال حرفش شروع كرد به خنديدن . منبه دن

 مِن مِن گفتم :

قبول نيست من بازى نمى كنم ) و دوباره با يادآورى شرط خودم گفتم ( اصال چه فرقى مى _

 كنه در هر صورت تو برنده نميشى..قبوله!...

 احسان خنديد
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 ى!خواهيم ديد خانوم_

 چپ ، چپ نگاهش كردم و با لحن كنايه آميزى گفتم :

 ميمون!_

 گاو!_احسان_

 دوباره خنده ام گرفت اما سعى بر كنترل خودم داشتم .

از آالچيق بيرون رفتم...باران همچنان درحال با ريدن بود و با بارشش خاك هاى جنگل را به 

گذاشتم كه  با همان قدم اول كفشم گِل تبديل كرده بود . پايم را روى گِل هاى زير آالچيق 

تا نصفه گِلى شد . آه ازنهادم بلندشد ، اما از روى اجبار به راهم ادامه دادم و درحالى كه سعى 

داشتم آهسته آهسته  با بغل پا راه بروم تا ليز نخورم از جنگل  امدم بيرون و دوباره وارد جاده 

سان هم همراه من از جنگل بيرون امده ى آسفالتى شدم ... به پشت سرم نگاهى كردم ، اح

بود .. ناگهان فكر شيطانى به سرم زد ، جليقه احسان كه همچنان تنم بود را از تنم در آوردم 

 گرفتم  و به سمت احسان

 بيا ، بپوش تا سرما نخوردى!_

 احسان خنديد و جليقه اش را از دستم گرفت و همزان گفت :

 يادم!_

 بى اختيار جيغ بلندى كشيدم

 خيلى بيشعورى!_

همراه جيغ من صداى خنده احسان بلندشد . اخمام را درهم كشيدم و پشت به احسان كردم 

 و به سمت ويال كه چندين متر باهامون فاصله داشت به راه افتادم
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*** 

وارد ويال شديم و بى سروصدا به سمت ماشين احسان رفتيم و يك جعبه دستمال كاغذى از 

دوباره به سمت شيرآبى كه كنار درب ورودى ويال در البه الى  ماشين برداشتيم و سپس

خيسى كه به پا و كفشمون چسبيده بود را درختان باغچه قرارداشت رفتيم تا گِل هاى 

 بشوريم ...

 اول احسان كفش و پايش را شست و من فقط نگاهش مى كردم .

 سمت من برگشتپس از كمى شست و شو با دستمال كاغذى پاهايش را خشك كرد و به 

 نوبت شماست خانومى._

كفشام را درآوردم و پابه رهنه روى آسفالت داغ حياط ويال ايستادم . تنم مور مور مى شد . 

سنگ ريزه هايى كه كف حياط بودن به پاهايم فرو مى رفتن و اذيتم مى كردن . امدم نيم 

مانعم شد ، با تمام م كه احسان به زورمتوسل شد و خيزشم سمت شيرآب تاپاهايم را بشور

 پاهايم شد. با عصبانيت سرش داد زدم : ساييدنقدرتى داشت مشغول 

 ولم كنم خودم بلدم پاهامو بشورم!_

از  ،اما او گويا كر شده بود و بى توجه به من فقط با هردو دست تند تند پاهايم را مى شست

. با تمام وجود مى قلقلك به خنده افتادم و عصبانيت روى چهره ام خود به خود محو شد

 خنديدم! من خيلى قلقلكى ام ! حاال نخند كى بخند..

 صداى اعتراض احسان بلند شد : 

 انقدر نخند ، اآلن همه بيدارميشن.هيس! _

 اما من بى توجه بهش قاه قاه مى خنديدم!
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باالخره كار شستن پاهايم تموم شد و خنده ى منم بند امد! احسان جعبه دستمال كاغذى را 

 روى زمين برداشت و به سمت من گرفت از 

 بيا پاهاتو خشك كن!_احسان_

شكاك بهش نگاه كردم و نيم خيز شدم روش و جعبه دستمال را از دستش گرفتم و همزمان 

 باخنده گفتم :

 يادم!_

 صداى اعتراض احسان گوشام را كر كرد

 ... من فقط بخاطر اينكه تو ببازى حاضر شدم پاهاتو بشورم! اه_احسان_

 بلندخنديدم

بازم كه خيال بافى كردى...ببين كى بهت گفتم .. من اين شرط را مى برم..تو نميتونى من را _

 شكست بدى!

 و گفت : احسان با غرور روى پاهايش ايستاد و بادى به گلويش انداخت

 حاال مى بينى!_احسان_

 بودچند ثانيه به نفرت به چشمان هم خيره شديم .. صداى نفس هاش كر كننده 

 زيرچشمى بهش نگاه كردم و از كنارش به سمت ويال به راه افتادم

 تا در را باز كردم صداى مامان بلندشد :

بده!اصال  تو معلومه كجايى دختر؟ مردم از نگرانى .. حداقل اون تلفنت را جواب_مامان_

يه خوش آمدى خسته نباشيدى بهمون  يامدى نميگى يه پدر مادرى هم دارى ..حداقل مي

 مى گفتى!
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راستى خيلى خوش ...موبايلم را باال تو اتاق جا گذاشتم!لب دريا ببخشيد رفته بودم _خنديدم 

 امديد

 مامان نفسش را از روى آسودگى بيرون داد و با كمى مكث گفت :

 تنها رفته بودى ؟!_مامان_

يدن احسان امدم جوابشو بدم كه درهمان لحظه درخانه باز شد و احسان وارد شد .. مامان با د

 اآلن فكر بد راجبمون ميكنن...از عصبانيت سرخ شد و چپ چپ بهم نگاه كرد .. 

به مِن مِن افتادم ... بازم خواستم براشون توضيح بدم كه اينبار صداى زن دايى ام بلند شد و 

 با لحن كنايه آميزى گفت :

 اينطور كه معلومه زياد تنهاى تنهاهم نبوده !_زن دايى_

 حرفش ريز ريز خنديدو به دنبال 

 با اين كار زن دايى ام عصبانيت مامانم چندبرابر شد .. بريده ..بريده گفتم :

همين اتفاقى همو لب دريا ديديم ، از اونجا باهم امديم .. فقط سر راه رفتيم يه سر ما..ما.._

 !پياده روى كرديم جنگل كنار ويال

 ميره پياده روى؟!..ساعت تو جنگل كنار ويال  2اونوقت آدم _زن دايى_

 الهى اللشى...با نفرت به چهره ى زن دايى ام خيره شدم

 درعين پياده روى مشغول صحبت بوديم ، متوجه گذر زمان نشديم_

 دوباره زن دايى ام خنديد و اينبار گفت :

 آخى عزيزم .. دوساعت پياده روى ... خوب جنگل چند متر بود!_زن دايى_
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و بازهم صداى عصاب خورد كن خنده اش فضاى خانه را پر كرد..باعصبانيت رومو ازش گرفتم 

 باال.. وارد اتاقم شدم ... ازشون رفتمو با قدم هايى بلند به سمت پله ها رفتم و سه تا يكى 

در اتاقم را بهم كوبيدم و تكيه دادم به در..هنوز از بستن در خيلى نگذشته بود كه صداى در 

. شد و همزمان در اتاق باز شد .. متعجب  به فردى كه داخل اتاق امده بود نگاه كردم . بلند

 ل زدم و به تمسخر گفتم :احسان بود... با عصبانيت بهش ز

 بفرماييد تو!_

 از پشت قفلش كرد تا كسى وارد نشود احسان بى توجه به من هول هول دراتاق را بست و

 ترسيدم

 يعنى چي اين كاراچيه؟!_

.. من امروز سر سفره ميخوام تورو از باباو  بهارهيس!ميخوام باهات حرف بزنم _احسان_

 مامانت خاستگارى كنم 

 امدى از من اجازه بگيرى؟!_

نه امدم باهات هماهنگ كنم كه خودتو آماده كنى تايه وقت از خوشحالى سكته _احسان_

 نكنى!

 با عصبانيت رومو ازش برگردوندم و زيرلب غريدم

 نچسب!_

..احسان تك سرفه نچسب شوهرته! .. وبلندخنديد ، منم از حرفش به خنده افتادم_احسان_

 : اى كرد و بالحن جدى گفت

 و جدى باشيماختالفامونو كنار بذاريم بيا يه امروزو _احسان_
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 خنديدم

خيلى خودتو تحويل مى گيريا ، تو اصال در حدى نيستى كه من بخوام باهات اختالف _

 اشم!داشته ب

 .. بهارجدى گفتم _احسان_

 بدون اينكه جوابشو بدم فقط نگاهش كردم .. احسان ادامه داد

بعداز ناهار وقتى همه ساكت شدن خودم بحث رو مى كشم وسط و همونجا جلوى _احسان_

 چشم همه ازت خاستگارى مى كنم..

ز اتاق خارج شد و به دنبال حرفش خنديد .. ناخداگاه خنده بر روى لب منم نشست...احسان ا

و منم بعد از كمى لباسامو عوض كردم و به سمت هال رفتم ...همه سر ميزغذا منتظر مامان 

من نشسته بودن تابيايد و غذارا بكشد.به سمت ميز رفتم و روى تنها صندلى خالى ميز كنار 

احسان نشستم .. مامان هم امد و شروع كرد به كشيدن غذا .. استرس و اضطراب همه ى 

ودم را فرا گرفته بود و لحظه به لحظه هم داشت بيشتر مى شد .. آب دهانم را باصداى وج

 قورت دادم ، نميدونسم عكس و العمل مامان و بابا از اين موضوع چيه...ميترسيدم...

كردم و همونجا سر سفره كوچك تشكر  غذايى كه مامان درست كرده بود يك بعد از خوردن

كه كنارم نشسته بود خيره شدم .. احسان نگاه سنگين من را نشستم و به چشماى احسان 

 من روى خودش احساس كرد و به سمتم برگشت ، رنگش پريده بود ، اين بيشتر از

نده اى فضاى ترسيده...باالخره همه ساكت شدن و هياهوى جمعيت خوابيد  ..سكوت كر كن

: دستتون درد نكنه ، با دستمالى بابا اين سكوت را شكست و با گفتن  ويالرا پر كرده بود كه 

دهانش را پاك كرد و از سر ميز بلند شد ، اما درهمان لحظه صداى احسان كه گفت : 
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ميخوام راجب موضوعى مهم باهاتون صحبت كنم ، اورا  نشينيدخواهش مى كنم چند لحظه ب

 بابا شكاك به احسان نگاه كرد و سپس سرجايش نشست و منتظر به حسابى متعجب كرد.

 چهره ى احسان خيره شد

بيرون داد و چشماشو  رعشه بر اندامش افتاده بود نفسش را احسان كه از ترس و استرس

 بست و زيرلب چيزى را زمزمه كرد و سپس با كمى مكث روبه همه بلند گفت :

ميخواستم راجب موضوع مهمى باهاتون صحبت كنم...همانطور كه ميدونيد طبق _احسان_

پيامبر ازدواج واجب دينى است .. من امروز ميخوام با اجازه پدرو مادر فرمان خدا و سنت 

..آقاجون و مامانجون ) پدربزرگ و مادربزرگم( به سمت من برگشت و بهم نگاه كرد و سپس 

 را ازتون خاستگارى كنم! بهارادامه داد...

به احسان باباكه انگار يك پارچ پرآب روى سرش خالى كرده باشند متعجب با رنگى پريده 

خيره شد و باعصبانيت براى چندلحظه بهش نگاه كرد...نگاهش به تيزى تيغ بود ... حتى من 

هم از اين طرز نگاه كردنش وحشت داشتم ديگر چه برسه به احسان...دستانم شروع به 

 لرزيدن كرد و زبانم بند امد ...

خواسته ى احسان متعجب نه تنها بابا بلكه تمامى افرادى كه سرميز نشسته بودن با شنيدن 

 شدن .. باباشروع به صحبت كردن كرد

پسرم ، من تورو مثل نيماى خودم ميدونم و همان اندازه ام بهت اعتماد دارم...ميدونم _بابا_

، اما براى ازدواج نظرخود دخترم  خوشبخت كنى بهارراكه تو پسرخوبى هستى و ميتونى 

 ين وصلت مشكلى ندارم ...مثبت باشه ماهم با ا بهارمهمه...اگه جواب 

 وبه دنبال حرفش به من نگاه كرد
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پاهايم سست شد و به مِن مِن افتادم ... نگاه همه ى افراد سرميز به من بود ...به چهره ى 

 نگران احسان كه كنارم نشسته بود نگاه كردم و سپس به بابا ، و شروع كردم به حرف زدن :

مامان و آقاجون و مامانجون و تنها برادرم نيما، جواب خوب، باباجون .. با اجازه ى شما ، _

 منم مثبته!

صداى دست و سوت و مبارك باشه هاى پياپى خاله هايم فضاى خانه را پركرد .. احسان كه 

انگار به خواسته اش رسيده باشد با لبخند مهربانى درحالى كه از خوشحالى درپوست خودش 

 گل انداخت و تا بناگوش سرخ شدم! نمى گنجيد به من نگاه مى كرد .. لپام

كم كم خنده برلبان بابامم نشست ..احسان باخوش حالى نيم خيز شدش روى ميز و ليوانى را 

برداشت و توشو پر از نوشابه كرد و دوباره به سمت من برگشت و باحالت خاصى نوشابه را 

 سمتم گرفت 

 بفرماييد خانومى!_احسان_

صدا نمى رسيد...خنديدم و نوشابه را از دستش گرفتم و  همه همچنان دست ميزدن و صدابه

..احسان نيشخندى زد و سرشو به طرفم  سركشيدم  بايك نفس تمامى محتويات داخلش را

 آورد و درگوشم زمزمه وار گفت :

 يادم تورا فراموش!_احسان_

منكه ديگر كاردهم ميخوردم خونم درنمى آمد سيخ سرجايم نشستم و ليوان نوشابه را 

ازخودم دور كردم و محكم كوبوندمش روى ميز و باچشمانى از تعجب گشاد شده به احسان 

... زيرلب غريدم خيره شده بودنگاه كردم .. احسان با لبخند مسخره اى كه برلب داشت به من 

: 
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 االغ!_

 احسان لبخندش به خنده تبديل شد و سرمستانه گفت :

 لب عسلى!_احسان_

وانه ها قاه قاه خنديد .. با خنده اش شدت عصبانيتم چند برابر و به دنبال حرفش همچو دي

شد ..دوتا دستامو مشت كردم و محكم فشارشون دادم...ناخن هاى انگشتام با قدرت به كف 

 دستم فرو مى رفتن و عصبانيتم را تخليه مى كردن.

*** 

مى پرسيدن..چند  ىاز سرميز بلند شديم و سفره رو جمع كرديم .. همه ازم سواالى عجيب

..چرا انقدر زود جوابشو ؟وقته اين تصميم را گرفتيد؟!..آيا توهم از اين موضوع خبرداشتى

 دادى؟..چرا...چرا!

ديگه داشتم ديونه مى شدم .. اما من هربار باجواب هايى سرباال بحث را عوض مى كردم و 

د بوديم ..پدربزرگم بايه عاقد حقيقت را ازشون پنهان مى كردم ... ازحاال منو احسان رسماً نامز

د تا عقد بين من و احسان را صحبت كرده بود و براى هفته ى ديگه ازش وقت گرفته بو

 قراره برگردم! متاهل..كى فكرشو مى كرد...مجرد امدم سفرو بخواند

كه و تهران تماس گرفته بود و به جشن عقدما تمامان با بيشتر فاميالمون زندگى عجيبه...

 ار مى شد دعوتشان كرد.اغ ويالى خودمان برگذشمال در ب

...يكى نيست بگه آخه اين را انجام دهم قراربود فردا به همراه احسان بريم و خريداى عقدمون

عقد مى كنيم ديگه ..اما كو گوش  تهرانهمه عجله واسه چيه ..خب بذاريد وقتى برگشتيم 

 شنوا....همه سعى داشتند هرچه سريعتر كاراى عقدمونو انجام بدن و مرغشون يك پا داشت!
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م بازم خواب ميخواست...به زورالى نصبح روزبعد باصداى مامان از خواب بيدارشدم .. چشما

 : كردم و ناليدميكى از چشمامو باز كردم و به مامان كه روبه رويم ايستاده بود نگاه 

 مامان لطفا بذار يكم ديگه بخوابم!_

پتومو كشيدم روى سرم تانور خورشيد كه از  دنبال حرفم چشمامو بستم و با دستم و به

پنجره ى اتاق زوم شده بود روم بهم نخوره...اما مامان تسليم نشد و به زورمتوسل شد و منو از 

يعنى هيچ دردى سخت تر از اين نيست كه رختخواب بلند كرد..داشتم ديونه مى شدم .... 

 !نيماام سخت تربودتا شكست عشقى 100صبح زود از رختخوابت دلبكنى ، المصب دردش از 

خودمم از فكرم خنده ام گرفت .. كش و قوصى به بدنم دادم و جلوى آينه اتاقم ايستادم و تند 

...دوباره حالت ون كردم زدم و مرتبشنه يم كه سيخ روهوا بود را شاتند موهاى پخش و پال

اصليشو به دست آورد و لخت شد! وارد دستشويى شدم و چند مشت پر آب يخ به صورت پف 

 دارم زدم و دوباره به اتاقم بازگشتم..

مامان همچنان همانند طلبكارا تو اتاق دست به سينه ايستاده بود و باعصبانيت چپ چپ 

رفتم و لباسامو عوض كردم .. يك دست  نگاهم مى كرد! آه بلندى كشيدم و به طرف كمدم

مانتوى سفيد بايه شال سفيد سرم كردم و موهاى بلوندم را از جلوى شالم گذاشتم 

 بيرون...زياد اهل آرايش نبودم و فقط يكم برق لب و ريمل برايم كافى بود...

 يه شلوارجين سفيد از كمدم دراوردم كه صداى اعتراض مامان بلندشد:

...مگه ميخواى كفن بپوشى! خب يه شلوارلى پات كن..ديگه بهارضعيه اين چه و_مامان_

 همش سفيد يه جوريه !
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به خنده افتادم و شلوراجينم را درهمان حال كه روى چوب لباسى منظم آويزان بود 

سرجايش گذاشتم و به جاش يه شلوارلى آبى جذب برداشتم كه هيكلم را به خوبى توش 

جلوى آينه قدى اتاق ايستادم و هيكلم  پاشنه دارسفيدم تنم كردم ونمايش ميداد...با كفشاى 

را برانداز كردم ... خيلى خوب بود ... ديگه آماده شده بودم، به همراه مامان از اتاق خارج 

شديم و به سمت هال راه افتاديم ...همچنان كه داشتم پله هارا يكى يكى و بادقت پايين مى 

ايى كه داشتم به زمين نخورم از پنجره ى بزرگى كه كنار پله رفتم تا به اين پاشنه كفش ه

هابود چشمم به حياط سرسبز ويال و چهره ى منتظر و مضطرب احسان افتاد...هنوزهم از 

دستش ناراحت بودم و از ديروزتاحاال باهاش قهرم و باهم هيچ حرفى نزديم...اون نامردى كرد 

برده بايد ببوسمش .. !..حاال كه اون شرط را ه اىعقد.. من بايدم مى بردم نه اون...پسره ى 

ست كه سعى دارم باهاش حرف نزنم و وانمود كنم كه قهرم تا ازم اون بخاطرهمينم ه

اون درخواست از احسان بايد چه عكس العملى از  شنيدن درخواست را نكنه...نمى دونم با

ب تنش كرده بود كه هن سفيد جذاخودم نشون بدم..هنوز ازش خجالت مى كشم!...يه پير

هاى هيكلش را به خوبى درخودش نمايش ميداد به همراه يه شلورامشكى و يه عينك  عضله

شدم چه برسه  ظاهرشدودى كه جذابيتش را خيلى بيشتر مى كرد...دروغ چرا خودمم عاشق 

 به بقيه ى دخترا!

 درزرگى كه مااز مامان و بقيه سر سرى خداحافظى كردم و درحالى كه سعى داشتم لقمه ى ب

بزرگ برايم گرفته بود و تودهنم چپونده بود را قورت بدم از خانه خارج شدم...احسان با ديدن 

 من به طرفم امد ...

 بدو بريم كه كلى كار دارم!_
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 احسان خنديد

 شما سالم و صبح بخير بلد نيستى؟!_احسان_

 حاال اگه امكانش است راه بيفتم بريم تا مغازه ها نبستند! .سالم ، صبحتو بخير_

احسان با لبخند مسخره اى كه برلب داشت دستشو جلوى سينه اش گرفت و ازجلوى راهم 

 كنار رفت و به نشانه ى احترام  درجانبم به ركوع رفت و همزان گفت:

 بفرماييد_احسان_

كه همچنان با آن حالت مسخره ايستاده  با عصبانيت  پله هارو پايين رفتم و ازجلوى احسان

 بود رد شدم و زيرلب غريدم

 ميمون!_

 هنوز ازش دورنشده بودم كه صداش بلند شد

 گاو!_احسان_

و حيرت به طرف احسان برگشتم و بهش نگاه كردم و سپس پس از كمى دوباره به راه بهت 

ستگيره رو كشيدم .. اما افتادم و به طرف ماشينش كه گوشه ى حياط ويال پارك بود رفتم و د

 باز نشد!

 دوباره امتحان كردم ... قفل بود!

 احسان باخنده به طرفم امد 

با ماشين نمى ريم خانومى..تابستونه ديگه همه ملت ريختن تو شمال...تو ترافيك _احسان_

 مى مونيم ..قراره بامترو بريم!
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رفتم و احسان با زيرچشمى بهش نگاه كردم و بدون هيچ حرفى به سمت درب ويال 

 نيشخندى مسخره به دنبالم به راه افتاد..

*** 

روى صندلى مترو دست به سينه نشسته بودم و باعصبانيت به آدم هاى اطرافم نگاه مى كردم 

..بنابر بقيه ى روزها خيلى شلوغ نبود...به احسان كه كنارم روى صندلى نشسته بود 

، آخه يكى نيست بهم بگه المصب بودمصبانى ...هنوزهم از دستش عزيرچشمى نگاهى انداختم

مردم وقتى مى رن خريدعقد همه ازخوشحالى نميدون چيكاركنن اونوقت تو مثل سگ شدى! 

تا اين مدت هيچ حرفى بينمون ردوبدل نشده بود كه ناگهان احسان آهى كشيد و از 

پيراشكى مى  سرجايش بلند شد و به طرف پسرجوانى كه اونور مترو گوشه اى ايستاده بود و

 ...متعجب نگاهش كردم ...فروخت رفت

كمى نكشيد كه بادوتا پيراشكى بزرگ و داغى كه الى دستمالى پارچه اى سفيد پيچيده شده 

بود به طرف من برگشت و كنارم نشست..بوى خوب پيراشكى هابه مشامم خورد و حسابى 

 وسوسه ام كرد ..بويش ديوانه كننده بود

 پيراشكى هارو به سمتم گرفت و گفت: احسان  باخنده يكى از

 بفرماييد..صبحانه ام نخوردى حتما خيلى گشنته!_

 باغرور و عصبانيت بهش نگاه كردم 

 جنابالى ام نبود! دخالتاگه ميخواستم خودم ميتونستم برم بخرم ، احتياجى به _

 احسان بلند خنديد
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خودم واسه ات بخرم  بله..ميدونم كه ميتونستى برى بخرى..اما دوست داشتم_احسان_

  ..خواهش مى كنم قهر نكن ..بهار

وبه دنبال حرفش يكى از پيراشكى را به سمتم گرفت و لبخندزد..محلش ندادم و روموازش 

 :برگردوندم و درآخر زيرلب غريدم

 گفتم نميخوام!_

 احسن دوباره شروع كرد به حرف زدن :

 پايين نميره!م يانقدر نازنكن لب عسلى! بدون تو ازگلو_احسان_

 :جدى گفتم آميزى اما خيلى يرچشمى نگاهش كردم و بالحن تمسخرز

 جداً...خوب حاال كه اينجوريه ، پس آب زياد بخور روش!_

و دوباره باعصبانيت رومو ازش برگردوندم و دست به سينه نشستم...صداى نيشخند احسان 

 گوشم را كر كرد...

جى فقيرى كه گوشه ى مترو كنار درب خرو احسان از سرجايش بلند شد و به طرف پسرك

وره و كثيف و كاسه اى گلى گدايى مى كرد رفت...متعجب نشسته بود با لباسايى پاره و پ

نگاهش كردم ، ميخواست چيكاركنه...احسان بالبخند مهربانى پيراشكى را كه براى من خريده 

ازدستان احسان گرفت و بود رابه اون پسرك فقير داد و پسرك هم باخوشحالى پيراشكى را 

ازش تشكر كرد...احسان دوباره به سمت من برگشت و اينبار بى سروصدا بدون اينكه حرفى 

 بزنه كنارم نشست و ديگر چيزى نگفت.

 پاساژ شيكى ايستاديم! روى از مترو خارج شديم و روبه
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به آدماى اطرافمون نگاهى كردم .. تمامى دخترو پسرها دست بر دست هم خندان و 

خوشحال وارد پاساژ مى شدن يا مى آمدن بيرون...تنها منو احسان بوديم كه بدون 

 كوچكترين برخورد و لمس يكديگر وارد پاساژ شديم...

ماده داديم تا برامون تا هفته ى ديگه آاول از همه رفتيم و وسايل سفره عقد را سفارش 

كنن...فروشنده از توى لپ تابش كلى عكس بروز از قشنگترين سفره عقد ها نشونم داد تا من 

انتخاب كنم...اما من خيلى رواين چيزا حساس بودم...باالخره بعد از كمى ايراد گرفتن و 

 مرواريدباالپايين كردن عكس ها يه سفره عقد آبى نفتى قشنگ انتخاب كردم كه روش از 

وچك پربود...احسان سليقه ام راتحسين كرد و از فروشند درخواست كرد تا هفته هاى سفيد ك

ى ديگر اين سفره و تمامى وسايل مورد نيازش را برامون فراهم كند و درآخر شماره اش را 

 هم به او داد تا وقتى آماده شد خبرش كنن...

 لباس عروس هم بخرم...از مغازه امديم بيرون و وارد يك مغازه بسيار بزرگ و شيك شديم تا 

از در كه رفتم تو چشمامم برق زد و دهانم باز ماند...نميدونستم كه بايد كدام لباس را انتخاب 

كنم .. يكى از يكى ديگر زيباتربود و بيشترتوجه ام را به خودش جلب مى كرد .. كامال گيج 

 شده بودم!

 اجه شديم كه هردو خانوم بودن...يكم مسير را طى كرديم تا در انتهاى مغازه بافرشنده ها مو

ساله بودن كه بسيار جذاب و خوش اندام بودن ..يكيشون پوست  22.  21دختران نسبتا 

سبزه و موهاى مشكى داشت ..يكى ديگه ام سفيدبود موهايش خرمايى رنگ بود...خيلى بى 

 ..اصال خوشم نيومد...دهاتى ها! دحجاب و آرايش كرده بودن

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

83 
 

ن ازحالتشون خارج شدن و مثل آدماى ذوق زده لبخند زدن و به طرف دخترا با ديدن احسا

 !دما كه نميشه گفت به طرف احسان امدن

 سالم ..خيلى خوش امديد ميتونيم كمكتون كنيم؟!_دختراى فروشنده_

 ود براى اينكه بهشون رونداده باشداحسان كه حسابى از عكس العمل دخترا تعجب كرده ب

و من را به خودش چسبوند تا بهشون بفهمونه كه من نامزدشم و اخم هايش را درهم كشيد 

 سپس شروع كرد به حرف زدن

 بله .. ما هفته ى ديگه عقدمونه ... امديم لباس عروس ببنيم!_احسان_

 دخترا با ديدن من نيششون بسته شد و بانفرت بهم نگاه كردن و نيشخند مسخره اى زدن!

 ف!بله لطفا از اين طر_دختراى فروشنده_

به دنبال آن دو دختر به راه افتاديم...از اين كار احسان خيلى خوشم امد و ناخداگاه لبخند 

زدم ..خوب حالشونو گرفت..بيشعورا تايه پسر خوش تيپ مى بينند نمى گن زن داره نداره ، 

همينطور مثل تورشيده ها ميرن تورش كنن!..آخرشم همين امسال ايناست كه مثل دستمال 

 ى ندازنشون دور!همچون تفاله اى بى ارزش م بعدمشون رفتار ميشه و كاغذى باها

اى مختلف جلوى ميز فروشنده ها ايستاديم...دخترا كلى عكس از مدل ها و لباس عروس ه

 وردن و نشونم دادن و يكى ، يكى شروع كردن به پرسيدن سوال هاى مسخره آ

چه رنگيه ؟!...دوست داريد لباستون سايزتون چنده؟..چه مدلى مى پسنديد؟!...سفره عقدتون _

 ساده باشه؟!..خيلى شلوغ باشه يانه؟!..

 ديگه داشتم ديونه مى شدم ..حتى مهلت پاسخ به سواالروهم بهم نميدادن!
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اما بازهم جواب تك تك سواالتشون را دادم...به اتاق پرو رفتم دوسه تا لباس پوشيدم .. اما يا 

ود...چهارمين و آخرين لباس را تنم نميومد..ديگه نا اميد شده بتو تنم بد وايميستاد يا بهم 

كردم ...تو آينه به خودم نگاهى انداختم...اصال از مدلش خوشم نيومد...خيلى قديمى بود..اووف 

ديگه دارم ديونه مى شم لعنتى! كى اين روزهاى پر استرس ميگذره و ماهم عقد مى كنيم؟!

از اتاق پرو رفتم بيرون تا نظر احسان روهم بدونم ..  ..با همان لباس عروسى كه تنم بود

احسان با ديدن من چشمانش برقى زد و بالبخند بهم نگاه كرد .. باورم نمى شد حتى با اين 

 لباس زشتم انقدر به دلش نشسته باشم!

 ايراد گرفتن دخترا ريز ريز خنديدن و شروع كردن به 

 خيلى بهتون نمياد!_

 د تو تنتون جالب نيست!بله..اين يكى هم زيا_

احسان اخم هايش را درهم كشيد و غمگين و ناراحت  از رفتار دخترا سرم را پايين انداختم .. 

منقبض شده اش مى شد فهميد كه درهم چندين قدم به سمت دخترا رفت .. از فك 

 عصبانيه...دستش را مشت كرد و محكم روى ميز دخترا كوبيد و در البه الى دندان هاى بهم

 :ساييده اش غريد

اين ديگه چه حرفيه .. خيلى هم قشنگه .. اون كسى كه بايد خوشش بياد منم كه _احسان_

 خوشم مياد!

دخترا كه از ترس كم مونده بود قالب تهى كنند با تكان دادن سرشان حرف احسان را تاييد 

، . ايول احسان كردن و براى بار دوم به من نگاه كردن...بى اختيار لبخندى برلبانم نشست .

 امروز چه جيگرى شدى تو!
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 دوباره احسان شروع كرد به حرف زدن

 مدل هاى ديگه تونم بياريد ببينيم!_احسان_

 دخترفروشنده باهمان صداى ترسانش بريده بريده و بالحن آرومى گفت :

ورديم و هيچكدام را برندهاى معروفمون را براى خانوم آمتاسفانه تمامى _دختر_

 نپسنديدن..بقيه ى لباسامون براى افراد عاديه و فكرنكنم مورد پسند شماقرار بگيره!

 هنوزحرفش تموم نشده بود كه اون يكى دختر گفت :

راستى سارا اون لباس عروسى كه از تركيه برامون امده بود چى...اون خيلى شيك و قشنگه _

 .. به نظرت بهشون ميخوره؟!

 و به طرفشون رفتم.كنجكاوانه چشمامو گرد كردم 

نه افسانه جون اون لباس تك سايزه به هركسى نميخوره ، اون مخصوص مدال دوخته _سارا_

 شده!

 احسان پريد ميون بحثشون

 لطفا همون لباسى كه ايشون گفتند را واسه مون بياريد پرو كنيم!_احسان_

 سارا با تعجب گفت :

..اجازه بديد كاراى ديگه مون رو نشونتون نه جناب اون لباس به خانوم شما نميخوره _سارا_

 بديم!

 احسان حرفش را تكرار كرد 

عرض كردم همون لباس رو بياريد .. شما نگران نباش من مطمئنم كه اون لباس به _احسان_

 خانوم بنده اندازه است!
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دخترو فروشنده شانه هايش را باالانداخت و به من نگاهى كرد و شكاك به طرف انبار مغازه 

ت پس از كمى باكاور شيك و بزرگى كه بردست داشت بازگشت.. زيپ كاور را با صداى رف

ورد ...باديدن لباس دهانم از تعجب باز پايين و لباس را از كاور بيرون آ دلخراشى كشيد

دم را خيلى خوشتيپ و خوب ستم...لباس تمام كش بود و اندام آماند..همونى بود كه ميخوا

دار بود و فكر كنم دنباله اش به حدود يك متر مى رسيد ... بسيار  نمايش ميداد ...دنباله

بسيار ساده و شيك بود و از سينه به باالش هم لخت بود...يه تور بلند به همراه يك تاج براق 

و پرنگين زيباهم روش بود...همانند بچه هايى كه جايزه گرفته باشند با اشتياق به طرف ميز 

 از روش برداشتمفروشنده دويدم و لباس را 

 من همينو ميخوام!_

و مشغول پرو كردن اين يكى لباس  به طرف اتاق پرو رفتممنتظر جوابى نشدم و بدو بدو 

تى از اين فاصله ى شدم .. ميتونستم صداى ريز ريز خنده هاى تمسخر آميز آن دودختر را ح

 .دور بشنوم

ودم نگاهى انداختم .. انگار كه تو لباس را تنم كردم و توى آينه ى قدى كه تو اتاق بود به خ

تن خودم دوخته بودن...نه تنگ بود و نه گشاد ..قشنگ جذب اندامم بود و تنم را اذيت نمى 

كرد...الهى قربون خودم برم يعنى هيكلم مثل هيكل مدالست كه لباس اندازمه؟! از تو آينه 

ن رفتم .. احسان اينبار كه براى خودم بوسه اى فرستادم و چشمكى زدم و باخنده از اتاق بيرو

منو تو اين لباس محشر ديد ..روى پاهايش ايستاد و غرق بر تماشا كردن من شد .. خودم رو 

گرفتم و با غرور چندين قدم راه رفتم و از اتاق پرو كمى فاصله گرفتم و سپس جلوى همه 

 چرخى زدم
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 چطوره؟!_

جه ام نشد اما اون دودختر با احسان همچنان در شوك و محو زيبايى من بود و اصال متو

نفرت و حسادت بهم نگاه كردن و چون نميدونستن بايد چى بگن فقط لبخند زدن! از 

اونجايى كه احسان تو گلوشون گير كرده و چشمشون او را گرفته بود و احسان به راحتى 

شون كرد و باهاشون بد رفتارى كرد ناراحت بودن و حاال باديدن اين همه محبت  ضايع

 حسان نسبت به من حسادتشون جلب مى شد!ا

 باالخره احسان به حرف امد : معركه شدى دختر...همينو بردار!

از تعريف احسان نسبت به خودم خوشم امد و لبخندى زدم و تابناگوش از خجالتم سرخ 

 شدم.

را و لباسمو عوض كردم ..اما اينبار به جاى لباس عروس لباس خودم  دوباره به اتاق پرو رفتم

پوشيدم و از اتاق رفتم بيرون .. لباسى كه انتخاب كرده بودم را به فروشنده دادم تا در كاور 

مخصوصش بذاره و بهم بده .. دخترا همچنان حسادت مى كردن .. به خوبى مى شد اينو از 

 چهره شون فهميد.

ى احسان پول لباس را حساب كرد و سپس لباس را برداشت و بايه تشكر كوچك خداحافظ

رفته كه عصبانى بودم اينبار بسيار كرديم و از مغازه و سپس پاساژ امديم بيرون..برعكس 

بسيارخوشحال درحالى كه دستم را دور دست راست احسان حلقه كرده بودم پله هاى پاساژ 

 ماشيناى زد رنگ تاكسى پارك بودن به همراه احسان طى كرديم...تا جايى كه 

*** 

 مم احسان امد تووارد ويالشدم ..پشت سر 
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همه به طرفمون امدن و با لبخند سالم كردن و شروع كردن به چك كردن وسايلى كه خريده 

 بوديم... خنديدم

 سفره عقد نگرفتيد؟! بهارواااا.._مامان_

ماده ميكنن..احسان شمارشو داده آماده شد مانجون سفارش داديم تاهفته ديگه آچرا ما_

 خبرش مى كنن!

 ديگه چيه دستت؟!اون آها..خوب _مامان_

 بود..آب دهانم را قورت دادم و دوباره لبخند زدم و با ذوق گرفتم كاور لباسممنظورش 

 لباس عروس!_

 : نيلوفر و نسترن و ريحانه بى اختيار جيغ بلندى كشيدن و هرسه همزمان گفتند

 وايى...ببينم ..ببينم ..ببينم!_

 كاور لباس را پشتم پنهان كردم :

 ا شب عقد كسى نبايد لباسم را ببينهنميشه .. ت_

 ...بهاررررر  صداى اعتراض همه بلد شد :اه

همينه كه هست ..بدو بدو باخنده پله هارا باال رفتم و وارد اتاقم شدم .. : خنديم و با گفتن 

هنوز دراتاق را نبسته بودم كه يكى درو نگهداشت .. متعجب به فردى كه بيرون در بود نگاه 

 را ديدم كه سعى داشت به زور بياد داخل و موفقم شد .. كردم و احسان

 چته ديونه؟!_

احسان بى توجه به من در اتاق را بست و از پشت قفلش كرد و دوباره به سمت من 

! به طرفم امد و كاور ، مگه ميخواست چيكاركنهبرگشت..خيلى ترسيدم ، چرا درو قفل كرد
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بايه اشاره تن ضريف من را گرفت و  سپس لباسمو از دستم گرفت و پرتش كرد روى تخت و

كوبيدش به در اتاق و خودشم بهم نزديك شد .. به در چسبيده بود و نميتونستم تكون بخورم 

.. يعنى احسان اين اجازه رو بهم نميداد...مچ هر دو دستامو گرفت و فشرد و آروم بردشون 

م را مور مور مى كرد .. باالى سرم .. حرارت نفس هاش كه باصورتم برخورد مى كردن تن

 باعصبانيت غريدم

 چته ديونه .. اينكارا چيه كه ميكنى؟!..._

 احسان درحالى كه بالذت به من نگاه مى كرد خنديد:

 هيچى، فقط ميخوام جايزه ام را ازت بگيرم!_احسان_

 باچشمانى از تعجب گرد شده گفتم : جايزه؟...يعنى چى؟!

م چسبوند و ياينكه جوابم را بده باسرعت لباشو به لب ها احسان بلند و مستانه خنديد و بدون

محكم فشرد...حسابى تعجب كردم و چند دقيقه اى توى شوك موندم سپس هنگامى كه به 

كردم كه باعث مى شد لبهاش از روى لبام سربخوره  اينور و اونورخودم امدم صورتمو تند تند

ه چپ و راست تكون ميدادم و لبان بشه .. مدام سرمو ببه اين طرف و اون طرف پرت هى 

احسان روى تمامى صورتم ليز ميخورد...احسان با عصبانيت سرمو بادستاش ثابت نگهداشت و 

سپس يكبار ديگر لباشو با تمامى قدرت به لباهايم فشرد...احساس كبودى بهم دست داد.. 

 احسان همچنان كه لبامو مى بوسيد و مى مكيد بريده بريده مى گفت :

 ...لبات عسلين!بهاراوووووم چه خوشمزه است ... لبات شيرنن _اناحس_

ى صورتش گذاشتم و با تمام قدرت ديگه نميتونستم بيشتر از اين طاقت بيارم آرنجم را رو

لش دادم و سعى كردم خودم را از حصار تنگ دستانش رهاكنم ... اما اون يك ميلى مترهم ه
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مى لرزيد و بغض گلومو فرا گرفته بود...تمام قدرتى  از جايش تكان نخورد .. از خجالت دستانم

ل دادم .. ديگه به عقب ه كه دروجودم بود را در دستانم جمع كردم و سپس احسان را

نتونست تعادلش را حفظ كنه و به عقب پرت شد و لباش از لبام جداشد .. انقدر سفت لبامو 

ان باخنده به طرفم امد و از مكيده بود كه احساس سوزش داشتم ...نگاهش كردم ... احس

جلوى دركنارم زد و سپس دراتاق را باز كرد و دوباره به سمتم برگشت و درگوشم زمزمه وار 

 گفت :

من جايزه ام را گرفتم .. حاال ديگه ميخوام برم .. توام بهتره زودى لباساتو عوض _احسان_

 كنى و بياى پايين ..زشته ، همه پايين منتظرمن و تواند!

باخنده از اتاق خارج شد ...دستامو با عصبانيت مشت كردم و دندون هامو بهم  و سپس

 ساييدم.

 لعنتى!_

 *** 

ج شدم و به سمت هال رفتم كه همه دورهم نشسته بودن و رالباسامو عوض كردم و از اتاق خ

احسان عصبى بودم ..كارش اصال درست نبود حبت كردن بودن ...هنوزهم از دست مشغول ص

 آخرين پله رو پايين امده بودم كه صداى بابام بلندشد:...تازه 

جان دخترم .. ميشه بى زحمت برامون قهوه بيارى ، دوست داريم قهوه ى عروس  بهار_بابا_

 خانوممون را بخوريم!

 خنديدم

 ن ميارم!االچشم بابايى _
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ن افراد فنجارداشتم و توش به تعداد به دنبال حرفم به سمت آشپزخونه رفتم و سينى بزرگى ب

كه قهوه ام آماده شد و  گذاشتم و سپس مشغول درست كردن قهوه شدم .. چند دقيقه كشيد

و روى سرم صافش كردم و نفسم را پر از قهوه كردم..دستى به شالم كشيدم داخل فنجان هارا

 .ها را برداشتم و از آشپزخونه بيرون رفتمصدا بيرون دادم و همزان سينى قهوه  با

درد نكنه دخترم فنجان قهوه اى از  ه به بابا قهوه تعارف كردم .. بابا باگفتن دستتاول از هم

ميان بقيه ى فنجان ها جدا كرد و لبخند زد .. بعد از بابا، بابابزرگ و بعدشم دايى و شوهر 

 و به ترتيب به همه تعارف كردم ... خاله ام بيژن خان

مانده بود ، و فقط دوتا ليوان در سينى باقي تقريبا به همه ى افراد قهوه هاشونو داده بودم

 و ديگر براى احسانيكيش براى خودم بود 

به سمت احسان كه روى كاناپه ى يكنفره ى گوشه ى سالن نشسته بود رفتم و جلوش نيم 

خيز شدم و بهش قهوه تعارف كردم ..از دستش خيلى عصبانى بود ، خودشم اينو خوب 

خيز بودم سرم را به گوشه كج كرده بودم تا چشمم به  ميدونست...همچنان كه جلوش نيم

 چشمش نيفته ..

 احسان نيشخندى زد و به طورى كه كسى جز خودم صداشو نشوه گفت :

 براى من قهوه باشكر بيار...من قهوه ى تلخ نميخورم_احسان_

 پريدم وسط حرفش و به تمسخر گفتم :

 بله ميدونم ، شما شكر زياد ميخورى!_
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نديدم ، خودشم فهميد منظورم از شكر چى بود، احسان كه تكيه داده بود به و ريز ريز خ

كاناپه به طرف من نيم خيز شد ، به طورى كه فاصله ى صورتامون كمتر از پنج سانتى متر 

 بود و شروع كرد به صحبت كردن

، لب  تو طعم خوب لبانمن كال از چيزاى شيرين و خوش طعم خوشم مياد...مثل _احسان_

 عسلى!

 و اينبار اون ريز ريز خنديد..

با عصبانيت بهش نگاه كردم و نفسمو باصدا بيرون دادم و با نفرت به چشمان رنگيش خيره 

 شدم.

به دور و برم نگاهى انداختم ، همه غرق صحبت بودن وهيچكس متوجه ى من نبود .. حاال 

ره سينى قهوه ى توى دستمو برعكس كردم ببينم بعد از اين كارم بازم ميخندى يانه!..بايه اشا

 به طورى كه تمامى محتويات داخل آن دوفنجون بريزه روى احسان!

هردوتا ليوان قهوه بر روى شلورا احسان خالى شدن و بوى تلخشون بلند شد .. احسان كه 

 و بى جهت معلوم بود حسابى سوخته سريع روى پاهايش ايستاد و درحالى كه تند تند

با دستانش شلوارش را باد مى زد تا اثر سوزش قهوه هاى داغ كم  ،وت مى كردفخودش را 

 شود!

 :ع كردم به گفتن با لحن نگرانى شروسريع 

 چى شد احسان؟!سوختى! خيلى داغ بود؟!..وايى هنوز خيلى ميسوزه؟!.. _

فقط و از اينجور چرنديات ديگه تا كسى نفهمه اين كارم از قصد بوده و فكركنن كه همه چيز 

 يه اتفاق بود! 
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 بريده از درد مى گفت : ،احسان درحالى كه هنوز خودشو باد مى زد بريده

 نه..نه ..چيزى نيست..داره خوب ميشه!_احسان_

كردم اونور و ريز ريز خنديدم..باحال تر از اين نمى شد واقعا كه قيافه اش تو اون لحظه  رومو

 ديدنى شده بود!

به عبارتى مادرشوهرم،خخخ ببخشيد بچه ها من تازگيا خيلى خاله سارا )مامان احسان يا 

 پروشدم!(با نگرانى به طرفمون امد و روبه احسان گفت :

 چى شد احسان .. هنوز داره ميسوزه؟!_

درد و سوزش يكى از چشماشو بسته بود و به باال و پايين مى  درحالى كه از شدتاحسان 

 ، با صداى گرفته اى گفت : پريد

 يكم!_

 زودباش شلوارت رو دربيار احسان!_له ساراخا_

 :چى؟! احسان متعجب فرياد زد

در بيار، قهوه ها ريختن روشلوارت تا درش نيارى همينطور ميسوزى..خجالت  _خاله سارا_

 نكش درش بيار ، ميخواى من واسه ات درارم؟!

دش از عقب و به دنبال حرفش به طرف احسان رفت و كمربند شلوارش را باز كرد!..احسان خو

 كشيد و باخجالت متعجب گفت :

 چى ميگى مامان زشته!_احسان_
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و به دنبال حرفش نگاه كلى به آدماى اطرافش انداخت ... ديگر نتونستم خودمو كنترل كنم 

شروع كردم با صداى بلند خنديدن..حاال نخند كى بخند..همه از خنده ى من به خنده افتادن 

 ، حتى خود خاله سارا

ديگه كارهم ميخورد خونش درنمى آمد با عصبانيت به من نگاه كرد و چشم غره احسان كه 

اى بهم رفت و سپس با گفتن : من ميرم شلوارم را عوض كنم از جمع ما خارج شد و به طرف 

 اتاقش رفت.

ديگه نميتونستم بيشتر از اين طاقت بياورم .. درحالى كه گوشه لبمو گاز گرفته بودم تا جلوى 

بگيرم بدو بدو وارد آشپزخونه شدم و هنگامى كه متوجه شدم هيچكس در اين  خنده ام را

 اطراف نيست باخيال راحت شروع كردم به خنديدن

حاال نخند ، كى بخند...يه دل سير خنديدم .. از شدت خنده اشك از گوشه ى چشمانم چكيد 

ز اين نمى شد .. و از دل در شديد با هردو دست دلم را گرفتم و فشار دادم...باحال تر ا

 مزه نريزه..هركى با من در افتاد ور افتاد! بهارحقشه!..تا اون باشه كه واسه 

...بعد از كمى خنديدن از آشپزخونه بيرون رفتم و دوباره به ميان جمعيت خانوادگى برگشتم 

 كه درحال صحبت و گفت و گو بودن.

 احسان هم شلوارش را عوض كرده بود و بازگشت بود...

...كامال از عمل همراه بودهمثل اينكه اون متوجه شده ريختن قهوه هاروش بانقشه از طرف من 

كردش مشخص بود ...همش چپ چپ نگاهم مى كرد و چشم غره بهم مى رفت ..خاله سارا 

 درحالى كه آه مى كشيد مشغول تعريف خاطرات گذشته بود..
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احسان را به دنيا آوردم .. عمرامون مثل ، انگار همين ديروز بود كه  هى روزگار_خاله سارا_

برق و باد مى گذرند، حاال قراره پسرم هفته ى ديگه دامادبشه..اِ اِ اِ...يعنى انقدر زود احسان 

 بزرگ شد و من اصال متوجه نشدم!

گذاشت  مامانمم انگار كه حس و حال خواهرش را به خوبى درك مى كرد چشمانش را برهم

 ن داد و همزمان آه از نهادش بلند شد و گفت:تكاو سرش را به چپ و راست 

همينه ديگه سارا جون ، بچه ها بزرگ ميشن و ماها پيرميشيم! نميفهمن كه ما چقدر _

زحمت و زجر كشيديم تا به اين سن رسيدن .. فكرمى كنن بچه دارى كار خيلى 

انشاال چند سال  راحتيه...خوب حقم دارند تاخودشون بچه دار نشن اين چيزا رو نمى فهمن ..

ديگه كه خودشون طعم پدرو مادر شدن را بكشن ..اونوقت كه ميگن جوانى كجايى كه يادت 

 بخير!

باشنيدن اين حرف مامان از زور خجالت لپام گل انداخت و سرم را باشرم پايين 

انداختم...زيرچشمى به احسان نگاه كردم .. برعكس من اون خيلى پرو ميخنديد و با تكان 

سرش حرف مامانم را تاييد مى كرد ..با اين حركتش حسابى متعجب شدم و زيرلب دادن 

 !"بى حيا"غريدم 

 خاله ساراهم انگار كه گل از گلش شكفته باشد با خنده چندبارى گفت : انشاال عزيزم..انشاال

 ديدى؟! بهار .. تو بچگى هاى احسانم راو به دنبال حرفش به طرف من امد و گفت : 

رفش موبايلش را به طرفم گرفت و عكس احسان كه روى صفحه گوشيش بود همزمان باح

الش بيشترنبود...خيلى چهره اش س 8_7توجه ام را به خودش جلب كرد..تو اين عكس تقريبا 

...نميدونستم بايد چى ير نكرده بود .. تو بچگياش هم بسيار ظاهر شيك و باكالسى داشتتغي
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..زيرچشمى به احسان نگاه مموبايل خيره شدتصويرروى صفحه بگم و فقط بايه لبخند به 

كردم كه كنجكاوانه به من و خاله سارا نگاه مى كرد تابتونه بفمه مادرش كدوم عكس را داره 

و سپس دوباره به خيره شدم بهم نشون ميده ...نيشخندى زدم و به شيطنت به خاله سارا 

 احسان و بعدشم به عكس و به تمسخر گفتم :

 يگفتن نسل اينا خيلى وقت پيش منقرض شده كه!م_

 صداى خنده ى همه و جيغ خاله سارا بلند شد

اينطورى نگو ناراحت ميشم،پسرم هزارماشاهلل مثل گل ميمونه..قربونش  بهارااااا.._خاله سارا_

 برم هزارتا خاطرخواه داره!

 درجوابش گفتم : افتادم و سريعاً بدون حتى كوچكترين مكثى ازحرف خاله سارا به خنده

 اوهوم گل خرزره!_

 دوباره صداى خنده ى همه بلندشد و اينبار احسان گفت :

بيخيال مامان، حوصله دارى بااين زلزله خانوم بحث ميكنى؟!آخه اين سليقه نداره _احسان_

 كه!

 باعصبانيت به سمت احسان برگشتم و باسرم حرفش را تاييد كردم و به كنايه گفتم:

مه كه من درخواست ازدواج تورو پذيرفتم به بى سليقه ايم هآلن هركسى بفصد در صد ، ا_

 پى مى بره!

 دوباره قاه قاه خنده ى كركننده همه بلند شد .. اينبار حتى خاله ساراهم ميخنديد.

احسان باچشمان از تعجب گشاد شده اش چند دقيقه اى بهم خيره شد و سپس نيشخندى 

 اونور تكان داد و روشو ازم گرفت.زد و همزان سرش را به اينور و 
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با بى حوصلگى خودمو روى كاناپه اى كه روش نشسته بودم ولو كردم و آه بلندى 

كشيدم...ديگه داشتم كفرى مى شدم ..اوايل كه امده بوديم شمال همه چيز خوب بود ..اما 

 ديگه يواش يواش داشت حوصله ام سرمى رفت.

*** 

شب بود ..بعد از خوردن شام به همراه بچه ها به طرف دريا كه فاصله 9ساعت نزديكاى 

چندانى با ويال نداشت به راه افتاديم .. دريا را تاريكى مطلق فرا گرفته بود و تنها نور آتيش 

همه دور تا  برپا كرده بوديم باعث مى شد چهره هاى همديگه را واضع ببينيم!ما عظيمى كه 

گرد نشسته بوديم و منتظر به ايمان نگاه مى كرديم كه قراربود برايمان آهنگى را  دور آتيش

 بخواند ..

ايمان گيتارش را ازجلد مشكى اش خارج كرد و با تك سفره اى توجه ى همه ى مارا به 

 خودش جلب كرد و هنگامى كه همه ساكت شدن بالحن عجيبى گفت:

 جمعمون و احسان عروس و داماد خوشبخت بهارميخوام اين آهنگ را تقديم كنم به _ايمان_

 وهمزمان صداى خنده ى همه شون بلندشد..ايمان شروع به زدن آهنگ كرد

 اگه يه روز برى سفر، بريزه پيشم بى خبر

 اسير روياها ميشم، دوباره باز تنها ميشم

 به شب ميگم پيشم بمونه ، به باد ميگم تا صبح بخونه

 ميرى تنهام ميذارى...بخونه از ديار يارى، چرا 

 اگه فراموشم كنى، ترك آغوشم كنى

 پرنده ى دريا ميشم، تو چنگ موج رها ميشم
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 به دل ميگم خاموش بمونه، ميرم كه هركسى بدونه

 ميرم به سوى اون ديارى، كه توش منو تنها نذارى

 اگه يه روزى نوم تو، توگوش من صدا كنه

 دوباره باز غمت بياد، كه منو مبتالكنه

 دل ميگم كاريش نباشه، بذاره درد تو دواشه. بره توى تموم جونم به

 كه باز برات آواز بخونم..كه باز برات آواز بخونم...

 اگه بازم دلت ميخواد، ياد يكديگر باشيم

 مثال ايوم قديم، بشينيم و سحرپاشيم

 بايد دلت رنگى بگيره، دوباره آهنگى بگيره

 ا نذارىبگيره رنگ اون ديارى كه توش منو تنه

 اگه ميخواى پيشم بمونى، بياد تاباقى جوانى

 لم تنها بمونهتا پوست و استخون، نذار دبياد 

 بذار شبم رنگى بگيره ، دوباره آهنگى بگيره

 بگيره رنگ اون درياى كه توش منو تنها نذارى

 اگه يه روزى نوم تو، توگوش من صدا كنه 

 دوباره باز غمت بياد، كه منو مبتالكنه

 ميگم كاريش نباشه، بذاره درد تو دواشه. بره توى تموم جونمبه دل 

 كه باز برات آواز بخونمكه باز برات آواز بخونم..كه باز برات آواز بخونم...

 : صداى دست و سوت و جيغ همه بلند شد .. همه همزمان دست مى زدن و ميخوندن
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 دوباره ..دوباره ، يه بار فايده نداره!_

تمسخر روى پاهايش ايستاد و با حالت عجيبى گفت : مزه اش همون يه خنديدم .. ايمان به 

 باره!

 و صداى اعتراض همه و خنده ى ايمان بلندشد.

روى پاهايم ايستادم و با خنده نگاه كلى به همه انداختم و از جمعشون خارج شدم و به طرف 

ش كه به درياى عصبانى كه سعى داشت شدت عصبانيتش را درموج هاى پياپى و وحشى ا

سنگ هاى جلوى دريا برخورد مى كردن و صداى عظيمى توليد مى كردن به ما ثابت كند 

رفتم..آب پيش از حد جلو امده بود..صداى موج هاى دريا كه به گوشم ميخورد برايم همانند 

الاليى شيرن و دوست داشتنى بود .. چشمانم را بستم و خودم در نسيم خنكى كه به چهره 

كرد رها كردم..حس خوبى داشت...روى يكى از سنگ هاى دريا ايستادم و به  ام برخورد مى

آب هاى زيرپايم نگاه مى كرم .. آب دريا درهنگام موج زدن تا زيرسنگ هاهم مى رسيد 

امدم برگردم  با اين شدت سنگ را باخودش بشوره و ببره!. ممكن است...خيلى خطرناك بود ..

كرد و توى آغوشش همچون تختى خوابوندم .. يكى  كه يه آن يكى محكم از پشتم بغلم

ازدستاش زير كمرم بود و با ديگر پاهامو نگهداشته بود!با ترس و وحشت دستانم را دور گردن 

 فردى كه بغلم كرده بود حلقه كردم و خودمو به سينه اش فشردم.

ابل ديدگاه امنيت و رفع خطر كردم .. چشمامو بازور باز كردم و درمق كمى كشيد كه احساس

ناباورانه ام احسان را ديدم كه توى بغلش همچون نوزادى آراميده بودم! خودمو از سينه اش 

 : دور كردم و باعصبانيت سرش دادزدم

 بيشعور ترسونيدم!_
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احسان خنديد و بدون اينكه جوابم را بدهد به طرف دريا به راه افتاد.. درحالى كه من راهم 

.. دوباره باترس خودموبهش ب يخ و شور دريا فروبردپايش را توى آبغل كرده بود 

هراسان  چسبوندم..انقدر دريا تاريك بود كه تا يك متر جلوترت را به زور ميتونستى ببينى!

 : ناليدم

 ساحل! ديونه شدى..زودباش منو برگردون بهاحسان _

تا زانوهايش  اما احسان بى توجه به من خنديد و چندمترى جلوتر رفت .. تا جايى كه آب دريا

رسيده بود .. هر يك قدمى كه جلوتر مى رفت شدت ترس منم بيشتر و بيشتر مى شد ديگر 

 : فرياد زدم

 احمق مگه كرى..بهت گفتم منو برگردون!_

 احسان باالخره زبون باز كرد

 باشه .. اما قبلش بايد ازم خواهش كنى! و شروع كرد به خنديدن_احسان_

 متعجب فرياد زدم: هرگز!

 احسان سرشو چندبارى باال و پايين كرد 

  ..سلى..علب ..باشه خواهش نكن...پس بهم بگو دوستم دارى تابرت گردونم _احسان_

 و ريز ريز خنديد...با عصبانيت دندان هامو بهم ساييدم..

 ندارم_

 ...عاشقتمبهارولى من دوست دارم _احسان_

 من حالم ازت بهم ميخوره!_

 دارم!من دوست ،  بهار_احسان_
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 باعصبانيت غريدم : من ندارم!

ميدونم كه دارى و غرور دخترونه ات بهت اجازه نميده اعتراف كنى اما نگران نباش _احسان_

 اون بامن .. تاسه مى شمرم بهم ميگى كه دوستم دارى وگرنه پرتت مى كنم توآب!

 بهت و حيرت بهش نگاه كردم و بافرياد گفتم : چى؟!

 همين كه شنيدى!_احسان_

 ، حاال توبهم بگو كه دوستم دارىمن دوست دارم بهار:  و دوباره شروع كرد به حرف زدن

 بريده بريده گفتم : من..دوست..ندا..رم!حاالهم منو سريع برگردون توساحل نچسب!

تكرار كند احسان كه از شدت عصبانيت فكش منقبض شده بود امد خواسته اش را يكبار ديگر

و ماسه هاى زيرپاى احسان با موج شديدى كه امد كنار رفتن و  كه ناگهان در يك لحظه شن

زيرپاهايش خالى شد و هردو بافرياد درحالى كه توى آغوش هم بوديم توى درياى خشن 

 افتاديم .. ديگه نتونستم خودمو كنترل كنم و باتمام وجود فرياد زدم:

 دوست دارم احسان !_

احسان با شدت لباشو به لبام چسبوند و با همين يك جمله براى شادى احسان كافى بود، 

تمام قدرتش منو بوسيد .. هردو درحالى كه بر روى آب شور دريا شناور بوديم و با موج هاى 

پى در پى اينور و اونور مى شديم بى توجه و بى خيال به محيط اطرافمون به بوسيدن 

 همديگه مشغول بوديم و انگار كه زمان برايمان متوقف شده بود!

خودمو ازش جدا كردم و توى چشماش خيره شدم و اينبار بدون غرور و خجالت زمزمه وار 

 درگوشش گفتم : دوست دارم!

 با خنده بوسيدم!.و دوباره 
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*** 

 به كمك احسان به سمت ساحل به راه افتاديم

 شده بودن و راه يمآب هاى دريا كه به مانتو و لباسام نفوذ كرده بودن باعث سنگينى لباس ها

..از دريا بيرون امديم و روى شن هاى لب ساحل  دمى كردندشوار  برايم رفتن را

وجودم خيس شده بود، سريع نيم خيز شدم و كفشامو از پاهام دراوردم و آب م..تمام يايستاد

هاى توشو خالى كردم و سپس پابه رهنه به راهم ادامه دادم..تنم مور مور شد..شن ها البه 

و قلقلكم ميدادن...حس  رو مى رفتند و اينور و انورش مى چسبيدنم فالى انگشتان پاى خيس

 بدى بود!

ورده بود و زانو داده بود باال و كفشاشو درآ به سمت احسان برگشتم .. پاچه هاى شلوارش را تا

 دستش گرفته بود..

 به خدا اگه سرمابخورم يكى ميزنم تو صورتت!_

به راهم ادامه دادم...صداى خنده ى احسان به گوشم خورد اما محلش نذاشتم ..به سمت بقيه  

 برگشتيم..همه با ديدن ما متعجب و همزان گفتند :

 اين ديگه چه وضعيه؟!_

بى توجه به سوالشون به سمت ريحانه و نيلوفر رفتم و كنارشون نشستم و چپ چپ احسانو 

 نگاه كردم و باعصبانيت گفتم :

 احسان آقا دلو زده بود به دريا_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

103 
 

صداى خنده ى همه بلند شد  نيما و به تمسخر گفت :خوب احسان هوس كرده بود بره تو 

دريا ، تو ديگه چرا باهاش رفتى؟! رفتى كه  مثال مواظب عشقت باشى تا كوسه نخورتش؟! و 

 خنديد و صداى خنده بقيه ام بلندشد به همراه حرفش ريز ريز

به سمت احسان برگشتم كه بالبخند رضايت بخشى همانجا م و باعصبانيت حسابى جاخورد

 ايستاده بود و منو نگاه مى كرد..رومو ازش گرفتم و دوباره به نيما نگاه كردم

، رفتم كه كوسه نخورتش ، اما نه اينكه بخوام مواظب احسان باشم...رفتم مواظب كوسه بله _

 باشم تا با خوردن احسان مسموم نشه

ار صداى قاه قاه  خنده كر كننده ى همه تو محيط كل دريا پيچيد .. احسان به طرفم امد اينب

 و نشست كنارم و با لحنى كه كسى غيراز خودم متوجه حرفش نشه زيرلب به تمسخر گفت :

 نشدى! و ريز ريز خنديد مفعال كه شماخوردى مسموم_احسان_

گشتم و توى چشماش خيره شدم .. با چشمان گشاد شده از تعجب و عصبانيت به سمتش بر

كه  دلم ميخواست با مشت بزنم توى صورتش و اون دندان هاى سفيد ويكدست و مرتبشو

خورد كنم توى دهنش..پسره ى گسداخ!  لبان قرمزمش همچون قابى دوش پيچيده بود را

 سعى داشتم نفرت درونم را با چشمانم بهش ثابت كنم..چند ثانيه اى همانطور نگاهش كردم

 و سپس رومو ازش برگردوندم و پشت بهش نشستم.

*** 

نيم ساعت خنده و مسخره بازى رضايت بازگشت به ويال را از بچه ها باالخره پس از 

گرفتيم..احسان و نيما به كمك چند سطل آب دريا آتيش را خاموش كردن و سپس نگاه كلى 
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چيزى را جا نگذاشتيم به به جايى كه نشسته بوديم انداختم و هنگامى كه مطمئن شديم 

 سمت ويال راه افتاديم..

وارد ويال شديم .. هنوزهم لباسام خيس بود و بدنم لحظه به لحظه بيشتر يخ مى كرد 

..ميتونستم صداى بهم خوردن دندان هاى بااليى ام با دندان هايى پايينم را بشنوم..دستانم 

مى كرد .. فكر كنم سرماخوردم...از  بى اختيار مى لرزيد و پاهايم سست شده بود و گلوم درد

 "احمق"ته دل به احسان لعنت فرستادم..

يواش يواش درحالى كه سعى داشتيم بر روى انگشتان پاهايمان راه برويم تاصدا توليد نكند 

 وارد ويال شديم .. در با صداى دلخراشى باز شد...

له ها را با كمك نور تمامى چراغا خاموش بود و همه خواب بودن ..همه آهسته آهسته پ

 بايل هايمان باال رفتيم و وارد اتاقامون شديم...وم

اينجا ديگه آزاد بوديم .. چراغ اتاق را روشن كردم و سريع وارد دستشويى كه تو اتاق بود شدم 

و يه دوش سر سرى گرفتم تا شن هاى چسبيده شده به بدنم كنده شود...خودمو خشك 

دستشويى امدم بيرون .. نيلوفر و نسترن و ريحانه بيدار روى  كردم و لباسامو عوض كردم و از

هرسه همزان  باشند باهام داشتهتخت هايشان نشسته بودن و با ديدن من انگار كه كار مهمى 

 ..بدو بيا تعريف كن كه داريم مى ميرم از كنجكاوى!بهارگفتند : بدو 

جب گفتم : چه خبرتونه بابا..چيو تختم رفتم و روش نشستم و باتع به خنده افتادم .. به طرف

 تعريف كنم!

 تو و احسان اونوقت شب تو دريا رفته بوديد واسه چى؟!_ريحانه_

 اصال چرا تنهايى اونم تو اون تاريكى رفتيد لب دريا؟! _نيلوفر_
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 زود بگو ببينم چه اتفاقى بينتون افتاد!_نسترن_

نمى يومد يكم سركارشون بذارم و .. اما خوب منم بدم  دبلند خنديدم .. چه فضواليى بودن

ستانى را براى خودم سرهم كردم و سپس احسادتشون رو جلب كنم...يكم فكر كردم و د

ن خيره بالبخند شيطونى كه برلب داشتم به اون سه كه باچهره ى كنجكاوشون به دهان م

 ه اى شروع كردم به حرف زدن :شده بودن نگاه كردم و با تك سرف

وقتى ايمان داشت گيتار ميزد و آهنگ ميخوند احسان همش با چشماش بهم اوووم..راستش _

عالمت ميداد و ازم ميخواست كه برم لب دريا..نمى دونستم چيكارم داشت اما به هرحال 

وقتى ايمان آهنگش تموم شد تويه فرصت مناسب از جمع خارج شدم و به سمت دريا رفتم 

 كه كمى بعدشم احسان امد!

خودم خنده ام گرفته بود...اون سه تا كه از تعجب چشمانشان گرد شده بود با خودمم از دروغ 

 جيغ گفتن : خوب .. خوب ..بعدش چى شد!

 خنديدم

بعدش امد كنارم ايستاد..نه من حرف زدم نه اون..پشتم بهش بود ، حتى برنگشتم توى _

ن دلش صورتش نگاه كنم، چند ثانيه اى همينطور سپرى شد كه يهو متوجه شدم احسا

 ميخواد بغلم كنه و بوسم كنه واسه ى همين يكمى ازش فاصله گرفتم!

هنوزحرفم تموم نشده بود كه نسترن گفت : اگه پشتت بهش بود از كجا فهميدى ميخواد 

 بغلت كنه وبوست كنه؟!

 اوه..اوه..عجب سوتى دادم! يكم مِن مِن كردم و سپس گفتم :

 ..خوب...خوب سايه اش رو روى زمين ديدم ._
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 ساكت شد و به ادامه داستان دروغى من گوش داد... "آهان"نسترن با گفتن 

تعجب كردم ، دوباره چند قدم يا رفتم كه احسان هم دنبالم امد، چند قدمى به سمت در_

رفتم و بازم اون امد ، انگار كه ديگه نتونسته بود خودش را كنترل كنه از پشت به جلو ديگه 

 يدم ..يك اشاره بغلم كرد و بوس

 بوسيدت؟!_ريحانه_

 وايى از كجات؟!_نسترن_

 توچى ، توام اونو بوسيدى يافقط اون؟!_نيلوفر_

ا اون معلومه ديگه از لبام! نه من حتى بهش اجازه ام ندادم و خودمو ازش دور كردم..ام_

ستم كه من بازور از بغلش بيرون امدم..بعدشم برگشتم پيش بيخيال نشد بازم خواست ببو

 يگه، همينشماها د

 واااا..شما اين همه وقت اونجا بوديد ، همين؟_نيلوفر_

 نستر شكاك پرسيد 

صبركن ببينم..شما كه اگه اينطور باشه اصال تو درياهم نرفتيد، پس چرا لباساتون _نسترن_

 خيس بود؟!

..اين نكبت چه تيزه همه سوتيام را درعرض يك دقيقه گرفت .. ديگه نميتونستم اين يكى  ااااه

 ا درستش كنم واسه ى همين بريده بريده گفتم:ر

 ميشه...ميشه بقيه رو فردا براتون تعريف كنم..اآلن خسته ام ميخوام بخوابم!_

هرسه متعجب نگاهم كردن و بدون اعتراض گفتند: آره ..آره .. شب بخير و روى تختشون 

 خوابيدن..
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از توى جلد آلومينيومى  از توى كشوى عسلى كنار تختم بسته قرصى را درآوردم و يكيشو

 مخصوصش خارج كردم و به كمك يك ليوان آب بليعدم

همچنان گلوم درد مى كرد .. فكر كنم باخوردن اين قرص سرماخوردگى تافردا صبح 

 بهترشوم.

روى تختم دراز كشيدم و پتومو كشيدم روم ..چند دقيقه نگذشت كه پلكام چند تن وزن 

 دشوار بود ..چشمامو بستم و به خواب فرو رفتم.گرفتن و سنگ شدن، ديگر كنترلشان 

*** 

به سختى ميتونستم چشمامو بازكنم...شدت گلو دردم چندبرابر شده بود هيچ ، عفونت و آب 

 ريزش بينى هم داشتم...حتما سرما خوردم ، همشم تقصير اون احسان خره!

ردم ..از شدت درحالى كه فين فين مى كردم روى تختم نشستمو پاهامو توى خودم جمع ك

..لعنتى..آه بلندى  شومنستم از روى تخت بلندارفتن نداشتم و نمى توبى حالى قدرت راه 

كشيدم ، هنوز چند دقيقه نگذشته آب ريزش بينى وعطسه و سرفه هاى پياپم كه از روى گلو 

دن ته بودردم بود شروع شد!...به دور و برم نگاهى انداختم ، اون سه تا بيدار شده بودن و رف

در اتاق با صداى دلخراشى باز شد و پايين و من تو اتاق تنهابودم...هنوز تو اين فكر بودم كه 

 مامان با قيافه ى حق به جانبى وارد اتاق شد 

 ...پاشو ديگه دختر لنگ ظهرهبهار_مامان_

 هنوز حرفش تموم نشده بود كه صداى عطسه ى بلندم مانع گفتن ادامه حرفش شد

 َ..هَچى! َ..ه ه_

 مامان متعجب به من نگاه كرد و با مكث گفت : سرماخوردى؟!
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 درحالى كه هنوزهم فين و فون مى كردم با صداى گرفته ام گفتم : فكركنم!

 ريم دكتر؟!ميخواى ب_مامان_

 نه مامان جان نيازى نيست..دوتا قرص ميخورم خوب ميشم_

 گفت : ت و با استرسامد و دستشو روى پيشنانى ام گذاش مامان به طرفم

مگه الكيه...صبركن االن احسان را صدا مى كنم  بهاراوه..اوه .. تبم كه دارى!نميشه _مامان_

 بياد ببرتت دكتر!

امدم بگم نه كه ديگه وقت نشد و مامان بدو بدو از اتاق بيرون رفت..اوووف همش تقصير اون 

 احسان االغه! نچسب!

درحالى كه با احسان حرف ميزد به سمت  مامان و احسان وارد اتاق شدن و مامان با نگرانى

موش مرده اى بر روى تخت بى حال و بى  من امد و با انگشت اشاره اش من را كه همانند

 جون افتاده بودم را نشون احسان داد 

 ايناهاش پسرم..مثل اينكه سرما خورده .. عزيزم ميتونى ببريش دكتر؟!_مامان_

يه داده بود دست به سينه ايستاده بود و به من احسان درحالى كه به چهارچوب دراتاق تك

 نگاه مى كرد وبا لحن مهربانى به مامان مى گفت :

احتياجى نيست خاله جون...اين فقط يه سرماخوردگى ساده است با يه امپول دگزامتازون _

 حالش خوب ميشه

 آخه پسرم ماكه بلد نيستيم آمپول بزنيم ، بايد بره دكتر! _مامان_

 ان تموم نشده بود كه احسان سرمستانه گفت: من بلدم!هنوزحرف مام
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با شنيدن اين حرف احسان چشمام گشاد شد و كنجكاوانه به مامان نگاه كردم تا ببينم در 

 جواب احسان چى ميخواد بهش بگه..حتما مخافت مى كنه

 واقعا؟! چه عالى پس نيما رو مى فرستم بره آمپولشو بگيره تا شما بهش بزنى!_مامان_

ديگه نتونستم خودمو كنترل كنم و باهمان صداى گرفته ام فرياد زدم : چى؟! امكان نداره من 

 نميخوام!

 اما هيچكس بهم توجه نكرد..

نيازى نيست خاله ، مامانم از تهران يه سرى دارو و آمپوالى مهم را باخودش اورده _احسان_

..مسافرته ديگه ، آدم بايد مجهز تا اگه كسى خدايى نكرده بهشون نياز پيدا كرد داشته باشيم

 بره شهر غريب!

 مامان با رضايت خنديد و سرشو به نشانه ى عالمت تاييد درجانب احسان تكان داد

 درسته پسرم..انشاال خير ازجونيت ببينى ، برو ببين مامانت دگزامتازون داره يانه_مامان_

خارج شد .. مامان به سمت من تاق ااحسان خنديد و با گفتم : چشم ، زودى برمى گردم ، از 

 برگشت ، هنوزهم لبخند برلب داشت

 با عصبانيت غريدم و درميان سرفه هام بريده بريده گفتم :

 چيكار مى كنى ، منو احسان هنوز باهم عقد نكرديم.. نامحرمه!_

.. خوب هفته ى ديگه قراره عقد كنيد ، بعدشم ميگن دكتر  بهاراووووف بيخيال _مامان_

 محرمه .. و ريز ريز خنديد

آخه اون االغ گورش كجابود كفنش كجا باشه ، حاال چون يه آمپول بلده بزنه شد _

 دكتر؟!..واال اون بيشتر به رفتگرا ميخوره تا دكترا
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 تخصصشودوقته ديگه كه فعال كه همين آقاى رفتگر قراره شوهرت بشه..بعدشم چن_مامان_

و همه عالم و آدم آقاى دكتر صداش كردن اونوقته كه حرفاتو پس  شد ودرسش تموم گرفت

 مى گيرى خانوم خانوما

كورشود هرآنكه نتواند ببينه! آخه چرا به دلت الكى صابون مى زنى .. اون خر با تك ماده ام _

 قبول نميشه...دخترت حيف شد رفت مامان خانوم!

 ديد:مامان خن

نخيرم.. من از بابت احسان خيالم راحته...مطمئنم يه پزشك معروف و حرفه اى ميشه...ببين _

 كى بهت گفتم!

هنوز حرف مامان تموم نشده بود كه احسان با آمپولى كه بردست داشت وارد اتاق شد..مامان 

 باخوش حالى به سمتش برگشت

 پيداكردى پسرم؟!_مامان_

 را از جلدش درمى آورد گفت : داشت سرنگاحسان درحالى كه 

 بله ، همانطور كه گفتم مادر طبق عادت هميشه اش مجهز سفر كرده_احسان_

 مامان خنديد و به طرف دراتاق رفت و گفت :

 خوب پس من ميرم بيرون منتظر وايميستم، كارتون تموم شد صدام كنيد!_

ده بود و مامان از اتاق بيرون امدم مخالفت كنم و ازش بخوام تو اتاق بمونه ، اما ديگر دير ش

رفت و درم پشت سرش بست..آب دهانم را  با صداى قورت دادم...بدتر از اين نمى شد..احسان 

به طرفم امد و لب تخت نشست..درست رو به رويم بود...درحالى كه سعى داشت به كمك 

ى سرنگ در دستش محتويات آمپول را ازش بكشد بيرون به من نگاه مى كرد...شيشه 
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كوچك و قهوه اى رنگ آمپول خالى شد...احسان شيشه را لب عسلى كنار ميز گذاشت و 

سپس سرنگ در دستش را باال گرفت آروم فشارى بهش وارد كرد ، مقدارى از آمپوالى در 

سرنگ با شدت ازش ريختن بيرون و احسان همزمان چندبار محكم و تند تند با انگشتش به 

 كه آمپول آماده شده بود...به سمت من برگشت و خنديدنوك سوزن ضربه زد. مثل اين

 پشتت رو بكن!_احسان_

..بى توجه بهش همانطور روى همانند لبو سرخ شدمو از شدت خجالت ضربان قلبم باال رفت 

 تخت نشسته بودم. احسان بارى ديگر خواسته اش را تكرار كرد

 نشنيدى؟گفتم پشتت را بكن_احسان_

ردم!اينبار خودش دست به كار شد و به زور متوسل شد ومن را بازهم از جايم تكان نخو

همانند برگى سبك بال كه باوزش بادى از درخت كنده مى شد به پشت چرخوند و خودشم 

نشست روى كمرم .. انگار يك پارچ آب يخ روى سرم خالى شده بود...دستانم همانند تكه 

 هاى يخ منجمد شده بودن.

رم برد و تا زير باسنم كشيدش پايين...زبانم بند امد و پاهايم احسان دستانشو به طرف شلوا

راستش به غير از خجالت يكمم از آمپول زدن مى ترسيديم!.صداى احسان بلند سست شد...

 شد :

 سرماخوردى خانوم خانوما؟!_احسان_

درحالى كه از شدت ترس و خجالت صدايم مى لرزيد سعى كردم بحث را عوض كنم و به 

كه ازآمپول زدن مى ترسم چون مطمئنم سوژه اى ميشه دستش براى اذيت  رويش نيارم

 كردن من..با عصبانيت گفتم :
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 بله ، بر باعث و بانيش لعنت!_

احسان بلند خنديد و گفت : اشكالى نداره .. اآلن همين باعث و بانيش كمكت ميكنه تازودتر 

 خوب شى!

چندبار فشاربهش وارد كرد..ديگه نتونستم و به دنبال حرفش پنه اى را روى باسنم گذاشت و 

 طاقت بياورم و سعى كردم از زيرش بلندشوم

 نه احسان بيخيال..حالم خوبه آمپول نميخوام!_

 من را با دستش نگهداشت تانتوانم بلندشومباتعجب احسان 

 ..حالت بدتر از اينى كه هست ميشه..بايد بزنى!بهارنميشه كه _احسان_

 يخوامگيرنده االغ گفتم نم_

 اگه نذارى من بزنم بايد برى دكتر اونوقت اونا ممكنه سرم هم بهت بزنن_احسان_

 شدت ترسم چند برابر شد و با اضطراب روى تخت آرام گرفتم..صداى خنده احسان بلندشد

 ميترسى؟!_احسان_

 متعجب فرياد زدم:نه!مگه من بچه ام؟!

 مشخصه!، كامال از رفتارات  ازمن خجالت نكش! ميترسى_احسان_

 از اينكه راز دلم اينگونه پيشش فاش شده بود تابناگوش سرخ شدم و با مِن مِن گفتم :

 خوب..يكم._

 احسان خنديد

 بيخود ترس به دلت راه نده..چيزى نيست ، درد نداره بهت قول ميدم!_احسان_

 نه احسان من از بچگى ام از آمپول مى ترسيدم و هميشه از آمپول زدن فرارى بودم._
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 باشه..اما بهت قول ميدم اينبار را دردت نياد..چون من قراره بهت آمپول بزنم!_حسانا_

 واااا سوزن سوزنه ديگه ..حاال چه دكتر بزنه چه تو!_

 احسان خنديد و گفت :

 بهت قول ميدم درد نداره لب عسلى ، اگه دردت امد بخوابون توگوشم!_احسان_

 رشده بود..با حرفاش آروم گرفته بودم و شدت ترسم كمت

..چشمامو بستم...سردى پنبه كه به باسنم مى ماليد تنم را مور مور مى كرد..چشمامو باز 

سوزش بدى را توى اون ناحيه اى كه آمپول زده بود كردم كه سر سوزن را فرو كرد تو باسنم...

 احساس كردم ، اما دردش انقدرى نبود كه بخوام جيغ بزنم و يا اعتراض كنم.

 كار آمپول زدن تموم شد كمى كشيد تا

 احسان با لبخند رضايت بخشى از روى تخت بلند شد و به من نگاه كرد

 ديدى درد نداشت و الكى اون مفتش بازى هارو از خودت نشون ميدادى!_احسان_

 همانطور كه روى تخت خوابيده بودم شلوارم را باالكشيدم و با غرور گفتم :

كى گفت درد نداشت، خيلى هم درد داشت وحشى، اين چه طرز آمپول زدنه ، مثال اسم _

خودت را گذشتى دكتر؟!بيچاره اون بيمارايى كه قراره چند سال ديگه تو دكترشون 

اداهشم نميشه بشى...االن برى يه بچه دوساله رو بردارى بياريش بهتر از تو امپول ميزنه تازه 

 كه دكتره!

 و درميان خنده اش گفت : احسان خنديد

عجب ..جاى تشكرته؟!..و سپس باحالت مسخره اى دستانش را به آسمان بلند كرد _احسان_

 و سرش را باال گرفت و با آه و ناله گفت: اى خدا من را بكش از دست اين دختر راحتم كن!
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 از روى لجبازى بلند و سفت گفتم : ايشاال!

 بميرم كه تو مى ترشى بدبخت! احسان به من نگاه كرد : آخه اگه من

تو نگران نباش چيزى كه زياده پسرمثل تو...االن تو باسن خر بزنى همينطور پسر مثل _

 توهستش كه ميريزه ازش بيرون!

احسان خنديد و به طرف در اتاق رفت و درهمان حال گفت : من آخر يه روز اين زبون تورو 

 كوتاهش مى كنم .. حاال ببين

اق را باز كرد...ديگر جوابش را ندادم...مامان سراسيمه وارد اتاق شد و به طرف و درادامه در ات

 من امد 

 ؟! حالت بهترشد..بهارخوبى _مامان_

درحالى كه هنوزهم باسنم از اثر آمپول درد مى كرد روى پاهايم ايستادم...نمى تونستم 

 درست راه بروم..به سمت در برگشتم ، احسان رفته بود ..

 بهترم. آره مامان_

 خوب خداروشكر ..ميخواى يكم استراحت كنى؟!_مامان_

 وايى مامان خوبه فقط يه سرماخوردگى ساده بود .. نه حالم خوبه .. ميخوام بيام پايين _

 و درادامه لى لى كنان به سمت دراتاقم رفتم و مامان هم دنبالم امد.

رسيدن ، منم باگفتن خدارو وارد هال كه شديم ، توجه همه به جلب شد و نگران حالم را پ

 شكر بهترم به طرف دخترا رفتم و كنارشون نشستم.
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دارن پشت  ميدونهصداى ريز ريز خنده ى نيلوفر و نسترن و ريحانه مى رفت روعصابم ... خدا 

كه صداى پچ پچ سر كى حرف ميزنن!اخمانم را درهم كشيدم و دست به سينه نشستم 

 با عصبانيت به سمتشون برگشتم و گفتم :كشيد!.رفاشون روى عصابم خط بزرگى ح

 اوووف چى مى گيد شماها انقدر ميخنديد؟!_

 هرسه هول و دست پاچه به من نگاه كردن..

 هيچى..داشتيم راجب اينكه احسان به تو آمپول زده صحبت مى كرديم..درسته؟!_ريحانه_

 آه بلندى كشيدم

بدبودميخواستيم بريم دكتر، گفت بلده امپول خبرش چجورى به شماها رسيد؟! آره..حالم _

 بزنه ، مامانم ازش درخواست كرد بهم يه آمپول بزنه..

 را تعريف كرده بودم..اى هرسه خنديدن..انگار كه برايشان جوكى بامزه 

..ديگه آمپول زدن پزشكهمرض ، به چى ميخنديد؟!اصالهم خنده نداشت..خوب خيرسرش _

 روبايد بلد باشه!

 ز ريز خنديدريحانه ري

 باز خوبه شياف گذاشتن را بلدنبود!_

وهرسه شروع كردن به خنديدن...اينبار خودم هم به خنده افتادم .. درميان خنده ام با بالشتى 

كه روى راحتى بود ضربه اى به سر ريحانه كه درست كنارم نشسته بود وارد كردم و همزان 

 گفتم :

 خاك توسرت!_

 ر نفرمون افزايش يافت.و دوباره شدت خنده ى هرچها
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كاغذى داشت  لاحسان از دستشويى كه گوشه ى هال بود بيرون امد و درحالى كه بادستما

دستانش را خشك مى كرد به طرف ما امد و دقيقا روى صندلى روبه رويى من 

 نشست..نسترن با ديدن احسان خنديد و با شيطنت گفت :

 آمپول زدى؟!يه وقت خدايى نكرده ايدز نگيرى! بهاراحسان دستاتو شستى به _نسترن_

 و ريز ريز خنديد! با عصبانيت نگاهش كردم 

 عزيزم به من آمپول زد نه به تو!_

و اينبار صداى خنده ى همه بلند شد..لبخندى بهش زدم و سپس تكيه دادم به صندلى..حتى 

اش را بگيرد ..  احسان هم به خنده افتاده بود و خيلى سعى داشت تابتواند جلوى خنده

صداى ساييده شدن دندان هاى نسترن را ميتوانستم حتى از اين فاصله ى دورهم 

 .ه استعصبانى شدكه بشنوم..كامال مشخص بود 

تا ناهار هنوز چند ساعتى باقيمانده بود ، با احسان تصميم گرفتم اين چند ساعت را با پياده 

 روى بگذرونيم تا وقت ناهار برسد...

مامان كلى لباس گرم تنم كرده بود تا شدت سرما خوردگى ام بيشترنشه به همراه  درحالى كه

احسان در جنگلى كه كنار ويال بود قدم مى زديم...وياليى كه براى پدر بزرگم بود ويالى 

 بسيار شيك و خاصى بود زيرا دست راستش به جنگل مى خورد و دست چپش هم به دريا!

بار باال و پايينشون كردم...قدم به قدم با احسان مسير سرسبز دستانم را زيربغلم بردم و چند

جنگل را مى گذرونديم..كلى مسافر توى جنگل بودن كه با چندين چادر درجنگل زندگى مى 

كردن ... من واقعا نمى تونستم درك كنم اين چه تفريحى هستش..يه هفته حموم نره ، شام و 

باشن ، زيربارون سرماهم بخورن بعدش  ناهار حاضرى بخورن، جاى مشخصى هم نداشته
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اسمشم مى زارند تفريح!..واال ملت روانى اند...از كنار چادر مسافرين آروم آروم رد شديم تا يه 

وقت با صداى پاهاى ما از خواب بيدار نشوند. به نقطه اى ازجنگل رسيديم كه ديگر از مسافر 

ه مى شدن كه براى ناهار به جنگل و آدم خبرى نبود و شايد تك و توك خانواده هايى ديد

سكوت سراسرجنگل را فرا گرفته امده بودن..بوى جوجه كباب مسافرين به مشام مى رسيد...

بود كه ناگهان صداى سرفه هاى پياپى احسان اين سكوت را شكست .. متعجب به سمتش 

 برگشتم .. از ته دل سرفه مى كرد و عفونت دهانى ام داشت .. 

 الى هم سرما خوردى! حاال نوبت منه كه بهت آمپول بزنم تا انتقامم را بگيرم!مثل اينكه جناب_

احسان درميان سرفه هايش خنديد و پس از اينكه سرفه هايش اتمام يافت با صداى گرفته 

 اى گفت :

 نه چيزى نيست...من هميشه همينجورى ميشم!_

 خنديدم و به تمسخر گفتم :

 !؟كتر حاال خود دكتر را بايد كجا ببريموايى ما مريض ميشيم مى ريم پيش د_

چى شد تا ديروز كه بهت مى گفتم دكترم مسخره ام مى كردى و مى گفتى حاال _احسان_

 ببينيم!

ديروز ديروز بود امروز امروزه..ديروز پسرخاله ام بودى ، حاال نامزدمى بايد به يه چيزيت دلم _

 را خوش كنم يانه!

 احسان بلند خنديد : از دست تو!

 احسان .. به پزشك خودتو نشون دادى؟! مطمئنى اين سرفه ها عاديه_

 هتچيزى نيست نگران نباش .. فقط يه حساسي_احسان_
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 ه ها فراتر يه بيمارى ساده يا يه حساسيت بودولى بازم برو دكتر، اين سرف_

 چشم خانومى مى رم ، شما انقدر نگران نباش._احسان_

م .. در مسير روى زمين توپ فوتبالى افتاده بود كه مشخص خنديدم و به مسيرمان ادامه دادي

بش گمش كرده ...انگار همين امروز اين اتفاق واسه اش افتاده بود چون توپ هنوز ابود صاح

تميز بود و هيچ اثرى از گِل يا خاك بر رويش ديده نمى شد .. احسان با ديدن توپ حس 

ت تا شوت محكمى بهش وارد كند .. مثل پسرونه اش گل كرد و باخنده به طرف اون توپ رف

 بچه ها ميمونه!..زيرلب غريدم:

 بش بخواد بياد دنبالش!اولش كن احسان مگه مرض دارى خوب بذار شايد صاح_

اما او گويا كر بود و اصال صداى من را نمى شنيد...يكى از پاهايش را باال برد و با تمام قدرتى 

پ همانند پرنده اى كه سعى داشت از دست شكارچى كه داشت ضربه اى به توپ وارد كرد..تو

ها فراركند با سرعت بااليى به سمت جلو حركت مى كرد ..آخر كرمش را ريخت...نگاهم به 

توپ بود تاببينم دركجا فرود مى آيد كه ناگهان توپ محكم به سر پيرمردى كه يكم پايين تر 

اد دلخراش آن مرد درجنگل از اونجايى كه ما بودم خورد و سپس ايستاد...صداى فري

نمى پيچيد..همه ى نگاهاى آن خانواده به سمت ماچرخيد تا دليل اين كار را بدونن! ديگه 

، به احسان نگاه كردم  پشتم را كردم و شروع كردم به خنديدنتونستم خودم را كنترل كنم، 

كه باچشمان از تعجب گشاد شده به آن پير مرد نگاه مى كرد..چند ثانيه همانطور درشوك 

بود و سپس به سمتم امد و دست من را گرفت و هردو به طرف آن خانواده به راه افتاديم...به 

واسه اش پيرمرد كه هنوز درحال ماليدن سرش بود نگاه كردم ..خيلى سفت زد بيچاره دلم 
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مى سوخت، صداى اعتراض مردى كه معلوم بود پسر آن پيره مرده بلندشد : اين چه كارى 

 بود كه كرديد؟!

معذرت ميخوام من واقعا متاسفم راستش ما يه پسر بچه ى كوچولو داريم كه گاهى _احسان_

 اين شيطنت هارو مى كنه!

 متعجب به احسان نگاه كردم و زيرلب گفتم : دروغگو

 همانطور كه سرش را مالش ميداد و از شدت درد يكى از چشمانش را بسته بود گفت :پيرمرد 

 خوب اين پسر بچه ى شيطون االن كجاست؟_پيرمرد_

خجالت مى كشيد بياد رفته اون پشت قايم شده ، ما امديم از طرف پسرم از شما _احسان_

 معذرت خواهى كنيم.

 اره باورم ميشه بچه دارم!اى بابا اين بشر عجب مارمولكى بودا..خودمم د

انى گفت : اشكالى نداره بگيد بياد خجالت نكشه ، بيادباهاش پيرمرد خنديد و با لحن مهرب

 حرف بزنم ، بهش بگم كه كارش اشتباه بود

 احسان بازامد چيزى بگه اما اينبار من زودتر از اون جواب دادم

نميشه..بايد با كتك بهش  راستش اون پسر انقدر پرو بيشعوره كه با حرف زدن حاليش_

 فهموند!

 زيرچشمى به احسان نگاه كردم كه بادهان باز بهت و حيرت به من نگاه مى كرد.

 اينطورى نگيد خانوم بچه است ديگه اشتباه ميكنه_پيرمرد_

 پريدم وسط حرفش : بله واقعا بچه است!

 تباهاش بشهپيرمرد ادامه داد: بايد با بچه با ماليمت حرف زد تا بتونه متوجه اش
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 احسان بهم نزدكتر شد و درگوشم زمزمه وار گفت : شنيدى با ماليمت!

 با عصبانيت به سمتش برگشتم : توهم شنيدى، بابچه!

 احسان بازخواست چيزى بگه كه دوباره صداى آن پيرمرد مهربان بلند شد

اينكارو همين كه االن داره خجالت مي كشه يعنى متوجه اشتباهش شده و ديگه _پيرمرد_

تكرار نمى كنه .. اگه خدايى نكرده اون توپ تو گيج گاه يكى ميخورد و باعث مرگش مى شد 

 ميخواست چى كاركنه!

 !؟سرمو به سمتى چرخوندم و با صداى بلندى فرياد زدم : دارى ميشنوى قاتل آدم كش

 احسان كه ديگر نمى توانست جلوى خودش بگيرد ريز ريز خنديد و سپس باتك سرفه اى

 خنده اش را كنترل كرد.

 ..اين مشكل را باگفت و گوهم ميشه حلش كرد بچه ناراحت ميشهخانوم لطفا،_پيرمرد_

 خانوم من كه اين چيزا رو حاليش نميشه..نمى فهمه اون بيچاره نارحت ميشه!_احسان_

اون اشكالى نداره ، شماهم ديگه بريد و قول بديد كه بابچه كارى نداشته باشيد ، به _پيرمرد_

 پسركوچولوهم بگيد كه بخشيدمش تا ديگه ناراحت نباشه!

 خيلى ممنونم ، بازم معذرت ميخوام_احسان_

و سپس در ادامه ى حرفش دست من را گرفت و مسيرمان را كج كرديم و از آن خانواده 

باچند قدم بلند دور شديم..يكم كه گذشت دستم را از دست احسان بيرون كشيدم و با 

 عصبانيت گفتم:

 ميدونى دارم به چى فكر مى كنم؟!_

 چى؟!_احسان_
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 اينكه وقتى رفتم خونه اون پسربچه ى كوچولو شيطون را تنبيه كنم!_

 احسان خنديد: خوب ، اونوقت تنبيه اين پسر بچه چيه؟!

: اوووم .. خوب مثل بقيه ى مادرا فلفل مى ريزم تو دهش ،  كمى فكر كردم و سپس گفتم

 ش نمى دم و...باچوب ميزنمش ، شام به

 تبيه من چيه لب عسلى؟!_احسان_

 تنبيه تو، ديگه بهت نمى گم دوست دارم! _بهش نگاه كردم و خنديدم 

احسان سرشو به نشانه ى عالمت مثبت تكان داد و از پشت بغلم كرد و با دستانش دور تا دور 

 شكمم حلقه اى زد و سرشو به سرم چسبوند

 يدونم دارى واسه ام كافيه.اشكالى نداره ، همين كه م_احسان_

خنديدم از همان خنده هايى كه با گوشه اش تمامى دردهاى احسان را از يادش مى برد و 

 ديگر بدون كوچكترين حرفى به سمت خانه برگشتيم...
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 3_فصل سوم 

 

 صداى مامان بلند شد و من از ازحالتم خارج كرد :

 دخترم ، برم احسان را صدا كن .. ناهار آماده است بهار_مامان_

با خنده از كنار نيلوفر و ريحانه بلند شدم و با گفتم :چشم ، سريع به طرف پله ها رفتم و دوتا 

يكى ازشون باالرفتم و درب اتاق احسان را زدم..صداى بيا توى آشناى احسان به گوشم خورد 

 راتاق دنبال احسان گشتم..درد را گشودم و كنجكاوانه باچشمانم د

بود و دوباره روى تختش نشسته بودو كتاب در دست داشت و مشغول درس خواندن احسان 

 به سرفه هاى عجيب افتاده بود ..با ديدن من سعى بركنترل سفرهايش داشت ، اما موفق نبود

 با تعجب گامى به جلو برداشتم و روبه احسان گفتم :

 خونى؟!ميس دارى بازم درحالت خوبه ؟_

احسان درميان سرفه هاى بلند و دلخراشش درحالى كه دستش را درجلوى دهانش نگهداشته 

 بود بريده بريده گفت :

بايد همه ى وقتمو درس م شروع ميشه ديگه امتحاندوماه ..آره آره..خوبم، چيزى نيست_

 بخونم.

شدم..ديگر از دهانش و دوباره شروع كرد به سرفه كردن كه ناگهان باصحنه ى عجيبى مواجه 

همراه سرفه خون هم بيرون مى آمد ..احسان از روى تختش بلند شد و به طرف دستشويى 
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كه توى اتاق بود دويد و درب دستشويى راهم پشت سرش بست..نگران به طرف دستشويى 

 رفتم و منتظر پشت در ايستادم...

 صداى اوق هاى بلندش به گوشم ميخورد

ه اى به در زدم و صدايش كردم : احسان...حالت خوبه ، توهم مريض داشت باال مى اورد..ضرب

 شدى؟!

دهد فقط و فقط سرفه مى كرد و باال مى آورد...كمى كشيد كه باما او بدون اينكه جوابم را 

 .رش هم احسان از دستشويى بيرون آمدصداى شيرآب بلند شد و پشت س

 ج مى زد:نگاهش كردم ..رنگش پريده بود  بى حالى درصورتش مو

حالم خوبه ..سرفه هام عادى هستش هميشه اينطورى سرفه مى كنم اما هيچوقت _احسان_

 همراه سرفه خون باال نمى آورم.

 احسان بايد برى دكتر ، اينطورى نميشه_

 ، بذار برگرديم تهران ، مى رم دكتر بهارمى رم _احسان_

 ر شده..همين امروز بايد بريمحالت از صبح هم بدت ه احسان تااون موقعه خيلى ديره تون_

 بخدا چيزيم نيست انقدر نگران نباش!_احسان_

، نم بيا پايين دارن ناهار مى خوردندناهار آماده باش باهم مى ريم..اآلنه من نگرانم...بعد از _

 انقدر درس نخون خسته ميشى

 برگردوندامدم از اتاق برم بيرون كه احسان مچ دستم را گرفت و من را به سمت خودش 

 ..لطفا از اينكه من خون باال اوردم چيزى به مامانم نگو!بهارصبركن _احسان_

 با تعجب بهش خيره شدم
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 خواهش مى كنم._احسان_

گى كشيد  شكاك سرمو به نشانه ى عالمث مثبت تكان دادم ..احسان نفسى از روى آسود

من باز كرد...بدون اينكه ديگر چيزى بگويم پشت بهش كردم و  حصار دستش را از دور مچم

 از اتاق بيرون رفتم.

همه سرميز ناهار منتظر احسان نشسته بوديم..كمى كشيد كه صداى تق تق كفشش كه 

داشت از پله ها پايين مى آمد بلند شد و توجه همه ى مارا به خودش جلب كرد..با نگرانى 

 همچنان سرد و بى حال بود..معلوم نيست اين پسرچش شده!بهش نگاه كردم ، رنگ و رويش 

احسان كمى بهمون نزديكتر شد و درحالى كه سعى داشت بى حاليش را درميان لبخند روى 

 لبش پنهان كند سالم بلندى كرد و بايك معذرت خواهى سرميز نشست.

ردن. همه جواب سالمش را دادن و سپس شروع به خوردن و كشيدن غذا براى خودشان ك

سكوت همه جارا فراگرفته بود و تنها صداى تق و توق قاشق و چنگال ها به گوش مى 

 رسيد..باالخره خاله سارا اين سكوت ديوانه كننده را شكست و روبه احسان گفت:

 احسان،چرا چيزى نميخورى؟رنگتم كه پريده نكنه خدايى نكرده مريض شدى؟!_خاله سارا_

 گشت و با مِن مِن گفت :احسان هراسان به سمت مادرش بر

 نه..بخاطر استرس درساست..امتحانم نزديكه خيلى مضطربم!_احسان_

پسرم خيلى به خودت فشارنيار خوب ، يه وقتى هم بذار واسه استراحت، توكه _خاله سارا_

 صصتم مى گيرى.قبول شدى،مطمئنم تخخداروشكر تا اينجاش 

ولى خداييش نباشيد استحراتم مى كنم ،  : چشم مامان هرچى شمابگى..نگران احسان خنديد

 سال ديگه دوباره درس بخونم؟! حيف نيست قبولنشم و يك
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 .!پريدم وسط حرفشون و گفتم : حيف هم دوره اى هات هستند به اينجاش كه رسيد

صداى بمب خنده ى همه توى فضاى پيچيد!به احسان نگاه كردم كه باچشمان از تعجب 

سته شده بود متعجب به من نگاه مى كرد...پشت چشمى گشاد شده درحالى كه نيشش ب

 برايش نازك كردم و مشغول خوردن غذام شدم..

*** 

بعد ازناهار به همراه احسان به بهانه ى خريد يواشكى از ويال زديم بيرون و به طرف مطب 

دكترى كه آدرسش را ازقبل در اينترنت پيداكرده بودم رفتيم..وارد مطب شديم...خيلى شلوغ 

نشسته بودن يكى ى فلزى خاكسترى كنار ديوارروى صندلى ها بربود...همه درحالى كه منتظر

از پاهاشونو روى پاى ديگريشون انداخته بودن و بادفترچه ى توى دستشون ياجواب آزمايش 

 هاشون خودشون را باد مى زدن.

صندلى  نفسمو بيرون دادم و به طرف صندلى خالى گوشه سالن رفتم و نشستم...فقط يك

 خالى باقيمانده بود، همين سبب باعث شد آقا احسان سرپا وايسه.

دقايق كند و كشدار مى گشت..لعنتى،آه بلندى كشيدم ..هرچند دقيقه يكبار صداى دكتر از 

شد كه مى گفت :بيمار بعدى لطفا..وهمزمان يك نفر از روى صندليش برمى مى  اتاق بلند

دكتر مى شد..يكى يكى بيمارها رفتن و خارج شدن تا  خاست و با ضربه اى كوچك وارد اتاق

 ...اينكه باالخره نوبت به مارسيد

ضربه پيايى به دراتاق دكتر وارد كردم و هنگامى كه بهمون اجازه ى داخل شدن را داد  چند

 به همراه احسان وارد اتاق شديم...
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روى صندلى هاى چرم مشكى اى كه روبه روى ميز دكتر بود نشستيم..دكتر باپرسيدن : 

بيماركيه؟! به ما نگاه كردم ، درجوابش به احسان اشاره كردم و راجب سرفه هاش و بى 

حاليش و اينكه خون هم باالاورده بهش اعطالع دادم..دكتر انگشت اشاره اش را روى عينكش 

 به سمت باال و درحالى كه گوشى لش دادرميخورد گذاشت و هاز روى دماغش سكه داشت 

مد و مشغول سفيدش آويزان بود به طرف احسان آ دور گردنش بر روى لباس كارى بلند

 مايعنه كردنش شد..كمى كشيد كه باالخره صدايش درآمد : عفونت دهانى ام دارى؟!

 احسان باسر حرفش را تاييد كرد : بله آقاى دكتر..

پريد ، از روى ميزش وسليه اى كه به چراغ قوه شباهت داشت را به همراه يك  دكتر رنگش

چوب بستى برداشت و دوباره به طرف احسان برگشت و ازش خواست كه دهانش را 

بازكند..احسان به حرف دكتر گوش داد و دكتر آن نور را داخل دهان احسان روشن كرد و 

ا يك بررسى كوچك كرد و سپس بستش داخل دهانش را چك سپس به كمك چوب در د

چوب را درداخل سطل آشغال گوشه ى ميزش انداخت و دوباره به طرف ميزكارش برگشت و 

روى صندلى چرخ دارش نشست و مشغول نوشتن كه نمى شد گفت خط خطى كردن 

 دفترچه ى بيمه ى احسان شد!

 نگران پرسيدم : چيزى شده آقاى دكتر؟! بيمارى همسرم چيه؟!

ارش را درالبه الى انگشتانش تكان داد و يكبار ديگر به احسان نگاه كرد و با لحن دكتر خودك

 خشك و جدى اش گفت :

 اميدوارم اون چيزى كه فكر مى كنم نباشه ، كليه تون هم درد ميكنه؟!_دكتر_

 يكم ، چطور مگه آقاى دكتر؟!چيزى فهميديد؟!_احسان_
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بايد بريد سونوگرافى، عكس از كليه تون هنوز شك دارم ، براى اطمينان بيشتر _دكتر_

 ميخوام!

به اينجاى حرفش كه رسيد خنديدم و به تمسخر گفتم : وايى احسان شنيدى، داريم مامان و 

 بابا مى شيم! و ريز ريز خنديدم

 !بهاراحسان با عصبانيت دندان هايش را بهم ساييد و درالبه اليش غريد : چرت نگو 

 و حامله اى!چرت چيه ، مگه نشنيدى؟! ت_

و دوباره شروع كردم به خندين ، اينبار خود دكتر هم نتوانست خودش را كنترل كنه و شروع 

كرد ريز ريز زيرلب خنديدن.احسان كه ديگر كاردهم مى خورد خونش در نمى امد چپ چپ 

بهم نگاه كرد و زيرلب به طورى كه فقط خودم بشنوم گفت : انقدر حرف مفت نزن و عصاب 

 نكن! منم خورد

حرف مفت يعنى چى؟ديگه پسرا بعداز ابرو برداشتن و ناخن بلند كردن بعيدم نبود حامله _

بشن! به اين قسمت حرفم كه رسيد ساكت شدم و بالحنى كه انگار چيزى را بخاطر آورده 

باشم نگران گفتم : وايى..وايى..وايى! ميگن بچه حاالل زاده به داييش مى ره ، نكنه به نيما 

 ايا خودت كمكم كن!بره! خد

و به دنبال حرفم باخنده به احسان نگاه كردم ، ازفك درهم قفل شده اش مى شد فهميد كه 

 عصبانيه..دكتر خنديد و روبه احسان گفت :

مثل اينكه خانومتون زيادى شوخن! به هرحال من به منشى مى گم براى فردا ساعت _دكتر_

سونوگرافى و عكس كليه تون را واسه ام واسه تون وقت بذاره..حتما امروز بريد و  9
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بياريد..پشت گوش نندازيد اگه اون چيزى كه فكر مى كنم باشه ، هريه ثانيه اش واسه تون 

 ضرر داره!

 نمى گيد چيه؟!_احسان_

اريد اين د نگرانتون كنم يا بترسونمتون..بذبهتره كه تا مطمئن نشدم نگم..دلم نميخوا_دكتر_

 بنده عرض مى كنم خدمتتون.موضوع اثبات بشه اونوقت 

احسان روى پاهايش ايستاد و به طرف دكتر رفت و دفترچه ى بيمه اش را از او گرفت و 

نه ، حاال من از روى لجبازى بهش  نگاه كرد..مثل اينكه مى تونست بخونه ، خوب معلومه ميتو

به گم دكتر نيست اما درحقيقت كه هست!مطالعه دفترش كه تموم شد سرش را بهش مى 

سمت دكتر بلند كرد با گفتن : خدانگهدار به همراه من از اتاق و سپس مطب آن دكتر خارج 

 شديم.

منشى دكتر  از سوارماشين احسان شديم و به سمت نزديكترين راديولوژى كه آدرسش را

گرفته بوديم به راه افتاديم..احسان ماشينش را گوشه اى پارك كرد و سپس وارد ساختمان 

شكر اينجا خيلى شلوغ نبود واسه همين بدون كوچكترين معطلى رفتيم شديم..خدارو

داخل...احسان بر روى تختى خوابيده بود و دكمه هاى پيرهنش را تا ته باز كرده بود و هيكل 

پرستار داشت به سينه اش و هيكلش سيم و  عظله اى مردونه اش را بيرون گذاشته بود كه

بتواند از كليه اش تصويربردارى كند ..يك صفحه ى وسايل مورد نياز را وصل مى كرد تا 

كوچك كنار تختش بود كه داخل بدنش رانشون ميداد..منكه نمى فهميدم چى به چيه اما 

خود خانوم دكتر خيلى بادقت نگاه مى كرد..همه سكوت كرده بودن و كوچكترين حرفى 
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ه شيطنت بالحن بينمون رد و بدل نمى شد ، كمى گذشت كه من اين سكوت را شكتم و ب

 جدى گفتم :

 دختره يا پسره؟!_

 احسان و خانوم دكترهردو متعجب به سمت من برگشتن

 بله؟!_خانوم دكتر_

 بچه رو ميگم ديگه_

خانوم دكتر كه تازه دوهزاريش افتاده بود خنديد و باتكان دادن سرش مشغول ادامه كارش 

 شد..صداى احسان بلند شد :

 نزنى كسى بهت نمى گه اللى!تو اگه دو دقيقه حرف _احسان_

چيه خوب..ذوق دارم بدونم جنسيت بچه ام چيه، بايد بفهمم واسه زايمانت برم ماشين _

 شارژى بخرم يا النگو! و ريز ريز خنديم

احسان دندان هايش را بانفرت و عصبانيت بهم فشرد و امد جوابم را بدهد كه خانوم 

 دكترمانعش شد

 آقا،بايد ساكت باشيد تا دقيق تر نشون بده!لطفا حرف نزنيد _خانوم دكتر_

احسان نفسشو باصدا بيرون داد و چپ چپ بهم نگاه كرد و ديگر چيزى نگفت..منم وقتى 

 ديدم نمى تونه حرف بزنه ديگر چيزى نگفتم تابيشتر از اين عصابش را خورد نكنم.

كه كارشون  يكم كه گذشت خانوم دكتر سيماى دستگاه را از بدن احسان كند و بهش گفت

ماده كرد و دركاور كاغذى زرد رنگ عكس كليه ى احسان را آ تموم شد و سپس پس از كمى

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

130 
 

بهش تحويل داد..احسان باتشكرى سرسرى به طرف من امد و باگفتن : كارما اينجا تموم شد ، 

 دستم را گرفت و هردو از آنجا خارج شديم و اينبار به سمت ويال به راه افتاديم..

بود..حتما همه شك كردن ، اخه مگه يه  8تاريك شده بود..به ساعتم نگاه كردمهوا كامال 

خريد اين همه طول مى كشه..همش بخاطر مطب اون دكتره بود ، بس كه ماشاهلل سرش 

 شلوغ بود!

كرد ، امدم از ماشين درب ويال بر رويمان باز شد...احسان ماشينش را گوشه ى حياط پارك 

 ا گرفت،با تعجب به سمتش برگشتممچ دستم ر پياده بشم كه

 دكتر يا راديولوژى بوديمكه حواست را جمع كن، رفتيم تو سوتى ندى _احسان_

 حرفش را قطع كردم و به تمسخر گفتم : سونوگرافى! وريز ريز خنديدم

احسان اخم هايش را درهم كشيد : حاال هركوفتى، ببينم ميتونى دو دقيقه ام كه شده جدى 

زمايش را تو نميارم ميذارم تو واست را جمع و جور كن ، من اين برگه ى آحباشى يانه! خوب 

 ماشين كه كسى نبينه ، توام شتر ديدى نديدى!

 باشه بابا خيالت راحت_

 با آسايش نفسى كشيد و چشماشو بست ودستم را ول كرد

 حاال مشكلت چيه ؟! چرا از كليه ات عكس ميخواست؟!_

 نميدونم..اما فردا مى فهمم_

و به سمت ويال رفتم و احسان هم پشت اسرم حرفش را تاييد كردم و از ماشين پياده شدم ب

سرم به راه افتاد..هردو همزمان وارد شديم و با سالم بلندى جلوى درب ايستاديم..همه جواب 

 .دسالم مان را دادن
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 !خوب حاال خريداتون كجاست ..معلومه كه شماها كجاييد؟!دلمون هزارجا رفت!_مامان_

اى واى لو رفتيم .. احسان كه زبانش از ترس بند امده بود فقط و فقط بدون كوچكترين 

حرفى به مامان من نگاه مى كرد ، اما من بدون اضطراب چند قدم به سمت مامان رفتم و 

 گفتم :

همه ى جنساهم بيخود بودن هم گرون، از هيچكدامشون خوشم نيومد، واسه همين چيزى _

 نخريدم!

 خوب اين همه وقت پس داشتيد چيكار مى كرديد؟!_مامان_

وايى مامانى بذار از راه برسيم بعد سوال جوابمون كن، داشتيم تماشا مى كرديم ديگه، اى _

 بابا!

خيله خب ، باشه ..بريد باال لباساتونو عوض كنيد دستاتونم بشوريد بيايد كه شمام _مامان_

 آماده است!

 كمك نميخوايد؟!_

 نديد:مامان خ

 جان ، تو كمك نكنى خودش يه جورايى كمك براى من به حساب مياد! بهارنه _

خنده ى احسان بود كه عصابم را  صداى خنده ى همه بلند شد ، اما از همه بيشتر صداى

رد كرد..درحالى كه سعى داشتم عصبانيتم را پنهان كنم بالبخند به طرف احسان كه درست خ

چشم غره اى بهش رفتم كه خود به خود نيشش بسته شد و  پشتم ايستاده بود برگشتم و

عوض كردم تادم و وارد اتاقم شدم. لباسام را راه افبه سپس پس از كمى مكث به طرف پله ها 

عنوان شام برايمان درست كرده و دوباره به هال برگشتم و پس از اينكه غذايى كه مامان به 
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حال احسان ترها اجازه گرفتيم كه بريم بخوابيم..خورديم با يك شب بخير از بزرگبود را كامل 

نسبت به صبح خيلى بهتر شده بود..به طرف اتاقش رفتم و ضربه اى به در اتاقش وارد 

به پايين كشيدم و در  كردم...صداى بياتوى كلفت و مردونه اش بلند شد..دستگيره ى در را

صندلى روبه روى ميزش ل دادم كه صداى دلخراشى توليد كرد..احسان روى اتاقش را ه

 نشسته بود  و به كمك نور چراغ مطالعه اش مشغول درس خوندن بود

 هنوز نخوابيدى؟!_

 نه..بايد يكم ديگه درس بخونم، بعدش ميخوابم_احسان_

، وقت دكتردارى 9بسه ديگه خودتو خسته نكن، برو بخواب كه فردا خواب نمونى، ساعت_

 كه نرفته يادت

 ميخواى بياى؟!مگه توام _احسان_

 خوب معلومه..حتما باهات ميام_

 ..بهارخه آ_احسان_

آخه و اما نداره، صبح بيدارت مى كنم بريم دكتر، توام بهتره بگيرى بخوابى تافردا سرحال _

 باشى..شب بخير

 شبت بخير._احسان_

دراتاقش را بستم و به طرف اتاق خودم رفتم...آروم درحالى كه سعى داشتم صدا توليد نشه 

اتاق شدم ..ريحانه و نيلوفر و نسترن خوابيده بودن و صداى خُر و  وارددراتاق را باز كردم و 

پفشون همه ى اتاق را برداشته بود...روى نوك انگشتان پاهايم راه مى رفتم تا بيدارنشوند..به 

روى بالشتم باز شد و  بلوندمرف تختم رفتم بايه اشاره خودمو انداختم روش..آبشار موهاى ط
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كل بالشت را گرفت..به سقف خيره شدم..با اين وضع اصال خواب به چشمانم نمى 

يامد...استرس فردا به جونم افتاده بود و ترس و هراسى سخت را بروجودم مى انداخت..يعنى 

 "اميدوارم اون چيزى كه فكرشون مى كنم نباشه"تر گفتمشكل احسان چيه..چرا دك

 لعنتى!خدايا خودت كمك كن كه چيزى مهمى نباشه..خدايا به اميدتو..با اين حرفا كمكم

بر روى تختم زد و روى پهلويم  كنم..قلتى خودموكنترل چشمانم سنگين شد و ديگر نتوانستم

 م و خوابم برد.پلك هاى سنگينم را روى هم گذاشتافتادم و به آرامى 

*** 

از خواب بيدارشدم..دستانم را مشتشون كردمو به طرف چشمانم بردمشون و تند تند چشمانم 

را ماليدم تا خواب از سرم خارج شود و چشمانم همه جارا واضع تر ببيند. به ساعت روى 

 بود 8:15عسلى كنار تختم خيره شدم 

! آروم آروم به طرف دستشويى دواب بودنسريع از روى تختم بلند شدم..اون سه تا همچنان خ

با خستگى خواب كه سعى بالويم را باآب يخ شستم تا بتوانم توى اتاق رفتم و صورت خوا

 داشت برمغزدم نفوذ كند و من را بيهوش خواب كند مقابله كنم و شكستش دهم.

برداشتم و  از دستشويى بيرون امدم و بى سروصدا از توى كمدم يه مانتوسفيد با شالى نارنجى

پوشيدم..روبه ميزتوالت اتاق كه براى من و اون سه تاى ديگر بود ايستادم..اول موهامو شونه 

كردم تا دوباره حالت لخت خودشون را به دست بيارند.. سپس روژلب مسى براقم را برداشتمو 

چندبارى از چپ به راست روى لبان قلوه اى ام كشيدم و پررنگش كردم..زياد آرايش نمى 

كردم و هميشه فقط لوازم آرايشى ام يك روژلب ساده بود..كيف سفيدم را برداشتمو گوشيمو 
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انداختم توش و سپس از اتاقم خارج شدم و به سمت اتاق احسان رفتم..ضربه اى به در اتاقش 

 زدم و آروم صداش كردم..

 احسان؟!..احسان؟_

مان و احسان هركدام آروم و بروى اما جوابى نشنيدم ، الى در را آروم باز كردم..نيما و اي

تختشان خوابيده بود و غرق در خوابشان بودن...به طرف تخت احسان رفتم و كنار تختش 

 ايستادم

 احسان..بيدارشو_

نخورد..حرصمو درآورده بود ..امدم با لگد بزنم تو شكمش كه  هم اما حتى ازجايش تكون

چشمم به پارچ آبى كه باالى سرش روى ميز كنار تختش بود ثابت ماند و فكر شيطانى به 

سرم زد..باز من فكراى شيطانى كردم..زيرلب خنديدم و توى يكى از ليوانايى كه روى ميز بود 

شتمش..نزديك احسان شدم..فاصله مون درست آب ريختم و به همراه يك ليوان خالى بردا

چند سانت بود ..شروع كردم آب را از اين ليوان به اون ليوان كردن..صداى شور شورش 

هنگامى كه جايش از ليوان جابه جا مى شد بلند شد..زيرلب شروع كردم درگوشش زمزمه 

تشويى هستى. كردن : تو االن تو دستشويى هستى ، دستشويى كن احسان ، تو اآلن تو دس

اين را مى گفتم و محتويات داخل ليوان را درليوانى ديگر خالى مى كردم و دوباره از 

احسان بود تا  شلوارتكرار مى كردم ..نگاهم به ..كمى گذشت و من همچنان اين كار را اول.

 دستشويى ام گرفت..زودباش دستشويى كن...تو،تو ببينم كى خيس مى شود..از فكرم خنده

به جا كردم اما ازآب راجا داى آب باعث شده بود حتى خودمم دستشويى ام بگيره..ب..صهستى

د...باالخره ردم كه صداى شورشورآب هم بيشتر شن دو ليوان را بيشتر كاينبارفاصله ى بي
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موفق شدم..آب از جلوى احسان به راه افتاد و جايش را خيس كرد...نتوانستم خودم را كنترل 

م احسان از خواب بيدار شد و با م به خنديدن..از صداى خنده هاى بلندكنم و بلند شروع كرد

 :حيرت نگاهم كرد و متعجب گفت 

 چته تو، چرا انقدر مى خندى، مى خوايى همه رو بيداركنى!_احسان_

كرد كه زيرش خيس است و باچشمان از تعجب گشاد شده اش به مالفه ى  سيهو احسا

...خنده ام اوج گرفت و درميان خنده بريده، بريده سفيد روى تختش كه نم داشت خيره شد

 : گفتم

آره..آره..ميخوام همه رو بيداركنم تا ببينن آقا احسان جاشو خيس كرده و دوباره شروع _

 كردم به خنديدن..

 احسان مضطرب به من نگاه كرد

، توروخدا حرف نزن اآلن نيما و ايمان بيدارميشن..خواهش مى بهارهيس..هيس _احسان_

 نمك

 اآلن ميرم به همه ميگن دستشويى ات در رفته!_

 خواهش مى كنم نگو!_احسان_

 با شيطنت چشمامو ريز كردم : اوووووم..تا ببينم!

 !بهارخواهش كردم _احسان_

 خواهش كردى كه چى ؟_

 خواهش كردم كه به كسى نگى!_احسان_

 جلمه رو كامل بگو!_
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 بريده گفت :احسان كه تقريبا گريه اش درآمده بود بريده 

 خواهش مى كنم به كسى نگو كه من دستشويى ام در رفته_احسان_

با ياد آورى اون موضوع بلند خنديدم و دوباره گفتم: منكه تو اين جمله ات اسمى ازخودم 

 نشنيدم!

و بايه لبخند روموازش برگردوندم...احسان باعصبانيت دستانش را مشت كرد و باتمام قدرت 

 فشارشون داد..

 دستشويى ام در رفته!ازت خواهش مى كنم كه به كسى نگى من  بهار_اناحس_

ت من را به رگبار فحش و اين باخشم بود اصال به دلم نچسبيد! احسان كه دلش ميخواس_

 روپاهايش ايستاد و بانفرت گفت : كتك ببندد

 بهارجان، ازت خواهش مى كنم به كسى نگى من دستشويى ام دررفته!._

و شكاك توچشماش نگاه كردم..التماس درچشمانش موج مى زد..دلم واسه به طرفش برگشتم 

 اش سوخت

 اوووم..باشه_

 استرس از روى چشمانش كنار رفت و به جايش خنده برلبانش و برقى برچشمانش نشست

..تاجاتو تميز كنى و لباساتو عوض كنى ديرميشه..وبازهم 8:30زودباش پاشو ديگه ساعت _

 خنديدم

 برو بيرون منم اآلن ميان.. باشه تو_احسان_

چشمكى بهش زدم و از اتاق بيرون رفتم..در راكه بستم باصداى بلند شروع كردم به خنديدن 

واقعا كه چهره اش ديدنى ..يعنى تافرداهم كه سراين موضوع بخندم بازم واسه ام تازگى داره!.
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م رفته  بود و آماده ام شده ره احسان از اتاقش بيرون امد..حمابود. كمى كشيد كه باالخ

بود..يك پيرهن سفيد با يك شلوار مشكى پوشيده بود...باخنده به سمتش رفتم وشروع كردم 

 اذيتش كنمدوباره 

 حموم بودى؟!وريز ريزخنده ام رفت روى عصابش._

 قول دادى نگى ديگه اه..پس چرا انقدر يادآورى مى كنى؟!_احسان_

 ادآورى كنماصال از يادم نميره كه بخوام ي_

 بسه تاهمه رو بيدارنكردى!بيا بريم بابا ديرمون ميشه._احسان_

 : باشه بريم.گفتم درحالى كه سعى داشتم جلوى خنده ام را بگيرم 

ن ويال ايستاده بوديم تا كفش هايمان راپامون كنيم..يه كفش ااز ويال خارج شديم..توى ايو

روى پاهام تا كفشم را پام كنم كه ناگهان پام ليز شدم  پاشنه بلند نارنجى برداشته بودم..دال

خورد و نتوانستم تعادلم را حفظ كنم و با سمت زمين پرت شدم...اما قبل از اينكه اتفاقى 

...صداى اعتراض سقوط نكنم!بيفته با كشيدن پيرهن سفيد احسان خودم را نگهداشتم تا 

 احسان همانند ميخى برسرم كوبيده شد

 بهارم چروك شد آى..پيرهن_احسان_

 بدون معطلى با قيافه حق به جانبى بهش نگاه كردم و باعصبانيت گفتم : فداى يه تار موهام.

 ببينم ميزارى يه لباس تميز تن من باشه يانه!_احسان_

ن را پايين رفت و وارد حياط ويال شد و يواش يوش او به دنبال حرفش سريع پله هاى ايو

شت ساعت مچى مارك رولكسش را نگاه مى كرد تا بتواند باقدم هاى كوتاه درحالى كه دا

 زمان را برنامه ريزى كند به سمت ماشينش رفت.
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عصبانيت بدجور رفت روى عصابم..نگاهى به دور و برم انداختم و با ديدن باغچه ى كنار پله 

 ن لبخند برلبانم نشست و باقدم هايى بلند و نااستوار به سمت باغچه دويدم و يكاهاى ايو

مشت گِل از توى باغچه برداشتم...به احسان نگاه كردم، همچنان پشتش به من بود و مسيرش 

م و يكى ازچشمامو بستم و پيرهن سفيد احسان را درهدف ل هارا باال بردرا ادامه ميداد...گِ

گرفتم و با سه شماره با تمام قدرتى كه دروجود داشتم گِل هارا به سمتش پرت كردم و دقيقا 

...احسان همان قسمت لباس كه هدفم بود با رنگ قهوه اى گل ها برخورد كرد و قهوه اى شد 

به سمت من برگشت و انگار كه اصال متوجه كه بى هوا بود بى اختيار ترسيد و هول هولى 

نشده بود چه اتفاقى افتاده به اينور و اونور نگاه مى كرد..صداى قاه قاه خنده هاى بلندم اورا از 

حالتش خارج كرد و با كشيدن دستش به كمرش تازه متوجه شد چه اتفاقى افتاده...دستش 

 به طرف زمين مى چكيدن. از گِل پر بود و گِل ها از البه الى انگشتان دستانش

 خنده ام اوج گرفت

 اين چه كارى بود كه كردى تودختر؟!_احسان_

 حقته..دلم خواست!_

احسان باعصبانيت و نفرت بهم خيره شد و با مكثى كوتاه به طرف باغچه دويد و اون هم يك 

 مشت گِل برداشت و باالى سرش برد تا به طرف من پرت كنه..سريع با دستام جلوى صورتم

 حفاظى درست كردم و همزمان گفتم :

گِال فقط به من بخورن ، مى رم به همه ميگم جاتو خيس كردى!  آى آى آى آى..اون_

 وشروع كردم به خنديدن
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شدت عصبانيتش چندبرابر شد ..گل هارا به طرف باغچه پرت كرد..از پرتابش مى شد شدت 

د كه اون باغچه من بودم كه نفرتش به من را فهميد، شرط مى بندم تو خيال فكر مى كر

 اينطورى تالفى من را سرش خالى كرد...

 ن،من برم لباسم راعوض كنم اآلن مياميبرو توماشين بش_احسان_

و به دنبال حرفش سوئيچ ماشينش را به طرفم پرت كرد ، سوئيچ را روى هوا قاپيدم و به 

 تمسخر گفت :

 چرا..بازم خودتو خيس كردى يا..._

كه توى چشمانش موج مى زد به طرف من برگشت باديدن نگاه عصبيش احسان با خشمى 

خود به خود خفه شدم و حرفم را ادامه ندادم..يكم همانطور نگاهم كرد و سپس پشتش را به 

 من كرد و به طرف ويالرفت.

يكم بعد با تيپى جديد برگشت پيرهن قهوه اى سوخته اى به همراه يك شلواركتون قهوه اى 

 ..جذاب تر شده بود تنش كرده بود

اِ اِ اِ اِ..تو واسه اينكه گِل پيرهنتو قهوه اى كرده بود رفتى لباستو عوض كردى ، انوقت رفتى _

 اينو پوشيدى كه انگار به همه جاش گِل ماليده شده؟!

 مياى بريم يانه؟!_احسان_

 باشه بابا عصبى_

ماشين شد با نهايت  به طرف ماشينش رفتم و سوارشدم..احسان همچنان عصبى بود، سوار

 سرعت به سمت مطب دكتر ديروزى به راه افتاد.

 حاال چرا تو اين قدر عجله دارى.يادت باشه دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدنه_
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شما خيالت راحته..اما من از ديشب تاحاال از اضطراب و استرس چشم برهم نذاشتم _احسان_

 ، حاال ميگى چرا تند مى رم؟!

 تاصبح استرس و ناراحتى احسان را داشتم اما سعى كردم به رويش نيارم.هرچند من هم 

 كرد ناراحت نشى؟ ات گرفت و جريمه را پس حق با توئه اما اگر پليس جلوت_

 بهونه نيار بگو از سرعتم مى ترسى_احسان_

 حقته كه بذارم جريمه بشى_

 باشه تسليم...)كمى سرعتش را كم كرد( حاال خوبه؟!_احسان_

 خوبه..آره _

 خنديد و سرشو تكان داد و بدون هيچ حرف ديگرى به مسير خود ادامه داد.

وارد ساختمان مطب شديم.دوباره ماشينش را جلوى مطب پارك كرد..از ماشين پياده شديم و 

مطبش شلوغ بود و پربود از آدم..باعصبانيت نفس عميقى كشيدم و به طرف صندلى ها رفتم 

هم پشت سرم به راه افتاد روى صندلى كناريم نشست..متوجه  و روى يكيشون نشستم.احسان

 گرفت، م..بدجورى حرصنشسته بودند،روى احسان شدم نگاه دوتا دخترى كه روبه رومون

ب داره و الكى واسه اش تور پهن نكنن..اما ادستم را روى پاى احسان گذاشتم تا بفهمن صاح

..احسان دشده به احسان خيره شده بودندم هاى مسخ و نرفتند و همانند آچشم سفيدا از ر

هم متوجه سنگينى نگاه آن دخترها روى خودش شده بود..به طرف من برگشت و سعى كرد 

بى تفاوت بهشون باشه اما فايده نداشت..ديگه به شدت عصبانى شدم و اينباربه طرف صورت 

 ،متعجب كرد احسان نيم خيز شدم و جلوى همه بوسه اى به گونه ى احسان زدم كه همه را

 .حتى خود احسان را!
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 ، اين كارا يعنى چى؟!مردم دارن نگاه مى كنن ، نكن زشته! بهارچته _احسان_

دختر اونور  مون نشوند ريز ريز گفتم : دوتادرحالى كه مى خنديدم تااون دخترا متوجه حرفا

 سالن خيره شدن به تو!

 ببينم! ،كجا_

مانطرف سالن كه بهش اشاره كرده بودم خيره هو به دنبال حرفش سرش را بلند كرد و به 

 ها! ..دخترها با ديدن احسان دوباره لبخند زدن..عقده اىشد

مينگوش محكمى ازپاى احسان گرفتم و همزمان در گوشش گفتم : به من نگاه كن ، 

 تاچشماتو درنياوردم!

نگاه  احسان كه از درد بد مينگوش چشمانش را بسته بود به خنده افتاد و سپس به من

 كرد..امدم چيزى بگه كه صداى منشى بلند شد

 بفرماييد ، نوبت شماست_منشى_

از روى صندلى بلندشديم و باتشكرى سر سرى وارد اتاق دكتر شديم..دكتر با ديدن ما انگار 

 اشكه مارا شناخته باشد ، محترمانه روى پاهايش ايستاد و با دستش به دوتا صندلى روبه ميز

 خند گفت : بفرماييد بنشينيد لطفا.اشاره كرد و بالب

 سرمان بهش سالم كرديم و روى همان صندلى هاكه گفته بود نشستيم. با

 عكس را واسه ام آورديد؟!_دكتر_

 احسان به طرف ميز دكتر نيم خيز شد و كاوركاغذى عكس را روى ميزش گذاشت

 ام بله آقاى دكتر، درست همانطور كه خواسته بوديد..عكس از كليه_احسان_
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برداشت و يه عينك ديگه كه مشخص بود مخصوص از روى چشمانش دكتر عينكش را 

شمانش گذاشت و سپس مشغول برانداز كردن عكس كليه مطالعه اش هست را روى چ

احسان شد ..لحظه به لحظه اخم بيشترى روى پيشنانى اش مى نشست و رنگش سرخ تر مى 

به سمت اتاق دكتر ديگرى كه مطبش درس  شد ، بدون هيچ حرفى سريع از اتاق خارج شد و

كنار مطب ايشون بود رفت و سپس پس از يك ربع بازگشت ...منو احسان هردو متعجب بهم 

 نگاه مى كرديم.

 دكتر روى صندلى مخصوصش نشست و به مانگاه كرد

متاسفم كه اينطورى مى گم...اما همانطور كه فكرش را مى كردم شما سرطان كليه _دكتر_

 داريد!

 چشمان من و احسان همزمان از تعجب گرد شد و باهم فرياد زديم:چى؟!

سرفه  ، عفت دهانى ، بى حالى ، تب ، اين ها همه نشانه ى سرطان است ، اولش كه _دكتر_

گفتيد اين نشانه ها توى شما ديده ميشه و كليه تون هم درد مى كنه يكم شك كردم..اما 

كس كليه تون هم ببينم..همانطور كه پيش بينى مى الح ديدم عبيشتر ص بازم براى اطمينان

 كردم شمادچار سرطان كليه شده ايد..

درچشمانم حلقه بسته انگار يك استخر پر آب يخ روى سرم خالى شده بود ..درحالى كه اشك 

 نم نميداد بريده بريده گفتم:بود و بغض اما

 راه درمانى براش هست آقاى دكتر؟!_

 احسان نگاه كرد دكتر دوباره به عكس كليه
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شيوه درمان تومور كليه به اين بستگى دارد كه سرطان درچه مرحله اى كشف شده _دكتر_

باشد. هرچه سرطان زودتر تشخيص داده شود و كوچكتر و محدودتر باشد ، درمانش راحت 

تراست و احتمال بهبودى و بقاى بيمار بيشتر خواهد بود . سرطان كليه جزو سرطان هايى 

سبت به شيمى درمانى و پرتو درمانى مقاوم است و پاسخ خوبى به درمان با آنها است كه ن

. البته جراحى ام محدوديت هايى نمى دهد بنابراين اصلى ترين درمان آن ، جراحى كليه است

بقيه ى اندام هاى بدن برسد به دارد، براى مثال سرطال نبايد از كليه خارج شده باشه و 

خواهد شد و شايد كمكى از دستمان برنيايد...درضمن اگرم خدايى اينگونه كارما سخت تر 

درصد مرگ هست. ما هيچ بهبودى براى  80نكرده سرطان وارد خون شده باشد احتمال 

 .سرطان وارد شده درخون سراغ نداريم

گريه كردن..قطرات شور اشك يكى يكى از به ديگر نتوانستم خودم را نگهدارم و شروع كردم 

ت پايين..دستم انم بر روى گونه هايم جاباز مى كردن و ليز مى خوردن به سمگوشه ى چشم

دادم تا بتوانم صداى هق هق گريه ام را خفه كنم...درهمان  شو فشار مرا روى دهانم گذاشت

حال به احسان نگاه كردم كه مسخ زده خيره شده بود به چهره ى دكتر و پلك هم نمى 

 زد.گريه ام شدت گرفت

آروم باشيد...اميدتونو از دست نديد انشاال كه با كمك خدا بهبود ميابيد .. به  لطفا_دكتر_

هرحال بايد بگم هرچه سريعتر بايد عمل بشيد..هر روزى كه بگذرد سرطان به اعضاى ديگر 

 بدنتان هم نفوذ مى كند و شايد ديگر قابل بهبود نشود.

راهم فرا گرفته و دلش گريه مى احسان باالخره زبان باز كرد..مشخص بود بغض گلوى اون 

 د ، اما غرور مردانه اش اين اجازه را به او نمى دادهخوا
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ديگه امتحان بدم و نتيجه  وسه روز ديگه عقدكنم..قراربود دوماهقرار بود د من..ما_احسان_

 .اما حاال ميبينم قبل از همه ى اينها بايد بامرگ مالقات كنم.اين همه سال زحمتم را بگيرم.

اينطورى نگيد ..من چندتا جراح خوب سراغ دارم..بهشون زنگ مى زنم تاسريعا _ردكت_

مى كنيم و آغاز خودشان را برسانند..شماهم آماده باشيد حداقلش چهار روز ديگر عملتون را 

 به كمك خدا بهبود ميابيد و زنده از زيرعمل ميايد بيرون.

 هيعنى..يعنى ، امكان داره زنده از اتاق عمل برنگرد_

 دكتر با تاسف سرش را پايين انداخت

 درصد احتمال مرگ هست. 80انشاال كه اينطور نميشه ، اما _دكتر_

پاهايم سست شد و كالم از يادم رفت. نه ، اين امكان نداره ، اين نميتونه درست باشه..مگه 

 احسان بهم قول نداده بود عروس ميشم ، مگه نگفت حتى اگه پدر و مادرمم با ازدواجمون

مخالفت كنن خودش منو ميدوزده و باخودش مى بره..مگه نگفت دوستم داره ، پس چطور 

دلش امد بى وفا كه هنوز عروسش لباس سفيد نپوشيده رخت عزا برتن كنه. احسان زيرهمه 

 ى قوالش زد..

 براى عمل.، ممنونم..اين شماره ى منه هروقت جراحا امدن با من تماس بگيريد _احسان_

فش به طرف ميز دكتر رفت و كارتش را به او داد..از شدت گريه چشمانم محيط به دنبال حر

د نبود و چندان ب اطراف را تار مى ديد...برعكس من عكس العمل احسان نسبت به اين موضوع

خيلى تاثيرى رويش نگذاشت..شايد هم من اشتباه مى كردم و غرورش به او اجازه ى گريه و 

اون قرار است مرده من اون مرد است..همش فكرمى كردم  شدنااميدى را نميداد..هرچه با
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باشه!..احسان مرد نيست، هيچ بويى از مردونگى نبرده..ميگن مرده و قولش ، اما اين احسان 

 بود كه زيرتمامى قوالش زد!

 انداختن تمامى اين موضوعات گردن احسان خودم را آرام كنم. سعى داشتم با

طرف ماشينش رفتيم..اون خيلى بى  بر دست احسان به م..دستاز مطب دكتربيرون امدي

م جلوى دهانم را اندستيكى از  تفاوت و آروم راه مى رفت ، اما من با ناله و گريه درحالى كه با

گرفته بودم مسير راپيش مى رفتم..هركس نميدانست فكر مى كرد اين من بودم كه قراره 

قدر قوى بود مطمئن بودم كه باطنش بميره!چون احسان حتى يه بغض هم نكرد..چطور ان

داغون است.ميتونستم از حرارت و لرزش دستانش اين را به خوبى احساس كنم ، اما دليل اين 

همه مقاومت و غرور در برابر گريه اش را نمى فهميدم..دستم را در دستش فشرد و من را 

 سوار ماشينش كرد و خودش هم سوارشد

 د و ماشين را باتمام سرعت به راه انداخت.احسان پايش را روى پدال گاز فشر

 اصال ناراحت نشدى؟!_

شدم ، معلومه كه شدم ، اما نه براى خودم ، براى اينكه بازهم تورا از دست _احسان_

دادم..اين بار نه خانواده ات مخافت كردن و نه خودت اما اينطور كه معلومه مرگ جلوى 

 راهمون را سد كرد..بازهم از دست دادمت.

 درميان هق هق گريه ام  گفتم:

 هيس ، هيچى نگو ..اين را بدان كه تو قرارنيست بميرى ، تو زنده ميمانى_

ممنونم از دل داريت اما بدان انقدر حالم خرابه كه اين حرفا هيچ آرومم نميكنه و _احسان_

 روم هيچ اثرى نداره!
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درعين ترمز به زمين ديگر حرفى نزدم و ساكت نشستم...صداى جيغ چرخ هاى ماشينش كه 

..احسان با تمام سرعت وارد حياط كشيده مى شدن من را ازحالتم خارج كرد و به خودم آورد

 ويال شد ماشينش را كنارخانه پارك كرد..

 امدم پياده بشم ، اما احسان بهم اجازه نداد..

 .، اشكاتو پاك كن..دلم نميخواد هيچكس از اين موضوع باخبربشه بهارصبركن _احسان_

ديونه شدى..مگه نشنيدى دكتر چى گفت؟ توقراره بميرى..اگه عمل هم بكنى بازهم فقط _

درصد احتمال زنده بودنت هست..ميخواى اين خبرمهم را ازخانواده ات پنهان كنى؟!نه ،  20

 من اين اجازه را بهت نميدم، ميرم همه چيز را به خاله ام مى گم.

از من به مالقات مرگ ميره! اينكارو نكن..هيچى به اونوقت اين مادرمه كه زودتر _احسان_

هيچكسى نميگى..ازت ميخوام وقتى عمل كردم اگه زنده موندم كه هيچى ، اما اگر مردم به 

مادرم بگى كه از شهر ياكشور براى هميشه رفت..بگو زنده است حالش خوبه ، اجازه نده 

 متوجه مرگم برشه

حسان نيشخندى از روى ناراحتى زد ودر حالى كه چشمانم دوباره شروع به باريدن كرد..ا

اشك درچشمانش حلقه زده بود آب دهانش را قورت داد تا بغضش نتركد..با دستانش اشكامو 

 پاك كرد و گفت :

اينطورى گريه نكن لب عسلى من ، توروخدا با گريه هات منو اذيت نكن..اتفاقى كه _احسان_

 م اما گريه هات عذابم ميده.افتاده...ميخوام سعى كنم باهاش كناربيا

 هق هق گريه مى كردم بافرياد گفتم :با  درحالى كه 

 شايد تو بتونى ، اما من تحت هيچ شرايطى نمى توانم با اين موضوع كناربيام._
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خواهش مى كنم بخاطر من همين يكبارم كه شده لجبازى نكن و به حرفم گوش _احسان_

 بده.

ابش باهاش بحث كنم و من هم دليل ناراحتى اش باشم، دلم نميخواست با اين حال و روزخر

واسه ى همين درحالى كه قطرات اشك را از روى گونه و چشمانم  كنار ميزدم درميان فين 

باشه و همزمان چند بارى سرم را به نشانه ى  : فين از گريه ام باصداى گرفته اى گفتم

 عالمث مثبت تكان دادم.

را از وجودم بگيرم و سعى داشت بالبخندش غصه و ناراحتى  احسان لبخندى زد تابتواند درد

 اش را پنهان كند وانمود كند كه آروم است.

 ممنونم خانوم خوشگلم..حاال بهتره تاشك نكردن بريم تو._احسان_

يكبار ديگر اشكاى چشمانم را پاك كردم و نفس عميقى كشيدم تا تمامى اثرات گريه از روى 

ماشين پياده شدم و به همراه احسان وارد ويال شديم..همه بيدار  ازچهره ام برداشته شود..

 ...با سالم بلندى وارد شديمدشده بودن

به به سالم..پارسال دوست امسال آشنا،ديگه حتى وقت نمى كنيم زيارتتون _زن دايى_

كنيم..ازصبح كه چشم باز مى كنيد دنبال گردش و ولگردى هستيد ، شبم موقعه خواب برمى 

انگار نه انگار كه چند روزديگه عقدته، گرديد..وقت كرديد يه حالى ام از ماها بگيريد..

 سرعقدتون كه ميايد انشاال!.

دلم خنديدم..تفريح ، اگه خبرداشتى ما داريم چه زجر و عذابى را تو  لحنش كنايه بود.تو

 تحمل مى كنيم مطمئنن اين حرفا رو نمى زديد.

 و به شوخى گفت : صداى اعتراض مامان بلند شد
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اِ..اينطورى نگو بچه ها ناراحت ميشن..ديگه نامزدن و انشاالهم قراره چندروز ديگه _مامان_

 عقد كنن..دلشون به همين گردشا خوشه.

ديگه نتونستم بيشتر از اين دربرابر اين همه ماتم و حس غربتى كه يكباره بر روى دوشم فرود 

هانم گرفتم و با تمام سرعت از پله ها باالرفتم تا قبل آمده بود مقاومت كنم..دستم را جلوى د

 از اينكه بغضم بتركد از همه و آن مكان دور شده باشم.

غريبانه و  بستم و شروع كردم هق و هق گريه كردن..صداى اتاقم شدم و در را از پشتوارد 

كمكم بيايد  تمناى گريه هام در محيط اتاق پيچيده شده بود اما هيچكسى نبود تا بهپرفرياد 

و آرومم كند..هنوزهم باورم نمى شد ، احسان داره ميره ، اون ميخواد بره..با اين فكرا شدت 

گريه هام چندبرابر شد ..ناگهان احساس كردم در اتاق باز شد و يكى سراسيمه وارد 

 شد..متعجب به طرف دراتاق برگشتم و باچشمان تارم احسان را جلويم مشاهده كردم.

ار دارى مى كنى بهار؟ممكن بود لو بريم! همه فهميدن دارى گريه مى كنى، چيك_احسان_

 منم واسه اينكه يجورى جمعش كرده باشم گفتم از هيجان عقده!

 روى پاهايم ايستادم و بافرياد گفتم :

دروغ..خيانت ، توكارى غير از اين بلند نيستى ، كدام عقد؟!تو دارى مى ميرى، نكند فكر _

 يتوانى پنهانش كنى.كردى اين راهم م

 هيس، ممكنه بشنون_احسان_

برايم مهم نيست .. من نميتونم اين وضع را تحمل كنم..نميتونم وقتى ازتودارم با آتيش _

ان دارى، چرا نميخواى اينو خودم مى سوزم طورى رفتار كنم كه هيچ اتفاقى نيفتاده..تو سرط
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جونم را بگيره يا تو قراره كنارم بفمهى! من گفته بودم بى تو مى ميرم ، خدايادش رفته 

 بمونى؟!

هنوزحرفم تمام نشده بود كه در اتاقم با شدت باز شد و يكى امد تو..من و احسان هردو 

باترس و چشمان از تعجب گشاد شده ى مان به طرف در برگشتيم..زبانم بند امد و پاهايم 

داى وحشتناكى توليد سست شد..صداى كوبيده شدن در اتاق به ديوارپشت در بلند شد و ص

كرد..از قدرت صداى توليد شده بى اختيار جيغ بلندى كشيدم..واى خراب كرديم..ايمان بود 

كه وارد اتاق شده بود..حتما همه چيز را شنيده...ايمان باقدم هاى بلند و استوار به سمت ما 

 امد و روبه احسان برگشت و باصدايى كه از ته چاه بيرون مى آمد غريد:

 درست شنيدم احسان؟اين چى داره ميگه ..تو سرطان دارى؟!_نايما_

 احسان كه از ترس به مِن مِن افتاده بود گفت :

 من..من.._احسان_

 جواب من را بده..بهار چى ميگه..سرطان چى؟_ايمان_

 احسان سعى برآروم كردن برادش داشت

دارم..دكترابهم گفتن اگه ن هيس داد نزن، بذار واسه ات توضيح بدم ، آره من سرطا_احسان_

روز ديگه عمل نشم وضعم بدتراز اينى كه هست ميشه و نهايتن مى ميرم..از اون بدتر  تاچند

 هست.ام درصد مرگ موقعه جراحى  80سرطانم خيلى پيشرفت داشته ، يعنى احتمال 

 ايمان كه لحظه به لحظه رنگش زرد ترمى شد با لحنى كه غم و اندوه درآن موج ميزد گفت:

 هم را از مامان پنهان كنى!بايد بهشون بگيم.تو چطور تونستى اين خبر م_

 وبه دنبال حرفش خواست از اتاق خارج بشه كه احسان اجازه نداد و راهش را سد كرد.
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نه..نه..نميتونى...مامان حالش بدميشه..خواهش مى كنم ايمان بخاطر من ، بذار اين _احسان_

 چند روز آخر عمرمم راحت باشم.

 تو ديونه شدى؟آخرش كه چى؟!_ايمان_

از ايران براى هميشه اون بامن..اگه زيرعمل ازدنيارفتم قراره به مامان بگيد كه _احسان_

 رفتم..اينطورى هم به نبودم عادت ميكنه و هم عصباش خورد نميشه.

بچه اى احسان ، خيلى بچه اى ..خيال مى كنى اگه مامان فكركنه از ايران رفتى _ايمان_

 الش بابت تو راحته..اون مادره ..بازهم ناراحتى و دلشوره ى تورو داره.خي

 آره ، اما نه به اندازه ى اينكه بفهمه مردم!_احسان_

از خر شيطون بيا پايين دروغ نگى بهتره ، مطمئن باش مامان بفهمه به سودته..دعاى _ايمان_

..به هرحال تو لو  ر رابهم بزنىمادر شفات ميده ، بعدشم به چه بهانه اى ميخواى عقدت با بها

.خودت ميدانى كه مامان چقدر دوست داره بهار عروسش بشه و پى گير اين ماجرا ميرى!

 هست!

كنجكاوانه به احسان نگاه كردم تا ببينم باز چه جوابى داره بده ، حق با ايمان بود ، نميتونست 

 عقد را بهم بزنه..حتما همه مى فهميدن.

 نيست بهم بخوره!عقدر قرار _احسان_

 با تعجب به سمتش قدم برداشتم و تقريبا فرياد زدم: چى ، تو رسماً ديونه شدى!

 را عقدش كنى؟! ريعنى قصد دارى حتى با اينكه خبر از مرگت دارى بازهم بها_ايمان_

 من اين را نگفتم..من فقط گفتم بهار قراره عقد كنه..نگفتم كه باخودم!_احسان_

 ميگى؟! صبركن ، توچى دارى_
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احسان به سمت برادرش رفت و دستش را گرفت و بالحنى كه خواهش و التماس درآن موج 

 ميزد گفت :

 ازت ميخوام تو بجاى من بهار را عقدكنى!_

 من و ايمان هردو باصداى بلندى فرياد زديم : چى؟!

ش بود نه..نه احسان من اينكارو نميتونم بكنم..نميتونم با دخترى كه برادرم عاشق_ايمان_

 ازدواج كنم!

خواهش مى كنم ايمان..من قراره چهاروز ديگه بميرم..براى خودم هيچ ناراحت  _احسان_

، خيال من فقط بابت بهار ناراحته..اما اگه تو اونو عقدش كنى و باهاش ازدواج كنى ،  نيستم

ار من به، ميدونم كنار تو جاش امنه! من خيالم راحت ميشه..ميدونم تو خوشبختش مى كنى

رادوست دارم،واسه ى همين اين كمك را ازت ميخواهم دوست داشتن واقعى يعنى،حاضرم 

.بعدشم مگر خودت نگفتى مادر دوست داره بهار عروسش مال من نباشه، اما خوشبخت باشه!

 باشه، پس بخاطر مادرم كه شده اون را به آرزوش برسون!.

 چرا من؟!_ايمان_

هستى كه تو اين دنياى پرنقاب من بهش اعتماد دارم ، چون تو برادرمى..تنها كسى _احسان_

 حاال ميخوام يه امانتى بهت بدم و بهم قول بدى كه ازش مراقبت كنى

كه هنوز متعجب ايستاده بودم و به آن ها نگاه مى كردم  احسان كنار رفت و با دستش به من

 اشاره كرد...

 از پسش برمياى برادر؟!_احسان_
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بود به من نگاه كرد و با كمى مكث به سمت احسان كه درست ايمان كه هنوز تو شوك 

 كنارش ايستاده بود برگشت و گفت :

خيالت از بابت بهارهم راحت باشه، قول ميدم امانت دار خوبى واسه ات باشم .. مرد _ايمان_

 نيستم بذارم اشك به چشمانش بياد.

و درگوشش زمزمه وار  احسان بلند خنديد و بردارش را درآغوشش كشيد و سفت بغلش كرد

 گفت : ازت ممنونم ايمان..من به تو ايمان دارم!

دوباره دلم هوس گريه كرد و بغض گلويم را گرفت ..ايمان از اتاق بيرون رفت و قول داد كه  

راجب اين موضوع باهيچكس صحبتى نكند..موقعه خوردن ناهار شد ..باوجود اين همه 

بودم و گريه مى كردم...صورتم را زيرشيرآب يخ خواهش و تمناى احسان همچنان ناراحت 

شستم تا اثرات باقيمانده از گريه بر روى صورتم از بين برود و چهره ام به حالت اولش 

 بازگردد.

سرميز غذا حاضر نشستيم ..همه شاد بودن ، شوخى مى كردن و مى خنديدن ، به غير از من 

 شتيم.و ايمان كه از موضوع سرطان احسان آگاهى كامل دا

احسان هم سعى مى كردد بخندد و ناراحتى و غم هايش را درميان لبخند روى لبش پنهان 

 كند..اما بازهم چهره اش حس درونيش را لو ميداد.

آن روزهم با اون همه غم و ماتم گذشت تا اينكه زمان خوردن شام فرا رسيد ..با همان چهره 

م رفتم..نيلوفر و ريحانه و نسترن كه از ى ناراحتم از اتاقم بيرون امدم و به سمت ميزشا

..كلى سعى بر فهميدن رازدلم داشتند و با سواالت جور دناراحتى در چهره ام آگاه شده بودن
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واجور سوال پيچم مى كردن ..اما هربار از زيركار در مى رفتم و با جوابى سرباال گمراهشان 

 مى كردم.

شود و من هم به اون قول داده بودم كه احسان دوست نداشت هيچكس از اين موضع باخبر 

 رازدار خوبى برايش باشم.

بعد از خوردن شام و جمع كردن و شستن ظرف هاى كثيف شده از غذا به باغ پشت ويال 

رفتم..وقتى دلم مى گرفت ميومدم تو اين باغ و با درختى كه از بچگى به همه درخت خودم 

..طبق درخت تنها راز دار دل غريب من بود.معرفيش كرده بودم درد و دل مى كردم!اون 

ت و محكم درخت را گرفتم و به سختى ازش باال رفتم و روى عادت هميشه ام شاخه هاى سف

باالترين نقطه ى درخت بر روى يكى از شاخه هاى پهن و سفتش نشستم...گيج و منگ به 

يز تر شده يا من ندرخت نگاهى انداختم و زيرلب زمزمه كردم: آيا اين درخت است كه كوچك

 از اين درخت استوار برايم دشوارتر بود. بزرگتر شده ام! قبال باال امدن

سرم را به سمت آسمان آبى و شفاف بلند كردم كه چشمانم با ديدن ستاره هاى ريز و درشت 

 كه به دامن امن آسمان چسبيده بودن و مى درخشيدن ثابت ماند.

آمدم تا در اين نقطه كه به خدايم نزديكتر شده ام ازش بازهم امده ام تا دردودل كنم ، باز 

چيزى را درخواست كنم ..بازهم من محتاج آغوش مهربان و بخشنده و گرم خداوندم شده ام 

..از او سالمتى احسان را ميخواهم..از او ميخواهم عشقم را بهم برگرداند...خدايا ازت خواهش 

باهم باشيم ،  گذار حداقل براى يك روزهم كه شدهمى كنم احسان مرد روياهايم را ازم نگير..ب

زن و شوهر باشيم ، بگذار اين آرامش غربت را حتى براى يك لحظه ام كه شده تجربه 
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كنم..خداجون توكه همانند نامت بخشنده و مهربانى ، اينبار راهم رويم را زمين ننداز..هرچند 

 انم از غم و ماتم ، آرومم كن!.من يك بنده ى گناهكار تو بيش نيستم اما ويرانم ، وير

باگفتن اين حرفا قطرارت گرم و داغ اشك از گوشه چشمانم تا زيرچونه ام را شست و شو 

دادن..چشمانم تار شد و صدايم گرفت..بازهم خواستم براى سالمتى احسان دعا كنم كه 

 صداى يكى از زير درخت بلند شد و من را ازحالتم خارج كرد.

موز مى گردى. و اون باالچيكار مى كنى ، نكنه دنبال  شبم ، اين وقت ميمون خانو_احسان_

 ريز ريز خنديد

 اين با اين حالشم دست از شوخى برنميداره! آه بلندى كشيدم

من نميدونم چراهرجاكه ميرم بايد قيافه تورم تحمل كنم..خوب بذار دو دقيقه بدون وجود _

 حشرات موذى دوربرم راحت وقتمو بگذرونم!

اد باال و احسان با خنده به طرف درخت امد و سفت شاخه اش را گرفت و سعى كرد ازش بي

 االن حاليت مى كنم حشره كيه! درهمان حال گفت : وايسا

خوب معلومه ديگه تويى. نيا باال احسان ميفتى خونت ميمونه رو دستمون.آخه توكه _

ن خودت خودتو به كشتن بدى بلندنيستى چرا تالش مى كنى...ببينم ميتونى قبل از سرطا

 يانه!

به شاخه اى كه من رويش نشسته بودم رسيده بود باخنده گفت : خوب  احسان كه تقريباً

 معلومه نميتونم بيام باال ، منكه مثل تو ميمون نيستم!

 باتعجب نگاهش كردم.خودش را رساند به من و روى شاخه ، كنارم نشست.
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تش فشرد و سرم را به سمت خودش برگرداند كه با دست قوى اش چونه ام گرفت و دردس

 متوجه تر بودن مژه هاى بلندم شد.

 دارى گريه مى كنى خانوم خوشگل؟!_احسان_

بازور رويم را از احسان درحالى كه از شدت گريه به هق هق و فين فين افتاده بودم 

و باغرور گفتم : با دوتا دستام سريع اشكاى روپلكامو پاك كردم و كنارشون زدم برگردوندم و 

 نه..هيچم اينطور نيست.!

: چرا دارى گريه مى كنى..اونم براى  احسان خنديد و دوباره سرم را به سمت خودش برگرداند

 من! داشتى واسه ام دعا مى كردى؟!

آره واسه ات دعا مى كردم بلكه بخاطر منم شده شفا پيداكنى، همينجورى پيش برى بايد _

 ببريمت تيمارستان!

 بى توجه به حرف من به شيطنت گفت : احسان

 نگاهش كن ..ببين چقدر عاشق منه!_احسان_

 كى من؟! حالم ازت بهم ميخوره االغ!_

انقدر خودتو اذيت نكن، البته حقم دارى. شاعر ميگه : مژده اى دل كه مسيحا _احسان_

 نفسى مى آيد، شوهر خوب مگر گير كسى مياد!. 

ه حرف درست زده باشى همين اآلن بود. واال شوهر خوب آى قربون دهنت..تو كل زندگيت ي_

 گير ماهم نيومد، تف توروزگار!

احسان بازخواست چيزى بگه كه ناگهان پاهايش سرخورد و دريك لحظه از كمر به عقب 

برگشت و از درخت بر روى زمين افتاد..صداى آه بلند احسان و خنده هاى پياپى من بلند 
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مى  اينور و اونور قلتد كمر و پايش به خودش مى ناليد وبه شد..احسان درحالى كه از در

 خورد بر روى زمين افتاده بود.

 بلند خنديدم و درميان خنده گفتم : حقته ..دروغ گفتى خدا گذاشت توكاسه ات!

و چشمانش را بسته  بوداحسان بدون اينكه جوابم را بدهد فقط با دستش كمرش را گرفته 

 بود و مى ناليد: آى كمرم.

يكم ديگه تالش كنى ميتونى پروازكنى! و  دوباره صداى خنده ام بلند شد : آفرين احسان

 االرفت.بازهم صداى كركننده ى خنده ام ب

احسان باغرور و نفرت خودش را از روى زمين جمع و جور كرد و به من كه همچنان بر روى 

بودم نگاه كرد و دستش را باال برد و انگشت اشاره اش را به نشانه ى  شاخه ى درخت نشسته

 تهديد چند بار روى هوا تكان داد.

 پس چرا تو هنوز ميمونى؟!..احسان نيستم بذارم تو از دستم فراركنى!_احسان_

 باشه زنى، حاال برو اونور ميخوام بيام پايين_

 گفت : كمك ميخواى؟!احسان با شنيدن اين حرفم آروم شد و با مهربانى 

نه ممنون..ديدم خودت چجورى امدى پايين، احتياجى به كمك شما نيست ترجيح ميدم به _

 روال عادى بميرم!

احسان خنديد و سرشو چندبارى به اينور و اونور تكان داد : عجب رويى دارى، تقصيرمنكه 

 خواستم كمكت كنم.

 ، يكى مى گفت خانوم زردك مى خواى؟! نيشخند مسخره اى زدم : يكى ناليد از درد بينوايى

 حاال زردك ميخواى؟!_احسان_
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 متعجب نگاهش كردم و زيرلب غريدم : بچه پرو!

كه مشغول صحبت با احسان بودم همزمان از شاخه ى بلند درخت پريدم  ىدرهمان حال

 پايين و روى پاهايم فرود امدم..صداى احسان توجه ام را به خودش جلب كرد.

ميمونى ميگى نه..ديدى چه قشنگ پريدى پايين و چيزيت نشد..ولى من  ميگم_احسان_

 هنوزم كمرم درد مى كنه!

خوب چونكه من پريدم تو افتادى! با يادآورى موضوع افتادن احسان بازهم خنده برلبانم _

 نشست.

 كوفت..نكنه اينم قراره مثل جريان سونگرافى ام آتو بشه دستت!_احسان_

: نخير .. قراره مثل اون قضيه اى كه با اين سنت جيشت تو خواب در درميان خنده ام گفتم 

 رفته آتو بشه دستم و سوژه اى واسه عذاب دادن تو!

زرائيلى! خانوم خانوما..شما هنوز متوجه نشدى چون سرطان كليه دارم و حقا كه ع_احسان_

 كليه هام مشكل پيداكردن اون اتفاق ناخوشانيد برايم افتاد؟!

 اتفاقى بود كه افتاد و بنده ام هركارى مى كنم از ياد نمى برمش.به هرحال _

رعد و برق در آسمان بلند  ر كننده ىاحسان امد چيزى بگه كه صداى دلخراش و ك

 شد..بازهم باران؟! اونم تو اين موقعه شب و تو اين فصل سال؟!

و بى غصه ، بزن باران خيسم ار بارون ، ببار نم نم ، ببارآروم شروع به باريدن كرد..آره..ببباران 

 كن..بزن باران!

احسان درحالى كه توى خودش جمع شده بود بايك دست سرش را گرفته بود تا با قطرات 

 ريز و درشت باران خيس نشود 
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 زود باش بهار ، چرا وايسادى، بيا بريم تو تا بازهم سرما نخوردى!_احسان_

و همزمان گفتم : هيس ..بگذار خيس  دستم را به نشانه ى سكوت جلوى احسان بلند كردم

شوم..بذار ببارد..دوست دارم زير اين باران اشك بريزم تا چشمانم بدون خجالت و غرور با 

 خيال راحت غم هايشان را تخليه كنند.

آره اما همراه با اشكات ، آب بينيت هم مى بارد و خودش را تخليه مى كند! به _احسان_

خنديد..با تعجب به سمتش برگشتم.. اين ديگه چجور بشرى بود دنبال حرفش بلند و مستانه 

 حتى با اين وضع هم شوخى مى كرد و سعى داشت من راهم شاد كند

 برو تو احسان..سرما ميخورى ، واسه كليه ات خوب نيست ، منم يكم ديگه ميام_

زهم نگاهش كن ..خيلى از آمپول زدن من خوشت امد كه زير بارون وايسادى تابا_احسان_

مريض شى و من بهت آمپول بزنم.خيالت راحت اينبار بايد برى دكتر! و دوباره ريز ريز خنده 

 هايش بلند شد..

حق باتو اينبار بايد برم پيش كسى كه واقعا دكترباشه ، نه فقط اسم دكتر روش باشه ، _

 هنوزهم از درد بد آمپول تو سوزش دارم االغ!برو تو..برو!

 بدون حرفى به سمت ويال برگشت.باخنده اال انداخت احسان شانه هايش را ب

زير باران ، زير شالق هاى بى امان شديدش ايستادم و به درختان سرسبز كه درتاريكى باغ 

پنهان شده بودن و فقط صداى چك و چك قطرات باران كه با برگ هايشان برخورد مى كرد 

يى بند كردم كه مبادا بيفتم و بيش . دستانم را به جا و صداى بلندى توليد مى كرد نگريستم

 از اين خرد شوم ، بيش از اين له شوم، بيش از اين خراب شوم!
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صداى غرش هاى رد و برق مثل سوهان يانه ، مثل تيغ ، يا از آن بدتر ، مثل شميشير 

زهرآلود روحم را خراش مى داد. سرم را به همان جايى كه دستانم بند بود و نمى دانستم كه 

كيه دادم. آب از فرق سرم راه مى گرفت. از تيغه بينى ام فرو مى چكيد و تا زير كجاست ت

 چونه ام راهش را باز مى كرد! از آن به بعدش را نمى دانم به كجا مى رفت!

همهمه اوج گرفت. دهانم گس شد. عدسى چشمانم سوخت. گلويم آتش گرفت.خشكى گردنم 

ا گرم باشد اما زير اين بارانى كه درحال باريدن بود بيشتر شد. با اينكه تابستان بود و بايد هو

سرما و لرزش برتمامى اندامم نفوذ كرده بود..دستانم را زيربغلم مى برم و چندبارى باال و 

 پايينشان مى كنم.

برخورد مى كرد را متوجه  ميتوانستم صداى قچ قچ داندان هايم را كه درهنگام لرزش باهم

مى كنم : زندگى ، زندگى ، زندگى ، چه واژه ى عجيبى، زندگى شوم..زيرلب چندبارى زمزمه 

يك پاى شكسته است كه مسيرش را لى لى كنان طى مى كند ، زندگى رقصيدن زيرباران 

است ، زندگى يك جاده ى كوچك است كه ازدوطرف با دره محاصره شده است. اگر پايت را 

منجالب عشق گيرمى كنى ، كمى كج بگذارى تو يكى از دره ها سقوط مى كنى و توى 

تبديل ميشى به يك گناهكار ، يك ويرانگر، يك روانى كه تنها دركنارعشقش آروم مى شود. 

اگربازهم مسيرت را كج كنى در دره ى ديگرى ميفتى بنام هوس! غرق درهوس و لذت هاى 

 نام هيچ چيزى از انسانيت ندارى! يك دنيا مى شوى و وقتى به خودت ميايى كه ديگر جز

همه فكر مى كنند هرآنكس كه زيباست زندگى زيباست ، باهمه گرفتارى ها و مشكالتش..

 مهربان است...دريا زيباست ولى سيلى به صخره ها مى زند! زندگى را يادمان ندادند.

 نگفتند ، كسى كه سيگار مى كشيد ، معتاد نيست!
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 كسى كه بلوند مى كند ، فاحشه نيست!

 دزد نيست! كسى كه بنز سوار مى شود ،

 د ، بى غم نيست!كه مى خندكسى 

 كسى كه درس نمى خواند ، خنگ نيست!

 كسى كه سكوت مى كند ، الل نيست!

 كسى كه دست ميدهد ، دوست نيست!

 كسى كه مى بوسد، عاشق نيست!

 يادمان ندادند زود قضاوت نكنيم!

ن ؛ دوست صميمى گوسفندان فكر مى كنند كه چوپان دوستشان دارد؛ اما نميدانند كه چوپا

 قصاب است!

نبايد خودمان را تسليم زندگى كنيم و بگذاريم بر ضعف ما غلبه كنه.يك پايان تلخ بهتر از 

زندگى يك يك تلخى بى پايان است..ما ميتوانيم پايان زندگى مان را خودمان انتخاب كنيم..

بايد از بين بد و بدتر، ؛ فيلم است و ما بازيگراش، پايان فيلم را بازيگراى فيلم انتخاب مى كنند

بد را ترجيح دهيم..باهمه چيز و همه كس مبارزه كنيم و براى رسيدن به هدفمان استوار تا 

نظرخيلى از مردم اينكه عاشق واقعى كسى است كه هيچوقت به عشقش آخرش وايسيم..

نرسد، اما به نظر من عاشق كسى است كه باعشقش به همه چيز برسد..من براى رسيدن به 

عشقم بازمين و زمان مبازه مى كنم و پيروز خواهم شد..من بهارم..زيبا، سرسبز،آرامش 

بخش..من كسى هستم كه نامش به همه قدرت مى دهد و همه را ازنو ميسازد..من مى توانم 

 به آنچه كه ميخواهم برسم و تنها راه براى پيروزى مبازه است ، مبارزه اى با زندگى!
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م و محكم و استوار ايستاد دزيرپايم كه حال به گِل تبديل شده بودنت بر روى خاك هاى سف

وارد ويال شدم كه صداى خاله سارا كه داشت به سمت ويال به راه افتادم... بلند باقدم هايى 

 هيكل احسان را برانداز مى كرد توجه ام را به خودش جلب كرد

 كنه؟!آخه از كجا افتادى تو؟! هنوزهم كمرت درد مي _خاله سارا_

 پس قضيه افتانش را فهميده بودن..باخنده چند قدمى به سمتشان رفتم.

نه مامان جان ، باوركن كه چيزى نيست. يه اتفاق بود ديگه ، حالم خوبه ، راست _احسان_

 ميگم.

شاال شمادوتا اچشمت زدن..ميدونستم اينطورى ميشه به دلم افتاده بود..بس كه م_خاله سارا_

تون ميزنن..بذار برم واسه تون و اينطورى چشم دديدنتون را ندارن بهم ميايد مردم چشم

 ند دود كنم.اسپ

پشتش را به احسان كرد و خواست به سمت آشپزخونه برود كه احسان مانعش شد: خواهش 

 مى كنم مامان..فقط يه اتفاق بود، چرا موضوع را انقدر بزرگش مى كنى..

رحالى كه بغض گلويش را فشار ميداد گفت : خاله سارا ناراحت به سمت احسان برگشت و د

من مادرم..مادر..نميتونم درد و عذاب بچه ام را تحمل كنم..بفهم. همش دلم شور ميزنه...كى 

 ميشه اين عقد تموم شه و خيال منم از بابت شما راحت بشه!

 به زودى انشاال، به زودى!_احسان_

براى لحظه اى مردد ماندم كه او چرا احسان كه انقدر مصمم حرف مى زد نگاه كردم و به 

انقدر با قاطعيت حرف مى زند. چرا الكى مادرش را دلخوش مى كرد ، درحالى كه اين ايمان 

 بود كه قراراست چند روزديگر من را عقد كند نه احسان!
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ديگر نمى توانستم بنشينم و دروغ هاى احسان را بشنوم و چيزى نگويم..روى پاهايم ايستادم 

 ن : با اجازه تون من ميرم بخوام. از جمعشان خارج شدم و به طرف اتاقم رفتم.و باگفت

 در اتاق را باشدت بهم كوبيدم و صداى بلندى توليد كرد!

به بدون مكثى به طرف تختم رفتم و بايك اشاره باپرشى بلند خودم را روى تخت ولو كردم و 

ه بود گريه بازهم قطرات اشك از خوابيدم .. به لوستر اتاقم چشم دوختم...كارم شد مكمر

 چشمانم به بيرون سرك كشيدن و به نوبت باريدن.

گريه ام پس از مدتى به هق و هق تبديل شد ، هرچه فكر و سعى مى كردم بازهم نمى 

توانستم ايمان را به عنوان شوهرم بپذيرم ، اما از طرفى هم اين قولى بود كه به احسان 

..اگر شده تاآخر عمرم هم اين وضع را تحمل كنم بايد به دادم..لعنتى! چاره اى نداشتم

 خواسته اى كه احسان ازم داشته وفادار باشم.

كه  هايم گريه انه ىسرم را به بالشتم فرو بردم تا بتوانم صداى هق هق هاى بلند و غريب

فضاى اتاق را پركرده بود راخفه كنم..كمى كشيد كه باالخره اشكام خشك شد و احساس 

 خوابالويى بهم دست داد. پهلو به پهلو شدم تا اينكه باالخره خوابم برد.

 

*** 
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 4_فصل چهارم 

 

هوا گرگ و ميش بود و با اين كه خورشيد هنوز دست سخاوتمندش را به روى آسمان 

صبى و كالفه از فكرهاى درهمى كه شب قبل آرامش و خواب راحت را نگشوده بود ، اما ع

 ازچشمانم گرفته بود ، ازجا برخاستم و از اتاق خارج شدم.

همه جا در سكوت محض فرورفته بود. پاوچين پاورچين از سالن گذشتم و وارد باغ شدم. 

بود.  صداى آرام جيرجيرك ها و رقص خوش آهنگ نسيم، درميان درختان، آرامش بخش

براى لحظه اى چشمانم را روى هم فشردم و باتمام وجود ريه هايم را از عطر دل انگيز هواى 

 راه باغ را درپيش گرفتم تا به تخت چوبى وسط باغ رسيدم. سحرگاهى پركردم و صالنه صالنه

ناگهان با ديدن آنچه كه روبه رويم بود براى لحظه اى ازخود بى خود شدم و بى اختيار 

از تعجب گشاد شد...به طرف ايمان كه لب تخت نشسته بود و باچشمانش به باغ  چشمانم

سرسبز نگاه مى كرد رفتم...متوجه حضور من شد اما حتى به خودش زحمت نداد برگردد و 

نگاهم كند. همانطور كه به درختان استوار و مرتفع خيره شده بود زيرلب گفت : سالم ، صبح 

 بخير

 همزمان جوابش را دادم : صبح شماهم بخير..سحرخيز شديد!كنارش لب تخت نشستم و 

ايمان بلند آه كشيد و انگار كه دوست داشته باشد براى كسى دردودل كند با كالفگى گفت : 

راستش ديشب اصال نتوانستم بخوابم!همش دلشوره ى پسفردا را دارم! ميدانيد كه چه 

 عقد كنم!روزيست .. روزى كه من بايد به جاى برادرم شمارا 
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 انگار كه به خوبى حسش را درك مى كردم با ناراحتى گفتم :

شما چطور حاضر شديد اين كار را انجام دهيد..ازدواج با كسى كه بهش هيچ حسى نداريد _

 خيلى سخته!

ايمان باالخره به طرفم برگشت و به چشمانم نگاه كرد : ميدانم..اما چه ميشه كرد، من به 

 و تا آخرهم پاى قولم مى مانم! احسان يك قولى داده ام

 شما قصد داريد آينده تان را براى برادرتان نابود كنيد! چقدر محبت بينتان قوى است_

خود شما تحت چه شرايطى حاضر شديد دست به اين كار بگذاريد..شماهم مثل من _ايمان_

 را طبق خواسته ى احسان رقم بزنيد نقراره آينده تا

حسان را خوشحال و راضى كنم حاضرم دست به هركارى من براى اينكه بتوانم ا_

حاال كه اون قراره بميره..چرا آخرين خواسته ، بگذارم..اينكه ديگر جاى خود دارد. از طرفى 

 اش را ردكنم!

 ديديد؟!شماهم مثل من ، بخاطر احسان!_ايمان_

ين اتفاقات نمى با ياد آورى احسان دوباره غم دنياام را فرا گرفت ، چرا، كاش هيچكدام از ا

افتاد ، اگر من و احسان دوباره بهم نزديك نمى شديم شايد االن جور ديگه اى زندگيم پيش 

 مى رفت و اين همه عذاب وجدان نداشتم.

 صداى ايمان بلندشد: سواركارى بلديد؟!

 آره، بچه كه بودم بابام بهم ياد ميداد، يه چيزايى را بخاطر دارم._

گه دوست داريد و ميخوايد بريم يكم سوارى كنيم تا براى چند ايمان بلند شد و گفت : ا

 دقيقه ام كه شده فكرنكنيم ، به تمامى اين اتفاقات لعنتى!
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 خيلى عالى ميشه ، اما اسب كه نداريم._

ايمان خنديد و با مهربانى گفت : شمانگران اون نباشيد..در خانه ى بغل ويال پيرمردى زندگى 

اهلى مانند گوسفند و مرغ و گاواسب را درخانه اش نگهدارى مى  مى كنم كه بيشتر حيوانات

با كرايه دادن به مردم خرجى اش  و كند..پسرجوانش با چندتا از اسبايى كه دارند كار مى كند

را در مى آورد. قبال كه آمده بوديم شمال با احسان چندبارى دوتا از اسبانش را براى يك 

 مايل باشيد بازهم اين كار را بكنيم.ساعت كرايه كرده بوديم..اگر شما 

 البته ، خيلى دوست دارم_

ايمان خنديد و با گفتن : پس لطفا دنبال من بيايد، به راه افتاد و از ويال خارج شد و با زدن 

چندين حلقه به در خانه ى قديمى كه كنار ويال بود منتظر ايستاد..دروخانه باز شد و 

امد..يه كاله قهواى بامزه محلى بايه پيرهن سفيد و يه جليقه پيرمردى مسن از خانه بيرون 

 مشكى رويش برتن داشت.

، حال شما خوب  ته باشد بالبخند گفت : به به مشت عباسايمان انگار كه پيرمرد را شناخ

 هستيد؟ بچه ها خوبن؟ شناختيد؟!

ورده ورا به خاطر آثى كوتاه انگار كه اسرتا پاى ايمان را برانداز كرد و پس از مك مشت عباس

باشد خنديد و سيبيل هاى سفيدش را ازخشنى خارج كرد و به همراه تبسم لبش حالت 

بامهربانى و صداى گرفته اش گفت : سالم ايمان بانى به خودش گرفت ، مشت عباس مهر

 نشناسم..چخبر برادرت احسان كجاست؟! ميشه جان ، خوبى پسرم؟ مگه

 سان هم خانه است..خوابه!ممنونم سالمت باشيد ، اح_ايمان_

 چه شده پسرم، نكند بازهم اسب ميخوايد؟!_عباسمشت _
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ايمان خنديد و سرش را به نشانه ى تاييد تكان داد و همزمان گفت : بله..اگه امكانش هست ، 

 براى يك ساعت.

 باشه پسرم، خودت كه جاى اسب ها را بلدى برو و هركدام را ميخواى بردار._عباسمشت _

 شم دستتون درد نكنه.چ_ايمان_

از جلوى درخانه اش كنار رفت و لنگان لنگان به كمك عصايش به منزلش  عباس  مشت 

چقدر باغ و حياط خانه اش  ،بازگشت..من و ايمان كنجكاوانه وارد خانه اش شديم..عجب

 سرسبز بود، اين شمالى ها خيلى به ظاهر خانه هايشان اهميت ميدادن ، خوشم مياد.

يمان صالنه صالنه راه انبار ته باغ را پيش گرفتيم. مقابل انبار كه رسيديم، ايستاديم به همراه ا

. در با نالۀ جيغ دلخراش زنگ زده اى روى و در فرسوده آن را آهسته براى باز شدن هل داديم

 پاشنه چرخيد و حيوانات بيچاره از صداى آن شيهه كشان از جا كنده شدن.

 آروم باشيد ، نترسيد_

ى كه نزديك و چون حركتى از اسب م نزديكتر برومآرامش اسب ها بهم جرأت دادن تا آرام آرا

نديدم ، كنارش ايستادم وآهسته يال سفيدش را نوازش كردم. ايمان خنديد و  درانبار بود

 آبنباتى را ازجيبش بيرون كشيد و به طرف من و اون اسب آمد. 

 ت دارند!بيا، بهش آبنبات بده ، اونا دوس_ايمان_

شكاك آبنبات را از دستان ايمان گرفتم و ازجلدش خارج كردم و آن را با ترس جلوى اسب 

گرفتم. اسب سرخم كرد و با حالت بامزه اى آبنبات را از روى دستم برداشت. هيجان زده با 

ديدن اين صحنه لبخند زدم و درحالى كه به خرش خرش خرد شدن آبنبات درميان دندان 

 ميدادم ، باذوق به سمت ايمان بازگشتم : چقدر بامزه ميخوره ، قلقلكم مياد!هاى او گوش 
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 : تو همين را ميخواى؟! ايمان هم خنديد

انه ى تاييد تكان دادم و گفتم : اوهوم. ايمان به آرامش دستانش را پشت كمرش سرم را به نش

مسير انبار را طى قرارداد و همچو محافظى محكم به كمرش فشرد و باقدم هايى آرام ادامه 

كرد و چندين اسب ديگر را برانداز كرد و درآخر با بيرون كشيدن يك اسب مشكى بزرگ از 

 جايگاه مخصوصش به سمت من برگشت .

 من هم اسبم را انتخاب كردم ، حاال ميتوانيم بريم._ايمان_

رون ديگر هيچ ترسى از اسب نداشتم...با جرأت زين جلوى دهانش را كشيدم و به سمت بي

انبار هدايتش كردم..سوارش شدم...ايمان هم پشت سرم از انبار بيرون امد و درش راهم بست 

به راه افتاد و منم پشت سرش  عباسو سوار براسبش به سمت بيرون خانه ى مشت 

 همراهيش كردم.

به جنگل كنار ويال رفتيم و به كمك اسب هايمان آهسته آهسته از شيب شديد جنگل 

لش براى اينكه يكم آموزش بمينم و طرز سوار كارى را بخاطر بيارم آرام رفتم اما باالرفتيم..او

پس از چند دقيقه همچون عقابى بزرگ و تيربال درجنگل زيبا و خلوت به كمك اسب سفيدم 

پرواز مى كردم! با نهايت سرعت مى رفتم و باخنده جيغ مى كشيدم و درالبه الى جيغ و 

 يهووو..همينه!فريادهاى بلندم مى گفتم : 

ايمان كه وحشت درونش را فرا گرفته بود با اسبش به دنبال من مى دويد مى گفت : آروم تر 

 بهار ، خدايى نكرده ميفتى!

اما من گويا كر شده بودم و بى خيال و بى توجه به ايمان راهم را ادامه ميدادم..ميتوانستم به 

 را به دستش بسپارم.خوبى به اسبم اعتماد كنم و با بدون اضطراب خودم 
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كمى پايين تر از جنگل رودخانه اى زيباجريان داشت. به همراه ايمان به آن رودخانه رفتيم 

تاهم خودمان كمى استراحت كنيم و هم اسب هايمان..اسب ها انگار كه تشنگى درونشان را 

به عذاب ميداد هردو به طرف رودخانه ى عظيم رفتند و نيم خيز شدن درآن و شروع كردن 

 خوردن آب رودخانه.

احسان مى گفت كله شقى من باورم نمى شد..اين ديگر چه طرز سوارى بود! ممكن _ايمان_

 بود بيفتى!

 باخنده خودمو روى چمن هاى بلند كنار رودخانه ولو كردم و پاهايم را توى آب يخ فرو بردم.

ديگه ، قرارنيست كه اى بابا انقدر ترسو نباش ايمان ، خوب بيفتم ، دوباره بلند ميشم _

 بميرم!.

و همانطوركه به نفس نفس  ايمان هم  آمد و كنارم نشست و آن هم پاهايش را توى آب كرد

: مگر يادتان رفته كه من به برادرم چه قولى دادم، دوست ندارم هنوز هيچى  افتاده بود،گفت

 نشده فكر كنه من بى مسئوليتم و امانت دار خوبى برايش نيستم.

لحظه به چشمانش خيره شدم ، اين بشر ديگه چجور آدمى بود! حقا كه مثل  براى چند

برادرش خودخواه و مغرور است ، اما از طرفى هم حق بااوست هردوى ما يك قولى به احسان 

 داديم و بايد هم پاى قولمان بمانيم.

اگر يك براى چند دقيقه به امواج زيباى رودخانه نگاه كرديم..جريانش انقدر زياد بود كه 

 . با دقت از كنار، مى بردانسان بالغ هم درونش بيفتد به راحتى آن را باخودش حمل مى كند

 م رفتمرودخانه بلند شدم و به طرفم اسب

 .عباس هم سر يك ساعت قرار گذاشتيم، دير ميشه..با مشت خانبريم ديگه ايمان  يدبيا_
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: واى ديرشد. از سرجايش  گفتن به ساعت مچى اش نگاه كرد با ايمان هم باياد آورى زمان

 بلند شد و اونهم به طرف اسبش حمله كرد.

تحويل داديم و با تشكرى كوچك از  عباسهردو به سمت ويال برگشتيم. اسب هارا به مشت 

صبح بود ، به همراه ايمان به ويال برگشتيم  10او كرايه اش را حساب كرديم..ساعت نزديكاى 

 ال احسان. با سالم رفتيم تو.اِ در شده بودنسالن شديم ، همه بيداو وارد 

سالم..شما معلوم هست كه كجاييد؟ اين همه كار را ول كرديد رفتيد تفريح ، نكد _مامان_

 است. راموش كردى كه پسفردا روز عقدف

 نه مامان جان فراموش نكردم...احسان كجاست؟!_

 اونم بدتر از تو، هنوزهم تو اتاقش خوابه!_مامان_

از جمعشان خارج شدم و پله هارا چندتا يكى رفتم باال و سراسيمه با چند ضربه به  با نگرانى

دراتاق احسان وارد شدم. روى تختش دراز كشيده بود و صداى خروپفش هوا بود ، گاهى هم 

 درهمان خواب سرفه مى كرد، شدت سرفه هاش نسبت به قبل خيلى بدتر شده بود.

كشيدم .. يكم تب  پيشانى اششستم...دستم را روى آروم آروم نزديكش شدم و لب تختش ن

 داشت.

 احسان؟ احسان بيدارشو._

شاركوچكى به هر دو باز كرد و دستش را بلند كرد و بافباصداى نرم و مهربان من پلكانش را 

رش آرام شقيقه هايش را مالشى داد. آه از دهانش بلند شد و با صداى گرفته ى خود طرف س

 تشنمه! ناليد :آخ سرم..خيلى
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سريع به طرف عسلى كنار تختش برگشتمو بايك دست پارچ آبى كه روى عسلى بود برداشتم 

و دالش كردم درليوان كنارش..صداى شورشورش همچوالاليى دل نواز بود درعرض چند 

 لحظه ليوان پرشد..به سمت احسان گرفتم 

 حالت خوبه ؟ تب دارى!_

ك نفس تمامى محتويات داخل ليوان را بلعيد و احسان همانطور كه روى تخت خوابيده بود، ي

 با نفسى راحت گفت : آخيش..آره خوبم ، نگران نباش!

: به دكتره يه زنگ ودرهمان حال گفتمليوان را از دستش گرفتم و دوباره لب ميز گذاشتمش 

 ميزدى ، ببينى عملت كيه! روزبه روز حالت داره بدتر ميشه

شنيدى كه گفت بايد باچندتا جراح خوب هماهنگ كنم تا انقدر نگران نباش بهار..._احسان_

 خودشونو برسونن شمال. كم كمش چند روز ميكشه!

 من دلم داره مثل سير و سركه مى جوشه! نميدونى چه حالى دارم._

يخ و منجمدش را بر روى گونه هايم گذاشت و نوازشش كرد.از زير  احسان با لبخند دست

ار نوازش كرد. با آرامشى كه بهم هنگام نوازش دست ميداد چشم تا باالى چونه ام را چندب

چشمانم را بستم و خودمو غرق در روياى احسان كردم..صدايش بلند شد : تو خيلى خوبى 

بهار..من با تمامى وجودم دوستت دارم ، ايمان با داشتن زنى چون تو خوشبخت ترين مرد 

نه تر از فرهاد! چون ليلى ام تويى ، تو روى زمين خواهد شد . من عاشق تر از مجنونم و ديوا

باصفا. من با وجود تو مجنون تر از حوريه بهشى ، تو جواهر زيبا ، تو فرشته ى زمينى ، تو بهار

 فرهاد خواهم بود.
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كمى مِن و مِن  دستانم سست شد و به لرزش افتاد و ناخداگاه تا بناگوش سرخ شدم.

 به تمسخر گفتم :سپس باغرور روى پاهايم ايستادم و كردم..

 !و بلند خنديدمنبابا، اين االغ خان جز..عر..عر.. حرفاى عاشقانه ام بلده بزنه_

احسان براى يافتن جوابى مناسب كمى فكركرد و با شيطنت گفت: نميدونم..توكه هنوز 

 حرفاى عاشقانه نزدى!

ون اين از پس زبنيشم بسته شد و بى اختيار جايش را اخم غليظى گرفت .. يعنى هيچكس 

 !يكى برنمياد..تحفه

از اتاقش بيرون رفتم و درهمان حال گفتم : زود دست و صورتت را بشور و بيا پايين. سپس 

 در اتاق را بستم و به طرف سالن بازگشتم.

*** 

روزها همچان و به همين روند يكى يكى مى گذشت و هر روز شدت ترس و اضطراب من هم 

احسان بود كه به آسانى مى توانم بگويم لحظه به لحظه  بيشتر و بيشتر مى شد...ترسم بابت

شدت سرفه ها و عفونت دهانيش بيشتر مى شد. تازه گيا عالوه بر سرفه تب هم مى كرد و 

من و ايمان خيلى سعى بر عقب انداختن اين عقد داشتيم تا عمل حسابى بى حال مى شد..

ۀ اين هفته مان صبح روز دوشنبخير قرارشد عقداحسان آغاز شود،ودرنتيجه با سه روز تا

ه باالخره تمامى انتظارها بشدن داماد خبرى نداشت!.  ىبرگذار شود!.هنوزهم كسى از تعويض

باهاش تماس گرفت و ازش خواست تا خودش را براى جراحى  پايان رسيد و دكتر احسان

من و قبل از اينكه  دو روزروزشنبه، درست  9:30آماده كند. جراحى احسان براى ساعت 

 يمان قرارمان بودعقدكنيم افتاده است.ا
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عمل احسان فرا رسيد.احسان از صبح يعنى روز خره روزنهايى ،روز پاسخ به تمام سواالت ماباال

ماده كند. همش دلم شور مى زد و نگرانى در تر رفته بود تا خودشو براى عملش آزود به دك

ه طبق آخرين تماسى كه باهاش داشتم،فهميد تمامى رفتارها كوچك و بزرگم مشخص بود.

 به اتاق عمل بروند و يواش يواش عمل را شروع كنند. م قراراستبود

دو روزگذشته بود. تو اين دو روز نه از احسان خبرى بود و نه جواب تلفن هاى پياپش را 

م شده بود، اما ميداد. اگر قراربود استراحتى هم بكند و يا تو كماهم رفته باشد حتماً تاحاال تما

ساعت از آغاز عملش گذشته بود،بازهم از چيزى آگاهى نداشتم. نه توان تماس با  48با اينكه 

 احسان را داشتم و نه بيمارستان!

از فكر و خيال بيرون آمدم. يكبار ديگر مى خورد به در اتاق باصداى ضربه هاى شخصى كه 

درتنم برانداز كردم ، غرق بر آرايش بودم و توى آينه به خودم نگاه انداختم و لباس عروسم را 

لباس گران قيمت و شيكى كه باسليقه ى احسان خريده بودم را برتن داشتم. خيال مى كردم 

اين لباس را قراراست در روز عقدم باخود احسان برتن كنم .اما حيف، دست سرنوشت همه 

ز ناراحتى درچهره ام معلوم و اين آرايش غليض هم با شاد چيز را عوض كرد.حتى با اين لباس

 بود. نفس عميقى كشيدم و بلند گفتم: بفرماييد تو.

ند بردست داشت وارد شد و مامان سراسيمه درحالى كه اسپدراتاق باصداى دلخراشش باز 

نددون در دستش دور تا دور من مى جارا فراگرفته بود..مامان با اسپ اتاق شد. دود همه

كوربشه و بتركه چشم حسود! دراسپند دون تند تند دانه  او با جمالت : چشم حسود چرخيد

ند را مى ريخت و همزمان باتمام قدرتش آن هارا فوت مى كرد..خنديدم و با هاى ديگر اسپ
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همزمان تكان دادن دستم جلوى صورتم دود هارا ازخودم دور كردم. تك سرفه اى كردم و 

 خه كى منو چشم ميزنه؟!گفتم : وايى مامان بسه ، آ

د را دورسرم مى گرداند تند تند زيرلب صلوات مى فرستاد و ذكر مى مامان همانطور كه اسپن

.حاال اين داماد خوشبخت گفت : چرا چشمت نزنن؟!مشاال مثل پنجه ى آفتاب مى مونى.

 و قاه قاه خنديد. !، نكند فرار كرده تا تورا عقد نكندكجاست؟! از ديروز پيداش نيست 

را نداشتم، تو اين وضع حتى بامزه ترين جوك هاى دنياهم نمى اصال حوصله ى خندين 

توانستند خنده برلبانم بيارند. كاش احسان فرار مى كرد..كاش مى رفت، اينطورى انقدر اذيت 

كه من بله را به ايمان بگويم ، يدم..نمى دانست چند ساعت ديگر نمى شدم و عذاب نمى كش

 .نار ما خواهد رفته احتمال زياد احسان براى هميشه از كب

آره، قراربود بره خونه ى يكى از دوستاش كه همين شمال زندگى مى كنه تا ماشينش را _

گل بزنه و همونجاهم آماده اش كنن بعدش بياد سرعقد، به من گفته بود كه شبم  همونجا 

 !.ميخوابه، من فراموش كردم بهتون بگم..شماام نگران نباشيد،اآلناست كه پيداش بشه

ستانش به آسمان بلند كرد و همزمان باد ن باخيال راحت نفسشو بيرون داد و سرش راماما

 قنوت گرفت.

خداياهمه چيزو به خودت مى سپرم ، من به اميداينا باشم كه هيچكارى حل _مامان_

نميشه.)حرفش كه تموم شد بازبه من نگاه كرد و بالحنى دوپهلو گفت( پاشو ديگه بهار، چقدر 

انن..زشته ن همه مهمان از تهران آمده اند و دوساعته درباغ منتظر تو و احسلفتش ميدى ، اي

 به احسان بزن ببين كجاست!ديرنكنه!بيش از اين معطلشون نذاريد. يه زنگ 

 چشم، شمانگران چيزى نباش..مياد!نترس!_
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 منو با اين كاراتون سكته ميديد يانه!ببينم شمادوتا امروز _مامان_

صداى فرياد خاله سارا مانع ام شد : عروسم را بيار، عاقدم امد، وقتش امدم چيزى بگويم كه 

 رسيده!

ل روى پاهايش ايستاد و باهمان ول هومامان كه انگار استرسش چندين برابر شده بود ه

 حالت گفت : بدو..بدو..بدو ميگه عاقد امده!

 منم اآلن ميام! تقريبا ناليدم : چشم مامان جان، آخه شما چرا انقدر مضطربين؟!شما بريد

مامان چشم غره اى بهم رفت و زيرلب چيزى گفت و با نهايت سرعتش از اتاقم بيرون رفت. 

اى بابا اين بود ،  11:30روى پاهايم ايستادم و موبايلم را از لب ميز توالتم برداشتم..ساعت 

جون پسر كجاست،چرا خبرى ازش نيست..چرا دكترش تلفن را جواب نميده..دارم از نگرانى 

تند تند شمارشوگرفتمو گذاشتمش درگوشم كه صداى نكره ى زنى از پشت  به لب ميشم!...

دستگاه مشترك مورد نظر،خاموش مى باشد!با _تلفن باعث تحريك بيشتر اعصبانيتم شد.

 تمام قدرت گوشى ام را به سمت تختم پرت كردم و همزمان از ته دل فرياد زدم: لعنتى!

كه صداى مامان بلند شد: بهار؟ بيا ديگه زودباش، احسانم هنوز  هنوزحرفم تموم نشده بود

 نيومده!

باعصبانيت دستانم را مشت كردم و ناخن هايم را به كف دستانم فشردم، با اين كارم 

عصبانيتم تخليه مى شد. نفس عميقى كشيدم و براى بار ديگر به چهره ى خودم درآينه نگاه 

كردم. از اتاق بيرون رفتم و به سمت باغ پشت ويال كه كردم و شنل لباسم را روى سرم صاف 

. تمامى مهمان ها كه بيشترشان فاميل هاى درجه به راه افتادمسم درآنجا برگزار شده بود امر

يك بود با ديدن من روى پاهايشان ايستادن و همزمان و هماهنگ شروع كردن به دست و 
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به  توانست وزن سنگينم را جابه جا كند.سوت زدن...پاهايم سست شده بود و به زور مى 

طرف صندلى هاى مخصوص عروس و داماد رفتم و روى صندلى ام نشستم. ايمان هنوز 

ترن باالى سرم سيخ نيومده بود ، اى بابا اين يكى كجا غيبش زده؟! ريحانه و نيلوفر و نس

باالى سرم را يكيشون قند مى سابيد و دوتاى ديگر هم سرپارچه ى سفيد  ايستاده بودند.

. عاقد با دفترمخصوص و سبز رنگ خود درست بر روى صندلى روبه روى سفره دگرفته بودن

ى عقد آبى من كه سفارش و سليقه ى خودم بود نشسته بود و انتظار داماد را مى كشيد تا 

عقد را شروع كند.مضطرب به موبايلم كه توى دستانم پنهان كرده بودم خيره شدم تا بارى 

شده باشه! با اين فكر اعت را ببينم ..چرا اين ايمان انقدر لفتش ميده ، نكنه منصرف ديگر س

عرق از روى كمر و پيشانى ام به طرف پايين ليزخوردن! نه..اون همچين كارى قطرات درشت 

را نمى كنه ، اونم توهمچين روزى كه احسان بيشتر از هروقتى بهش نياز دارد!صداى همهمه 

بلند شده بود، خيلى خجالت كشيدم، امدم به ايمان زنگ بزنم و ازش  ى تمامى مهمان ها

گاليه كنم كه ناگهان احساس كردم امد و كنارم نشست . باخيال راحت گوشيمو كنار 

گذاشتم ، خيلى از اين كارش عصبانى شده بود ، براى همين حتى برنگشتم توى صورتش 

نيما بود تا ببينم عكس العملشون با ديدن نگاه كنم..همش نگاهم به چهره ى مامان و بابا و 

! صداى درحيرت ماندم.! دايمان چيه! اما انگار كه خيلى تعجب نكردن و بسيار بى تفاوت بودن

 عاقد باعث سكوت تمامى مهمان ها و اضطراب من شد.

 اگر اجازه بديد من عقد بين اين دوجوان را شروع كنم!_عاقد_

 را به عاقد صادر كرد و نيز اوهم عقد را شروع كرد. بابابزرگ كه بزرگ مجلس بود اجازه
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رحيمى،آيا به بنده اجازه ميدهيد شمارا به مهريه ى يك جلد كالم واهلل دوشيزه بهار_عاقد_

سكه ى تمام بهار آزادى به عقد اين جانب  1370مجيد و يك دست آينه و شمدان به همراه 

 دربياورم؟وكيلم؟!

خه دليلش چه بود...صداى نسترن من را حسابى تعجب كردم! آيمان را نخوند از اينكه اسم ا

 به خودم آورد : عروس رفته گل بچينه!

صداى دست و جيغ و سوت تمامى مهمان ها فضاى باغ را پركرد.. لحظه به لحظه شدت 

كردم روى ويبره هستم! بازهم  ساسترس و لرزش دستانم بيشتر مى شد . تا جايى كه احسا

 و اضطراب من را افزايش داد. صداى عاقد بلند شد

 وكيلم؟!آيا بنده دوم سوال مى كنم.. بار براى_عاقد_

همه جا در سكوت محض فرا رفته بود و تنها صداى بلبل و گنجشك هاى حاضر درباغ به 

اينبار نسترن گفت: عروس رفته گالب بياره! دوباره صداى خنده و دست و گوشمان مى رسيد.

سرم را باال گرفتم و از زيرشنل سفيدم به تمام مهمان ها نگاهى سوت تمامى افراد بلندشد. 

 انداختم كه ناگهان با ديدن آنچه ى روبه رويم بود ، چون صاعقه زده ها ازجايم جهيدم!

روبه رويم درالبه الى  كه برتن داشت، ايمان بود كه با كت و شلوارى خوش دوخت مشكى

ت و حيرت ماندم! اگر ايمان آنجا نشسته . بهته بود و من را تماشا مى كرد مهمان ها نشس

جكاوانه به فردى كه كنارم نشسته بود نگاه كردم نباشد، پس من قرار است باكى عقد كنم؟! ك

و با ديدن چهره ى احسان براى لحظه اى تو شوك رفتم و گيج و منگ ماندم!. اين امكان 

كس العمل خاصى از خودشان پس بيخود نبود كه مامان و بابا باديدن داماد هيچ عنداشت.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

177 
 

در گوشش  نشان نداده اند، چون داماد درست همان كسى بود كه انتظارش را مى كشيدن!

 زمزمه وار گفتم : تو..تو..عمل نكردى؟!

 احسان دركمال خونسردى به طرفم برگشت و گفت : چرا عمل كردم

 خوب..خوب پس چرا اآلن اينجايى؟!_

نه ى قبرستان باشم ، عجبا به توام ميگن زن؟! البد چيه ، نكند دوست داشتى سي_احسان_

رفتى جلوجلو قبرم واسه ام خريدى و با مرده شورم به توافق رسيدى تا تميز بشورتم وحاال 

 . زنده بودم تمامى برنامه هاى زيبايت را خراب كردم ازم گاليه دارى؟! چون من با

 چرت نگو..منظورم اينكه سرطانت خوب شد؟!_

: آره خداروشكر..دست دكتره درد نكنه ، كليه ام از روز اولشم بهتر شد ! و قاه احسان خنديد

 قاه خنديد

پس چرا جواب تلفن هايتان را نميداديد؟نه تو، و نه دكترت!و صدبار مردم و زنده شدم از _

 نگرانى!

خوب قراربود اين يه غافلگيرى واسۀ تو باشه،نقشه بين من و ايمان بود!. درضمن  _احسان_

ن از دكترم خواستم تا جواب تلفن هاى تورا ندهد!.چون ميخواستم عكس العملت را هنگامى م

 كه مي بينى من سالم هستم را ببينم!.

بى اختيار لبخند برلبان من هم نقش بست. از لبخند شروع شد و به خنده و سپس قهقه 

آورى مجلس عقد تبديل شد.كمى كشيد كه با تك سرفه اى جلوى خنده ام را گرفتم و باياد 

 دوباره به مهمان ها نگاه كردم امدم بلندبگويم بله كه احسان مانعم شد.

 اه نگيا...تا سه نشه بازى نشه اه_احسان_
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 بهش نگاه كردم

يه بار تو زندگيمون داريم زن مى گيرما...عزيزم تحمل داشته باش...مى دونم خيلى _احسان_

 عجله دارى ولى بذار دفعه سوم

 : سعى كن اين مجلس كه تموم شد زياد جلوى چشمم آفتابى نشىگفتم با عصبانيت

 باشه،حاال تو براى بار سوم كه خوند بگو!_احسان_

نفسمو با صدا بيرون دادم و دست به سينه منتظر عاقد نشستم. عاقد براى سومين بار عقد را 

 خواند.

 براى سومين و آخرين بار سوال مى كنم...بنده وكيلم؟!_عاقد_

تم سريع بگويم بله و اين استرس و اضطراب را هم از تن خودم و هم بقيه بگيرم كه خواس

 ناگهان صداى احسان بلند شد و به تمسخر گفت :

 عروس رفته تخم كفتر بياره تا زبون من را كه از ترس بسته شده را بازكند!_احسان_

نگاه كردم و با  رفت روهوا! با نفرت به احسانقهقه ى همه بمب خنده ى مجلس تركيد و 

روبه تمامى  مكثى كوتاه آب دهانم را قورت دادم و تودلم تا سه شمردم و سپس بالحنى آروم

 مهمان ها گفتم :

 بااجازه پدربزرگم و پدرم و برادرم نيما..بله!_

اينبار همه چنان دست و سوت ميزدن كه گوشم هم همراهش سوت مى كشيد! عاقد با گفتن 

بش را بست و زيرلب چندبارى صلوات فرستاد و سپس از سرجايش بلند : مباركتون باشه...كتا

شد و به سمت درب خروجى حياط ويال رفت.نيماهم بدو بدو دنبالش دويد تا پولش را 

 باهايش تسويه كند.
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به احسان كه همچنان كنارم نشسته بود و با لبخند مهربانى نگاهم مى كرد خيره 

ياقش داشت اما بازهم خوشحالى درونش درچهره اش شدم..هرچند سعى بر پنهان كردن اشت

مشخص بود. احسان بهم نزديك شد ودرگوشم زمزمه كرد: بهت تبريك مى گم..باالخره پابه 

دنياى خوشبختى گذاشتى..اميدوارم چرخم واسه ات بچرخه!و ريز ريز خنديد. پشت چشمى 

و ميوه بودم نگاه  كيكبه مهمان هاكه هركدام مشغول خوردن  دوبارهبرايش نازك كردم و 

 كردم. 

ميدونستى تو اآلن خوشبخت ترين زن روى زمين هستى و خواهى بود؟ هركى منو _احسان_

 داره پيرنميشه!

دوباره به طرفش برگشتم. عجب اعتماد به نفسى داره اين بشر..براى يافتن جمله اى مناسب 

 مدتى كوتاه فكر كردم و سپس باخنده گفتم :

خوشبخت ترين زن دنيا حوا بود، چون خواهرشوهر نداشت، جارى نداشت اوالكه به نظرمن _

،مادر شوهر نداشت. ازهمه مهم تر شوهرشم آدم بود!)خنديدم( بعدشم معلمومه هركى 

توروداشته باشه پيرنميشه. يادق مرگ ميشه ، يا سكته مى كنه مى ميره ، ياخودشو مى كشه 

 ، ياجون به لب ميشه!.

 تاد احسان هم به خنده اف

فعال كه شما نه جارى دارى ، نه خواهرشوهر..تازه مادرشوهرتم انقدر كه هواى تورو داره _

هواى پسرشو نداره..شوهرتم معلومه آدم نيست، فرشته است! حاال اين حرفا گفتن نداره، اما 

بهار من مطمئنم تو يه روزى يه جايى يه كار خيلى خوبى انجام دادى كه خدا منو نصيبت 

 كرد!
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ره خداييش ، بايد بگم نميدونم كى حق يه مسلمون رو خوردم كه خدا تورو براى تنبيه ام آ_

 انداخت توپاچه ام!مثل اسيد مى مونى، آدم نگاهت مى كنه چشماش به سوزش ميفته!

 احسان خنديد و بازهم كم نياورد و بالفاصله جواب داد:

ا كردن نعمت و خالقيت سوزش چشمات بخاطر زيبايى زيادمه. ازبس محو تماش_احسان_

من ميشى كه حتى دلت نميخواهد پلك بزنى، به همين دليل  چهره ىهاى خداوند برروى 

 چشمانت ميسوزه!

اوال كه چه اعتماد به نفسى، دوماً توكه واسه سوزش چشمش يه فكرى كردى، بى زحمت _

 واسه سوزش اِدرارشم يه چيزى بگو!

ف من نداشت باصداى بلندى همانند ديوانه ها قاه احسان كه ديگر انتظار اين حرف را از طر

قاه شروع كرد به خنديدن . به طورى كه صداى كركننده ى خنده هايش در همه جا پيچيده 

بود : يعنى تو اگه انقدرى كه زبونت كارمى  كنه ، عقلت كار مى كرد.. اآلن صد در صد 

 دانشمندى چيزى مى شدى!

 .بلند شد و مانعم شدخواستم چيزى بگويم كه صداى مامان 

چى داريد مى گيد شمادوتا..زشته جلو اين همه آدم پچ پچ نكنيد. بلندشيد آهنگ _مامان_

 ميذارم برقصيد.

آهنگ  خواستم مخالفت كنم ، اما خيلى ديرشده بود مامان رفت و كمى نكشيد كه صداى

به سمت من برگشت و تك سرفه اى كرد تا توجه  ماليم و گوشنوازى بلند شد.لعنتى. احسان

 ام را جلب خودش كند و با لحنى خاص گفت : افتخارميديد؟!

 شكاك نگاهش كردم و باخنده گفتم : مگه بلدى!
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چنان كه توميگى بلدى هركى ندونه فكر مى كنه خودت استادى!.خوب ميريم _احسان_

 يه رقصه ديگه!وسط دوتاچرخ ميزنيم و اينور اونور ميريم ..خودش 

جايم بلند از بدون اينكه جوابش رابدم دستم را روى دست دراز شده ى احسان قراردادم و 

شدم. احسان به نرمى دستم را دردستش فشرد و من را به سمت خودش هدايت كرد. يكى از 

دستامو دورگردنش حلقه زدم و ديگرى را روى سينه ى عظله اى و استوارش محكم 

الى كه به كمك هردو دستانش حصارى محكم دورتادور كمر باريكم درست كردم..احسان درح

 كرده بود من را باريتم ماليم موزيك به اينطرف و آنطرف هدايت مى كرد.

حركت نوك انگشتانش را روى كمرم احساس مى كردم..تنم مور مور شد و پاهايم حسابى 

 ول هاى بدنم احساس كنم.سست و بى جان شد. ميتوانستم اين حس غربت را با تك تك سل

 سرم را روى سينه اش تكيه دادم و چشمانم را به نرمى روى هم ديگه گذاشتم.

من خوشحالم بهار، خوشحالم كه خداوند خواسته هاى من و تورا زمين ننداخت _احسان_

 بامهربانى اش سالمتى من را بهم بازگرداند.

 دوباره بهش نگاه كردم

 تو بهت داده باشه، هنوز يه تركايى رو مخت هست!البته فكرنكنم كامل سالمتى _

 آى خدا..توچرا دو دقيقه زبون به دهن نمى گيرى؟!_احسان_

خواستم باز چيزى بگويم كه دريك لحظه پايم ليز خورد و به طرف زمين سقوط كردم ، اما 

در لحظه ى آخر دستانم را دورگردن احسان حلقه كردم و به كمك قامت كشيده و سنگينش 

دم را باالكشيدم ، اما بازهم درلحظه ى آخر پايم به محكمى روپايش قرارگرفت و پايش را خو

 له كردم.
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 آخ پام. پامو له كردى_احسان_

 !سرم  فداى_

 من باالخره يه روزى اين زبون تورو كوتاهش مى كنم_احسان_

 خنديدم و بازهم به تمسخر گفتم : آ آ .. احسان درخواب بيند پنبه دانه!

 ببين كى بهت گفتم ، گريه ات را درميارم!_ناحسا_

احسان انقدر خيال بافى نكن ، تو نهايت نهايت كارى كه از دستت برمياد اينكه محلم ندى _

 كه اونم اصال واسه ام مهم نيست!

اعتماد به نفست بينظيره خانوم خانوما. اما يه روزى ميرسه كه  بايد بگم كههه.._احسان_

 خودم غرورت رو زيرپام له مى كنم. به من ميگن احسان، من اليق اين اسمم

بلندخنديدم و حرفش را قطع كردم و به بالحن تمسخرآميزى گفتم: احسان؟..مگه اينم لياقت 

 ميخواد!

 خواهيم ديد._احسان_

 فكركنم يكم زياده روى كرده باشم. تو اين مدتم خيلى اذيتت كردم!باشه قبول حق باتوئه. _

 احسان خنديد

 و وقتى رفتيم سرخونه زندگيمون سرتاذيت هات اين تمامىتالفى آره يادم باشه _احسان_

 .درارم!

به همراه حرفش منم شروع كردم به خنديدن و ديگر بدون هيچ حرفى فقط مشغول رقص 

ز سرجايشان بلند شده بودن و وسط مجلس باشوهر يا جفتى كه شديم. بيشتر مهمان هاهم ا

 براى خود انتخاب كرده بودن با رقصشان من و احسان را همراهى مى كردن.
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چند ساعت گذشت . تمامى اين مدت يا مى خنديديم يا مى رقصيديم..مى توانم به آسانى 

يز در دنيا حاضر نبودم بگويم كه امروز يكى از بهترين روزهاى زندگى ام بود كه باهيچ چ

عوضش كنم. اما به هرحال باوارد شدن درزندگى احسان ميتوانم بيشتر طعم عسلى و شيرين 

اين روزهارا بچشم. دست سرنوشت دوباره من و احسان را بهم ديگه رساند. بودن ما كنارهم 

 معجزه اى بود كه من اين موهبت را جز دست پرقدرت سرنوشت و قدرت و مشت الهى نمى

توانستم به چيز ديگر تعبير بدم. مهم نيست براى رسيدن به كسى كه دوستش دارى مقدار 

زياد كار انجام دهى ، مهم اين است كه همان مقدار كم را با تمام وجود و از ته دلت انجام 

دهى. من يك قدم به سمت خداوند مهربان برداشتم و ازش سالمتى احسان را خواستم اما 

سمت من امد و خواسته ام را به آسانى پذيرفت. خواسته ى من گناهكار را.  خداوند ده قدم به

من فقط باچند قطره اشك و يك دعا توانستم سالمتى عشقم را ازخداوندم آرزو كنم. يادمان 

باشد آن كسى كه يك شمع كوچك را روشن مى كند سايه ى عظيمى را درست مى كند. 

زهمين قدم هاى كوچك آغازكنيم. ولى درآخر به پس براى رسيدن به هدف هاى بزرگ بايد ا

يه جايى ميرسى كه ديگر بزرگ نميشى، پيرميشى! ديگر نمى شكنى ، خرد ميشى! ديگر كم 

وقتى براى ديگران لقمه بزرگتر از دهانشان باشى آنها چاره اى ندارند نيستى، اضافه ميشى. 

عاشرت هايت باش...ساعت كنند تا برايشان اندازه شوى. پس مراقب م "خردت"جز آنكه 

زندگى ات را  به افق آدم هاى ارزان قيمت كوك نكن. يا خواب ميمانى ، يا از زندگى 

هرآغازى يك پايان هم دارد. ما بايد با رفتار و اعمال خودمان پايان داستانمان را عقب...

 بسازيم. داستان زندگى من و احسان هم اينگونه نوشته شده بود. زندگى عسلى!.
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خستگى به باغ نگاه كردم. ديگر هيچ اثرى از هيچ كس در حياط نبود و همه ى مهمان ها با 

 . بلند آه كشيدم. حاال كى بايد اينارو تميزكنه؟ اى خداااادرفته بودن

تمامى حياط باغ از ميوه هاى نصفه نصفه و دستما كاغذى و خامه هايى كه از بشقاب كيك 

بود. ميز و صندلى هاهم كه ديگر جاى خود دارد. يكى ها بر روى زمين ريخته بود پر شده 

افتاده بود روى زمين و يكى هم باهمان نظم سرجايش بود. جمع و جور كردن اينا خودش 

 يكسال مى گذرد!

نرمى دستى را روى شونه ام احساس كردم . با تعجب به پشت سرم برگشتم و درمقابلم قامت 

 بلند احسان را مشاهده كردم.

باقيمانده از مراسم. خيالت راحت ديگه مال  خيره شدى به سفره عقد و وسايل_احسان_

 توام...انقدر استرس نداشته باش

 اوف.باز اين شروع كرد از خودش تعريف كردن!.

نه عزيزم استرس تورو ندارم ، بخوام نخوام آخرش ميمونى رودل خودم. واال با اين قيافه اى _

ت راحت بود كه به اين زودى كسى نمى پسندتت. مگر يه ديونه و كه تودارى خيالم از بابت

 زشت مثل خودت به تورت بخوره

هنوز حرفم تموم نشده بود كه احسان گفت : مثل خودم نه ، اما امروز يه ديونه زشت به تورم 

خورد كه به اصرار خودش عقدش كردم! و در ادامه ريز ريز خنديد. بايد اعتراف كنم اين بار 

 كم آوردم و فقط چپ چپ نگاهش كردم و رويم را ازش گرفتم.پيشش 

مرد بايد مثل من مغرور و باجذبه باشه. اينطورى هيچكس بهش نه دروغ ميگه و نه _احسان_

 خيانت نمى كنه.
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باز به سمتش برگشتم و بهش نگاه كردم. باقيافه ام اداشو دراوردم و با كنايه گفتم : اوهوم..كى 

 نت كنه!جرأت داره به تو خيا

 به دنبال حرفم مسيرمو كج كردم و از كنارش به سمت ويال به راه افتادم.

سبكى مى  دوشام برداشته شده بود.حاال احساسوارد ويال شدم . انگار يك بار سنگين از روى 

كردم. بيشترمهمان ها بعد از عقد دوباره به سمت تهران بازگشتن و بعضى هاشونم كه 

ن رفتند و ديگر وجود هيچ موجود مزاحمى در ويالى شخصى خودشاويال داشتند به  درشمال

به طرف آشپزخونه رفتم با كمك مامان و خاله  ويال ديده نمى شد )البته به غير از احسان!(

هامو زن دايى و بچه ها مشغول شستن ظرف هاى كثيف شده در مهمانى شديم. شست و 

 شوى باغ هم كه ديگر با مردا بود.

يك ساعت باخستگى از پاى ظرفشويى كنار رفتم. انقدر دستانم درد مى كرد بعد از گذشت 

 كه سوزشش را مى توانستم به آسانى احساس كنم.

با قدم هاى بلند از آشپزخونه بيرون رفتم و روبه بزرگان ايستادم : اگر اجازه بديد من برم 

 بخوابم راستش امروز خيلى خسته شدم.

 استراحت كنبرو دخترم ، برويكم _بزرگپدر_

بزرگم به نشانه ى تشكر دال كردم و خواستم به طرف پله ها برم كه پدرسرم را درجانب 

 صداى خاله سارا بلند شد و مانع حركتم شد.

صبركن بهارجان. ديگه نرو تو اتاق قبليت . با كمك بچه ها اتاق انتهاى سالن را _خاله سارا_

گذاشتيم همونجا.احسانم رفته توهمون اتاق براى تو و احسان آماده كرديم و وسايلتون هم 

 خوابيده.شماهم برواونجا!
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رنگم پريد و به مِن مِن افتادم. دلم نميخواست با احسان به اين زودى تو يه اتاق بروم. از 

طرفى هم نميتوانستم مخالفت كنم ، چون مطمئن بودم مرغ مامان و خاله سارا يك پا دارد. 

ها را دوتا يكى باالرفتم و دردنكنه. پله ا گفتن : چشم. دستتون با مكثى كوتاه لبخند زدم و ب

 به سمت اتاق جديدم به راه افتادم.

دستگيره ى در را پايين كشيدم كه صداى دلخراشش بلند شد. سرمو از الى در نيمه باز وارد 

اتاق كردم و با حركت دادن مردمك چشمانم به اين طرف و اونطرف دنبال احسان گشتم. 

يكى از آورده بود خوابيده بود. خت دونفره اى كه نميدونم خاله سارا از كجا گيرشروى ت

ر و پفى كه مى كرد مى شد فهميد كه خيلى روى پيشنايش قرارداده بود. از خ دستانش راهم

خسته است.وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم..گوشه ى اتاق يك ميز توالت هم برايم 

ايل آرايشى ام از كوچك تا بزرگ بر روى ميز چيده شده بود. به گذاشته بودن و تمامى وس

ديوارهاى قرمز اتاق چشم دوختم. هركس نمى دانست فكر مى كرد اينا از يكسال قبل 

مشغول چيدمان اين اتاق براى من و احسان بودن ، چون خداييش هيچ چيزى كم و كسرى 

 نداشت.

و فرش اتاق ست بود را براى ما روى تخت  به سمت تخت رفتم..روتختى قرمزى كه باديوارها

. لب تخت نشستم و به احسان كه غرق در رويا و خواب شيرينش بود خيره دانداخته بودن

شدم . مرض چه كيفى مى كنه!..فكركنم داره منو تو خواب ميبينه كه انقدر داره ازش لذت 

ديم ميشه. اون انقدر ميبره!)اصال اعتماد به نفس ندارم ، فقط جهت خنده گفتم!( بهش حسو

داره از خواب لذت ميبره و من اينجا از خستگى ناى تكان خوردن را هم ندارم! تو اين فكر 
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بودم كه چشمم به لوازم آرايشى كه روى ميز توالتم بانظم و سليقه چيده شده بودن ثابت 

 د.ماند و فكرى شيطانى به سرم زد! باز هم من لجباز نقشه اى جديد بر مغزم نفوذ كر

سريع از لب تخت بلند شدم و باخنده اى كه نشون ميداد حسابى ذوق مرگ شده ام به طرف 

ميزتوالتم دويدم و تند تند لوازم آرايش هامو برداشتمو دوباره به طرف احسان كه همچنان 

روى تخت خوابيده بود رفتم. كنارش لب تخت نشستم و با يادآورى نقشه ام چون ديوانه ها 

 م.قاه قاه خنديد

روژلب قرمز پررنگ و براقم را برداشتمو با پيچوندن پايينش از قوطى اش آوردمش 

بيرون.حتى نگاه بهش هم چشم آدم را ميزد. همانند خون قرمزبود و ازآن بدترش اين بودكه 

بيست و چهارساعته است! روژلب را به طرف لبان بى حركت احسان بردم و چندبارى از چپ 

ريز خنديدم!لبانش همانند لبو گرد و سرخ ايش پر رنگش كردم. ريز  به راست روى لبان قلوه

نوبت روژگونه بود. شده بود.حالم بهم خورد، اصال رنگ قرمز به پوست سبزه اش نمى امد!. 

باخنده شتم را برداشتم توى روژگونه ى گلبهى رنگم فرو بردمش. تا اندازه اى كه موهاى 

شت را  ،ده بود. بادستان شل شده و لرزان از خندهسياه شت همانند روژگونه گلبهى رنگ ش

روى صورت احسان گذاشتم و از زير چشم تا كنار لبانش را باچند حركت دستم رنگى كردم. 

اين كار را درست آن طرف صورتش هم تكرار كردم. انقدر محو خواب بود كه اصال متوجه 

 هيچ چيزى نمى شد.

لوازمم جدا كردمو درش را باز كردم و بادقت روى ريمل مشكى مارك گالوسم را ازالبه الى 

مژه هاى احسان به سمت باال كشيدم.انقد به مژه هايش حجم داده بود كه تا باالى ابرويش را 
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مژه فرا گرفته بود! دورچشمانش خط چشمى باريك كشيدم و سپس نگاه كلى بهش انداختم. 

 يدن. اما بازهم احسان متوجه نشد.نتوانستم خودم را كنترل كنم و بلند شروع كردم به خند

نوبت ابروهاش بود. مداد ابرومو برداشتمو به كمكش مشغول نقاشى كردن ابروهاى احسان 

انقدر قيافه اش ترسناك و زشت شدم و با سليقه ى خودم برايش مدلى شيطونى درآوردم..

 ه دنيا مى آد!.شده بود كه صد در صد اگر االن زنى حامله اورا با اين وضع ببيند بچه اش ب

خودمم از فكرم خنده ام گرفت. ديگه كار گيريم آقا احسان تموم شده بود. اما اين كافى نبود. 

بايد بيشتر از اينا عصبانيش مى كردم . همان روزژلب پر رنگ قرمز را برداشتمو روى لبان 

ردن احسان خودمم كشيدم به اندازه اى كه سايز لبانم را چندبرابر كرد. نيم خيز شدم روى گ

و لبامو غنچه كردم و بوسه اى بر يقه ى پيرهن سفيدى كه تنش بود زدم. چون زمينه ى 

روى يقه ى پيرهنش خودنمايى مى كرد.  بهتر جاى سرخ لبانمرنگ بود، پيرهنش سفيد 

 اينبار بلندتر از دفعه ى قبل زدم زيرخنده!

پريد و سريع سرجايش لب  احسان باصداى بلند و و خنده هاى پياپى من با ترس از خواب

تخت نشست . چند دقيقه گذشت كه متوجه شد كجاست و چه اتفاقى افتاده! با عصبانيت به 

 سمت من برگشت : مگه نمى بينى خوابم ، امدى اينجا دارى ميخندى؟!

بدون توجه به سوالش همچنان نگاهش مى كردم و مى خنديدم. واى اگه برى قيافه خودتو تو 

 نوقته كه تو بيشتر از من مى خندى!آينه ببينى. او

 ديونه شدى بهار؟چرا الكى انقدر مى خندى؟ _احسان_

به دنبال حرفش به لوازم آرايش هايى كه روى تخت ريخته بودن نگاه كرد و متعجب گفت : 

 اين همه جا امدى رو تخت كه من خوابيدم آرايش مى كنى؟!
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 بفهمى!بازهم صداى خنده هاي دلخراشم بلند شد..اگه 

 ديونه شدى دختر؟! كجاش خنده داره!_احسان_

بلند شد و  بدون حرفى فقط نگاهش كردم. احسان نفسش را باصدا بيرون داد و از لب تخت

كه يه آن براى لحظه اى به خودم امدم و مانعش شدم. چون  خواست به طرف آينه برود

و خودم دخودم بود. بدو ب مطمئن بودم اگر مى فهميد چه باليى برسرش آورده ام خونم پاى

 را اونور تخت رساندم و بادوتا دستام احسان را ثابت نگهداشتم و دوباره به طرف تخت بردمش.

 صبركن..صبركن..يادم رفت بگم بايد همين حاال بريم پايين. مامان اينا كارمون داشتند!_

مان حال گفت احسان شكاك خنديد و دستامو پس زد و باز به طرف آينه قدم برداشت و دره

 : باشه بابا چرا انقدر هولى، بذار يه آبى به دست و صورتم بزنم بعدش بريم.

 دوباره مانعش شدم و راهش راسد كردم .

 نميشه. اونا گفتند همين حاال بريم پيششون._

 تو چرا دارى مى لرزى؟_احسان_

 ديگر كارهم ميخوردم خونم باال نمى آمد. دستانم يخ شد و زبانم بندآمد.

 من..من..يكم سردمه!_

 بهار اآلن تابستونه. خرتب مى كنه تو اين هوا!_احسان_

براى يافتن جوابى مناسب كمى فكر كردم : هرچى..بيا بريم پايين و بيش از اين معطلشون 

 نذاريم.

اگه شما اجازه بدى مى ريم.حداقل بذار برم يه شونه اى به سرم بكشم..آخه _احسان_

 اينطورى كه زشته!
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جب سيريشه .. نگران نباش من خودم قبال آرايشت كردم..عالى عالى شدى..ديگه نمى آه..ع

دونستم بايد چى بگم : احسان بيخيال مگه تو دخترى كه انقدر به ظاهرت اهميت ميدى..بيا 

 بريم ديگه ناراحت ميشن.

احسان كه از پافشارى من حسابى تعجب كرده بود و حس كنجكاوى چشمانش را ريز كرده 

 . شكاك بهم نگاه كرد : بازچه آتيشى سوزوندى كه انقدر ميترسى!بود

نم حواست هست يانه ، اما من اوه اوه..عجب باهوش بود اين بشر..به مِن مِن افتادم : نميدو

اف مى رفت باال و شيطونى اون بهار قبلى نيستم كه از ديوارصبزرگ شدم احسان، ديگه ديگه 

 همينخاله سارا و مامانم بريم پايين.. مر و فرمايشمى كرد.. االنم فقط خواستم طبق ا

 خت و با تكان دادن سرش گفت : خيلىمثل اينكه حرفم را باور كرد . چون سر به زير اندا

 خب..بريم.

خنده برلبانم نشست. دست احسان را گرفتم و خودمو بهش چسبوندم و دوتايى به طرف 

كارم تعجب كرده بود با چشمان گشاد شده  دراتاق به راه افتاديم..احسان كه حسابى از اين

اش بهم نگاه مى كرد. نمى دانست كه دليل اين كارم اين بود كه جلويش باشم تاهنگام عبور 

چشمش به چهره اش درآينه گوشه ديوار نيفتد!. از اتاق كه بيرون امديم نفسى از روى 

 آسودگى كشيدم و باخيال راحت خودم را ازش جداكردم.

به راه افتاديم . دستم را دور بازوى عظله اى احسان حلقه زدم و همراه هم پله به سمت هال 

وارد هال شديم همه باديدن احسان هارا يكى يكى پايين رفتيم. اآلن بود كه گريه اش دربياد.

باچشمان از تعجب گشاد شده و دهان بازبهش نگاه كردن..خاله سارا رو كه ديگه نگو! تند تند 
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تش سيلى مى زد و زيرلب درميان دندان هاى بهم ساييده اش مى گفت : با دستاش به صور

 احسان!..احسان!

 به خنده افتادم

 من آخر دليل اين خنده اى خانوم خانوما رو نفهميدم_احسان_

با گفتن به زودى مى فهمى به طرف نيلوفر و نسترن و ريحانه كه بادهان باز احسان را نگاه 

نشستم. احسان كه متوجه ى نگاه همه روى خودش شده بود و مى كردن رفتم و كنارشان 

 سنگينى نگاه هارا به خوبى احساس مى كرد گفت : چيزى شده؟!

 خيره خيره به احسان نگاه مى كردند.هيچكس جوابى نداد و فقط  

ديگه يواش يواش دارم نگران ميشم. تغييرى تومن احساس مى كنيد كه باعث _احسان_

 تعجبتون شده؟!

 خره صداى نيما بلند شد و به تمسخر گفت :باال

 نه داداش هيچ تغييرى تو چهره ات احساس نميشه. و درادامه ريز ريز خنديد_نيما_

اين ديگه چه وضعيه احسان؟ زده به سرت! آبرومونو بردى ، اين چه قيافه اى _خاله سارا_

 واسه خودت درست كردى!

 قيافه ام چشه؟!احسان باتعجب گفت : چه قيافه اى مامان، مگه 

به دنبال حرفش شكاك به طرف آينه شمدال برنز كنار پله ها رفت و به چهره ى خودش 

خيره شد. انگار كه حسابى خجالت كشيده باشه و عصابى شده باشه رنگش سرخ شد اخم بر 

 روى پيشانى اش نشست و سپس به طرف من برگشت و غريد : بهاااااار!
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. اينبار نه تنها من بلكه انگار همه متوجه موضوع شده باشن  بازهم صداى خنده هايم بلند شد

شروع كردن به خنديدن. احسان كه لحظه به لحظه عصبانيش بيشتراز قبل مى شد به طرفم 

امد و چشماشو بست و سعى بركنترل عصبانيتش كرد و شمرده شمرده گفت : چرا اين كارو 

 كردى؟!

 خوب چيكاركنم حوصله ام سر رفته بود!_

 ما كه همچنان درحال خنديدن بود باالخره زبان باز كرد و درميان خنده هايش گفت :ني

، ديگه پسرها بعد از اين همه ناخن بلند كردن و ابرو  حاال اين خيلى مهم نيست_نيما_

مى  شحداقل پاكاون يكى ديگه چرا؟برداشتن اين يكى هم برايشان نرمال بود. ولى خداييش 

 كردى مومن!

 ب به سمت نيمابرگشت و گفت : چيو؟احسان متعج

 نيما به تمسخر به يقه ى پيرهنش اشاره كرد و بالحن بامزه اى گفت : سرخاب سفيد يارو!

اينكه همه متوجه ى جاى لبان من روى يقه  بازهم بمب خنده درميان جمعيت تركيد..مثل

چه پرونده هايى واسه ما مى بندن. درست همان  ددارنخداميدونه ى احسان شده بودن..اآلن 

چيزى كه دوست داشتم اتفاق بيفته! احسان باتعجب يقه ى لباسشو گرفت وبه باال برگردوند 

 تابتواند رويش راببيند.

چشمش كه به جاى لبان سرخ شده ى من روى يقه پيراهن سفيدش افتاد.رنگش از شدت 

نكه ديگر چيزى بگويد لبخندى زد و با گفتن من خجالت پريد و زبانش هم بندآمد. بدون اي

االن برمى گردم . سريع به طرف پله ها رفت و دوتا يكى ازشون رفت باال و سراسيمه وارد 

اتاقش شد. تمامى عصبانيت خود را در بستن دراتاق تخليه كرد. چون مى توانستم صداى بهم 
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نمى توانستم بيشتر از اين خودم را  ديگر بشنوم. همكوبيده شدن در را حتى از اين فاصله دور

كنترل كنم. زدم زيرخنده ، حاال نخند كى بخند. قاه قاه بلند خنده هايم درهوا پيچيده شده 

 بود.

چند دقيقه گذشت كه احسان دوباره به طرف هال امد. آرايش هاى روى صورتش را پاك 

اشت بهتر مى شد كرده بود و پيرهنش راهم عوض كرده بود. حاال كه صورتش آرايش ند

به طرف من امد و روى  ىچندش ا از روى چهره اش فهميد. بالبخندعصبانيت درونيش ر

 صندلى كناريم نشست و بامكثى كوتاه درگوشم نجوا گفت :

فكرنكن يادم رفته ها، اآلن جلوى اينا مجبورم لبخند بزنم واِال هنوزهم از دستت _احسان_

 يكارمى كرد؟ميدونى چه فكرايي كه نكردن؟جاى لبانت روى يقه ى من چعصبانى ام.

بعدشم، گاهى اوقات الزمه شوهرت را مارك خنديدم : نه ، من همچين فكرى نمى كنم.

 داركنى ، تاهمه بفهمن صاحاب داره!.

آماده باش تالفى اين كارتو سرت دربيارم..يه تنبيه خوب واسه ات ولى خوبه ، _احسان_

 درنظر گرفتم

 تعجبم به احسان نگاه كردم و باهمان لحن آرام گفتم :چى؟!باچشمان درشت شده از 

ميخوام همون كارى كه توباهام كردى رومنم باهات بكنم. آرايشت مى كنم و _احسان_

 باهمان وضع هم مى برمت بيرون!. وبه دنبال حرفش ريز ريز خنديد.

 خونم به جوش امد و درشتى چشمانم چندبرابر شد.

 ه. من بهت اجازه اين كار را نميدم. نميشه احسان!حتى فكرشم به مخت راه ند_
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چى شد موقعه اى كه داشتى اين بال را سرمن مى آوردى عيبى نداشت.حاال كه _احسان_

نوبت به خود خانوم خانوما رسيد نميخواى..باشه..از اونجايى كه من خيلى آدم مهربان و 

جايش يك تنبيه ديگر برايت  بخشنده اى هستم مى بخشمت و اين كار را باهات نمى كنم. به

 سراغ دارم!

 چى؟!_

بايد سه صفحه پر تمام خط برايم بنويسى غلط كردم. تا ببخشمت. وبازهم شروع _احسان_

 كرد به خنديدن!

دستانم را باعصبانيت بهم فشردم . از شدت عصبانت عظالت صورتم منقبض شد. اين بشتر از 

داشت اين غرور لعنتى ام را بشكند. روى غرور من خبرداشت و براى همين هميشه سعى 

 پاهايم ايستادم و خواستم به طرف اتاقم بروم كه بازهم احسان گفت :

يادت نره چى گفتم. تايك ساعت ديگه واسه اين كار وقت دارى واِال ميام باال و همون نقشه _

 ى اول را رويت انجام ميدم!

افتادم. وارد اتاق شدم..لعنتى نمى  بدون اينكه حتى برگردم طرفش به طرف اتاقم به راه

تونستم اين كار را انجام دهم. اما اگه آرايشمم كنه خيلى بدتر ميشه. اوف. خيلى خرى 

احسان!..جهنم و ضرر مى نويسم. ديگه نهايتاً بهم ميخنده و تموم ميشه مى ره . بيخيالش 

 خودمو اذيت نكنم.

ى ميز برداشتم و دوباره به طرف تختم به ازتو 4به طرف كشوى ميزتوالتم رفتم و چند برگه آ

همان  باخودكار آبى توى دستم مشغول نوشتنو راه افتادم. روى شكمم خوابيدم روى تخت 
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جمله اى كه دلم نمى خواست به زبون بيارمش شدم. هنوز جمله ى اول را كامل ننوشته بودم 

 كه بازهم فكرى شيطانى برسرم زد

حسان.. تند تند شروع كردم به نوشتن جمله ى ديگر. نيم آهان. حاال حاليت مى كنم آقا ا

ساعت گذشت و من همچنان درحال نوشتن بودم كه ناگهان احساس كردم دراتاق باز شد. به 

احسان كه وارد اتاق شده بود نگاه كردم. احسان كه من را با اون وضع و خودكار بردست ديد 

 باخنده گفت :

 ؟!.و ريز ريز خنديد.ديگه نويسنخانومى دارن مشقاشونو مى _احسان_

 سرجايم نشستم و گفتم : آره ..تموم شد بيا ببين!

احسان درحالى كه همچنان مى خنديد و باذوق و شوق به طرف برگه هاى من امد و همه 

شون را بلند كرد و مشغول خوندن جمله هايى شد كه من روى هر برگه نوشته بودم . 

 شد و دهانش بازماندباخوندن نوشته هاى من نيشش بسته 

 ..من گفتم اينو بنويس؟!اين ديگه چيه كه نوشتى_احسان_

 آره ديگه ، توگفتى بنويس غلط كردم . منم نوشتم غلط كردى!_

 منظورمن باتو بود نه خودم_احسان_

 من منظورت را نمى دونم چيزى كه باگوشام شنيدم و نوشتم!_

 كنم. احساس زيرچشمى نگاهم كرد: اااا..حاال حاليت مى

 به دنبال حرفش به سمت كشوى ميزتوالت رفت و شش تا كاغذ ديگه اورد و گذاشتش جلوم .

حاال به جاى سه تا بايد روى شش تا كاغذ بنويسى كه ديگه از اين كارا نكنى. براى _احسان_

 الگو خودم يدونه برات مى نويسم.
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و دوباره خودكار  "كردمغلط "خودكار توى دستم را گرفت و باخط زيبايش باالى برگه نوشت

 را بهم پس داد : از روى همينى كه من واسه ات نوشتم الگو بگير تا ديگر اشتباه متوجه نشى!

سرم را به نشانه ى تاييد تكان دادم و مشغول نوشتن شدم. احسان بارضايت لبخندى زد و 

دم .ديگه بسشه . پر اون جمله رو نوشته بو 4تقريبا سه تا برگه آدوباره از اتاق بيرون رفت. 

بيش از اين پروميشه. برگه هايى كه نوشته بودم را كنارگذاشتم و برگه ى چهارم را برداشتم و 

مشغول نقاشى كشيدن شدم. كاريكاتور احسان را نقاشى كردم و باالشم نوشتم احسان خره 

 گاو منه..بلند و قاه قاه خنديدم.

ورد بلند شد و كمى بعدشم يكى درهمين حال صداى چندين ضربه كه به دراتاق مى خ

امدتو.به اين فكر كه شايد بازهم احسان باشد برگه هارا باال گرفتم و باخوشحالى گفتم : بيا 

احسان تموم شد!.اما با ديدن نسترن درچهارچوب در نيشم بسته شد و برگه هامو پشتم 

 رو نوشته ام.هامغرور اون جمله من پنهان كردم. نبايد متوجه مى شد 

 ببخشيد بهار. امدم اگه ميشه اون الك قرمزتو براى چند دقيقه ازت قرض بگيرم._ترننس_

همانطور بانيش بسته بدون حرفى به ميزتوالتم اشاره كردم. نسترن بالبخند به طرف ميزتوالتم 

رفت و الك مورد نظرش را از رويش برداشت و با گفتن : ممنون، اآلن واسه ات ميارمش. 

 رف دربرود كه يه آن با ديدن برگه ى نقاشى جلوم سرجايش ثابت ايستاد.خواست دوباره به ط

 دارى نقاشى مى كنى؟!_نسترن_

 آره حوصه ام سر رفته بود.گفتم يكم نقاشى بكشم!_

 نسترن خنديد: ديونه اى به خدا. باشه ادامه بده. موفق باشى. و از اتاق خارج شد!
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ه بودم را دراوردم. هايى كه پشتم پنهان كرد با صدا بيرون دادم و باخيال راحت برگهنفسمو 

البه الى برگه ها قراردادم و سپس بدو بدو از اتاق خارج شدم و به سمت هال رفتم.  نقاشيم را

سمتشون دويدم و نشسته بود. باخنده به  و بيژن خان احسان توى پذيرايى پيش نيما و ايمان

 مشقام تموم شد!، احسان گفتم : تموم شد 

از خوشحالى من تعجب كرده بود با اشاره به محيط اطراف گفت : هيس يكم آروم  احسان كه

 تر..خوب بيار ببينم.

با قدم هايى آروم به سمتش رفتم كه يا آن صداى نسترن كه اونور سالن داشت به كمك 

 ريحانه همان الكى كه ازمن گرفته بود را مى زد بلند شد:

 شى مى كشيدى!مشق؟ چه مشقى؟! توكه داشتى نقا_نسترن_

 واى..بمير نسترن..رنگم پريد و خنده ام بند امد.و بامِن مِن گفتم:

 .داشتم مشقايى كه آقا احسان بهم گفته بود را مى نوشتم.عزيزم.نقاشى چيه _

احساس به نسترن و سپس شكاك به من نگاه كرد و برگه هارو از دستم گرفت و همانند  

و خيالش راحت شد كه  وقتى صفحه ى اول را ديدمعلم ها مشغول چك كردن برگه ها شد. 

همان چيزى كه ميخواست را نوشتم دوباره خنديد و روبه نسترن گفت : راست ميگه نسترن 

اين تو اشتباه فكركردى دارى نقاشى مى كشه نقاشى نمى كرده ، داشته مشقاشو مى نوشته 

 خطش اينجوريه!

بانيت برگه هارا از دست احسان كشيدم به دنبال حرفش صداى خنده ى همه بلند شد. باعص

 كه صداى اعتراضش بلندشد:

 چيكار مى كنى؟هنوز همه رو نديدم._احسان_
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 دوباره برگه هارو ازدستم گرفت و يكبار ديگر براندازشون كرد. باخنده گفتم :

 بلند بخون كه منم بشنوم!_

شروع كرد به  احسان شكاك نگاهم كرد و سپس به برگه ها خيره شد و با صداى بلندى

 خوندن نوشته هاى روى كاغذ

 غلط كردم..غلط كردم..غلط كردم!_احسان_

 بلند بهش خنديدم و بدون معطلى گفتم : اشكال نداره...اشكال نداره..اشكال نداره

دوباره صداى خنده همه بلند شد. حتى خود احسان هم خنده اش گرفته بود و خيلى سعى 

 بركنترل خنده اش داشت.

 و آدم نميشى..نه؟!ت_احسان_

لبخندى زدم و شانه هامو باالانداختم. احسان صفحه ى اول را كنار زد و خواست بقيه ى 

 صفحه هارم ببيند كه ناگهان چشمش به كاريكاتورى كه ازش كشيده بودم ثابت ماند.

 اين ديگه چيه؟!مثال خواستى منو بكشى؟!_احسان_

اين حرفاچيه..حوصله ام سر رفته بود داشتم دوباره خنديدم و به تمسخر گفتم : نه عزيزم 

ميمون مى كشيدم.ولى بازم خيلى خوبه كه مى تونى شباهت هارو تشخيص بدى! اينبار قاه 

 قاه خنده ى همه بلند شد.

از اين به بعد خواستى ميمون بكشى برو جلو آينه بشين ، اينطورى بهتر ميتونى _احسان_

 نقاشى كنى!

يدمون باالى آينه اش عكس تو نيست! اما اون قبلى يه دونه عكس فكرنكم..آخه اين اتاق جد_

 كوچيك از تو بود. مى رم همون اتاق قبلى مى كشمت!
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بازهم قاه قاه خنده ى همه بلند شد احسان خواست بازهم چيزى بگويد كه اينبارصداى خاله 

 سارا مانعش شد.

 بيايد سر سفره بچه ها...شام آماده است._خاله سارا_

زيرچشمى به احسان نگاه كردم و پشت چشمى برايش نازك كردم و با لبخند كاغذ هارا از 

 دستش كشيدم و به طرف ميز غذا به راه افتادم.

م. يبزرگ درست كرده بودن را كامل خورد درهمه سرميز نشستيم و غذايى را كه مامان و ما

بيدن كنار احسان هراس . هنوزهم از خوافرا رسيد  بود و وقت خواب 12ساعت نزديكاى 

 داشتم وناراحت بودم. اولين بارى بودكه قراره كنارش بخوابم.

. اول من رفتم تو سپس احسان وارد شد. صداى قفل شدن دراتاق توجه ام را وارد اتاق شديم

تو چشماش  به خودش جلب كرد. باتعجب به  سمت احسان كه روبه درايستاده بود برگشتم.

ه آدمو مى ترسوند. همونجا به درتكيه داده بود...كمربند شلوارش برق خاصى وجود داشت ك

راكامل در آورد و پرتش كرد روى تخت...منم بدون اينكه كم بيارم همينطور كه زل زده بودم 

توى چشماش دكمه هاى مانتومو تا آخر باز كردمو از تن كشيدمش بيرون و درهمان حال 

روبه رويش بودم. لبخندى نشست كنج لبش  قرمزانداختمش روى تخت. حاال فقط بايك تاپ 

شروع كرد دونه دونه دكمه هاى پيراهنش را باز كردن. مى دونستم ميخواد من بترسم و به 

التماس بيفتم براى همين زدم به سيم آخر...داشتم با دم شيربازى مى كردم ولى برام مهم 

بهم. نمى دونست چه كارى مى  نبود...رفتم وايسادم جلوش...دستش از حركت ايستاد و زل زد

خوام بكنم و براى چى رفتم وايسادم جلوش.. با ماليمت دستش را پس زدم و خودم شروع 

كردم به باز كردن بقيه دكمه هاش...چشماش از تعجب چهارتا شده بود.  تيريپ شجاعت 
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باز شد  برداشته بودم ولى هى تو دلم دعا مى كردم كار دستم نده يه وقت... همه دكمه ها كه

... بايد چشمامو مى دستمو زد عقب و بايه حركت پيراهنشو درآورد پرت كرد روى تخت 

 بستم تا نبينمش ولى مگه مى شد اون بدن عظله اى و اون هيكلو نديدددد؟!..زمزمه كرد:

 واسه ات دربيارم! عزيزم، پشتت را بكن تا تاتاپتو_

ما خوب نبايد كم مى آوردم و بايد نقشه ام را يا امام زاده بيژن. كار داشت بيخ پيدا مى كرد ا

تا آخرش ادامه بدم .. اما اعتراف مى كنم ترس بدجورى بر وجودم غلبه كرده بود. باكلى عشوه 

پشتمو بهش كردمو از پشت خودمو بهش چسبوندم و بالحن نازى گفتم : عزيزم ميخواى 

 بعدش بياى تو؟! توبرو بيرون من لباسمو درارم و يه لباس خواب مناسب بپوشم

به دنبال حرفم دستم را روى عظالت سينه اش گذاشتم و به كمك انگشت اشاره ام از روى 

سينه تا باالى نافش را لمس كردم و همانطور يواش يواش انگشتم را به طرف پايين كشيدم و 

 روى نافش ثابت نگهداشتم. قدم تا سينه اش مى رسيد. سرم را باال گرفتم و به چشمانش كه

دوتا كاسه ى خون شده بود نگاه كردم..كامال مشخص بود كم آورده. احسان باعصبانيت 

به طرف تخت خواب رفت بدون حرفى پشت به  نفرتوبا نفسشو بيرون داد و دستم را پس زد 

من روى تخت خوابيد. درست همونى شد كه مى خواستم. خنديدم و باتكان دادن سرم چراغ 

 رش روى تخت خوابيدم.اتاق را خاموش كردم و كنا

هرچند احسان خيلى مغروربود اما خوب من هم شيطون تر از اينى بودم كه اجازه بدم 

 م به دستش بدهم.نبترسونتم و بخوام سوژه اى جديد براى اذيت كرد

*** 

 صبح روزبعد باصداى مهربان و ماليم احسان باالى سرم چشم باز مى كنم.
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منو عصبى  مسخره بازيش گرفته اول صبحى. تنها كارى كه ميتونست بدجورى اين اوف باز

كنه اين بود كه يكى صبح زود بخواد از خواب بيدارم كنه.بازهم صداى نكره ى احسان گوشم 

 را كر كرد.

 بهار؟..بيدارشو ديگه..چقد ميخوابى تو دختر!_احسان_

سرجايم نشسته بودم دستانم راباز ديگه نمى تونستم در برابرش مقاومت كنم درحالى كه 

كردم و تا آخركشيدم و همراهش كش و قوصى به كمرم دادم و نفسمو باصدا بيرون دادم و 

 درهمان حال گفتم :

مى دونستى اگه واژه ى گاو را از لغت نامه حذف كنن...اولين تفرى كه بى هويت ميشه _

 تويى؟!

بخيربانو..آخه مردم اولين روزعقدشون  احسان خنديد و درميان خنده اش گفت : صبح شماهم

لى قصد داريد تا ظهر با كه ميشه ميرن تفريح و مى گردن و خوش مى گذرونن،اونوقت جنابا

 تون خلوت كنيد؟!.بيا و خوبى كن آخرشم بجاى تشكر گاوم صدام مى كنى!رخت خواب

وما گاو فقط اوال كه تو به من خوبى نكنى خودش يه خوبى بزرگى واسه ام محسوب ميشه! د_

 يه صفت واسه ات بود..يعنى حرف گوش كن! و ريز ريز خنديدم!

اگه معنى گاو به حرف گوش كنى باشه . اونوقت تو ازهمه گاو ترى!بعدشم من _احسان_

، كاراتو بكن بيا پايين. من دم عادت دارم يه بار حرف بزنم ، بلندشو دست و صورتت رو بشور

 در منتظرتم.

را كرد كه از اتاق خارج شود اما بازهم صداى من مانعش شد.  به دنبال حرفش پشتت

 باكالفگى گفتم :
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اصال من گاو، خر ، االغ ، گوسفند!)مكث كوتاهى كردم و به احسان نگاه كردم كه باحالت _

تمسخراميزى با تكان دادن سرش حرف من را تاييد مى كرد و مى خنديد.(خونم به جوش 

مينطور منو نگاه كن خوب خبرت يه بالنسبتى چيزى بگى نمى امد و باعصبانيت گفتم: توام ه

 ميرى!

احسان نگاهش را چرخوند روى صورت پف دار و خوابالويى من ثابت نگهداشت : نه، چرا بگم؟ 

 به اين قشنگى دارى اعتراف مى كنى!

 حاالهرچى.اصال من گاوم فقط تو برو بذار من بخوابم!_

كردم بازهم به دامن امن خواب فرو رفتم كه صداى به دنبال حرفم خودمو روى تخت رها 

 احسان همچو تيغه اى تيز بر روى عصابم كشيده شد!

 باسه شماره دم درى. يك..دو.._احسان_

 به اينجاى حرفش كه رسيد باصداى بلندترى فرياد زد : دو و نيم

تو  حتى دستشويى رفتم .. مى تونستمبى اختيار از روى تخت بلند شدم و بدو بدو به طرف 

دستشويى هم صداى خنده هاى احسان را بشنوم. باعصبانيت دستم را مشت كردم و به در 

دستشويى كوبيدم و فرياد زدم: مرض! چند دقيقه اى صدا خفه شد اما بازهم پس از كمى قاه 

 قاه خنده اش توى فضا پيچيد!

ى بيرون رفتم و چشمامو بستمو توى دلم تا ده شمردم تا خشمم را كنترل كنم. از دستشوي

سرسرى يه لباس تنم كردم و باهمان چهره ى بى رنگ و روم بدون كوچكترين آرايشى به 

 طرف حياط ويال كه احسان درآنجا انتظار من را مى كشيد به راه افتادم.
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احسان درحالى كه سعى داشت باقدم هاى پياپيش طول زمين ويال را طى كند با ساعت 

ن را اندازه مى گرفت. به طرفش رفتم و باتك سرفه اى توجه مچى اش خيره شده بود و زما

 . به طرفم برگشت.سمت خودم منحرف كردماش را به 

 چه عجب_احسان_

بدون اينكه جوابش را بدهم به سمت درويال به راه افتادم و خواستم در را بازكنم كه احسان 

از ديشب برنامه ريخته بودم  گفت : الزم نيست هردو در را بازكنى ، قرارنيست باماشين برويم.

 و واسه امروز دوچرخه كرايه كرده ام.

به دنبال حرفش به دوچرخه اى زيباى دونفره كه گوشه ى ساختما ويال باتكيه به ديوار 

 ساختمان ايستاده بود اشاره كرد.

خوب شما كه از ديشب برنامه ريختى ، ميشه بگى چرا ميخواى منو بادوچرخه ببرى بيرون. _ 

 زشت نيست توشهر جلوى مردم؟!يكم 

قرارنيست بريم توشهر. ميخوام ببرمت دوچرخه سوارى توجنگل..هم ورزشه ، هم _احسان_

تفريح و هم..)به اينجاى حرفش كه رسيد سكوت كرد و فقط با نگاه معنى دارى به من خنديد 

احسان و به سمت دوچرخه ى كنار ديواررفت.!( متعجب بهش نگاه كردم. منظورش چه بود؟! 

رديف آخر دوچرخه نشستم..همين كه  به كمك دوچرخه با پازدن خودش را به من رساند.

نشستم تعادلم را از دست دادم و خواستم به زمين بيفتم كه در لحظه ي آخر به كمك هردو 

دستام سفت كمر احسان را گرفتم سرم را به كمرش چسباندم تابتوانم خودم را نگهدارم. 

اى تكيه دادن دستام نداشت و تنها راه اين بود كه كمر نفرجلويمو بگيرم لعنتى هيچ جايى بر

تا نخورم زمين!احسان سرش را به پشت برگرداند و به سختى منو كه همچنان به كمرش 
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تيكه داده بودم را نگاه كرد و باخنده سرش را تكان داد و به راه افتاد. از ويال خارج شديم و به 

بز كنار ويال به راه افتاديم. از گوشه ى جاده با پازدن پدال ها سمت جنگل سربااليى و سرس

مسير سبزجنگل را طى مى كرد. انقدر خسته شده بودم كه ديگر حتى ناى حرف زدن هم 

نداشتم. درحالى كه بايك دست عرق هاى روى پيشانى ام را كنار مى زدم با نفس نفس 

 گفتم:

بازيت! از كت و كول افتادم. خوب نمى شد  وايى...احسان ، خاك تو سرت با اين جنتلمن_

 همين مسير را با ماشين بيايم..بخدا اونطورى من بيشتر خوش حال مى شدم!

 احسان بلند خنديد و درهمان حال گفت : انقدر غرنزن. اآلن مى رسيم.

هه..حتى نمى دانستم قراراست كجا من را ببرد. بدون اينكه ديگر چيزى بگويم ساكت به 

مه دادم. سعى داشتم گوشه ى لباس احسان را بگيرم تا دستم به بدنش پازدن ادا

نخورد..هنوزهم ازش خجالت مى كشيدم. احسان كه متوجه اين موضوع شده بود باپوزخند 

 گفت :

 نيازنيست خجالت بكشى. من از ديروز ديگر محرم تو شده ام. من شوهرتم بهار!_احسان_

غرور غريدم : هيچم اينطور نيست ، آخه كى از تو  براى اينكه رازدلم برايش فاش نشود با

 خجالت مى كشه!

احسان خنديد: كمرم را محكم بگير. ممكن است بيفتى و بخاطر اين غرور مسخره ات آسيب 

 بينى

 من اينطورى راحت ترم._
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احسان كه ديد نمى تواند من را به اين كار راضى كند و هيچ نيرويى در دنيا قادر به 

من نبود براى اينكه هم روى من را كم كرده باشد و هم به خواسته ى خودش دستوردادن به 

برسد. خنديد و با تمامى قدرتش مشغول پازدن به پدال هاى دوچرخه شد! دوچرخه ازحالتش 

خارج شده بود و بانهايت سرعت راه مى رفت. دروغ چرا..خيلى ترسيده بودم. درحالى كه بايك 

بادنبرد و با دست ديگه ام گوشه ى پيراهن احسان  تا ته بودمدستم شالم را روى سرم نگهداش

: نگهدار احسان..انقدرتندنرو...توروجون بهار ه بودم با تمام وجودم جيغ مى زدمترا گرف

!هنوزهم سعى داشتم دستم به اندامش نخورد. اما احسان درلحظه ى آخر چنان ترمز نگهدار

نترل كنم به سمت جلو پرت شدم و همچو برگى كرد كه بدون اينكه بتوانم پرتاب خودم را ك

به كمر احسان كه راهم را سد كرده بود چسبيدم. ديگر  تسبك بال از جام كنده شدم و سف

متوجه هيچى نبودم ، دستانم دور تا دور شكمش حلقه شده بود و سرم روى كمر استوارش 

صله داشت. همچنان از تكيه زده بود و پاهايمم فقط يك ميليمتر تا برخورد به پاهايش فا

 ترس نفس نفس مى زدم. صداى خنده ى كركننده و مسخره ى احسان بلند شد :

 ديدى چقد راحت بود!آهان حاال شد.._احسان_

 يه آن به خودم آمدم و بانفرت خودم را ازش جدا كردم..تقريبا بافرياد گفتم :

مكن بود چه اتفاقى رخ متو ديوانه اى..ميدونى اگر دوچرخه ترمز نمى كرد و مى افتاد _

من كه چيزيم نمى شد ، چون صددرصد روى كمر تو فرود مى امدم. اما خودت ممكن دهد؟..

بود آسيب بمينى. تمامى اين كارهارا كردى و باجون خودت بازى كردى فقط چون من دستم 

 به كمرت بخورد؟!
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از سرعتم  معلومه..باوركن اگر جون خودت راهم قسم نمى خوردى هيچگاه دست_احسان_

نمى كشيدم . چون مى دانستم اگر سرعتم را كم كنم تو دست از لمس كردن من مى كشى. 

 من حاضرم بميرم اما تو لمسم كنى!

تمامى نفرت خود را درپوزخند روى لبم جمع كردم و درحالى كه زيرلب به احسان مى گفتم 

 : االغ! از دوچرخه پياده شدم و پشت بهش به راه افتادم.

ه روى اسفالت داغ جاده بلندشد و بالفاصله پشت سرش صداى وبيده شدن دوچرخه بصداى ك

 خود احسان كه باقدم هاى بلند دنبالم مى دويد و تند تند صدايم مى كرد به گوشم خورد.

 بهار؟..بهار؟..كجا دارى ميرى ديونه..برگرد، حاال مگه چى شده؟!_احسان_

دف و اينكه بدانم مقصدم كجاست مسير را پيش اينكه جوابش را دهم همچنان بدون هبدون 

دستم باعث توقف حركتم شد.با مى رفتم. باالخره احسان خودش رابهم رساند و باگرفتن مچ 

 به چشمانش كه نگرانى درآن ها موج مى زد خيره شدم. تنفر

 ؟!ده اين مسخره بازى هاديگه واسه چيهاآلن مثال قهرى؟!مگه چى ش_احسان_

تاثير نگاهش قرارنگيرم رويم را ازش برگداندم و سعى كردم به حرفايش براى اينكه تحت 

گوش ندهم. با تمام قدرت دستم را كشيدم و موچ دستم را از ميان انگشتان قوى اش 

 جداكردم و همزمان گفتم : ولم كن!

احسان بهم خيره شد و گفت : برو...برو ببينم كجا ميخوايى برى. ديگه نازكردنم حدى داره. 

 نم تو تواين جنگل تنهايى ميخواى چيكاركنى..پس چرا معطلى بروديگه!ببي

نگاهش كنم. مسيرم راكج كردم و به راهم ادامه  به خودم زحمت هم ندادم كه برگردم و حتى

دادم. چند لحظه ام بهت و حيرت درسكوت بهم خيره شد اما انگار كه كنترلش را از دست 
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مك قامت كشيده اش راهم راسد كرد و مانع حركتم داده باشد دوباره به سمتم دويد به ك

 شد.

 ديگه دارى كفريم مى كنى. اصال مى دونستى جنگالى اينجا گرگ و خرس داره؟!_احسان_

ز شود و درهمان راه برايم با لش دادم تابا دستم به كنارهمثال سعى داشت من را بترسونه!.

 ندان هايم گفتم:حال درالبه الى د

 ين اآلن جلوم وايساده!شون همــآره..يكي_

لش ميدادم فايده نداشت. حتى يك ميلى مترهم از جايش تكان نخورد. اين هرچقدر به زوره

 االغ خان عجب زورى داره!بازهم صداى احسان بلندشد:

جدى مى گم. اينجا پراز خرس هاى وحشيه. تو ميدونستى خرس ها عاشق _احسان_

سفت گرفت و آرامم كرد و با برق خاصى كه  عسلن؟!. به اينجاى حرفش كه رسيد بازوهامو

توى چشمانش بود بهم نگاه كرد و خنديد و همزمان بالحن آرامى گفت : اونا عاشق عسلن. 

 توام كه لبات عسليه! نمى زارم برى. مى ترسم عشقم را بخورن!

ديگه نتوانستم چيزى بگويم. زبانم بندامد و بدنم خشك شد. دهانم گس شد و پاهايم سست. 

ى توانستم بگويم ديگر در پوست خودم نمى گنجيدم! خودناخود لبخند برلبانم نقش بست و م

 همانطور به چشمان احسان خيره شدم!

هردو براى چند لحظه همانطور بهم خيره شده بوديم . يه آن به خودم امدم و تمامى اتفاقات 

به سختى آزاد كردم و  قوى اش نگالرا به خاطر آوردم بازور متوسل شدم و بازهايم را از چ

همزمان مالششون دادم. انقدر سفت گرفته بودشون كه احساس كردم گويا ازجاكنده شدن و 

مى توانستم جاى سرخ و كبود شده ى انگشتانش را روى بازوهام احساس كنم. زيرلب غريدم 
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ر : ميمون! و راهمو كج كردم و باز به سمت جنگل به راه افتادم. نمى دانستم چه چيزى د

انتظارم است و قراراست چيكاركنم اما خوب مى دانستم كه نبايد غرورم را زيرپاهايم له كنم. 

همينطور كه آروم آروم به سمت جنگل قدم برمى داشتم زيرچشمى حواسم به احسان بود كه 

ديگر بدون خواش و تمنا همچنان همانجا بدون كوچكترين حرف و حركتى ايستاده بود و من 

پس چرا ديگر دنبالم نمى آيد. تو اين فكر بودم كه ناگهان همانند كودكى  كرد.را تماشا مى 

سبك وزن كه به آسانى با نيرويى كوچك از جايش كنده مى شود از روى زمين بلند شدم و 

روى چيزى افتادم!. نمى دانستم چه بود و چه كسى اين كار را باهايم كرد. اما بى اختيار جيغ 

به سختى برهم ديگه مى فشردم. باچشمان بسته هم متوجه ى  مى كشيدم و چشمانم را

ارتفاع بلند جسمى كه رويش افتاده بودم شدم. براى لحظه اى الى چشمانم را بازكردم و 

باچشمان درشت شده از تعجبم به احسان كه من را دمرو روى شانه اش انداخته بود و بدون 

م زمين..بذارم زمين احسان!. اما احسان خستگى راه مى رفت خيره شدم!..جيغ كشيدم : بذار

بدون اينكه به خواسته ام توجه كند فشار دستش را روى كرم بيشتر كرد تا مبادا با اين همه 

وَرجه و وُرجه و تكان هاى شديدى كه به خودم مى دهم به زمين سقوط كنم و نقش زمين 

مش آويزان بود به سينه و شوم. بازهم جيغ كشيدم ، اما توجهى نكرد. باپاهايم كه روبه شك

زدم اما او انگار كه اصال دردى را احساس نمى كرد فقط  ىشكمش چندين ضربه ى محكم

باخنده ى مسخره اى پاهايم راهم سفت نگهداشت و به راهش ادامه داد. با نهايت صدايم 

 فرياد زدم:

 منو بذار زمين اسهااااااال!_
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ه بريده گفت : اسهال خودتى. اسم من احسان احسان بلند خنديد و درميان خنده هايش بريد

 است!

 باكالفگى فرياد زدم: خيلى خرى، احمق..منو بذار زمين..بذارم زمين!

همينطور به رگبار فحش و ناسزا بسته بودمش . هيچ كارى از دستم برنمي امد كه بخواهم 

ب يا گهواره اى بى انجام دهم. دستانم را كه از شونه اش به طرف زمين آويزان بود و همانند تا

اختيار باقدم هاى محكم احسان به اين طرف و اون طرف حركت مى كرد را مشتشون كردم و 

شروع كردم به كوبيدن به كمر احسان! همچنان به كمرش ضربه مى زدم و همزمان با فرياد 

 مى گفتم: مگه نمى شنوى چى مى گم. بذارم زمين!

ش بود كه گويا اصال دردى را احساس نمى كرد و اما انقدر عظله و ماهيچه دورتادور هيكل

بدون حرفى به مسيرش ادامه داد. ديگر آرام شدم و همينطور كه از شانه ى استوار و محكم 

احسان آويزان بودم به محيط اطرافم نگاهى انداختم. اينجا ديگر كجاست. احسان وارد جنگل 

يك م كجاست مى برد. هربار از شده بود و من را همراه خودش به وسطاى جنگل كه نميدان

تا درخت شبيه هم داشت. كامال گيج شده بودم 100دوراهى مى گذشت و هردوراهى بيش از 

 و فقط با دقت به مسير نگاه مى كردم تابفهمم مقصدنهايى مان كجاست!

پس از كمى درالبه الى درختان سبز و مرتفع جنگل به كلبه اى چوبى كوچك كه وسط 

رسيديم. دهانم باديدن كلبه از تعجب بازماند. احسان باالخره از خرشيطون جنگل قرارداشت 

آمد پايين و من را از كولش بر روى زمين گذاشت. بالفاصله دستانم را مشت كردم و تمامى 

اهش به كوبيدن به سينه ى احسان و همر قدرتم راتوشون جمع كردم و شروع كردم
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شعورى..مگه نميشنوى بهت ميگم من را بگذار يواقعا بگفتم: ى ميزباعصبانيت بالحن توهين آ

 زمين؟!

احسان بى توجه به من مچ دستم را گرفت و درهمان حال من را به طرف كلبه كشاند و 

لى محكم داد. مشخص بود لوالهايش زنگ زده را ه باضربه ى پايش در چوبى كلبه كه

 درباصداى دلخراشش به روى مابازشد.

و المپ خبرى نبود. احسان سريع از جيبش كبريتى را درآورد و به  قبروارد كلبه شديم از 

كمكش چراغ هاى نفتى قديمى اى را كه به ديوارهاى چوبى كلبه باميخ چسبيده شده بود را 

. به و فتيله ى سوخته ى بخارى بينى ام را آزارداديكى يكى روشن كرد. بوى شديد نفت 

با تكان دادن دست دهانم را گرفتم و ى بينى و كمك يكى از دستانم با يقه ى مانتوم جلو

 ديگه ام روى هوا بوى ناخوشايند نفت را ازخودم دور كردم.

اينجورى شد..بذار  صداى خنده احسان بلند شد : چون خيلى وقت بود كسى روشنش نكرده

 يكم كه بگذرد خوب ميشه.

چشمى نگاهش كردم و به طرف پله هاى كلبه كه به اتاق خواب بااليى توجه بهش زيربدون 

كلبه راهنماييم مى كرد رفتم. دستم را بر روى صندلى گهواره اى چوبى و قهوه اى سوخته ى 

 فشاردستم به حركت درامد و صداى جير جيرش بلندشد.با كنارم گذاشتم كه 

نى سرد كه مرا به طبقه باال و اتاق خواب سالنه ، سالنه مسير را پيش رفتم ، روى پله ى سيما

مى رساند پاگذاشتم و شكاك از همين دور به اتاق كوچك طبقه باال نگاهى كردم و سپس 

 پس از كمى دوباره به سمت احسان برگشتم و باچشمان ريزشده ام پرسيدم :

 ر بيايد و من و تورو درخانه اش ببيند ناراحت نشود!ب اين كلبه كيست؟ اگاصاح_
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حسان به طرفم امد و روبه رويم ايستاد. روى نوك انگشتان پاهايم ايستادم تا بتوانم هم قدش ا

 شوم اما بازهم چند سانتى ازش كوتاه تربودم. صداى مهربان احسان بلند شد :

 بش نمياد!اتونگران نباش صاح_احسان_

 .اگر امد چى؟!.از كجا انقدر مطمئنى_

ن كمتر از چند ميليمتر شده بود.خواستم خودم را عقب بهم نزديكترشد تا حدى كه فاصله مو

بكشم و ازش دورشوم اما بادستان محكمش بازوهايم را سفت گرفت و فشرد و همين سبب 

 باعث شد نتوانم حتى كوچكترين حركتى به خودم بدهم.

 ب هاى اين كلبه همين حاال درخانه يشان هستند!اصاح_احسان_

 خاطرم رفت.چشمانم گشاد شد و كالم از 

 چى ميگى؟!..نكند تو اين كلبه  را خريده اى؟_

بش كرايه كردم تا بتوانم ااحسان باخنده گفت : نخير..من فقط اين كلبه را براى امروز از صاح

 يكروز زيبا و رمانتيك را باهمسرم بگذرونم!

ى اون : يعن ه بودچشمانم برق زد و گونه هام سرخ شد. تقريبا زبانم به مِن و مِن افتاد

 سورپيرايزى كه جنابالى امروز صبح حرفش را مى زديد همين كلبه خرابه بود؟!..

ل بى پروايى چشمانش را به نشانه ى تاييد برهم گذاشت و همزمان گفت : احسان دركما

اوهوم...همين كلبه خرابه را ميبينى ، كافيست تو حتى دراين خرابه هم كنارم باشى اونوقت 

به بهشتى رويايى تبديل مى شود. تو بهارى،من باتو حتى در زندان هم است كه اينجا برايم 

 آزاد خواهم بود!
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براى آنكه تحت تاثير حرفا و نگاه عاشقانه اش قرارنگيرم رويم را ازش گرفتم و خودمو مشغول 

به تماشا كردن محيط كلبه كردم. خواستم به طبقه ى باالبروم و آنجاراهم نگاهى بكنم كه 

ت كه دورتادور شكمم حلقه شده بود مانع حركتم شد.ضربان قلبم شدت گرفت. ناگهان دودس

ورد و روى سينه ام ثابت نگهداشت سپس بافشارى ن دستانش را از شكمم كند و باال آاحسا

من را از پشت به خودش چسباند.سرم درگودى گرنش فرو رفت.چشمانم را برهم گذاشتم و 

رها كردم. احسان درحالى كه همانند گهواره ى خودم را درآغوش مهربان و امن احسان 

 درگوشم زمزمه وار خوند: كودكى من را به اينطرف و اونطرف تكانم ميداد

 دوباره باتو ، چه خوبه حالم

 داشتن چشمات ، شده خيالم

 تموم فكرم ، پيش چشماته

 چه حس خوبى ، تويه نگاته

 بهارم ، بهارم ، ديگه طاقت دوريتو ندارم

 رم ، واسه ديدن تو بى قرارمبهارم ، بها

 بهارم ، بهارم ، ديگه طاقت دوريتو ندارم

 بهارم ، بهارم ، واسه ديدن تو بى قرارم

ديگر نمى توانستم بيش از اين طاقت بياورم. خودم را از احسان جدا كردم و بدون اينكه بدانم 

 بى فكر و بى جهت گفتم : چيزه..دستشويى كجاست؟! ،هم بگويماچه ميخو

احسان باچشمان درشت شده از تعجبش نگاهم كرد و بالحن توپهلو باانگشت اشاره اش بيرون 

 كلبه را اشاره كرد و گفت :
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 .پشت ساختمان كلبه است_

ديگر منتظر هيچ حرفى نشدم و فقط باتكان دادن سرم سريع از كلبه بيرون امدم. بوى 

لرزيد و قلبم تند و تند مى زد. درختان و گياهان جنگل به مشامم خود.دستانم همچنان مى 

نمى توانستم وقتى احسان دارد اون حرف هارا مى زند هيچ عكس العملى ازخودم نشان 

ندهم. من هم به اندازه ى اون يا نه ، شايدهم بيشتر. اورا دوست دارم. اما مثل او جسارت 

ن بهونه آزارم بده! اعترافش را ندارم. دوست ندارم بدونه برام مهمه. چون ميترسم بخواد با اي

 عشق من نسبت به احسان بايد تا آخر پنهان بماند. 

يك اتاق كوچك كه از آجر و خشك ساخته لبه را آهسته آهسته طى كردم تا با مسير پشت ك

مواجه شدم. حدس زدم دستشويى باشد.كنار ديوار دستشويى زير پنجره ى خود  شده بود

حتما اين چوب ها مخصوص شومينه ى  كلبه كوهى از چوب هاى خشك جمع شده بود.

داخل كلبه است تا درهنگام سرما به كمكشان محيط كلبه را گرم نگهداريم. مى توانستم 

اعتراف كنم هرچه بيشتر به طرف كوهستان باال مى رفتيم هوا نيز سردتر و سردتر مى شد. 

نى به صورتمان اين كلبه هواى زمستابا اينكه گرم ترين فصل سال بو اما در اين جنگل و 

برخورد مى كرد! در قديمى دستشويى را با پايم گشودم كه صداى جيغ دلخراشش بلند شد . 

سرم را وارد دستشويى كردم و مشغول برانداز كردن توش شدم و نگاه كلى به محيطش 

انداختم تا مبادا توش جك و جونور باشد! پس از چند لحظه با آسايش وارد دستشويى شدم و 

 و اضطراب از حشرات جنگلى در را بستم. بدون ترس

*** 
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وارد كلبه شدم ، چشمانم گرد شد و دهانم بازماند! انگار از آن كلبه ى خرابه و تاريك تبديل 

از ورزق برزق . احسان در اين مدت كوتاه تمامى كلبه را جمع و جور  شده بود به قصرى پر

كرده بود و بسيار زيبا و با سليقه وسايل را درجاى مشخصى قرارداده بود. درحالى كه باتكان 

دادن سرم اورا براى اينكارش تشويق مى كردم چند قدمى به جلو رفتم و همينطور كه سرتا 

 گفتم :ز مى كردم اپاى كلبه را براند

 اوهوم..عاليه..چه با زنيت!_

احسان همچنان كه داشت مبل قديمى كلبه را جابه جا مى كرد به من نگاهى انداخت و گفت 

: 

آدم وقتى يه زن بى غيرت داشته باشه كه دست به سياه و سفيد نزنه خودناخود _احسان_

 منظم ميشه!

فتم كه بانظمى گفتم با زنيتى! بى خيال به طرف مبلى رفتم و خودمو ولو كردم روش : من نگ

منظورم يه جورايى همون جريان سونگرافى و آرايشت بود! ماشاال از هرانگشتتم كه يك هنر 

 مى ريزه. يادم باشه پسرخوب تو آستين داشتم تورو بارش كنم !

احسان چپ چپ نگاهم كرد تا حساب كار دستم بياد. اما من هم پرو تر از اون چنان در 

م و بهش نشان دادم  ترسى ازش ندارم كه درآخر خوش با نيشخندى رويش چشمانش زل زد

را ازم گرفت.  ساعت نزديكاى دوازده بعد از ظهر بود. گوشيمو توى دست گرفتم و خواستم به 

مامانم زنگ بزنم اما متوجه شدم هيچى آنتن ندارم. روى پاهايم ايستادم و گوشى به دست به 

 و تستشون كردم. اما هيچ فايده اى نداشت. تمامى نقاط كلبه مراجعه كردم

 اينجا آنتن نميده؟!_
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خودم به خونه از د. نگران نباش..نه چون وسط جنگل هستيم گوشى ها آنتن ندارن_احسان_

 قبل خبرداده بودم كه من و تو تا فردا صبح برنمى گرديم!

 متعجب نگاهش كردم : يعنى قراره امشب را دراينجا بمانيم؟!

معلومه. نكند فكر كردى من براى چندساعت كلبه گرفتم. اگر اندازه يك ارزن  خوب_احسان_

 هم عقل داشتى ميتوانستى به آسانى متوجه اين موضوع شوى!

ن را نشانم داد. با صورتم برايش مك بند انگشتش يك دانه ريز ارزبه دنبال حرفش به ك

اى پشتم را بهش كردم و  شكلك دراوردم و همزمان زبونم را بيرون اوردم و پس از لحظه

 دست به سينه روى صندلى گهواره اى كلبه نشستم.

احسان به طرفم امد و جلويم روى زانوهايش نشست و به كمك دستش با انگشت اشاره اش 

 به آشپزخونه ى كوچك كنار سالن اشاره كرد و همزمان گفت :

تا براى ناهار غذا درست بفرماييد خانوم خانوما، ديدم داريد دنبال آشپزخونه مى گرديد _

 كنيد. گفتم بيام راهنماييتون كنم!

از لحن كنايه آميزش كفرى شدم! روى پاهايم ايستادم و بدون حرفى به طرف آشپزخونه 

كوچك و زيبا به راه افتادم. در يخچالش را باز كردم و نگاهى به محتويات داخلش انداختم. 

كرش را مى كردم احسان به كوچكترين عجب ! همه چيز درآن وجود داشت. همانطوركه ف

 جزئيات هم فكر كرده است!

ماده كردم مواد موردنياز پخت ماكارانى را آ از يخچال بسته ى ماكارانى را خارج كردم و سريع

 و مشغول پختن غذا شدم.
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هنوز چند لحظه نگذشته بود كه صداى احسان بلند شد و من را ازحالتم خارج كرد. بدو بدو 

كه از بيرون كلبه شنيده مى شد رفتم. احسان روبه پله ها چوبى كلبه ايستاده  به طرف صدا

بود مشغول كشتن چيزى بود كه نمى دانستم چيست و فقط صداى احسان كه مى گفت : 

 برام يك چيز سنگين بيار را مى شنيدم.

ار ى مشكى رنگ را در دستان احسان ديدم! بى اختيعفچند قدم نزديكتر رفتم كه يك مار ا

جيغ زدم و چند قدم به عقب رفتم. احسان درحالى كه بايكى از دستانش سر مار راگرفته بود 

تا نيشش نزد او را بر روى پله ها خوابونده بود و سعى برخفه كردنش داشت. خيلى ترسيده 

 بودم و زبانم به مِن و مِن افتاده بود. بازهم صداى احسان گوشم را كر كرد!

چى ميگم؟ نكند قصد دارى اين مار من را نيش بزند. برو برام يه  مگر نمى شنوى_احسان_

 گوشكوب يا چكشى سنگين بيار تا اين مار را بكشم!

با تكان دادم سرم به اين طرف و اون طرف چند قدمى عقب تر رفتم و سپس به ديوار چوبى 

 كلبه تكيه دادم و همزمان گفتم : نه..خودت برو بيار..به من چه؟!

سيدم و اصالهم دوست نداشتم احسان از اين ضعفم باخبر شود! صداى متعجب خيلى مى تر

 و عصبى احسان بلند شد :

عقلت را از دست دادى؟ اگر من به خانه بروم و بخوام اين مار را ول كنم كه اين مار _احسان_

 مسخره بازى را بذار كنار و كارى كه بهت گفتم را انجام بده! من را به آسانى نيش خواهد زد.

 خوب نيشت بزنه. اصال واسه ام مهم نيست!_
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احمق!. سرش را پايين انداخت و به چهره ى مار كه سعى داشت خود را از ميان _احسان_

انگشتانش آزاد كند نگريست و سپس انگار كه چيزى را بخاطر آورده باشد باخنده دوباره به 

 من نگاه كرد و گفت :

 صبركن ببينم؛ نكند كه تو از اين مار مى ترسى!_احسان_

براى اينكه اينگونه رازدلم برايش فاش شده بود دستانم لرزش پيدا كرد و گلويم خشك شد. 

 به سختى آب دهانم را قورت دادم

 هيچم اينطور نيست!نخير،_

 هش دست بزناحسان شكاك خنديد : واقعا پس اگر اينطور است بيا و ب

ديگر كارهم ميخوردم خونم بيرون نمى زد. براى يافتن جمله اى مناسب كمى مكث كردم و 

 سپس گفتم :

 براى چى بايد اين كار احمقانه را انجام دهم. يكبار گفتم ترسى ندام توام انقدر گير نده!_

از لحظه احسان كه از شدت خستگى عرق از پيشنايش جارى شده بود به من نگاه كرد و پس 

 اى دوباره به مار در دستش خيره شد و همزمان گفت :اسب!

 بالفاصله جوابش را دادم : االغ!

احسان ديگر چيزى نگفت، به سختى كفشش را از پايش در آورد و سپس چندين ضربه ى 

محكم به سر مار وارد كرد و اورا كشت!.مار ديگر بدون تكان خوردن آرام بر روى چوباى پله 

ه بود! احسان نفسى از روى آسودگى كشيد و گلوى مار را رها كرد. با خيال راحت به ها آراميد

طرف احسان دويدم اما كمى ازش فاصله گرفتم چون حتى با اينكه مى دانستم آن مار مرده 

 باعصبانيت بهم نگاه كرد:است بازهم از نزديك شدن بهش هراس داشتم! احسان 
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 بچرخ تا بچرخيم!_احسان_

 را باالانداختم و پوزخندى زدم و سپس دوباره به سمت خانه بازگشتم. شانه هايم

غذا آماده بود. دوتا بشقاب تميز از ظرفشويى برداشتم و براى احتيات يكبار ديگر شستمش و 

سپس غذا را كشيدم و سفره ى ناهار را اماده كردم. به كلبه نگاهى انداختم اما هنوزهم از 

بعد از اون ماجراى مار ديگر وارد كلبه نشده بود. صدايش  احسان خبرى نبود. مثل اينكه

 كردم

 احسان؟_

 كمى منتظرپاسخ ماندم اما جوابى از طرفش نشنيدم.

 آماده است! دوباره امتحان كردم : احسان..ناهار

باالخره احسان وارد كلبه شد و مستقيم و بدون هيچ حرفى به طرف سفره امد و سرميز 

يش را جلويش گذاشتم و سپس غذاى خودم را كشيدم و روبه نشست. لبخندى زدم و غذا

رويش روى ميزناهارخورى نشستم. كمى نگذشته بود كه صداى احسان سكوت فراگرفته كلبه 

 را شكست.

 راستى بهار امروز واسه ات يه سوپرايز ديگه هم دارم._احسان_

فت...باخوشحالى به دنبال حرفش بسته ى شكالتى را از زيرميز درآورد و به طرف من گر

شكالت را از دستانش گرفتم..عاشقتم..شكالت..تنها چيزى كه در اين دنيا من را بيشتر از 

هرچيز ديگه اى شاد و راضى مى كرد همين شكالت بود. همينطور كه مشغول بازكردن جعبه 

 ى شكالت بودم به احسان گفتم : واى ممنونم احسان. خيلى دوستش دارم.

 ند شد : ميدونم خانومى..نوش جونت!صداى خنده احسان بل
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درجعبه را بازكردم و سپس دستم را داخلش بردم تا جلد مخصوص شكالت هارا ازش بيرون 

و همزمان چشمانم گشاد شد. با ترديد بكشم كه ناگهان دستم به يه چيز چرب و ليز خورد 

مرده چون جسم خيسى كه در دستانم بود را بيرون كشيدم و با ديدن الشه ى همان مار 

تم بايد چكاركنم. ن جيغ بلندى كشيدم. ديگر نمى دانسصاعقه زده ها از جا جهيدم و همزما

روى پاهايم ايستادم وهمينطور كه به آن مار در دستم نگاه مى كردم جيغ مى كشيدم و به 

 باال و پايين مى پريدم. صداى قاه قاه خنده ى احسان بلند شد.

اى لحظه اى به خودم امدم و جسد آن مار را به طرفى پرت باالخره از شوك خارج شدم و بر

كردم و همانطور بلند جيغ كشيدم. از شدت ترس اشك از چشمانم جارى شد. احسان درميان 

 خنده گفت :

ست سوپرايزت كنه. چى شد توكه از مار هيچ ترسى فكر كنم اين يكى بيشتر تون_احسان_

 نداشتى!

با نفرت به چشمان احسان خيره شدم و باياد آورى اون مار دوباره جيغ كشيدم و به طرف 

چربى پوست اثرات ظرفشويى دويدم و دستانم را زير شير آب گرفتم . هنوزهم مى تونستم 

 مار را بر روى دستم احساس كنم!

ميزغذا رفتم و  بعد از كمى كه دستم را زير شيرآب داغ ساييدم باالخره باخيال راحت به طرف

 سرميز نشستم..همچنان قلبم با شدت مى زد.

جنگلى هم  . با تاريك شدن هوا صداى حيواناتساعت ها از غروب كردن خورشيد مى گذشت

بلند شد. مى توانستم صداى واق واق و زوزه ى گرگ هارا حتى از اين همه فاصله هم بشنوم. 

روى صندلى گهواره اى زيرنور چراغ  ،بودم پيچيدهدرحالى كه دورتا دورخودم پتوى كلفتى را 
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تيش درون شومينه خيره آبه  نفتى باالى شومينه نشسته بودم و به كمكش تاب مى خوردم.

نگينى دست احسان بر روى شونه ام به طرفش بازگشتم و متعجب نگاهش كردم. شدم. با س

و سپس خودش بر روى احسان ليوان داغ قهوه اى را كه برايمان درست كرده بود را بهم داد 

صندلى روبه رويم نشست. بدون تشكر قهوه ام را ازدستش گرفتم. هنوزهم بابت اون كارش از 

دستش ناراحت بودم! يك قوب از محتويات داخل ليوان قهوه را بليعدم كه طعم گس و تلخ 

شيدم. قهوه دهانم را آزاد داد. بى اختيار ليوان را از خودم دور كردم و همزمان آه بلندى ك

 صداى خنده احسان بلند شد.

قهوه خوشمزه است..خوشمزگى اش به همان تلخ بودنش است..وقتى مى خوريم _احسان_

تلخى اش را تحويل نمى گيريم..اما مى گوييم چسبيد! زندگى هم روزهاى تلخيش بدنيست ، 

 ب طعمى!مثل قهوه مى ماند..تلخ است! اما لذت بخش..تخليش را تحويل نگير..بخند و بگو عج

 زيرچشمى نگاهش كردم : من آخر نفهميدم شما كارگرى ، دكترى ، ياشاعر!

 دل ليلى اش را به دست بياورد. من يك مجنونم..منجونى كه قصد داردهيچكدام.._احسان_

 براى آنكهينه ام بيرون بيايد!.س هرلحظه ازقلبم  ضربان قلبم باالرفت آنقدرى كه انتظارداشتم 

وانمود كنم به حرفش توجهى نكردم دوباره به شومينه خيره شدم و مشغول خوردن قهوه ام 

شدم. اما بازهم  لرزش دستان و پاهايم همه چيز را لو ميداد. احسان براى اينكه بحث را 

عوض كند روى پاهايش ايستاد و با گفتن : آتيش شومينه داره تموم ميشه من ميرم يكم 

 ارم . به طرف در به راه افتاد.چوب از پشت كلبه بي

ه. تو تازه كليه ات را بى اختيار دنبالش دويدم و گفتم : صبركن يه چيزى تنت كن بيرون سرد

 نبايد سرمابخوره!عمل كردى...
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 احسان به طرفم بازگشت و چند لحظه خيره نگاهم كرد : چرا وانمود مى كنى برات مهمم

 اسۀ خودت گفتم.تو براى من مهم نيستى احسان. من فقط و_

پس دخالت نكن..اگه واقعا برات مهم نيستم چرا باهام عقد كردى. چرا بعضى وقتا _احسان_

واقعيت را نسبت  وانمود مى كنى كه عاشقمى و بعضى وقتا ازم متنفرى..چرا هيچوقت حس

 خرش هم نفهميدم عشقم نسبت بهت دوطرفه است يا خير!بهم نمى گى..من آ

 م.رويم را ازش برگرداند

بهتره قبل از اينكه تاريكترشه برى چوب هارا بيارى. شب باوجود حيوانات جنگل بيرون _

 رفتن از كلبه خطرناكه!

همينطور پشتم بهش بود. صداى بهم كوبيده شدن دركلبه بلند شد. باخيال راحت برگشتم ، 

بت بهش احسان نبود. بعض گلويم را فشرد. حق با احسان است ...من بايد حسى كه واقعا نس

دارم را بيان كنم نه از روى لجبازى و غرور وانمود كنم كه هيچ ارزشى برايم ندارد. روى كاناپه 

اى كه زيرپنجره ى كلبه بود نشستم..از پنجره به احسان كه داشت چوب هاى خشك 

 زيرپنجره را برمى داشت نگاه كردم.اشك از چشمانم سرازير شد.

ورو بيشتر از خودم دوست دارم. تو خداى منى ، تچطور مى تونم دوست نداشته باشم. من _

عشق ما دوطرفه است احسان. توبراى من خود زندگى ، من  بت منى ، من مى پرستمت!

 چطور مى تونم كنار زندگيم نباشم! من از ته دلم عاشقتم واقعا عاشقتم احسان!.

م را توى شكمم جمع كردم و سرم را گذاشتم روش و شروع نتوانستم خودم را نگهدارم، پاهاي

كردم هق هق گريه كردن كه ناگهان صداى باز شدن دركلبه بلند شد. سريع قطرات اشك را 

از روى پلك و گونه هايم كنار زدم و صورتم را از اثرات گريه پاك كردم. احسان بود كه با كلى 
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بسيار خوشحال و خر كيف نشان ميداد  چوب خشك به كلبه بازگشته بود بالب خندان كه

ف شومينه رفت و به كمك ميله ى كنارش چوب هاى توى شومينه را اينور و است به طر

اونور كرد و اضافه چوب هارم داخلش انداخت. آتيش درون شومينه اوج گرفت. احسان 

همچنان كه مى خنديد به طرف من امد توى چشمانم زل زد. برق خاصى توى چشماش 

مى شد!. اين ديوانه چشه! چرا انقدر خوشحاله؟! همانطور با تعجب نگاهش كردم. احسان  ديده

 با تبسم روى لبش به طرف پنجره نيم خيز شد و همزان گفت :

 . سردت كه نشد!يادم رفته بود در اين پنجره رو ببندم  ..اِه_احسان_

! خداجونم. نه ، اون دهانم باز ماند. چشمانم گرد شد . زبانم بندامد. پاهايم سست شد

 نشنيده!.اون لعنتى هيچكدام از اون حرفاى منو نبايد شنيده باشه!

احسان كه انگار متوجه ترس من شده بود سرش را به نشانه ى عالمث مثبت تكان دادو 

همزمان خنديد. باعصبانيت روى پاهايم ايستادم و به طرفش رفتم. دستانم را مشتشون كردم 

 زدن به سينه ى احسان و همزمان گفتم : و شروع كردم به ضربه

 شنيدى..تو هيچكدام از اون حرفا رو نشنيدىننه...نه...تو _

 گريه ام گرفت

 لعنتى نشنيدى_

 بگو كه نشنيدى_

شد كه يه آن  احسان مچ دستانم را گرفت و آرومم كرد و براى چند لحظه به چشمانم خيره

باشدت برلبانم چسبيد. همزان با حركت او چشمان من هم از تعجب  به طرفم امد و لباش

احسان درحالى كه به سختى من را مى بوسيد عقب عقب جلوم برد و  گشاد شد و رنگم پريد.
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سپس بايك اشاره بر روى راحتى كنار پنجره پرتم كرد و خودش هم امد و نشست روى 

 راحتى و شروع به بوسيدن دوباره ام كرد.

*** 

  

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

224 
 

 

  5_فصل پنجم 

 

با صداى جيك و جيك پرنده هاى جنگل چشم باز كردم. درد بدى را درناحيه ى سرو گردنم 

احساس مى كردم؛ كمى كشيد تا همه چيز را بخاطر بيارم. يه آن براى لحظه اى به خودم 

امدم و سريع از روى سينه ى احسان كه ديشب درهمان وضع خوابمان برده بود بلند شدم و 

 كه باچشمان باز نگاهم مى كرد خيره شدم.به احسان 

صبح بخير..باالخره بيدار شدى؟چند ساعتى مى شد كه مى خواستم بلندشم اما _احسان_

 جنابالى اجازه بهم نمى داديد و سفت سينه ام را چسبيده بوديد!

 نشدى! سرم را مالشى دادم : تو بيداربودى؟ خوب چرا بلند

بلند شد و سرجايش نشست؛صورتش را نزديكم آورد به احسان بايك حركت از روى كاناپه 

 طورى كه مى توانستم حرارت نفس هايش كه با چهره ام برخورد مى كرد را احساس كنم.

 براى اينكه دلم نميخواست بيدارت كنم!_احسان_

 كى خوابمون برد!ا عوض كنم: اصال نفهميدم چى شد..خودمو عقب كشيدم و خواستم بحث ر

كه جوابم را دهد باخنده به تمسخر گفت : ميگم بهار برو يه ليوان آب احسان بدون اين

 بخور،خدايى نكرده خشكسالى مى گيرى ميميرى!

 با تعجب نگاهش كردم 

 يعنى چى؟!_
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احسان همچنان كه مى خنديد ادامه داد : از ديشب تاحاال فكركنم يه بيست ليتر از آب 

آب سازيت خوب فعاله ها! اونوقت هى دهانت را روى لباس بنده تخليه كردى، دستگاه 

تلوزيون مى گن كمبود آب داريم. تويكى مى تونى كل ايران را با آب دهانت سيركنى! به 

 دنبال حرفش ريز ريز خنديد

رويم را ازش برگردوندم و درحالى كه زيرلب فحش بهش ميدادم از روى كاناپه بلند شدم و به 

. با كلبه بازگشتم احسان تمامى چراغ هاى نفتى و طرف دستشويى بيرون كلبه به راه افتادم

 بخارى هارا خاموش كرده بود. متعجب سمتش رفتم.

خيلى  .ب اين كلبه سر يك روز به توافق رسيده بودم.ابايد برگرديم. من با صاح_احسان_

 زودتر از اين بايد اينجا را خالى مى كرديم.

ه اى روبه شومينه رفتم و كيف و مانتومو باسرم حرفش را تاييد كردم و به طرف صندلى گهوار

از رويش برداشتمو تنم كردم سپس دوباره از كلبه بيرون امدم. احسان هم پشت سر من به 

راه افتاد. قبل رفتن نگاه كلى به محيط كلبه انداخت و هنگامى كه مطمئن شد همه چيز را 

 اديم.ادامه د مانبرداشته است درچوبى اش را قفل كرد و باهم به مسير

همچنان كه در جنگل قدم مى زديم تا به جاده برسيم با ياد آورى موضوعى به طرف احسان 

 برگشتم و گفتم :

 اى واى...دوچرخه..اصال يادمون رفت دوچرخه رو برداريم! حتما دوزديدنش._

احسان هم كه انگار تازه به ياد دوچرخه افتاده بود با عصبانيت گفت : آخخخ...همش تقصير تو 

. من اون دوچرخه رو كرايه كرده بودم ، حاال اونش مهم نيست مى رم و خسارتش را به شد

 ؟!..برگرديم بش مى پردازم اما حال بدون وسيله چگونه اين همه راه را بهاصاح
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مطمئنى دوزديدن آخه اون دوچرخه اى كه تو كرايه كرده بودى مى زاشتيش دم در _

 نوز همونجاست!آشغالى چندشش مى شد برش داره! حتما ه

مسيرجنگل را تموم كرديم و وارد جاده شديم احسان به سمت راست جاده نگاهى انداخت و 

درست همان جايى كه اونروز دوچرخه را رها كرده بود را زيرنظر گرفت اما هيچ اثرى ازش 

 نبود!

 نخير نيست!..مجبوريم پياده بريم_احسان_

 باال؟!ديونه شدى..ميدونى چند كيلومتر امديم _

احسان با لحن حق به جانبى گفت : همچين اعتراض مى كنى انگار من باعث شدم دوچرخه 

اون  ى كهمون را دزد ببره. يادت رفته كى بخاطر غرور الكى از دوچرخه پياده شد و باعث شد

 اتفاق ناخوشايند بيفته؟!

اگر كه تو باعث شدى..بله...معلومه _:  بادى به گلويم انداختم و با تمامى قدرت سرش داد زدم

روى زمين به امان خدا رهاش نمى ت را جمع مى كردى و دوچرخه رو بر اونروز يكم حواس

 كردى. اونوقت بود كه اآلن بجاى اين بحث و جدال بيهوده داشتيم مسير را طى مى كرديم!

احسان باعصبانيت نگاهم كرد و دستانش را پنجه كرد و توى موهايش فرو برد. وقتايى كه 

عصبانى بود اين كار را چند بارى تكرار مى كرد تا آرام شود. همچنان كه داشت فكر مى كرد 

تا چگونه به مسيرمان ادامه دهيم ، كنار جاده دورخودش مى چرخيد و اينور و اونور را نگاه 

ى كردن با ناخن هاى مى كرد. سرم را پايين انداختم و نفسمو باصدا بيرون دادم و مشغول باز

كشيد و  ىبلند و با عصبانيت نفس رفتن برداشتست از راه شدم. يك آن احسان د بلندم
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مد. جلوى پايم پشت بهم نيم خيز شد و دستانش لندش به سمت من آبهمزمان با قدم هاى 

 را باال آورد و گفت :

بيا..راه ديگه اى نداريم بايد يكم از مسير را اينگونه طى كنيم..تو خسته ميشى ، _احسان_

 كول من شو! سوار

 با تعجب فرياد زدم : چى؟!

زودباش بهار وقت نداريم..سوارشو..نگران منم نباش تو انقدرى هم سنگين نيستى _احسان_

 كه نتوانم وزنت را تحمل كنم!

با ترديدبه سمتش رفتم و روى كولش خودم را رها كردم و دستانم را دورتادور گردنش حلقه 

ست كنم. احسان بلند شد و همزمان پاه هاى من هم از كردن تا حفاظى محكم براى خودم در

روى زمين كنده شد. بادستانش دستانم را محكم گرفت و درحالى كه انگار به ركوع رفته بود 

 آروم آروم مسيرجاده را ادامه داد.

سرم را روى كمر شتند و با تعجب نگاهمون مى كردن...ماشين ها با سرعت از كنارمون مى گذ

 بستم. ه نرمىو چشمانم را ب احسان گذاشتم

 جات خوبه ؟!_احسان_

 آره..اما اينطورى تو خسته ميشى_

 احسان خنديد

 تو راحت باش. منم راحتم_احسان_

 بالحنى كه انگار چيزى را يادم آمده باشد گفتم :

 واى كليه ات ، اصال يادم نبود..منو بگذار زمين ، نبايد به كليه ات فشار بياد_
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 ش .. تو استخونى انقدرى سنگين نيستى كه بخواى به من فشار بيارىنگران نبا_احسان_

 گاو!استخونى خودتى، _باكالفگى غريدم : 

 ميمون!_احسان_

صداى خنده ى هردويمان همزان بلند شد . همچنان كه سرم را بر روى كمر احسان تكيه 

 داده بودم به قدم هايى كه برميداشت نگاه مى كردم.

 نكرده ميفتى. يه قدم قدم بروجلو..تو با اين سرعتت كم مونده بدويى! آروم تر بابا خدايى_

 احسان خنديد و بالحن آرامى برايم شروع به خوندن كرد :

 يه نگاه يه نگاه ، يه قدم يه قدم دنبال تو امدم.

 ديدم شدى همه چيزمو واسه تو مى گذرم از خودم.

 ق شدم ، عاشق شدمبه خودم امدم. ديدم با همه ى وجودم عاشق شدم ، عاش

 ..دلم شكسته قلبم پر دردهرفتى.

 گلومو بغض و گريه خسته كرده

 آتيشم ميزنه شبام كه سرده

 دلم شكسته قلبم پر درده

 گلومو بغض و گريه خسته كرده

 آتيشم ميزنه شبام كه سرده

 تو كه ميدونستى شونه هاى من هميشه همدم گريه هاتن

 خوب و بدت باهاتنخودت ميديدى يكى هست كه توى روزهاى 

 حاال كى باهاته ، كه بدونى تو هر لحظه چشم به راته
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 چشم به راته. رفتى... دلم شكسته قلبم پر درده

 گلومو بغض و گريه خسته كرده

 آتيشم ميزنه شبام كه سرده

 دلم شكسته قلبم پر درده

 گلومو بغض و گريه خسته كرده

 آتيشم ميزنه شبام كه سرده

، بى اختيار دستانم را كه دور گردنش بود را باز كردم همانطور شروع آهنگ احسان تموم شد 

كردم با ضربه زدن كف دستام به هم تشويقش كردن. انصافا كه صداى بى نظيرى داشت اون 

 اليق خواننده شدن بود.

 ترشى نخورى يه چيزى ميشى.آفرين.._

آورد و رون پاهايم را سفت احسان با خنده دستانش را از روى مچ دستانم جدا كرد و به عقب 

نگهداشت تا نيفتم و همزمان مسيرش را ادامه داد. كمى پايين تر كه رفتيم به يك روستاى 

زيبا و كوچكى رسيديم كه روى دره ى پايين كوه ساخته شده بود. با خواسته ى من به سمت 

 شيب كوه ليزنخوريم.روستا رفتيم. سعى داشتيم با كنار پا مسير را پايين برويد تا از ارتفاع و 

پربود. با حركت دادن  فروش ها و فروشنده هاى مختلف اوايل روستا ايستاديم كه از دست

مردمك چشمانم سرتا پاى روستا را برانداز كردم. خانه ها جورى ساخته شده بودن كه پشت 

 بام يك خانه حياط خانه ى ديگرى بود. خيلى برايم جالب بود و توجه زيادى را نسبت به

باصداى پيرزنى ازفكر بيرون امدم و به سمتش برگشتم. پيرزن رمال  خودش جلب مى كرد.

رش سفت درحالى كه چادرش را دور شكمش حلقه كرده بود روسرى گل گلى اش را روى س
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ند به دست به طرف من و احسان كه مشغول برانداز كردن روستا بوديم امد. روى كرد و اسپ

ه چند قدمى ماكه ورده بود. پيرزن بشكل هاى مختلفى درآ چروكش با حنا دستان و صورت

د دونيش ريخت و همزمان فوتشون كرد و گفت : ماشاال..بتركه رسيد تند تند اسپند در اسپن

 چشم حسود! چه زوج برازنده اى. خانوم خوشگله ميخواى فالت بگيرم ؟

با  احسان نگاه كردم و به دنبال حرفش به دستم اشاره كرد. مردود ماندم و شكاك به چهره ى

احسان سرش را به نشانه ى عالمث تاييد تكان دادو لبخند نگاهم ازش كسب اجازه خواستم...

زد. باخوشحالى كف دستم را درجانب پيرزن فالگير درازكردم و بااشتياق به چهره اش خيره 

 شدم.

ش را پيرزن ناخن هاى حنابسته ى نارنجى اش را روى خطوط كف دستم كشيد و چشمان

 بست و شروع كرد به حرف زدن :

هااا..تو زندگيت  فرازونشيت هاى زيادى داشتى كه به سختى تونستى باهاشون كنار _پيرزن_

بياى.اما تمامى اين مشكالت با وارد شدن مردى به زندگيت به پايان خطم شد. مردى كه 

 تونست تورو بايك نگاه عاشق خودش كنه. ميخواى اسمش برات بگم؟!

 مى به احسان نگاه كردم و درهمان حال گفتم : ب..بگو؟زيرچش

 پيرزن چشمانش را ريزكرد و نگاهى كلى به دستم انداخت : اسمش اح..اح..احسان؟

ديگر كارهم ميخوردم خونم درنمى امد با غرور دستم را كشيدم و همزمان گفتم : هيچم 

 اينطور نيست!

را كنار زد تا كف دستم مشخص شود: ها ها پيرزن باخنده دوباره دستم را گرفت و انگشتانم 

 ديوانه بار عاشقشىدرست ميگم اسمش احسانه..توام 
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اينبار صداى خنده ى احسان بلند شد. باعصبانيت دستم را جمع كردم : نخير اصال درست 

 نيست.من اصال به فال و اين چيزا هيچ اعتقادى ندارم.جز تفريح چيز ديگه اى نيست!

بلندشد: هى هى تند نرو خانوم. من تمام اين حرفارو از چشمات ديدم صداى اعتراض پيرزن 

نه فالت. هم من هم خودت ميدونى كه تمامى اينايى كه بهت گفتم عين حقيقته. پس انقدر 

دربرابر باوركردنش پافشارى نكن. تمام دنيا براساس عشق پايدارمانده. جلوى مغز و غرورت را 

اما هر عشقى تا ابد شيرين خودش ميتواند خانه اش را پيداكند.بگير و قلبت را آزاد بگذار. او 

نمى ماند، زندگى پر از فراز و نشيت است. مواظب خودتون باشيد. به زودى كابوسى وارد 

 زندگيتان مى شود و اين رويا را به پايان مى رساند!.

 بسه لطفا ادامه نديد.. بگيد چقدر ميشه تا هزينه رو پرداخت كنيم_

توبره اش ن اين چيزا رو بخاطر پول نگفتم. به دنبال حرفش دستش را به طرف م_پيرزن_

ورد و به طرف ما گرفت. گردنبند ها را نزديك هم برد و بهم برد و ازش دوگردن بند بيرون آ

 به وجود آمد.بزرگ چسباند كه باچسبيده شدن شون يك شكل قلب 

كنيد اين دورا هيچوقت ازهم  اسم اين گردنبندها ليلى و مجنون هستند. سعى_پيرزن_

كم از بين برودند. وقتى كنارهم باشن عشق  دورنكنيد چون فاصله باعث ميشه اين دو كم

تا هم قد من شود و  نگشتان پايش ايستاد،حقيقى را به وجود مى آورند. سپس روى نوك ا

تاوقتى : خت و ادامه داد يكى از گردنبند هارا درگردن من و ديگرى را درگردن احسان اندا

اين گردنبند ها گردنتون باشن هيچ نيرويى در دنيا نميتونه عشق شمارا نسبت بهم ديگه كم 

 كنه و يا از بين ببرد.
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قلب نصفه آويزان شده به زنجير گردنبند خيره شدم.  دستم گرفتم و به گردنبند را در

د نور مى درخشيد و نميدونم جنسش از چه بود. طال، نقره ، الماس يا هرچيز ديگرى.اما همانن

 همانند برگ سبك بود. يك چيز خاص بود كه تاحاال درعمرم نديده بودمش.

 اهم ديوانه بار عاشقاينبار صداى احسان بلند شد : ممنونم اما ما بدون وجود اين گردنبند ه

كسى اين عالقه را كمش كند. حتى اگر  و مطمئن باشيد خودم اجازه نميدم همديگه هستيم

 هد ماراز هم جداكند جلويش وايميستم و جوابش را خواهم داد!.خداهم بخوا

حق باتواست جوان، اما اون كابوسى كه تو راه داريد، خود شيطانه، پس  پيرزن خنديد :

اميدوارم عشقتان تا ابد پايدار بماند و كنارهم خوشبخت شويد. به دنبال  حسابى مراقب باشيد.

 ا احسان مانعش شد.حرفش پشتش را كرد تا از مادور شود ام

 اون كابوس كيه؟! لطفا صبركنيد._احسان_

پيرزن همانطور كه پشتش به ما بود ايستاد و سرش را كج كرد. نيم رخى از چهره اش واضع 

 ديده مى شد. خنديد

. به شماهم پيشنهاد مى كنم هيچوقت اون دو خودتان به زودى خواهيد فهميد_پيرزن_

 درنياويد. بگذاريد تا تاثيرش را نشانتان دهد.گردنبند را از گردنتان 

سپس بدون كوچكترين حرفى سالنه سالنه با دود اسفندى كه جلويش را گرفته بود مسيرش 

 را ادامه داد.

بارفتن پيرزن احسان به طرفم بازگشت و باخنده گفت : جذابيتم حدى داره ، من ديگه 

تو خيالت... ببخشيد اگه نا خواسته اذيتت  شورشو درآوردم..همش يا توخوابتم يا تو فالتم يا

 كردم . دست خودم نيست ، خوشگلى هستش و هزارجور دردسر!
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نفسى با صدا بيرون دادم و پايم را محكم روى پايش گذاشتم و فشردم كه صداى دادش به 

 هوا رفت.

بود اعتماد به نفس نيست كه المصّب ، اعتماد به سقفه..خداييش من اگه طرزفكرم مثل تو _

 با موچين به آمريكا حمله مى كردم!

احسان خنديد و باچشمانش به گردنبندى كه پيرزن گردنم انداخته بود اشاره كرد : چقدر تو 

 گردنت قشنگه

 بشه ديگه!ابه گردنبند نگاه كردم و سپس به احسان و به شوخى گفتم : مثل صاح

د به تمسخر گفت : عزيزم اين احسان با خنده سرش را درجانبم چندبارى تكان داد و كمى بع

 نيستا! دستشويىگردنبنده. 

اخمانم را درهم كشيدم و دست به سينه رويم را ازش برگرداندم و درلحظه ى آخر غريدم : 

 ميمون!

 بالفاصله بعد از من صداى احسان بلند شد : االغ

ظهر بود . بعد از كمى استراحت و خوردن خوراكى به عنوان ناهار درآن  12ساعت نزديكاى 

روستا با كاليسكه سوارى به باقيمانده ى مسيرمان ادامه داديم. جلوى درويال ايستاديم. هردو 

ثار خاك و گردوقبار را از روى لباسانمان كنار آبا اضطراب خودمان را جمع و جور كرديم و 

 باقدم هاى آروم وارد شديم و به سمت سالن رفتيم.درب ويال به روى مان گشوده شد.. زديم.

و زن هاهم داشتند در آشپزخانه سفره ى  دطبق معمول مردها مشغول تماشاى تلوزيون بودن

ناهار را آماده مى كردند. با سالم وارد شديم . ريحانه و اون دوتا همزادش دوره ام كردن و 

بود. من هم  افتادهار گيرى از اتفاقاتى كه تو اين يك شب بين من و احسان شروع كردم به آم
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كه دليلى براى پنهان كارى نميدونستم مو به موى ماجرا را برايشان تعريف كردم حتى جريان 

 گردنبندهارو. صداى جيغ و جيغ ذوقشون بلند شد و شروع كردن به خنديدن.

ه ها رفتم؛احسان از وقتى رسيده بودم رفته بود باال باخنده از كنارشان بلند شدم و به طرف پل

و خبرى ازش نبود. پله ها را يكى يكى گذراندم و به طرف اتاقمون رفتم . چندين ضربه به در 

 وارد كردم و سپس وارد شدم ، نگاهى به اتاق انداختم اما اثرى از احسان نبود!

غيبش زده! با اين فكر كه شايد تو دوباره از اتاق خارج شدم و دربش راهم بستم. اين كجا 

اتاق ايمان و نيما باشد بدو بدو با قدم هايى بلند به طرف اتاقشون رفتم و بدون در زدن وارد 

شدم. ايمان لب تختش نشسته بود و مشغول سفت كردن سيم هاى گيتارش بود. با ديدن من 

 تم تو و گفتم :چشمانش گشاد شد و چون صاعقه زده ها از جايش جهيد . با خجالت رف

شرمنده ام ايمان خان . دنبال احسان مى گشتم نمى تونم پيداش كنم ، باخودم گفتم شايد _

 پيش شما باشه. اما مثل اينكه اشتباه مى كردم

 به دنبال حرفم از اتاق رفتم بيرون و خواستم در را ببندم كه صداى ايمان بلند شد : 

ان خسته بود خواست بره حموم؛ ازم خواهش كرد احس..اتفاقاً درست فكر مى كرديد _ايمان_

 از حموم اتاق ما استفاده كند منهم بهش اجازه دادم!

 متعجب درب راباز كردم و توى چهارچوب دراتاق ايستادم: براى چى نرفت حموم توى سالن؟!

ايمان روى پاهايش ايستاد و به طرفم امد و درهمان حال گفت : نميدونم گفت اينجا راحت 

و بيژن خان سپس من را كنار زدو از اتاق بيرون رفت و با گفتن : من ميرم پايين نيما تره. 

 . پله هارا يكى يكى پايين رفت.هستندتنها)شوهرخاله ام( 
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با تعجب سرم را به اينطرف و اونطرف تكان دادم و خواستم از اتاق خارج شوم كه صداى 

 گرفته ى احسان از توى حموم بلند شد :

 ان؟..ايمان؟..توهنوز تو اتاقى.ايم_احسان_

 بازهم احسان صدا كرد :.وبى اختيار در را باز كردم و دوباره وارد شدم.

 بيا تو حموم ..به كمكت احتياج دارم..ميشه لطفا پشتم را بشورى؟! اگر هستى لطفاً_احسان_

ه خودناخود لبخند برلبانم نقش بست. برگشتم و پشت سرم را نگاهى انداختم و هنگامى ك

مطمئن شدم هيچكس در طبقه ى باال نيست در اتاق را به آرامى بستم و به طرف حموم به 

راه افتادم. با شيطنت دستم را روى دستگيره درحموم گذاشتم بدون در زدن رفتم تو.بخارآب 

تمامى فضاى حمام را فرا گرفته بود صداى شور و شور دوش حموم شنيده مى شد. تاحاال 

 نديده بودم. اولش يه آينه و روشويى داشت و سپس دست راسش يك وانحموم اتاق اينارو 

و دورتا دورش با پرده ى سفيدى پوشيده شده بود تا  بود و باالى وان هم دوش آب بزرگ

اما احسان بدون اينكه پرده هاى وان را كشيده باشد . كسى نتواند توى وان را مشاهده كند

به احسان كه باسرى كف مالى همانطور پشت به من ايستاده بود مشغول حموم كردن بود. 

روى وان ايستاده بود و مشغول شستن سرش بود نگاه كردم. ميدونم االن بايد حيا مى كردم 

دامش برداشت. عظالت كمرش كه و رويم را برمى گرداندم اما خداييش نمى شد چشم از ان

زيرشيرآب خيس و كفمالى شده بود بدجورى خودنمايى مى كرد.پشتش بهم بود واسه ى 

دم . همين نتونست بفهمه كه بجاى ايمان من وارد حمام شدم. به قامت كشيده اش زل ز

تواين فكر بودم كه ركنم امشب خواب هاى بد بد ببينم...خداييش اين بشر آخرش بود فك

 هم صداى احسان بلند شد :باز
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 ايمان؟ تا كى ميخواى همينطور اونجا وايسى..زودباش بيا ديگه!_احسان_

تا زيرزانوهايم با آب كف و بى اختيار به طرفش به راه افتادم همانطور با لباس وارد وان شدم. 

وان خيس شد. نيم خيز شدم توى وان و يكم كف از توش برداشتم و سپس باهمان  صابونى

ها مشغول شستن كمر احسان شدم. تنم مور مور شد. يه حس خاصى بهم دست داده كف 

بود كه تابه حال هيچوقت تجربه اش نكرده بودم.دستم را به يك طرف روى كمر احسان 

ماساژ ميدادم. از زيرگردن تا باالى باسنش را حسابى كفمالى كردم و شستم. عجب،يك تار 

لى به اندامش اهميت ميده اما نه تا اين حد. فقط روى موهم روى بدنش نبود. مى دونستم خي

دستان و پاهايش مو داشت. بقيه اندامش تميز و مرتب بود. چند دقيقه گذشت كه صداى 

 اعتراض احسان بلند شد :

اوووف چقد با ناز مى شورى ايمان. يكم سفت تر...ببينم تو چرا انقد ساكت شدى تا _احسان_

 امان نميدادى! و بلبل داشتى صحبت مى كردى چند دقيقه ى پيش كه همانند

 اينبار باخنده گفتم : آخه اين اندام دختركش تو زبونم را بندآوردن!

ع پرده احسان باچشمانى از تعجب گشاد شده متعجب به پشتش برگشت و با ديدن من سري

تو  سپس باعصبانيت گفت : معلوم نباشدگرفت تا بدنش  ى دور وان را كشيد و جلوى پاهايش

 اينجا چيكار مى كنى؟ كى بهت گفت بياى توحموم؟!

خودت كمك خواستى..گفتى احتياج به كمك واسه شستن كمرت دارى. من كه حس _

 انسان دوستانه ام خيلى گل كرده بود گفتم به دادت برسم .

احسان همانطور جدى با عصبانيت دستش را بلند كرد به در حموم اشاره كرد و گفت : بى 

 نكرده..برو بيرون تاكسى مارو باهم ديگه توحموم نديده! خود الزم
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خنديدم : خوب ببينند..تو از دوروز پيش محرم من شدى ، تو شوهرمى احسان! و ريز ريز 

 خنديدم!

خونش به جوش امد ، با عصبانيت دندان هايش را بهم ساييد و درالبه اليشان شمرده شمرده 

 گفت : همين حاال از حمام برو بيرون.

 ابروهامو باال انداختم : نُچ!

احسان چند قدمى به سمتم امد و درست چند سانتى مترى ام روبه رويم ايستاد. دستش را 

باالبرد و انگشت اشاره اش را به نشانه ى تهديد بر روى هوا تكان داد و خواست بازهم چيزى 

و توجه ى بگويد كه ناگهان صداى ضربه هاى محكمى كه به درحمام ميخورد مانعش شد 

 هردوى مارا جلب خودش كرد!

 احسان؟..احسان؟_نيما_

ه بود عظالت صورتش منقبض شد و با اضطراب به احسان كه از ترس رعشه بر اندامش افتاد

من نگاه كرد و انگشت اشاره اش را روى لبانم گذاشت و همزمان گفت : هيس! كه يعنى 

 ده گفت :حرفى نزن. سپس بادى به گلويش انداخت و بلند و شمر

 جانم نيما جان؟ كارى دارى؟!_احسان_

 اصالح كنم..ميتونم بيام تو! ميخواستم اگه ميشه بيام صورتم را_نيما_

احسان كه ديگر كم مانده بود قالب تهى كند و با اضطراب سرتا پاى من را برانداز كرد و 

تا زير گردنم  توى وان تا مشخص نباشم. ريد . بى درنگ من راگرفت و نشوندمزيرلب چيزى غ

احسان كه ديگر عقلش كار نمى كرد پرده اى كه جلويش گرفته بود و تو آب وان فرو رفت..
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رها كرد و دور وان كشيدش تا هيچ اثرى از من ديده نشود. سپس نگاهى كلى بهم انداخت و 

 هنگامى كه خيالش راحت شد من معلوم نيستم گفت : بياتو نيما جان

 شد و پشت سرش ها تق و توق قدم هاى محكم نيما. صداى بازشدن درحمام بلند

شرمنده ام احسان. اخالق بابابزرگ و كه ميدونى اگه سرسفره آماده نباشيم ناراحت _نيما_

 ميشه. دوست نداشتم باريش برم سرسفره ، بخاطرهمين مجبور شدم

 و بكن!تو كارت رافتاده بود گفت : اين حرفا چيه.. احسان با صدايى كه از ترس به لرزش

همانطور كه گوشم پيچيد. ديگر چيزى نگفت و يكم بعد صداى ماشين ريش تراشش توى نيما

لب وان تكيه دادم و با دستانم بغل هاى وان را سفت گرفتم  توى وان خوابيده بودم سرم را به

تا مبادا با وجود اين همه كف ليز بخورم . احسان همچنان باالى سرم ايستاده بود و مضطرب 

به نيما نگاه مى كرد تا ببيند كى كارش تمام مى شود. نگاهش كردم ، هرچه سعى داشتم 

هيكلش بودم سرتا پاى مشغول برانداز كردن  نمى توانستم چشمم را ازش بگيرم! همچنان كه

چيزى دور گردنش توجه ام را به خودش جلب كرد. همان گردنبندى كه پيرزن فالگير بهمون 

هديه داده بود! حتى موقعه حمام كردنم از گردنش درش نياورد! باديدن اين صحنه لبخند 

 برلبانم نقش بست، اين قدرت عشق بود!

لخراش ماشينش را قطع كرد و پس از شستن صورتش با تشكر كمى گذشت كه نيما صداى د

از حمام بيرون رفت. با بسته شدن درحمام و خارج شدن نيما احسان نفسى از روى آسودگى 

 كشيد و باالخره به من نگاه كرد و گفت : ديگه ميتونى بياى بيرون

از روى لباس و  همزمان باحرفش خودم را از وان بيرون كشيدم كه صداى شور شور آب ها كه

زهم استرس درچهره اش موج مى زد بدنم مى ريختن بلند شد. به احسان نگاه كردم كه هنو
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خنديدم و با شيطنت گفتم : فكرنمى كردم انقدر بهم عالقه داشته باشى كه حتى هنگام .. 

 حمام كردنم حاضر نشدى اون گردنبند را از خودت دورش كنى!

د كسى بگه كه خودش گردنبندش را از گردنش درآورده باشد نه احسان خنديد : نبابا..اينو باي

 تو!

هنوزهم  ممتوجه شدم گردنبند خودمورى گردنبند دست به گردنم زدم و متعجب باياد آ

ب تو ويزان است. براى يافتن پاسخى مناسب كمى مكث كردم و سپس گفتم : خوگردنم آ

 درش نياوردم منم بخاطرهمين موضوع از گردنمخودت گفتى بهم مياد..

 خانوم شما خوشگليد يا خيلى زرنگ تشريف داريد؟_احسان_

 ه عاقل باشيد مى فهميد كه هردوتاش.اگ_

درمورد اينكه زرنگيد شكى نيست، باالخره تونستى باكلى نازو عشوه گرى دل من را _احسان_

 ست بيارى و خودت را بارمن كنى! ولى درمورد اولى...دبه 

 خيلى بينمك تشريف داريد؟آقا شما دلقكيد يا _

احسان باچشمان باز نگاهم كرد و خواست چيزى بگويد كه باز خودم به تمسخر گفتم : 

آها..آها..اگه عاقل باشم مى فهمم كه هردوتاش! ودرادامه ريسه رفتم از خنده! احسان درحالى 

رفى دندان هايش را بهم فشرد و بدون ح كه گدازه هاى آتش از چشمانش بيرون مى جهيد

نگاهم كرد. يكم كه گذشت دست از خنديدن برداشتم و بازهم صدايم درآمد : واقعا چه فكرى 

 مى كنى از گفتن اين حرفا، نمكدون!

 احسان باهمان اخم روى پيشناى اش غريد: توچه فكرى مى كنى كله قند!
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كلمه بازخواستم چيزى بگويم كه احسان دستش را روى دهانم گذاشت و سفت فشرد تا مبادا 

 اى ازش بيرون بيايد.

 هيس!..بسه ديگه چيزى نگو...زودباش تاكس ديگه اى نيمده خودتو بشور برو بيرون!_احسان_

دهانم پس زدم و باعصبانيت گفتم : چته وحشى، داشتم خفه مى  دستم دستش را از روىبا 

 شدم. اينجا خودمو بشورم؟!

ن لباساى كثيف و خيست برى بيرون. راه ديگه اى هم داريم؟..نميخوايى كه با اي_احسان_

بايد يه دوش بگيرى. به دنبال حرفش نيم خيز شد سمت دستگيره و حوله اش را از رويش 

برداشت و دور خودش پيچيد و اندامش را پوشاند. سپس با محكم كردن كمربندش حوله اش 

 را سفت كرد.

 خيره خيره نگاهش كردم

 چرا اينجا وايسادى؟!_

 ؟!كجا وايسم_احسان_

 برو بيرون مگه نمي بينى ميخوام برم حمام؟_

 نامردى نكن تو حمام كردن منو ديدى منم بايد براى تورو ببينم!_احسان_

 باعصبانت گفتم : بيرون

 احسان با خنده ابرويى باال انداخت : نميرم!

 باشه من ميرم_

 خواستم از وان خارج شوم كه صدايش بلند شد.

 باشه .. باشه رفتم_احسان_
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انطور كه دستانش را به نشانه ى تسليم باال گرفته بود عقب عقب جلو رفت و از وان خارج هم

با ترديد لباسانم را از تنم درآوردم و خودمو  شد. پرده اش را كشيدم تا مشخص نباشم.

زيردوش آب رها كردم. قطرات آب كه از فرق سرم به پايين مى چكيدن چهره ام را نوازش 

نم را به ديوار تكيه دادم و چشمانم را بستم. موهاى بلوندم زير شالق هاى ميداد. يكى از دستا

. يكم دبودن شاندهو تا كمرم را پو دويزان بودنى امان آب خيس شده بودن و لِچ آب از سرم آب

اگهان باسنگينى دست فردى كه به كمرم كشيده مى شد به خودم امدم. متعجب گذشت كه ن

احسان كه پشت سرم مشغول شستن كمر بود چشمانم گرد شد.  سرم را برگرداندم و با ديدن

خواستم خودمو جمع و جور كنم كه مانعم شد و همانطور بدون هيچ حرفى به كفمالى كردن 

كمرم ادامه داد. گلويم خشك شد..احساس خفگى داشتم همانند گنجشكى كوچك بودم كه 

ى برايش نمانده! دستانم شروع در حصار خانه ى شاهينى وحشى زندانى شده است و راه آزاد

كردن به لرزيدن. باهربار برخورد دست احسان به كمرم اضطراب و لرزشم بيشتر و بيشتر مى 

 شد.

ديگر نتوانستم طاقت بياروم خودمو ازش جدا كردم و بدو بدو از وان بيرون رفتم و درحالى كه 

اق نبود. خنكى سراميك بالباسام جلويم را گرفته بودم از حمام خارج شدم. هيچكس در ات

چك چك قطرات  صداىهاى اتاق را درالبه الى انگشتان پاى برهنه ام احساس مى كردم.

باقيمانده ى آب كه از نوك موهايم به زمين مى چكيدن شنيده مى شد. سريع از اتاق ايمان و 

نيما بيرون رفتم و توى سالن را سركى كشيدم و هنگامى كه ديدم هيچكسى درسالن قدم 

و در را پشت سرم بستم. به مى زند با اطمئنان كامل به سمت اتاقم دويدم.! وارد اتاق شدم ن

در تكيه كردم..هنوزهم توى شوك قرارداشتم تمامى اتفاقات همانند پرده ى سينما از جلوى 
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.هرچند كردم و همزمان فرياد زدم : نه!ت چشمانم گذشتند! با عصبانيت لباسامو روى تخت پر

وقتى لمسم ديك شدن به احسان برايم سخت بود..د وارد حمام شده بودم اما نزخودم از قص

مى كنه يك حسى بهم دست ميده. نميدونم بايد اسمش را چى گذاشت اما هربار پاهايم 

نم ك سلول هاى بدسست مى شود و دستانم مى لرزد. مى توانم اين حس غربت را با تك ت

توش برداشتم و تنم كردم. يك دست لباس تميز ازاحساس كنم. به طرف كمد لباسام رفتم و 

بدون هيچ آرايش به طرف سالن به راه افتادم. پله هارا يكى يكى  سپس باشانه كردن موهام

و مشغول خوردن غذايشان بودند باسالمى آرام روى  گذراندم..همه سر سفره نشسته بودند

 صندلى كنارى نيما نشستم و براى خودم غذا كشيدم .

 بهار جان دخترم احسان چرا نيمده؟!_اراخاله س_

متعجب به سرتاسر ميز غذا نگاه كردم و متوجه شدم احسان هنوزهم از حمام خارج 

نشده!.كمى مِن و مِن كردم و سپس درهمان حال كه به افراد ميزنگاه مى كردم تا مبادا 

 احسان را نديده باشم گفتم :

تونو بخوريد ما توراه كه داشتيم مى آمديم يه حمام بود...واسه ى همين نيمده،اما شما غذا_

 .، احسان بهم گفت كه سيره و ميل به غذا نداردچيزايى خورديم

دستت درد خاله سارا باخنده شروع كرد به خوردن غذاشو درهمان حال گفت : باشه دخترم 

. و ديگر بدون هيچ حرفى همه مشغول خوردن غذاشون شدن و فقط صداى برخورد نكنه

چنگال ها باهم ديگر درسالن شنيده مى شد. بعد از خوردن غذايى كه مامان و زن  قاشق و

با تشكر از سرسفره بلند شدم و  ددايى و خاله هام به عنوان ناهار برايمان درست كرده بودن

دوباره به طرف پله ها به راه افتادم. بعد از عقدم با احسان ديگر به عنوان تازه عروس دست به 
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نمى زدم يا خيلى كم كار مى كردم. واسه ى همين بيشتر وقت ها ظرف هاى  سياه و سفيد

 شام يا ناهار را نيلوفر و نسترن و ريحانه به كمك همديگه مى شستند.

در سالن قدم مى زدم و به طرف اتاقم كه در انتهاى سالن قرارداشت گام برمى داشتم كه 

 پِخ!لم داد و همزمان گفت: هان دو دست قوى از پشت هناگ

و همزمان از ترس بى اختيار به سمت ديوار سالن پرت شدم و محكم با ديوار برخورد كردم 

با نگاه پرغضبى به پشت سرم برگشتم و باديدن احسان انگار كه داشتم  جيغ بلندى كشيدم..

منفجر مى شدم تمامى نفرتم را جمع كردم و يكباره سرش داد زدم : هوى يابو!..زده به 

 سرت؟!

 خنديد : چى شد پات له شد؟ببخشيد مى خواستم بترسونمتاحسان 

همانطور باعصبانيت نگاهش كردم و گفتم : له نشد تركيد!بعدشم تو واسه ترسوندن كسى 

 هركى قيافتو ببينه كلى مى ترسه!برو جلوش،احتياج به اين كارا ندارى قشنگ 

دستش به  م ايستاد.باياحسان چند قدمى به سمتم امد و درست روبه روو ريز ريز خنديدم..

برايم حفاظى بلند ساخت تانتوانم از دستش فراركنم. بين ديوار ش ديوار تكيه ام داد و با قامت

 و احسان محاصره شدم بودم!

به چپ راست نگاه كردم كه باهردو دستانش راه فرار را برايم بسته بود. بى درنگ سربلند 

 مد:كردم و به چشمانش زل زدم. باالخره صدايش درآ

مى دونستى من اگه زودتر ازدواج مى كردم االن بچه هام هم سن تو بودن خانوم _احسان_

 كوچولو؟

 رو داشته باشى! 70_60خنديدم : صد در صد آقا بزرگه! فكركنم االن 
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 سالمه!66آره.._احسان به تمسخر گفت :

چوبتو زدى به دريا  توآمدى؟.. تايتانيك هم توساختى؟.. تو با آدم و حوا تو يك روز به دنيا_

 ه شد؟!تا دريا شكافت

 همه ى اينايى كه گفتى كارخودم بودهسان خنديد: بله..اونكه صد در صد..اح

 تو بودى! ابراهيممبدون معطلى به تمسخر اضافه كردم : پس البد اون گوسفند حضرت 

ن و احسان كه ديگر نمى توانست خودش را كنترل كند بلند و مستانه شروع كرد به خنديد

 در ميان خنده هايش بريده بريده گفت : نه ديگه اون يكى تو بودى

لش دادم بود واسه همين به راحتى به عقب هچون زياد خنديده بود بدنش سست و شل شده 

تقريبا رفى به سمت اتاقم به راه افتادم..و راهم را كه سد كرده بود را باز كردم و بدون ح

 ايش بلند شد و من راسرجايم ثابت نگهداشتبه اتاق كه ناگهان صد رسيده بودم

 احسان بالحنى مهربان و آرام اسمم را صدا كرد : بهار؟

برابرش مقاومتى ازخودم نشان انقدر در لحن و نوع گفتارش محبت بود كه نتوانستم در

 همانطور كه ايستاده بودم به سمتش برگشتم و نگاهش كردم.دهم..

طرفم امد و چند مترى ام ايستاد سپس با مكثى كوتاه احسان با چشمانى كه برق مى زد به 

 گفت :

 اسب! _

 به دنبال حرفش چشمانم گشاد شد و صداى خنده ى خودش هم بلند شد.

اين بشر آدم بشو نبود. نفسمو به بيرون دادم و رويم را ازش گرفتم و درهمان حال گفتم : 

 االغ!
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 تاق شدم و در را پشت سرم بستم.سپس قبل از اينكه احسان بخواهد چيزى بگويد وارد ا

*** 
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 6_فصل ششم  

 

از صداى چند ضربه كه به دراتاق خورد من و احسان همزمان ازخواب بيدار شديم و احسان 

 نشان داد كه بيدار هستيم. صداى مامانم به گوشمان رسيد كه گفت : "بله"باگفتن 

 اگربيدار شده ايد بيايد پايين ، شام آماده است._

 خاله جون. اآلن ميايم. چشم_احسان_

با كالفگى از روى تخت بلند شدم و سرجايم نشستم و به ساعت روى ديوار خيره شدم كه 

از روى تخت بلند شدم و به طرف نشانمان ميدادن. چقدر خوابيديم.. را11عقربه هايش ساعت

به  ار و خواب آلودمدستشويى اتاق به راه افتادم. باچندين مشت پر آب يخ به صورت پف د

خودم آمدم. از دستشويى خارج شدم و جلوى آينه ميزتوالت به موهايم شانه اى كشيدم. 

احسان هم از دستشويى خارج شد و سريع لباساشو عوض كرد  هردو درعرض پنج دقيقه 

 حاضر و آماده به طرف ميزغذاخورى به راه افتاديم.

كمك بچه به و خوابيدن من هم  همه به اتاقشان رفتنبعد از اينكه شام مان را كامل خورديم 

احسان و م و شستيم و سپس دوباره به سمت هال برگشتيم كه ها ظرفارو جمع و جور كرد

و مشغول تماشاى تلوزيون بودن. صداى  دايمان و نيما تمامى برق هارا خاموش كرده بودن

 شكستن تخمه هايشان گوشم را آزار داد.

و فون مى كرد و گهگودايى با دستمالى تميز به احسان كه همش فين ...كنارشان نشستيم

 بينى اش را مى گرفت نگاه كردم
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 سرماخوردى؟!_

 احسان چشم از صفحه ى تلوزيون برداشت و به من نگاه كرد.

واسه ى نطور جلوى كولر گرفتيم خوابيديم..آره..امروز از حمام كه امدم بيرون هما_احسان_

 همين مريض شدم.

 بيارم؟ى واسه ات گقرص سرماخورد_

 نه ممنون..خودم بعد از شام يكى خوردم._احسان_

 بانگاهى پرشور و شيطنت نگاهش كردم و به تمسخر گفتم : آمپول نميخواى واسه ات بزنم؟!

احسان هم خنديد : نخير خيلى ممنون از حس مسئوليت پذيرى ات خودم ترجيح مى دهم با 

 بيمارى كشته شوم تا به دست تو!

 ند شد.صداى خنده ى همه بل

تو دلم آشوب بود همش نگران احسان بودم. از وقتى بيمارى كليه اش خوب شده بود خيلى 

مواظبت ازش مى كردم تا ديگر بيمارنشود حتى بايك سرماخوردگى معمولى هم دلم مثل 

سيرو سركه مى جوشيد و نگران مى شدم. ريحانه مشغول صحبت براى ما سه تا بود اما من 

ه كمى گذشت كاصل روحم پيش احسان سپرى مى كرد..ود و درفقط جسمم كنارشان ب

 كرد: صداى اعتراض ريحانه گوشم را كر

 معلومه تو كجايى بهار؟ دارم حرف ميزنم، اصال گوش نميدى!_ريحانه_

 به خودم امدم به سمتش برگشتم و متعجب گفتم : هان؟

صحبت مى كنه حواست را ريحانه غريد : صبح بخير!..خيلى كار زشتيه وقتى يكى داره باهات 

 به جاى ديگر درگيركنى.
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رويم را از احسان برگداندم و شرمنده به ريحانه نگاه كردم و گفتم : ببخشيد عزيزم.دست 

 خودم نيست، نگران احسانم.

ريحانه خنديد: نگرانى نميخواد كه فقط يه سرماخوردگى ساده است. بادوسه تا قرص خوب 

 خوب ميشه!

باحرفايش آرامم كند و بهم دلدارى دهد اما روى من هيچ تاثيرى ريحانه سعى داشت كه 

 نگذاشت و همانطور با نگرانى گفتم :

آخه احسان فرق مى كنه. يعنى بخدا حاضرم تمامى مرض ها بيمارى ها دنيا بريزه توى _

 جون خودم اما يه خار تو پاى احسان نره. نميتونم وقتى مريض ميشه طاقت بياورم

 ؛ون سه تا براشون سخنرانى مى كردم. ريحانه رنگش پريد.نيلوفر زد زيرخندههمانطور روبه ا

اما نسترن بدون هيچ عكس العملى با ابروهاش بهم عالمت ميداد و زيرلب مى گفت : پشت 

 سرت! پشت سرت!

خواستم برگردم و پشت سرم را نگاه كنم اما ترسيدم.همانطور كه مردود مانده بودم ناگهان 

ى فردى پشت سرم كه روى زمين افتاده بود ثابت ماند. صد در صد احسان چشمم به سايه 

گاه گونه رفتار از خودشان نشان دادند..دوست نداشتم احسان از رازدلم آبود كه اين سه تا اين

 شود واسه ى همين كمى مِن مِن كردم و سپس بدون استرس ادامه دادم.

دردبكشم اما احسان چيزيش نشه. باكمى داشتم مى گفتم. حاضرم خودم مرض بگيرم و _

 مكث اضافه كردم : بس كه غر ميزنه!

صداى خنده هرسه نفر روبه رويم بلند شد و ريز ريز خنده ى احسان هم پشت سرم شنيده 

مى شد. عجب بچه تخسى بودم من كه هيچكس حريفم نمى شد. به پشت سرم برگشتم و به 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

249 
 

د نگاه كردم. احسان همانطور كه گوشه ى احسان كه سعى داشت خنده اش را كنترل كن

لبش را دندان گرفته بود تا خنده اش بند بيايد سرى از روى تاسف برايم تكان داد و به سمت 

 آشپزخانه به راه افتاد.

ن رفتيم تا بخوابيم. روى تختم دراز كشيده بودم و انتظار چند ساعت گذشت.همه به اتاق ما

مى كشيدم. انگشتم را دورموهايم همانند پايين بود هنوزهم درآشپزخانه  كه احسان را

اما هنوزهم خبرى از .بيگودى پيچيدم وچند بارى بازو بسته كردم تا زمان زودتر بگذرد.

رارت درشت عرق را بر روى طاحسان نبود. نكند حالش بدشده باشد! با اين فكر حركت ق

 فتم و به سمت آشپزخانه به راهكمرم احساس كردم. از روى تختم بلند شدم و ازاتاق بيرون ر

سالن طبقه باال بودم كه ناگهان با احسان كه  هنوز توىافتادم تا خبرى از احسان بگيرم..

داشت از پله ها باال مى امد مواجه شدم. درست همانجايى كه امروز صبح احسان سعى داشت 

فم امد و روبه رويم بترسونتم ايستاديم. احسان با ديدن من باخنده اى پرشور و شيطنت به طر

لم داد بهش برخورد كرد روبه من گفت : به ديوارى كه پايم پس از آنكه ه ايستاد. بانگاه

 پات چطوره؟هنوزهم درد ميكنه؟! ،راستى يادم رفت بگم

به كورى چشم : نه و گفتم بايادآورى آن موضوع با نفرت دندان هايم را بهم ديگر ساييدم 

 كه ميتونم بدوم، باپام بكوبم تو دهنت!، راه بروم و برقصم!خوبه..انقدرى بعضى ها خيلى 

همه جا تاريك تاريك بود براى همين به خوبى نمى توانستم چهره اش را براندازكنم و فقط 

 نورى كه از پنجره ى سالن به داخل مى تابيد فضارا كمى روشن نگهداشته بود.
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ازدستانش دستم را گرفت و رويه  احسان باخنده چند قدم ديگر به سمتم امد و سپس بايكى

شونه اش گذاشت و با دست ديگه اش دور كمرم حلقه اى درست كرد و درهمان حال گفت : 

 پس بگذار معاينه ات كنم.

تم به دنبال حرفش درگوشم شروع كرد به خوندن موسيقى تانگو همزمان به اينور و اونورهداي

متوجه شوم كجام و چه چيزى كنارم  همه جار تاريك بود و خيلى سخت مى توانستمكرد..

است براى همين خودم را در دستان امن احسان رها كردم تابه هرجا و هرطرفى كه خودش 

مى داند هدايتم كند. همچنان درسالن تاريك مى رقصيديم و به اينور و آنور مى رفتيم. 

دى به احسان درگوشم زمزمه كرد : امشب بهترين شب عمرم خواهد شد. سپس بامكثى با

 گلويش انداخت و زمزمه وار خوند:

 ميشود امشب برايت قصّه پردازى كنم؟

 ساعتى جَوگيرباشم باز جَوسازى كنم؟

 ب بياى تنگ در آغوش من؟ميشود امش

 باكمان ابروانت تير اندازى كنم؟

 ميشود امشب فقط يك بوسه مهمانت شوم؟

 چشمانم را ببندم با لبت بازى كنم؟

 ميشود از باده ى لبهاى خود جامى دهى 

 خويش را مست از شراب ناب شيرازى كنم؟

 ميشود دستى كشم بر خرمن گيسوى تو؟

 گاه بويى ، گاه بوسى ، گاه يك نازى كنم؟
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 ميشود از گوشه ى چشمان زيبايت دمى

 يك نظر برمن كنى ، من نيز طنّازى كنم؟

 ميشود در آسمان آبى عشقت كنون

 وم ، باشوق پروازى كنم؟كفترى جَلدم ش

 ميشود جنگى بيفتد بين بدخواهان تو؟

 در مقّر عشق تو يك عمر سربازى كنم؟

 ميشود با عاشقانت رفت پاى گفتگو

 با دروغ و وعده هاى خود سند سازى كنم؟

 سر مويى اگر از حسن تو معلوم شود

 سرانگشت زياد است كه چاقو ببرد!

 روسرى هاى تو باعث شده زنبود عسل

 جاى گل حسرت و اندوه به كندوه ببرد

 كاش مى شد ميشود هايم به پايان مى رسيد

 امشب كمى بازى كنم... "ميشود"ميشود با 

بازهم ضربان قلبم شدت يافت و دستانم شروع كرد به لرزيدن. احسان كه متوجه لرزش 

 :همانطور درگوشم گفتدستانم شده بود باخنده 

است يا بخاطر اينكه من دستت را گرفتم از شدت دستانت مى لرزند، سردت _احسان_

 خوشحالى و اضطراب به لرزش افتاده اند؟
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متعجب دستانم را از دستانش كشيدم بيرون و خودم را ازش نتواسنتم خودم را كنترل كنم .. 

 دور كردم و درهمان حال گفتم : هيچم اينطورنيست!

 تونستم احساس كنم.من ى احسان بلند شد : چرا همينطوره..صداى خنده 

خوب اشتباه احساس كردى. اصال ميدونى چيه توام از شدت اضطراب رقصيدن بامن _

 دستانت عرق كرده بود، كف دستت خيس، خيس بود!

احسان خنديد و گفت : گرما و حرارت تن من باعث به وجودآمدن اين لذت عشق شده اند. به 

 ورد و گفت : گوسفند!م آاينجاى حرفش كه رسيد كامال دهانش را نزديك گوش

خودمو ازش دور كردم و با گفتن : ميمون . سريعا به طرف اتاقم دويدم و در راهم پشت سرم 

بستم . دلم ميخواست تا صبح باهم برقصيم و برقصيم ، چه حس خوبى بود وقتى دست قوى 

اش دوركمرم حلقه شده بود. چه حس خوبى بود وقتى سرم بر روى سينه ى محكمش تكيه 

داده بود ، چه حس خوبى بود وقتى خودت را به كسى مى سپارى كه مى دانستى همانند 

چه  چه حس خوبى بود وقتى برايم غزل و شعر مى گفت.چشمانش ازت مراقبت مى كند.

 حس خوبى داره زندگى كنار احسان.

و تو اين فكر بودم كه ناگهان در اتاق باز شد و احسان آمد تو. همچنان مى خنديد. خودم

جمع و جور كردم و منظم لب تخت نشستم. احسان در اتاق را بست و پشت سرش هم  چراغ 

را روشن كرد. با روشن شدن برق ناخواسته چشمانم را ريز كردم و كمى كشيد تا بهش عادت 

 كنم.

احسان به طرفم امد و روبه رويم ايستاد : حاال چرا فرارمى كنى حقيقت هميشه تلخ است 

يگر چيزى نمى گويم تا بيش از اين خجالتت ندهم ، فقط خواستم يادآورى .دخانوم خانوما
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كنم كه داشتى ميرفتى پايين كه من جلوى راهت سبزشدم. حال مى توانى باخيال آسوده 

 برى و به كارت برسى.

 چه كارى؟_

احسان خنديد : وايى بهار دو دقيقه باهات رقصيدم چگونه عقل از سرت پريد! گفتم داشتى 

 ى پايين چيكارميخواستى انجام دهى. اآلن مى توانى برىميرفت

تازه متوجه حرفش شدم و همانطور كه زل زده بودم به چشماش گفتم : كار خاصى نداشتم ، 

 ديدم آقاخبرى ازش نيست نگران شدم امدم ببينم باز چه گندى دارى باال مى آورى!

داشتم قرص ميخوردم. يكم  احسان امد و روى تخت، كنارم خوابيد و درهمان حال گفت :

 گلودردهم دارم.

 االن بهترى؟!_

 آره شما نگران نباش حالم خوبه!_احسان_

رويم را ازش برگرداندم و چشمانم را روى هم  "شب بخير"ديگر چيزى نگفتم و فقط بايك 

 پس از كمى خوابم برد.به احسان و شعر زيبايش فكر كردم و گذاشتم و 

*** 

شد و همانند تيغه اى تيز روحم را خراش داد! با عصبانيت درحالى  صداى زنگ موبايلم بلند

وردم و به سمت عسلى كنار پنهان كرده بودم دستم را بيرون آ كه هنوزهم خودم را زيرپتوم

د و من هم بيشتر عصبانى مى ش بيشتر مى شخت كشيدمش. لحظه به لحظه صداى نحست

م چنگش زدم و به زيرپتو كشيدمش. خره پيداش كرداله مرض بگيرى ايشاال. باشدم. ا

درحالى كه الى يكى ازچشمانم را به زور باز كرده بودم تا بتوانم صفحه ى گوشيمو ببينم 
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دكمه ى سبزرنگ روى صفحه را لمس كردم و گوشى را درگوشم چسباندم و با صداى گرفته 

 ام گفتم : بله؟

پيايى نيلوفر و نسترن صداى ريحانه بلند شد و پشت سرش هم صداى جيغ و خنده هاى 

شنيده مى شد كه باهمان صداى جيغ جيغيشون پشت تلفن مى گفتند : بهش بگو 

تاى ديگه ميخنديد باگفتن : باشه يك لحظه  بگو بياد. ريحانه كه همراه اون دوبياد...بهش 

 صبركنيد بادى به گلويش نواخت و گفت :

 صبح بخير خوابالو كجايى_

د يم : تو مطبمم دارم بيمارام را مايعنه مى كنم لطفا مزاحمم نشبا عصبانيت و به تمسخر گفت

به بيمارستان تا  ديگه خودم را برسونم ساعت بعدشم يك عمل مهم دارم كه بايد تا يك

 از دست نرفته! خوب كجا بايد باشم خوابيده بودم خبرمرگم!مريضم 

خوب ميميرى مثل آدم ..ريحانه كه از حرفايم تعجب كرده بود بلند خنديد و گفت : زهرمار

بگى هنوز خوابى..پاشو ديگه بابا بسه چقدر ميخوابى پاشو دست و شوهرت را بشور!.ريز ريز 

 خنده اش بلند شد

همانطور كه زيرپتو بودم بلند جيغ زدم : ريحانه!. صداى خنده هايش از پشت تلفن شنيده 

 مى شد

 رتت بود! حاال احسان كجاست؟!باشه..باشه..ببخشيد اشتب شد. منظورم دست و صو_ريحانه_

با دوست دختراى سابقش رفته تريا! خب معلومه كجاست ديگه. اونم يا خوابه يا پايين پيش _

 بقيه است!
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آخه تو چجور زنى هستى كه خبر از شوهرت ندارى! يه آن به خودت مياى ميبينى _ريحانه_

 ندازند!روهوا زدنشا.ببين كى گفتم.دخترا امروز واسه هر پسرى غالب مى 

اوالال. غالب نگو توره الكردار! ولى تو نگران احسان نباش اون االغ را بذاريش جلو گربه _

 باهات قهر مى كنه ، بخوام نخوام بردل خودم ميونه!

تا  را كمى از گوشم دورش كردم و مستانه شروع كرد به خنديدن. گوشى  ريحانه اينبار بلند

 با اين صداى زيبايش كر نشوم!

چند لحظه دوباره صدايش بلند شد : ماشاال انقدر حرف ميزنى زلزله كه آدم يادش پس از 

ميره چى ميخواست بهت بگه!.زنگ زدم خبرت كنم با نيلوفر و نسترن تو باغ پشت ويال 

 نشستيم گفتم  بگم توام بياى.

 نيما و ايمان هم هستند؟!_

موم شد خواهشاً مطبتون رو ترك نه كردن بيماراتون تعفقط خودمونيم.حاالهم اگه ماينخير.._

 كنيد خانوم دكتر و انقدر مارا معطل نگذاريد لطفا!

: باشه تا چند  درحالى كه پتومو از روم كنار مى زدم و سعى داشتم ازجايم بلندشوم باگفتن

دقيقه ى ديگه اونجام از روى تخت بلند شدم و روسريمو از روى ميز برداشتم و سريع سرم 

صورتم را نداشتم خواستم از اتاق برم بيرون كه ناگهان با ديدن احسان  كردم. حوصله شستن

نشسته بود مشغول درس خواندن بود متعجب  كاناپهكه بى سروصدا گوشه ى اتاق بر روى 

سرجايم ايستادم. زيرچشمى نگاهش كردم و بدون مكث به مسيرم ادامه دادم . احسان 

لب چندبار مشغول تكرار كردن جمله اى بود و همانطور كه باچشمانش به من زل زده بود زير

 سعى بر حفظ كردنش داشت. نزديكش كه رسيدم نيشخندى زدم و به تمسخر گفتم :
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 صبح بخير خداحافظ!_

 خواستم از اتاق خارج شوم كه صداى احسان باعث شد سرجايم ميخكوب شوم.

 بهار؟_احسان_

 چرخى زدم و به سمتش برگشتم و منتظر بهش نگاه كردم .

احسان همينطور كه خودكارش را درميان انگشتانش اينور و اونور مى كرد با خنده به من نگاه 

 كرد و با مكثى كوتاه گفت : خر!

 باعصبانيت نفسم را به بيرون دادم : بزغاله!

سپس ديگر بدون منتظرماندن جوابى بافشردن دستگيره در صداى جيغ دلخراشش بلند شد 

 قدم هاى بلند به سمت باغ به راه افتادم.و از اتاق خارج شدم و با 

براى لحظه اى چشمانم صداى دلنواز پرندگان گوش دادم.. وسط هاى باغ سرسبز ايستادم و به

را برهم گذاشتم و يك نفس عميق كشيدم و تمامى وجودم را از عطرخوش باغ پركردم. 

 رفتم.ورد. به سمتشان و نسترن و ريحانه من را به خودم آصداى نيلوفر 

هرسه همانطور كه ميخنديد صبح بخير گفتند و دوباره مشغول مسخره بازى و اذيت كردن 

 من شدن.

رويم را ازشون گرفتم و زيرلب غريدم : صبح بخير. سپس مسيرم را كج كردم و از كنارشان 

 گذاشتم و به سمت تخت چوبى زيردرختان باغ قدم برداشتم و رويش نشستم.

 خواست چيزى بگويد كه صداى فردى مانع حرف زدنش شد. ريحانه به طرفم امد و

 جمعتون اضافه بشم. اگر اجازه بديد من هم به_
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احسان بود كه با طناب كلفتى كه بر روى دوشش انداخته بود از ته باغ به ما نزديك مى شد . 

به  به ما كه رسيد با لبخند به آن سه تا نگاه كرد، ريحانه كه همچنان بادهان باز از تعجب

 مد و باخنده بالحن مودبى گفت :اه مى كرد براى لحظه اى به خودش آاحسان نگ

 .حتماً .اين ديگر چه حرفيست احسان خان._ريحانه_

انه ى تشكر در جانب ريحانه دوال كرد و با طناب در دستش به سمت سرش را به نشاحسان 

 من امد. نگاهش كردم و به تمسخر گفتم :

سان؟ نكند باالخره سرعقل امدى و قصد دارى براى خوشحال اون طناب چيه دستت اح_

 كردن ما خودت را دار بزنى؟!.

داشتند اما  سعى بركنترل خنده هايشانصداى ريز ريز خنده ى اون سه تا بلندشد. هرچند 

 كه برلب داشت گفت :اى پوزخندى مسخره با موفق نبودن. احسان 

قصد داشتم براى خانوم خانوما تابى به كمك شاخه هاى درختان درست  نخير.._احسان_

 كنم تاحوصله شون سرنره.

بى اختيار با شنيدن تاب روى پاهايم ايستادم و كف دستانم را چندبار بهم كوبيدم و باذوق و 

 شوق گفتم : جدى ميگى..آره..آره..درست كن!

اد و طناب را از دوشش برداشت. احسان باخنده سرش را به اينطرف و اون طرف تكان د

ش كرد. طناب دور سرطناب را گره ى محكمى زد و بايك اشاره با نهايت زورش به باال پرت

استوار محكم پيچيد. يكبار ديگر اين كار را به اون يكى سرطناب تكرار كرد  شاخه ى درختى

يك  قيقهو سپس به كمك تخته چوبى صاف طناب هارا بهش وصل كرد و درعرض چند د

 ازجلوى تاب كنار رفت و دستش را به سمتش گرفت  تاب تميز و زيبا دست كرد..
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 بفرماييد؟_احسان_

 باخنده چند قدمى به سمت تاب رفتم و همانطور كه از اشتياق مى خنديدم گفتم :

 اول تو سوارشو!_

 احسان متعجب نگاهم كرد و گفت : براى چى؟

 شايد محكم نباشه!براى اينكه نيشخندى زدم و بالحن تمسخرآميزى گفتم : 

اينبار صداى خنده ى اون سه تاى ديگه كه تا اين مدت سكوت كرده بودن بلند شد و به 

 دنبالش ريز ريز خنده ى خودم. پشت چشمى برايش نازك كردم.

احسان به سمتم گامى بلند برداشت و دندان هايش را بهم فشرد و سپس گفت : خودت 

 شگاهيتم؟!سوارشو، مگه من موش آزماي

 شانه اى باال انداختم

 اصال هردومون سوارشيم._

به دنبال حرفم پايم را بلند كردم و روى تابى كه احسان درست كرده بود سفت گذاشتم و 

رويش ايستادم و منتظر به چهره ى احسان نگاه كردم. احسان مردود درحالى كه به من زل 

ز چند ا ى تاب ايستاد. فاصله مون كمترزده بود به طرف تاب امد و درست روبه رويم بررو

ميليمتر بود با دوتا دستانم دوطرف طناب هاى تاب را سفت چسبيدم تا مبادا پايم ليزبخورد و 

اوايل انقدر آروم راه مى رفت كه آدم نيز وم. احسان تاب را به حركت درآورد، نقش زمين ش

گرفت. باهر حركت تاب تن شدت  حركتش كالفه مى شد اما پس از مدتى نه چندان طوالنى

من و احسان باهم برخورد مى كرد. قدم تا سينه اش بيش نبود. سرم را باال گرفتم و به 

اين نگاه پرمعنى اش را از  چشمانش خيره شدم. برق خاصى توشون ديده مى شد. براى اينكه
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روى خودم بردارم و هم حالى ازش گرفته باشم زبانم را از دهانم بيرون آوردم و چشمانم را لُچ 

 كردم و بالحن عجيبى گفتم : اِاِاِاِ..االغ!

صداى خنده ريحانه و اون دوتاى ديگه كه مشغول تماشاى من و احسان بودن بلند شد. 

 كرد و خيلى جدى گفت :احسان بهت و حيرت بهم نگاه 

تارهارا از خودت نشان يكم سعى كن بزرگشى بهار، توديگه بچه نيستى كه اين رف_احسان_

ى..سعى كن همينطور كه سنت روز به روز باال ميدهى. چند وقته ديگه دارى ازدواج مى كن

ريز  مى رود عقلت هم يك تكانى نه چندان زياد به خودش بدهد. آكبند نبرش اون دنيا! و ريز

 خنديد.

م نميرسه ميگى عقل بانفرت نگاهى بهش انداختم و دندان هايم را محكم برهم فشردم : راست

كه باتو ازدواج كردم. واال غيرممكن بود حتى براى يك لحظه كس ديگر جز من تورا تحمل 

 كند!

 همين حس رو دارم! تقابل است. من همم احساسمان احسان خنديد : اتفاقا تو اين مورد

ن هرچقدرهم كه بزرگ شود،همسرشود، مادر شود ،مادربزرگ شود...درونش هنوزهم ز_

دخترى كوچك چشم انتظاراست...انتظار مى كشد براى لوس شدن، محبت ديدن ، دستى 

ميخواهد براى نوازش،چشمى براى ستايش،مهم نيست چندساله شوى، دختركه باشى دنياى 

ى كوتاه كردم و گفتم : تاب را نگهدار ميخوام درونت هميشه صورتى ست. به دنبال حرفم مكث

 پياده شم.

از نهادش بلند شد و گفت  ىاحسان همچنان تاب را باسرعت تكان مى داد. خنده اى دلخراش

: 
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 فقط شوخى كردم باهات همينراحت نشو منكه منظور بدى نداشتم..نا بيخيال_

 همچان عصبى گفتم : گفتم را تاب را نگهدا نكند كرهم شده اى! 

 احسان خنده اى سرداد و با نگاهى پر شر و شيطنت گفت : بگو عاشقتم تا نگهدش دارم!

 االغ!_

 نگفتم خودت را معرفى كن گفتم بگو عاشقتم!_احسان_

دن هاى بهم ديگر كارهم خونم را درنمى آورد همچان كه نگاهش  مى كردم درالبه الى دن

 ساييده شده از خشمم غريدم :

 تاب را نگهدار_

 عاشقتم ، اين را بايد بگويى..بسيار آسون است. ع..ا..ش..ق..ت..م!_

اب را دردستم از شدت عصبانيت بند هاى تبه دنبال حرفش نگاهم كرد و لبخند زد. انقدر 

بستم و از يك  راس مى كردم. چشمايم فشردم كه جاى قرمز شده اش را بر كف دستم احسا

م شمردم تا بتوانم خشمم را كنترل كنم و سپس پس از چندلحظه دوباره نگاهش تا ده تو دل

 كردم و گفتم :

 نگهدار_

مثل اينكه نمى تونى يه كلمه ى به اين سادگى را بگى ، پس انقدر حرف نزن و _احسان_

 سرمن هم دردنيار

 با شيطنت گفتم : خب چى بايد بگم؟! 

 تمعاشق_احسان_

 بلند خنديدم و به تمسخر گفتم : وظيفته !
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بازهم خنده هاى كر كننده ى نيلوفر و نسترن و ريحانه بود كه شنيده مى شد. احسان بارى 

 ديگر نگاهم كرد و جدى گفت : زودباش بگو 

 همانطور كه زل زده بودم بهش آب دهانم را قورت دادم و گفتم :

 ع...عا...ع...ع...ع..عوضى!_

تنها اون سه تا بلكه خود احسان هم به خنده افتاد. تاب را تكان محكم ترى داد  اينبار نه

تاحدى كه ميتوانستم صداى قرچ و قرچ شاخه ى خشك درخت را بشنوم. دستانم لرزيد و 

 ترس بدى به جونم افتاد.

ديونه اين تاب هرچقدرهم كه محكم باشد بازهم نمى تواند وزن هردوى مارا به آسانى _

 د. انقدر تند نرو!تحمل كن

 بلند و مستانه خنديد : ترسيدى؟

 نه!_

پس چرا رنگت پريده. زودباش يك كالم بگو عاشقمى و هردوى مارا از اين منجالب _احسان_

 ترس و اضطراب بيرون بكش.

ديگر بدون جوابى فقط بهش زل زدم، برقى خاص در چشمانش ديده مى شد. مى توانستم 

 صداى ضربان قلبش را بشنوم!.

 خب اگرم بگويم نيستم تا ابد ميخوايى اين تاب را به همين شكل تكان بدهى؟!_

ترديد بهم زل زد و بى اختيار تاب را نگهداشت. از موقعيت پيش آمده استفاده  احسان با

از تاب پريدم پايين و بدو بدو مسيرم را كج كردم و به سمت ويال رفتم. صداى  كردم و سريعاً

ى كه روى زمين ريخته بودم با قدرت راه رفتن ما شنيده مى شد. خرد شدن برگ هاى خشك
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بغض گلويم را فشرد درحالى كه دستام را جلوى دهانم گرفته بودم و با دندانم لبم را گزيده 

بودم تا مبادا بقضم بتركد و هق هق گريه هاى غريبانه ام بلند شود همچنان به سمت ويال مى 

 حانه و نسترن و نيلوفر را روى خودم احسان كنم.رفتم. مى توانستم نگاه متعجب ري

ناگهان با قدرت دستى كه بازويم را گرفته بود سرجايم ايستادم. به پشت سر برگشتم و 

درمقابلم احسان را ديدم كه با چهره ى گرفته اى درحالى كه اخم بر روى پيشانى اش بود 

وند و با صدايى كه ازته چاه همينطور بهم نگاه مى كرد. من را كامل به سمت خودش برگرد

 بيرون مى امد گفت :

عشق چيست؟! تاحاال توانستى طعم شيرينش را بكشى؟!تاحاال شده احساس كنى ميدانى _

به خودت تعلق ندارد و خودت هم به دنيا؟!شده از زندگى خسته شى؟! شده احساس  تقلب

ر كه تو دلم را با غرورت اما من هربات؟! نه ، نتونستى .كنى زندگى يك بازى بزرگ بيش نيس

احساست را زيرپاهايت له مى كنى اين حس قلبم را آزار مى دهد. احساس مى مى شكنى يا 

كنم مرده اى متحركم كه جز خارى و بدى براى چيزى ساخته نشدم. همش خودم را مقصر 

همديگه رو مى دانم ، ازخداوندم شاكى ام كه من را اينگونه آفريده ، از دنيا ، از همه چيز. 

رنگ مى كنيم من با مداد سياه ، دنيا با مداد سفيد من روزهاى آن را و او نيز موهاى من را! 

بهار من دوست دارم. هربار كه اعتراف به اين حقيقت مى كنم من را پس مى زنى و سعى 

برعوض كردن بحث دارى. من هنوزهم به اين عشق شك دارم كه مبادا دوطرفه نباشد. من 

پرنده اى هستم كه بال هايش به بدنش چسبيده و قدرت پرواز ندارند، قدرت آزاد همانند 

بودن ، قدرت فراموش كردن. توام همانند طوفانى خفت ناكى كه با امدنت من را از بين مى 

برى. اين طوفان مرگبار را بشكن بهار. بهار باش ، آرامش بخش و زيبا. هرقلبى بخاطر يك 
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ن دليل تپش و ضربان قلب من خودم نيستم بلكه توهستى كه من كسى است كه مى تپد. بدا

 را تاكنون زنده نگهداشتى ، تو خود زندگى، توبهارى!.

خنديدم ، از همان خنده هايي كه با گوشه و كنارش تمام درهاى احسان را از يادش مى برد 

 و بدون اينكه جوابش را دهم فقط خيره خيره نگاهش كردم. احسان ادامه داد :

اما حال د ليلى شدى و منم مجنونى رويايى..وقتي فهميدى سرطان دارم همانن _احسان_

تو ا اون روى قلب مهربانت را ببينم..ديگر نمى گويى دوستم دارى، نكند من واقعا بايد بميرم ت

 من را دوست ندارى؟!.

ودم ريخته ديگر نتوانستم طاقت بياورم و دربرابر اين همه حس غربت و ماتم كه يكباره بروج

 شده بود مقاومت كنم ، زبان بازكردم و با تكان دادن سرم به اينطرف و ان طرف گفتم :

گاهى دوست  هيس! ديگر نميخواهم حتى براى يكبارديگر هم اين حرف را از دهانت بشنوم._

داشتن پنهان بماند قشنگ تر است . دوست داشتن را بايد كشف كرد ، بايد درك كرد ، بايد 

دوست داشتن دل ميخواهد نه دليل. بعدشم معلومه كه عاشقتم واال چطور ممكن  فهميد .

 بود حاضرشوم باهات ازدواج كنم و تورا به عنوان همسر خودم بپذيرم؟!

برلبانش نقش بسته بود بى اختيار دستانش را دور كمرم حلقه كرد و احسان كه لبخند شوق 

احسان نگاه مى خيدنم مى خنديدم و به من را باالى سرش برد و چرخواند. همچان با چر

 و بوسه اى برگونه ام زد و گفت : هيچوقت تركم نكن. پايينم آوردكردم..

*** 

ثار قرمزى و لبخند بر چهره وسايلم را مرتب مى كرد. هنوزهم آ دراتاقم نشسته بودم و داشتم

خارج شودم. عشق ام مشخص بود. از آن بوسه تابه حال نتوانستم از فكر و خيال هاى بيهوده 
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بين و من و احسان قوى تر ازهرچيزى دردنيا بود ، اما بازهم انقدر هردو پرغرور و مرموز 

 بوديم كه انكارش مى كرديم.

صداى باز شدن دراتاق بلند شد . احسان بود كه اون هم دست كمى از من نداشت و انگار از 

الى كه جعبه اى را زيربغلش خوشحالى يك وجب از زمين باالتر سپرى مى كرد باخنده درح

نگهداشته بود به سمتم امد. متعجب نگاهش كردم...هردو براى چند دقيقه همانطور بهم زل 

 زديم.

 چطورى بهار؟_احسان_

شانه اى باال انداختم و همانطور كه سرجايم نشسته بودم با لحن تمسخرآميزى گفتم : دعا 

 گوى جون شما!

د و به طرفم گرفت. با اشتياق از دستش كشيدمش و ورخنديد..جعبه را از زيربغلش درآ

 درهمان حال پرسيدم :

 مال منه؟!_

. با خوشحالى به جعبه نگاه كردم ، شكالت احسان با تكان دادن كله اش حرفم را تاييد كرد

بود ، چيزى كه بيشتر ازهمه دردنيا دوستش دارم. با اين فكر خواستم در جعبه را بازكنم اما 

را بخاطر آورده باشم بيخيال باز كردن جعبه شدم و همانطور به احسان كه  انگار كه چيزى

 باالى سرم ايستاده بود نگاه كردم و شكاك پرسيدم :

 ببينم مار و عقرب كه توش ننداختى؟!_

 خيالت راحت ، چيزى توش نيست!_احسان_صداى قاه قاه خنده اش بلند شد . 
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ول باز كردم جعبه شكالت شدم. درجعبه را از لبخند مشغ باديگر نتوانستم طاقت بياورم و

رويش برداشتم و به شكالت هاى فندقى بزرگ خيره شدم. دهانم آب افتاد. سريع يكيشو از 

توى جعبه برداشتم و به طرفم دهانم بردم و گاز كوچكى ازش گرفتم ؛ طعم شيرين شكالت و 

تياق بهم مى فشردم فندق هاى البه اليش را احساس كردم .درحالى كه چشمامو با اش

 همانطور كه شكالت داخل دهانم را مى جويدم گفتم : اووووم..خيلى خوشمزه است.

به احسان نگاه كردم كه با برق عجيبى كه درچشمانش بود با دهان باز مثل مسخ زده ها 

 خيره خيره نگاهم مى كرد. نفسمو باكالفگى بيرون دادم

قضيه ى پشمك عبرت نگرفتى ، اآلنم باز  اوووف بازم دلت خواست، ببينم تو سر اون_

خسيس بازى درآوردى واسه ى خودت نخريدى؟ ميدونى كه ممكن نيست حتى يكدونه از 

 شكالت هامو بهت بدم!.

 بدون حرفى همانطور نگاهم مى كرد.

 باشه ، فقط ميتونى يكدانه بردارى_

تى كه در دستم بود را به دنبال حرفم به چشمام به جعبه شكالتا اشاره كردم و خواستم شكال

 بخورم كه صداى احسان بلند شد:

 من اون شكالتى كه در دستانت هست را ميخوام! _احسان_

 متعجب به شكالت گاز زده ى توى دستم خيره شدم و بعدشم به احسان.

 اين دهنيه منه !_

 باشه ، من همون را ميخوام._احسان_

 خودمه. نميشه يكى ديگه بردار، اين نصفه شكالت واسه ى_
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 ابرويى باال انداخت

 نه...اگر ميخوايى بهم بدى همان شكالت گاز زده ات را بده_احسان_

مردود نگاهش كردم و بامكثى كوتاه دستم را دراز كردم و شكالت گاز زده ام را به سمتش 

گرفتم. احسان باخنده بهم نگاه كرد و به طرف شكالت نيم خيزشد، دهانش را باز كرد و 

ت را از دستانم بخورد كه در لحظه ى آخر با تمام قدرت دستم را كشيدم و خواست شكال

 سپس خودم يك گاز ديگر از شكالت زدم و شروع كردم باهمان دهان پر به احسان خنديدن!

احسان درحالى كه دستانش را به پهلوهايش تكيه داده بود با چهره اى كالفه سرجايش 

 ايستاد و بهم نگاه كرد.

 شكالت را مى جويدم و سعى داشتم قورتش دهم زيرلب غريدم : االغ!همانطور كه 

احسان براى لحظه اى نگاهم كرد و سپس با يك اشاره با نهايت قدرتش شكالت گاز زده ى 

در دستم را از دستم بيرون كشيد و درحالى كه بايكى از دستانش من را سفت نگهداشته بود 

وم. با دست ديگه اش شكالت را دردهانش گذاشت نش انجام دهدتا مانع كارى كه قصد داشت 

و درست از همان قسمتى كه من گازش زده بودم گازى محكم گرفت و با چشمان بسته اش 

بالذت گفت : اوووم خيلى شيرين و عسلى ان. چون با لبان تو برخورد داشتند اين خاصيت را 

م . اين االغ داشتم بلند شوهمچنان درميان دستا قوى اش تمنا مى كردم و سعى  گرفته اند!.

شكست دادنش  هرچه به زور متوسل شده بودم اما بازهم توان و قدرتخان عجب زورى داره..

 را نداشتم. جيغ كشيدم : نخورش اون براى منه!

احسان همچنان كه شكالت در دهانش را مزه مزه مى كرد به سمتم برگشت و درهمان حال 

 شمك ميزد؟!..گفت : واقعا؟ پس چرا داشت به من چ
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 منكه راضيم نيست انشاال بپره به گلوت خفه شى االغ احمق!_

 اين همه شكالت دارىخنديد : خوب تو يكى ديگه بردار..احسان 

 مثل بچه ها پامو به زمين كوبيدم و با كالفگى گفتم : من همون رو ميخواستم!

ت ، از ترس آرام احسان ديگر بدون حرفى فقط به طرفم امد و روى زانوهايش جلويم نشس

نشستم سرجام و همانطور نگاهش كردم تا ببينم چه كار ميخواهد انجام دهد. كه ناگهان 

احسان در عرض يك لحظه شكالت از دهانش را بيرون آورد و با قدرت توى دهان من فرو 

برد. چشمانم گشاد شد و احساس خفگى بهم دست داد. بى اختيار مشغول جويدنش شدم و 

 دادم و همزمان فرياد كشيدم : بيشعور!سريع قورتش 

 مگه خودت همين را نميخواستى؟!_احسان_

 معلومه كه نه ، حالم بهم خورد.. احمق_

پشتم را بهش كردم و بدون جوابى ازجايم بلند شدم و به سمت دستشويى قدم برداشتم. 

هنوزهم مزه ى شكالت را دردهانم احساس مى كردم. وارد دستشويى شدم و در را از پشت 

به انگشتم نگاه كردم كه مده كردم و با يادآورى موضوع پيش آبستم و بهش تكيه دادم. مكثى 

رويش باقيمانده بود. انگشتم را با قدرت داخل دهانم فرو بردم و يك  آثار شكالت هنوزهم بر

 دور چرخوندمش و با لذت خاصى مكيدمش و خيس از تف از دهانم انداختمش بيرون.

اين بهترين طعم شكالتى بود كه تابه حال درعمرم ودناخود لبخندى برلبانم نقش بست..خ

 خورده بودم.

*** 
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 7_فصل هفتم 

 

وزيد، دلچسب بود، درحالى كه در ايوان اتاقم بر روى تك صندلى فلزى  نسيم خنكى كه مى

خاكسترى رنگ نشسته بودم دستانم را زيربغلم چندبارى باالوپايين كردم و همانطور به باغ 

مدن باريدن كرده بود، گويى قصد بند آ ز چشم دوختم. باران تندى كه از صبح شروع بهسرسب

گاهم را از باغ گرفتم و چند قدم به سمت جلو رفتم تا نداشت. خسته از آن همه بارش، ن

جايى كه ديگر باالى سرم سقفى وجود نداشت و خيس شدم. قطرات باران بى مهابا از دل 

آسمان فرو مى چكيد، همچو سيلى با صداى خوش آهنگى در دل زمين جا مى گرفت و 

م را عقب كشيدم. شدت آن به قدرى بود كه در چند لحظه سروصورتم را خيس كرد. خود

امروز قراربود به كمك احسان ديوار اتاقمان را رنگ كنيم تا تنوعى جديد برايمان باشد. 

احسان با سليقه و نظر من از بيرون رنگ بنفش و سفيد را خريده بود تا اتاق را رنگ كنيم. با 

تلوزيون و ماده بود؛ روى تخت ، مبل ، ه اتاق بازگشتم . تقريبا همه چيزآصداى احسان ب

ميزتوالتم را پارچه اى سفيد كشيده بودو همه را وسط اتاق جمع كرده بود تا مبادا درهنگام 

رنگ كردن كثيف شود. احسان درحالى كه سعى داشت قاب عكس هاى روى ديوار را بردارد 

 گفت : زودباش بايد شروع كنيم.

و قلمويم را آهشته از رنگ  با تكان دادن سرم به نشانه ى تاييد به سمت پاكت رنگ ها رفتم

پايم به تم به طرف ديوار اتاق بروم كه ناگهان دم و سطل رنگ راهم برداشتم و خواسسفيد كر

ريك لحظه به طرف ت گير كرد و دو نمى دانستم چيسافتاده بود  يه چيزى كه جلوى راهم
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م را جمع و اما خداروشكر قبل از اينكه نقش بر زمين شوم توانستم خودزمين سقوط كردم...

جوركنم و سيخ وايسم، ولى متاسفانه در اين گيردار سطل رنگ سفيد از دستم پرت شد و 

 تمامى محتويات داخلش بر روى ديوار و قاب عكس روى ديوار پخش شد!.

احسان با نگرانى به سمت من دويد و پس از كمى مايعنه كردنم  وقتى خيالش از بابت من 

رهم فشرد و نفسى از سينه ش را براى لحظه اى براحت شد كه سالم هستم، چشمان

سپس به طرف ديوار رفت و به گند كارى ام باقاب عكسش چشم دوخت. اين قاب بركشيد..

عكس براى احسان معنى و مفهوم خاصى داشت هميشه مى گفت وقتى دلش مى گيرد و يا 

هرجا باخودش  ناراحت است با خيره شدن به اين قاب عكس منظره ى بهارى آرام مى شود و

 اين قاب را مى برد.

اوج بهارم را رنگى اش كردى . حال چگونه پاكش منظره ى صداى احسان بلند شد : وايى 

 كنم؟! من اين عكس را خيلى دوست داشتم!

، چيزى نشد كه فقط يكم رنگ سفيد  مِن و مِن كردم و درهمان حال گفتم : خوب..خوب

 ر اوج زمستان!ريخت روش. ميخواى اسمش را عوض كن بذا

احسان همانطور كه خطوط اخم بر پيشنانى اش نشسته بود ناخداگاه از حرفم خنده اش 

گرفت و درميان خنده گفت : من اين قاب را دوست داشتم چون منظره اش بهارى بود ، 

هروقت نگاهش مى كردم در منظره اش چهره ى  رنگ و وارنگ بود،طراوت داشت ، زيبابود.

. من را ياد بهارخودم مى انداخت. براى همين برايم ارزش سم مى كردم تورا در ذهنم تج

.چشمان عسلى ات پوست سفيدت، موهاى همچون زرناب و لبان غنچه  مانند زيادى داشت!

  سرخت. تو خود بهارى! پراز شور و رنگ پر از انرژى مثبت!
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بود.بايد تمامى قاب خوب ديگه حتما قسمت بوده اينطورى بشه ، اما همش تقصيرخودت _

 هارا از روى ديوارها برميداشتى تاچنين اتفاقى برايشان نيفتد!

 نباباخودم عقلم ميرسه_احسان_

 خوب من فكركردم عقلت نرسه واسه همين جهت راهنمايى عرض كردم!._

 ميدونى شعورچيه؟!_احسان_

 آره ميدونم ، اما واسه ات توضيح نميدم چون ميدونم نمى فهمى!_

همانطور كه گوشه ى لبش را گزيده بود تا نخندد سرش را چندبارى به اينور و اونور احسان 

تكان داد و زيرلب گفت : عجبا!.سپس ديگر بدون هيچ حرفى مشغول كارش شد و سوالى 

و سپس اينبار تمامى قاب ها و ساعت و هرچيزى كه بر ديوار نصب بود را برداشت  نپرسيد.

كرديم. يك ديوار را سفيد و بقيه رو بنفش خوشرنگى زديم. آرام آرام شروع به رنگ زدن 

همچنان با باال و پايين و ماساژ دادن قلموام بر روى ديوار رنگ قرمز را پاك مى كردم و 

جايش را رنگ سفيد مى زدم. زيرلب آهنگى ميخواندم و همينطور رنگ را بر سرتا پاى ديوار 

هيچ حرفى بى سروصدا درحال رنگ كارى پخش مى كردم. به احسان نگاه كردم كه بدون 

بود ، هوس كمى شيطنت كردم. قلمويم را در دست فشردم و به احسان نزديك شدم . 

 پشتش بهم بود. با يادآورى نقشه اى كه توى سرم داشتم خنده ام گرفت و ريز ريز خنديم. 

 احسان؟_

ى دماغش گذاشتم، به طرفم بازگشت كه درهمان لحظه سريع قلموام را جلو بردم و بر رو

همزمان با اين كار من احسان خودش را عقب كشيد و به سختى چشمانش را بست. دماغش 

مشغول خنديدن د.حاال نخند كى بخند. همينطور رنگ سفيد گرفت. قاه قاه خنده ام بلند ش

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

271 
 

ناگهان نرمى چيزى كه بر لپم كشيده مى شد من را به خودم آورد. چشمانم را باز كه بودم 

و دستى بر روى گونه ام كشيدم و با ديدن رنگ بنفش كه از دستم مى چكيد چشمانم كردم 

 گشاد شد. اينبار احسان بود كه به من مى خنديد.

خونم به جوش آمد، نفسى با صدا بيرون دادم و به طرف سطل رنگ بنفش كه بر روى زمين 

محتوياتش را روى گوشۀ ديوار بود نيم خيز شدم. سطل را برداشتم و با يك حركت تمام 

احسان خالى كردم. از پيشانى تا زيرچونه اش بنفش شده بود. فقط درلحظه ى آخر احسان 

سريع چشمانش را بست تا رنگ وارد چشمانش نشود. ديگر نمى توانستم خودم را كنترل كنم 

بلند و مستانه شروع به خنديدن كردم. انقدرى كه قطرات اشك از چشمانم سرازير شد. 

ند لحظه مكث كرد و يه آن به خودش امد و براى تالفى و اينكه انتقامى ازم گرفته احسان چ

باشد سريع به طرف بسته سطل ها رفت و يك سطل رنگ ديگر را برداشت ، سپس دنبال من 

را رويم خالى كند. درحالى كه از ترس دستانم را به نشانه ى  شدويد تا رنگ هاى داخل

نش فراركنم. انور مى رفتم و سعى داشتم از چنگالتسليم باال گرفته بودم. بدو .. بدو به اينور و 

خواستم خودم را به طرف در برسونم و از اتاق بروم بيرون كه ناگهان احسان راهم را سد كرد 

مسيرم را كج تيكى قفل شدن در اتاق بلند شد...در رساند. صداى و خودش را زودتر از من به 

كردم و به سمت ديگرى دويدم. ميتواستم سردى رنگ هايى را كه احسان پشت سرم به 

لباسم مى ريخت را احساس كنم. روى تخت پوشيده شده از پارچه ى سفيد ايستادم و 

رار كرد. پريدم پايين و به سمت ميز . احسان هم عين كار من را تكپريدمچندبارى باالو پايين 

خر احسان درلحظه ى آچوبى وسط اتاق رفتم و رويش ايستادم. خواستم از ميزهم بپرم كه 
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خودش را بهم رساند و مچ دستم را سفت گرفت و در دستش فشرد و مانع حركتم شد. با 

 نگرانى به طرفش برگشتم.

ناگهان با خالى شدن زيرپاهايمان همه  خواستم مچم را از حصار تنگ انگشتانش آزاد كنم كه

چيز عوض شد. ميزچوبى كه نتوانسته بود وزن هردوى مارا به خوبى تحمل كند با شكستن 

يكى از پايه هايش ما را به طرف زمين پرت كرد و نقش بر زمين شديم. من روى زمين افتادم 

 و احسان هم روى من!.

اختيار جيغ كشيدم. به خودم امدم. احسان از ترس و شوك به نفس نفس افتاده بودم و بى 

ور خجالت لپ هايم گل انداخت، سعى همچنان بر رويم خوابيده بود هيچ تكانى نميخورد، از ز

اما انقدر احسان قدرتش زياد بود كه حتى نتوانستم يك  كردم خودم را از زيرش بيرون بكشم

 ميلى متر هم از جايش تكانش بدهم.

يلى متر تا چشمانم فاصله داشت چشم دوختم.برقى خاص درآنها به چشمانش كه تنها چندم

بود كه معنى اش را درك نمى كردم ، آرنجم را بر روى چونه اش گذاشتم و سفت فشارش 

بلندشوم. احسان كه نتوانسته بود ش لش دهم و از زيرهدادم و به زورمتوسل شدم تا به عقب 

هش وارد شده بود به عقب پرت شد و روى به خوبى تعادل خودش را حفظ كند با قدرتى كه ب

زمين كنارم افتاد. سريع از موقعيت پيش امده استفاده كردم و بلند شدم و دستى بر مانتوام 

كشيدم و گردوخاك نشسته شده رويش را پس زدم سپس باتك سرفه اى مشغول رنگ كردن 

 ادامه اتاق شدم.

*** 
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به پايان رسيد. توى چهارچوب دراتاق  شت و باالخره كار رنگ كارى اتاقساعت ها گذ

ز  ايستاديم و نگاه تحسين برانگيزى از سرتا پاى اتاق انداختم و درحالى كه با رضايت كامل ا

 كارمون لبخند برلب داشتيم به سمت هم برگشتيم و بهم نگاه كرديم

 خسته نباشيد، باالخره تمام شد فقط بايد كمى منتظربمانيم تا رنگ ها خشك_احسان_ 

 شود، اونوقت مى توانيم وسايلمان راهم بچينيم.

باسرم حرفش را تاييد كردم : فكرش راهم نمى كردم انقدر خوب و تميز بتونم اتاق را رنگ 

 كنم.

اگر نزنى فكمون رو بيارى پايين من به تمسخر گفت:صداى اعتراضش بلند شد : رنگ كنى ؟!..

 هم يك كمك هايى كردم!

 خودم كشيدمارى نكردى تمام زحمت هاى سختش را به سمتش برگشتم : توكه ك

 با فك درهم قفل شده اش بدون حرفى همانطور نگاهم كرد.

كمى به چشمانش زل زدم تا از زور خجالت هم كه شده چشم از رويم بردارد؛ اما انقدر خيره 

 و پرو بود كه حتى پلك كوچكى هم نزد.

برهم فشردم و درهمان حال با  و چشمانم رازدم دستم را باال بردم و ضربه اى به پيشانى ام 

 لحن تمسخرآميزى گفتم:

 !آخ، ببخشيد يادم رفت ارث باباتو واسه ات بيارم_

 باالخره صدايش درامد: وايى بهار خداهم تورو نميشناسه!
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و مغرور و از چكاركنم دخترم ديگه ، شيطون و جذاب. هرچه باشه بهترشما پسران بدتيپ _

پسرا بعضى . به نظرم اضافى ترين موجودات تو دنيا مردان. البته نه همشون خودراضى ايم

 واقعا جيگرن!

قصد داشتم با اينطور حرف زدن عصابش را بهم بريزم و حسادتش را جلب ريز ريز خنديدم..

 كنم. صداى غرش مانند احسان درامد :

اين ها همه .چهارشونه!..و نود!..ته ريش!..ادكلن تلخ!...پيراهن چهارخانه!..قد صد _احسان_

 كمبود هاى ذهنى يك دختر عقده ايه..مرد بآس مردونگى بلد باشه!

خواستم باز چيزى بگويم كه صداى مامان كه با فرياد اسمم را صدا مى زد مانعم شد. درحالى 

كه به احسان نگاه مى كردم با گفتن : االن ميان مامانجون از اتاق خارج شدم و به طرف پله 

راه افتادم تا ببينم مامان چيكارم داره ، چون مطمئن بودم اگر يكم دير برم با فرياد ها به 

 هايش خانه را بر روى سرم خراب مى كند. وارد آشپزخانه شدم.

 جانم مامان كارتونوبگيد؟_

 بهار دخترم، امشب تولد احسانه، ميخوايم وسه اش جشن بگيريم._مامان_

اجازه مى گيريد؟! يا ميخوايد بروم و برايش توپ و كاله داريد من از خوب چيكاركنم اآلن _

 تولدت مبارك بخرم؟!

ميخوام به يه بهانه اى از خونه  دو دقيقه زبان به دهن بگير تا بهت بگم چيكاركنى._مامان_

بكشيش بيرون تاوقتى ما داريم اينجارو واسه شب آماده مى كنيم نباشه، خاله سارات ميخواد 

 .!چيز ديگه هم هست يه...غافلگيرش كنيم
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اون االغ غافلگيريش ديگه چيه؟باچشمانى كه انتظار درش موج مى زد به صورت مهربان اخه  

 مامان زل شدم.

 بفرماييد! كت بسته از اتاق بيرون بكشيداون امرتون كه باعث شد بنده را لطفا  خوب حاال _

 واااا..دختر اين چه طرز حرف زدنه؟!_مامان_

 م؟! مثل خانوما دارم صحبت مى كنم ديگه!مگه چطورى حرف زد_

 خيره خيره نگاهم كرد.

خيلى خوب ببخشيد، حاال اگر امكانش هست بگيد بايدچيكاركنم كه كلى كار دارم، بايد _

اتاق را جمع و جوركنم ، لباسامو عوض كنم ، احسان كوچولو روهم ببرم پارك كه وقتى شما 

نباشه! كوزت كه نيستم بتونم تمام اين كار  خواستيد نقشه تون را عملى كنيد جلوى چشم

 هارو دو دقيقه اى انجام بدم بايد واسه اش وقت بگذارم!

مامان همانطوركه با تعجب به من نگاه مى كرد دستانش را به كمرش تكيه داد و گفت : اآلن 

 خيلى داريد مثل خانوما صحبت مى كنيد؟!

 ق باشماست.خنديدم و شرمنده دستى به سرم كشيدم : ببخشيد ح

 احسان بياد شمال؟ دس بزن امروز كى قراره بخاطرح_مامان_

 چه ميدونم، از همسايه هاست؟!_

 نه!_

 ؟دوستمونه_

 نه!_

 عمواينا؟_
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 نه_

 از سازمان حفاظت از محيط زيست ميخوان بيان ببرنش؟!_

 مامان درحالى كه باتعجب بهم نگاه كرده بود ريز ريز خنديد و گفت : نه!

 عصبانيت بيرون دادم : خاستگار؟!نفسمو با 

 واا..ديونه آخه خستگارى از كى بابات؟!_

...خوب آدم پدر دم بخت داشته باشه همين !وايى چه خوب دارن ميان خاستگارى بابا_

ه ميخوان بكوبن ، مشااهلل مردم زمان و مكانم حاليشون نيست اين هم!مشكالتم داره ديگه 

. درسشم كه تموم !ماشااهلل از هرانگشتش يك هنر ميباره خوب چراكه نيان بياد خاستگارى؟!،

مامانى ميخواى براش وقت آرايشگاه بگيرم . لباس عقد منم هست اگر خواستند عقدش شده..

 كنن بپوشه. شماهم تا بابا از آرايشگاه بر مى گرده اينجارو آماده كنيد!..

ز خنده هاى به خنديدن..ا ه شروع كردمامان ديگر نتوانست خودش را كنترل كند و قاه قا

بلند و پاپيش من هم به خنده افتادم. پس از كمى دست از خنديدن كشيد و دوباره شروع 

 حرف زدن : به كرد

ماشااهلل بهت بهار ، ولت كنيم تا صبح دلقك بازى دربيارى.سپس دوباره بالحن جدى _مامان_

 گفت : سيما قراره بياد شمال!

ذهنم چيزى رد و بدل كردم. سيما..سيما..سيماديگه كيه. براى چشمانم را تنگ كردم و در 

 لحظه اى به خودم امدم و بلند فرياد زدم:

 سيما؟..سيماى خودمون؟!_

 نخير! سيماى جمهورى اسالمى ايران! خب سيماخودمونو مى گم ديگه! _مامان_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

277 
 

 نديدم.اون ديگه ميخواد بياد شمال چيكار؟! خاستگار بابا سيما اينااند؟!.بازهم خ_

خاله ى بزرگم خاله مهناز بود كه خيلى وقته باهامون رفت و آمد ندارند. سيما دختر، 

ز اون سالى كه احسان ازمن خاستگارى كرد و من بهش جواب رد لى مفصله ..اداستانش خي

احسان را گرفته بود از  دادم رابطه ى من با سيما به كل بهم خورد. چون از قضا چشمش

از شدت حسادتش به عشق احسان ى و بى تفاوتى را دريافت مى كرد..حلجانب او همش بى م

نسبت من علقش كارنكرد و همه چيز را بهم ريخت و رابطه ى خانوادگى مان را قطع كرد. 

حتى با اينكه مى دانست من به احسان جواب منفى داده بودم. خاله مهنازم از اون پس ديگر 

ش هم تعداد تماس هايش را باما و مامان بزرگ و پدر باما هيچ رفت و آمدى نكرد و يواش يوا

حال دليل بازگشتشان پس .بزرگم كم كرد. تا اينكه همه به كل آن خانواده را فراموش كرديم.

 از اين همه سال چه بود؟!

 دشمن خونيت! نشنيدى چى گفتم؟! سيما داره مياد..مسخره بازى را بذار كنار، _مامان_

 هش ميان؟!خاله مهناز ايناهم همرا_

 نه.فقط سيما..اونم بخاطر دانشگاهشه. آمل ميره دانشگاه واسه همين ميخواد بياد._مامان_

 خوب چرا خوابگاه يا خونه براش نمى گيرند؟!_

روش واسه همين اخالق خاله مهنازت را كه ميدانى ، چون سيما مجرده _مامان_

 است پول خوابگاه بدهد.حساسه.بعدشم مگه عقلش كم است وقتى ويالى امن پدرش شمال 

 سيماهنوزمجرده؟! فكرمى كردم رابطه شون باما قطع شده باشه!_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

278 
 

آره منم همينطور اما نميدونم آفتاب از كدام طرف درآمده كه بازهم سرو كله شون _

حتما براى اين است باما حسابى كفرى و عصبى بود...پيداشده. اونم سيما كه از نشست و برخ

 كارش دليل خاصى داره!

، چه دليلى داره اين همه راه بياد و  هاز ازدواج من و احسان خبردارند؟!دانشگاه سيما آمل_

بخواد رويان پيش مابمونه. ميدونى چقدرفاصله است؟! اونم توهمچين روزى.مطمئنم بخاطر 

تولد احسانه كه ميخواد امشب بياد!.چون ميدونه من و احسان دوباره رابطه مون به روال 

 امدم شمال.من عادى برگشته و 

خره ات. چه ربطى داره آخه دختر؟! اتفاقى شده ، بعدشم اااا..توام با اين افكار مس_مامان_

فراموشش كرده. واال يه عاشق  مطمئن باش سيما پس از اين همه سال دورى از احسان حتماً

 نمى تونه چندين سال دور از عشقش باشد و اعتراضش هم درنياد.

ن تا حاال چه من كه شك دارم. اون دختر خود شيطانه. خداميدونه واسه انتقام گرفتن ازم_

 نقشه هايى كه نكشيده!.

معصوم جز استراحت به هيچ نيت ديگه اى پا رت و پرت نگو بهار، اون دختر انقدر چ_مامان_

 به اين ويال نمى گذارد.

غافلگيرى بهانه است، شما قصد داريد من و دتونم خوب ميدونيد كه حق با منه..شماخو_

باهم رابطه داريم و عاشقم بفهمه ما  تاما نباشيم ،احسان را بفرستيد بيرون تاوقتى سيما مياد 

 اين كار شما فقط براى آتيش زدن سيماست!همينم..

و باهم بريد بيرون. صداكن  من اين چرندياتت را نشنيده مى گيرم. توام برو احسان را_مامان_

 وقت نداريم بايد قبل از تاريك شدن هوا كارارو تمام كنيم.
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 بيرون مى رفتم باخنده گفتم :درحالى كه از آشپزخونه 

 اين خط اينم نشون!.دختر يه عوضيه به تمام معناست.. ببينيد كى بهتون گفتم، اون_

انقدر موضوع رو كشش نده. بايدحتما سرت داد بزنم تا  بازهم صداى مامان بلند شد : بسه

 سكوت كنى. پاشو دست شوهرت را بگير بريد از خونه بيرون ديگه.

مامان جان حاال چرا انقدر عصبانى ميشى؟!.بذار اولش برم حمام يه دوش بگيرم اوف باشه _

 بعد، با اين قيافه كثيف كه نميتونم برم بيرون صورت و دستانم رنگيه. يكم تحمل داشته باش.

مامان زيرچشمى نگاهم كرد و بدون حرفى رويش را ازم برگرداند. به اتاقم برگشتم. احسان بر 

ده از مالفه ى سفيد خوابيده بود و يكى از دستانش را روى پيشنانى اش روى تخت پوشيده ش

گذاشته بود. معلوم بود حمام كرده چون هنوز قطرات ريز آب بر نوك موهايش مشخص بود. 

بوى بد رنگ احسان بيدارش كنم.  را روى نوك انگشتان پام راه رفتم تامبادا صدا توليد كند و

پنجره رو گشودم تا مبادا با اين همه بو احسان خفه ويا مريض  سريع دربينى ام را آزار داد..

رامش بخش و آشود. نسيم خنكى كه از پنجره به داخل مى وزيد و باموهايم بازى مى كرد 

 بود.

و به حمام رفتم و خودم را زير شير آب رها كردم و  از كمدم يك دست لباس تميز برداشتم

 براى لحظه اى چشمانم را برهم فشردم.

*** 

و با حوله ى ديگرى سعى  مدورم پيچيده بوداى حوله درحالى كه  .از حمام خارج شدم.

داشتم موهاى بلندم را خشك كنم به طرف احسان كه همچان خواب بود رفتم. آخيش خنك 

 شدم. لب تخت نشستم و بهش نگاه كردم.
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 احسان بيدارشو؟_

 جوابى نداد.

بهش دادم و همزمان گفتم : بيدارشو احسان ،  دستم را روى بازويش گذاشتم و تكان محكمى

 !چقد ميخوابى بسه ديگه

باالخره صداى گرفته و خوابالويش درآمد. درحالى كه الى يكى از چشمانش را به زور باز 

 نگهداشته بود گفت : باشه عزيزم فقط يك دقيقه ى ديگه!

ت. روى زانوهايم برروى و دوباره به دامن امن خواب پنها برد. گويا قصد از بيدارشدن نداش

تشك تخت نشستم و حوله ى موهايم را برداشتم و درهمان حال با خنده گفتم : اين يك 

دقيقه هاى توام كه هيچوقت تمومى ندارند!. به دنبال حرفم موهاى خيس بلندم را روى 

صورتش باز كردم. درحالى كه موهاى نرمم به اينور و اونور صورتش كشيده مى شد و از 

نى تا زيرچونه اش ليز ميخورد بهش نگاه كردم و بلند خنديدم. همراه با قطرارت آبى كه پيشا

از موهايم به صورتش مى ريختن احسان هم چشمانش را بهم مى فشرد و صورتش را به 

اينطرف و آن طرف تكان ميداد. صداى خنده اش بلند شد ، با تمام قدرت بازوهايم را گرفت با 

روى تخت خوابوند و خودش هم خوابيد روم. هردو همچنان با صداى يك حركت و من را بر 

بلند مى خنديديم. احسان سرش را توى گودى گردنم فرو برد و بوسه اى به گلويم زد و 

 درهمان حال گفت : خيلى عاشقتم دختر!.

*** 

روبه فروشگاه شيكى ايستاديم و شانه به شانه ى يكديگر مسير فروشگاه راه پيش رفتيم و 

ه اينا باخيال ارد مغازه اى شديم. به بهانه ى خريد كردن از خانه كشيدمش بيرون تا خالو
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د تدارك هاى جشن امشب را ببينند. البته يكى از مهم و اصلى ترين راحت و بهتر بتوانن

 داليلم اين بود كه مبادا با سيما روبه رو بشه!.

جمله هاى : خيلى خوش آمديد. چه  فروشنده ى مغازه كه پسرجوانى بود به سمت ما امد و با

 كمكى از دستم برمياد. ازما استقبال كرد.

احسان به دنبال حرفش به ويترين مغازه اشاره كرد و يك مانتو قرمز كوتاه را بهش نشان داد 

 كه آستين سه ربع بود و دورتا دور آستين هايش نگين هاى طاليى و قرمزداشت.

 واسه مون بياريد؟!ميشه لطفا اون مانتورو _احسان_

پسر با نگاه معنى دارى به من سرتا پايم را برانداز كرد و سپس با تكان دادن سرش به طرف 

ورد!. احسان را درست اندازه ى سايز من آانبار مغازه اش رفت و همان مانتوى درخواستى 

توى آينه  مانتو را تنم كرد وه اتاق پرو كوچك توى مغازه رفتم..مانتورا از دستش گرفتم و ب

قدى اش به هيكلم چشم دوختم و آدمسم را يك دور داخل دهانم چرخوندم و سپس بادش 

كردم و دوباره بايك حركت تركوندمش. خيلى بهم ميومد. انگار توى تنم دوخته شده بود. 

دستم را بر روى گودى كمرم قرار دادم و از آينه به پشتم نگاه كردم. همه جاش درست جذب 

هيكلم را به خوبى درخودش نمايش ميداد. شالم را روى سرم صاف كردم و از  اندامم بود و

اتاق پرو بيرون رفتم. پسرجوان با ديدن من لبخند معنى دارى زد و با برق خاصى كه 

 درچشمانش ديده مى شد گفت :

 بسيار زيبا شديد خانوم، كامال برازنده ى بانويى چون شماست!_پسرجوان_
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د؛احسان كه ديگر كاردهم ميخورد خونش باال نمى امد با عصبانيت همين يك جمله كافى بو

به سمتم امد درست روبه رويم طورى ايستاد كه تو ديد پسرجوان نباشم و باعصبانيت غريد : 

 همين اآلن برو و اين لباس را از تنت درش بيار!

اى اينكه اين بشر عجب غيرتى و حسود بود ، مكثى كوتاه كردم و بر..متعجب نگاهش كردم.

احسان را اذيتش كنم و سربه سرش گذاشته باشم باخنده گفتم : چرا؟ قشنگه كه مگر نديدى 

 فروشنده چه استقابلى ازش كرد!

 مى رى درش بيارى ياخودم اين كارو بكنم._احسان_

 من ميخوام اينو بخرمش_

 يه مانتوى ديگر انتخاب كن. اين خيلى تنگه! .بيخود._احسان_

فروشنده ازم تعريف كرد،حسادتت جلب شد و رگ غيرتت اينگونه باد كرد و چون اون پسر _

 يه آن يادت افتاد اين مانتو زيادى تنگ است؟!

احسان نگاه پركينه و نفرتش را به پسرجوان انداخت كه متعجب به مادوتا نگاه مى كرد.سپس 

 بازهم به من نگاه كرد و گفت :

 عا احمقى!من به چى اين پسر حسادت كنم؟واق_احسان_

 چرا حسادت نكنى خيلى خوشگل و خوشتپه!_

احسان كه انگار يك پارچ آب يخ روى سرش خالى شده بود نفسى بيرون داد و دستانش را 

 مشت كرد و سفت فشرد سپس با عصبانيت گفت :

تا حاال نديده بودم يك زنى برگرده به شوهرش بگه چقدر اين پسره خوشگل و _احسان_

 خوشتپه!
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 گاهش كردمبالبخند ن

 حاال ديدى!_

سر همه آدماى توش  ىب مرده رو درش بيار تا اينجا رو روابرو اين لباس صاح_احسان_

 خراب نكردم!

اين پسرا براى من مثل برادرم نگران نباش من دختر هيزى نسيتم..ديدى حسوديت شد؟ اما _

 مى مانند!

 احسان ابرويى باالانداخت و باتبسم روى لبش بهم نگاه كرد.

 بالفاصله باخنده اضافه كردم : اما خداييش بعضى هارم نميشه به چشم برادرى نگاه كرد!

احسان با عصبانيت مچ دستم را كشيد و من را به طرف اتاق پرو .ريز ريز خنده ام بلند شد.

برد و همچو تفاله اى بى ارزش به داخل اتاق پرتم كرد. نتوانستم خودم را كنترل كنم و همراه 

دنم به ديوار اتاق برخورد كردم و دستم درد گرفت. درحالى كه بازويم را مى ماليدم با پرت ش

 تا دردش كم شود روبه احسان گفتم : وحشى!

احسان كه گدازه هاى آتش از چشمانش فوران مى كردن با عصبانيت گفت : زودباش درش 

 بيار بيا بيرون!

 م. ميخوام بخرمش!همچنان باغرور و لجبازى گفتم : نميخوام ، درش نميار

نفسشو با كالفگى بيرون داد و خودش هم وارد اتاق پرو شد و در را پشت سرش بست. همراه 

با اين كارش چشمانم از تعجب گرد و گشاد شدن. فضاى اتاق خيلى كوچك بود براى همين 

خودناخود همش تنمون باهم برخورد مى كردم. احسان دستش را به طرف مانتوى توى تنم 

خر با يك حركت مانتو را از تنم كشيد بيرون. مه هايش را يكى يكى باز كرد و درآدك آورد و
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انقدر آن لحظه تعجب كرده بودم و در شوك فرو رفته بودم كه حتى توان پلك زدن راهم 

احسان مانتوى قرمز را بر روى نيم تنه ى مشكى روبه رويش بودم.. نداشتم. حال فقط با يك

 : من بيرون منتظرتم سريع لباساتو عوض كن. از اتاق خارج شد.دستش گذاشت و با گفتن 

سرخم متوجه شدم هم  به آينه ى قدى اتاق پرو چشم دوختم و با ديدن بينى و گونه هاى

، وقتى مى فهمم حس خوبى داردنم حقيقت و راز دلم را فاش كرده اند. چه ظاهر و هم باط

 برتن كردم و از اتاق بيرون رفتم.براش مهمم و روم غيرت دارد!. مانتوى خودم را 

احسان درحالى كه با ضربه زدن پايش به سراميك هاى سرد كف مغازه سعى داشت عصبانيت 

با قدم هاى درونش را تخليه كند. با نگاه كردن به ساعت مچى اش انتظار من را مى كشيد. 

مكثى كوتاه رويش را آروم كنارش رفتم و بغلش ايستادم. نگاه پركينه اش را بهم انداخت و با 

ازم گرفت و باگفتن : دستتون درد نكنه!.به فروشنده ى مغازه از مغازه خارج شديم. بانارحتى 

كنارش راه مى رفتم و بقيه ى مغازه هاى پاساژ را مشاهده مى كرديم. چقدر اون مانتو را 

سنگين  دوست داشتم ، واقعا دلم ميخواست بخرمش! همينطور كه ناراحت قدم مى زدم نگاه

احسان را روى خودم احساس مى كردم. ناگهان صداى احسان كه اسمم را صدا مى زد بلند 

متعجب نگاهش كردم و با ترديد پالستيك را سمتم گرفت..شد و به همراه حرفش پالستيكى 

در دستش را گرفتم و بازش كردم و با ديدن همان مانتوى قرمز بازهم تبسم بر لبانم جا باز 

 كرد.

 تو خيلى خوبى احسان ، عاشقتم.وايى _

ما بايد بهم قول بدى كه اين مانتو را فقط تو خونه براى خودم احسان خنديد: ميدونم..ا

 بپوشى!
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 باخنده به حالت تمسخرآميزى گفتم : چشم ، حتماً آقاى دكتر!

خنديد و دستش را دور گردنم انداخت و اينبار هردو باخوشحالى همراه يكديگر ادامه ى مغازه 

 هارا تماشا كرديم.

... 

وارد يك مغازه ساعت فروشى شديم تا براى احسان ساعتى بخرم و به عنوان هديه ى تولدش 

امشب بهش تقديم كنم. به ويترين شفاف و زيباى مغازه چشم دوختم كه ساعت هاى شيك 

همشون به ترتيب بر روى يك  بسيار خود نمايى مى كرد.و و منظم چيده شده در ويترين 

چك نرمى شباهت داشت قرار چيزى كه نميدانستم چيست و بيشتر به بالشت قرمز كو

 به احسان كه كنارم ايستاده بود و مشغول تماشاى ساعت هابود نگاه كردم.داشتند..

 يكى را انتخاب كن._

 نيازى به اين كارها نيست بهار، من كه ساعت دارم._احسان_

 ميخوام يكى هم من واسه ات بخرم. تا تو تك تك لحظات زندگيت باشم!. ميدونم اما_

 خنديد : اينطورى هروقت به ساعتم نگاه مى كنم ياد تو مى يفتم.

 يادت ميفته كه اگه يك لحظه دير برسى خونه تيكه بزرگت گوشت ميشه!_

ه درخواست پس از كمى خنديدن از فروشندقاه قاه خنده ى هردومون بلند شد..اينبار صداى 

را كردم تا ساعت طاليى رنگ زيبايى را كه دون شيشه بين عقربه هايش نگين قرارداشت 

ساعت را از جلد مخصوصش جدا كردم ، خيلى سنگين و زيبا بود. به  برامون بيرون بياورد.

 گفته ى فروشنده آب طال است.

 اين چطوره._
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 من نمى تونم اين را قبول كنم.بهار..ساعت گفت : اين خيلى گرونه احسان با نگاهى به قيمت 

 خنديدم : من ميخوام پول بدم ، تو دارى حرص ميخورى؟!.

 آخه عزيزم_احسان_

 خه و اما نداره ، آدم هديه رو كه پس نميده.ديگه آ_

 همزمان با حرفم ساعت را به سمت فروشنده اش دادم و گفتم : ما اين را مى بريم.

 باشه، اين ساعت بهترينه، احسنت به حُسن سليقه تون! فروشنده خنديد و گفت : مباركتون

خواستم چيزى بگويم كه ناگهان احسان به تمسخر و باخنده به خودش اشاره كرد و گفت : 

 بله..بله..خانوم بنده خيلى با سليقه اند!.وريز ريز خنديد.

: البته  منكه خوب متوجه منظورش شده بودم بهش نگاه كردم و بااشاره بهش بالفاصله گفتم

!.به هرحال آدم با برخى اشتباهات نادرست تجربه مى گيره و ميتونه درست ردتو همه موانه 

 انتخاب كنه ديگه!

ساعت را در پالستيكى گذاشت و ژ پيچيد..صداى خنده هاى آقاى مغازه دار در تمام پاسا

ديد. همانطور كه ميخنديد به سمت ما گرفت و درميان خنده هايش گفت : خيلى خوش آم

 مباركتون باشه.

پالستيك را ازدستش گرفتم و با تشكر از مغازه خارج شديم. احسان همچنان در شوك حرف 

من قرارداشت و هنوزهم نتوانسته بود جوابم را بدهد. صداى تغ تغ كفش هاى پاشنه دارم كه 

 درهنگام راه رفتن با سراميك هاى پاساژ برخورد مى كردم اورا به خودش آورد.

 مى كنم! ضايعمى كنى ، ده بار من تورو  ضايعباالخره يك بار تو منو فكرنكن ، بهش _

 خنديد.
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از دستم و شينى ور مى يفته بهار خانوم. ببين كي مى  هركى با احسان در بيفته_احسان_

 كنى.مى گريه 

وجه هردوى مارا به خودش بلند خنديدم و امدم چيزى بگويم كه صداى گريه ى بچه اى ت

بچه درميان گريه اش باصداى جيغ جيغوى كودكانه ى خود چادر مادرش را مى .جلب كرد.

كشيد و مى گفت : من اون عروسك را ميخوام. بايد واسه ام بخريش!.زن جوان كه سعى 

داشت بچه اش را ساكت كند تا آبرويش را نبرد با نوازش كردنش مى گفت : باشه ، باشه..بذار 

 ن هيچى پول همراهم نيست.بريم خونه پول بياريم بعد، اآل

اما كودك بى توجه به حرفان مادرش انقدر بلند فرياد مى زد كه همه ى مغازه دارها بيرون 

آمده بودن و متعجب به آن زن نگاه مى كردن. دخترك از شدت خجالت رنگش پريده بود. 

 احسان به سمتشون رفت و روى زانوهايش جلوى كودك نشست.

دست از اذيت و آزار و جدال با چادر مشكى مادرخود كشيد و به  پسركوچولو با ديدن احسان

 احسان نگاه كرد.

 اسم تو چيه؟!_احسان_

 پسركوچولو كه همچنان صدايش از قدرت گريه هايش گرفته بود گفت : مهدى

چه اسم قشنگى ، توكه انقدر بزرگ و آقا شدى به جاى اينكه مراقب مادرت باشى، _احسان_

كنى و اينگونه جلوى همه آدم ها باهاش برخورد مى كنى. او مادرت  دارى آن را اذيت مى

است ، بايد بااحترام باهاش برخورد كنى و صدايت را رويش بلند نكنى. ميدانى چندسال از تو 

بزرگتر و باتجربه تر است. او غير از صالح تو چيزى نميخواهد. به حرفش گوش كن. حتما اين 

 كار نيز به سودتو است.
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ن درحالى كه چادر مشكى اش را به دندانش گرفته بود تا صورتش مشخص نشود با زن جوا

به سمتشون رفتم رجانبش به نشانه ى تشكر دال كرد..لبخند به احسان نگاه كرد و سرش را د

و كنار احسان ايستادم. پسركوچولو كه بسيار تحت تاثير حرفاى احسان قرار گرفته بود ديگر 

 شماهم به حرف مادرتان گوش ميدهيد؟! _آرام گفت :ه من با اشاره بگريه نكرد و 

احسان به من نگاه كرد و خنديد. خونم به جوش امد. پسره ى خنگ. آخه به كجاى من 

 ميخورد كه مادر احسان باشم؟!.

احسان همچنان باخنده گفت : بله، اما ايشون مادرم نيستند، البته راستم مى گى از لحاظ 

 و ريز ريز خنده ى آن و آدم هاى اطرافمون بلند شد. سنى به مادرم ميخورد. 

 براى يافتن جمله ى مناسبى كمى مكث كردم و سپس گفتم :

 آره واال مثل بچه بايد تر و خشكش كنى!_

اينبار نه تنها همۀ آدم ها بلكه مادر بچه هم به خنده افتاد. به سمت احسان كه متعجب 

 .نگاهم مى كرد برگشتم و برايش لبخندى زدم

زن جوان دست بچه اش را در دست گرفت و با گفتن : خيلى ازتون ممنونم . از ما دور شد و 

ديگر بدون اينكه بچه گريه يا گاليه كند به راهشان ادامه دادند. منو احسان هم براى لحظه 

اى كه نگاهايمان درهم گره خورد و سپس بدون حرفى از پاساژ خارج شديم و به سمت 

شب بود ، فكر كنم ديگر وقتش رسيده به خانه  7راه افتاديم. ساعت نزديكماشين احسان به 

 برگرديم حتما تابه حال تمام كارها را تمام كرده باشند.

گوشيم را در دست گرفتم و به ريحانه پيام دادم و ازش آمار دقيق خانه را خواستم. چند 

 كم كم شماهم بيايد.دقيقه نكشيد كه جوابم را داد : كارا دارند خوب پبش ميروند، 
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 باخيال راحت موبايلم را دركيفم گذاشتم و احسان هم با فشار دادن پايش بر روى پدال گاز به

 سمت خانه به راه افتاد. سرعت به

*** 
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 8_فصل هشتم 

 

پشت در سالن ايستاده بوديم و منتظر عالمت ريحانه بودم. همچنان كه مانع احسان شده 

نگاه مى كردم تا متوجه عالمتش شوم. صداى اعتراض احسان بودم تا وارد نشود به پنجره 

 بلند شد :

 اين مسخره بازى ها چيه بهار؟ بذار بريم تو_احسان_

 نميشه بايد يكم صبركنى!_

 آخه چرا؟!_احسان_

باز خواستم چيزى بگويم اما اينبار نورى كه از پنجره به صورتم مى خورد و تند تند روشن و 

باخنده از جلوى دركنار رفتم و با اشاره به در د وقتش رسيده است..ى شد بهم فهمانخاموش م

 گفتم : بفرماييد.

احسان با تعجب نگاهم كرد و درهمان حال دستش را برروى دستگيرۀ در گذاشت و فشردش 

چند قدمى  .، در باصداى جيغ دلخراشش گشوده شد. تاريكى مطلق همه جارا فرا گرفته بود.

 به داخل رفتيم.

 اينجا چرا انقدر تاريكه؟!_احسان_

هنوز حرفش تمام نشده بود كه يكى برقا رو روشن كرد و به همراهش همه همزمان فرياد 

زدن : تولدت مبارك! و فشفشه و بادكنك به دست به استقبالمون آمدند. احسان كه از اين 

حركت تعجب كرده بود چشمانش گشاد شد و بى اختيار از زمين كنده شد و يك وجب باال 
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ست مى زدن. صداى خنده هاى منم بلند شد. همينطور كه مى پريد!. همه ميخنديدن و د

بود نيشم مقابلم خنديدم و آدم هاى روبه رويم را نگاه مى كردم ، ناگهان با ديدن آنچه ى كه 

بسته شد و سريع جايش را اخم غليظى گرفت!. سيما درحالى كه يك تونيك آبى نفتى 

بود و با تبسم روى لبانش براى  خوشدوخت برتن داشت ، سرباز گوشه ى سالن ايستاده

احسان دست مى زد. موهاى خرمايى اش را تا آخر كشيده بود دم اسبى بسته بودشون. 

موهايش همانند ابريشم لخت و نرم بودن. اندام الغر و پوست نسبتاً سبزه اى داشت اما بسيار 

ردم. انداز مى كناز و تودلبرو بود.همچنان با نفرت بهش نگاه مى كردم و سرتا پايش را بر

 وردصداى ريحانه من را به خودم آ

 نميخواى برى پيشش و بهش سالم كنى؟!_ريحانه_

 هميدم منظورش سيمااست. همچان كه از دور به سيما زل زده بودم گفتم :.فبهش نگاه كردم.

 چرا..چرا..ميرم..اگه نرم فكر مى كنه ازش بدم مياد._

 مگه نمياد؟!_ريحانه_

، سپس با مكثى كوتاه باقدم ريحانه برگشتم و براى لحظه اى نگاهش كردممتعجب به سمت 

.هنوزهم صداى تولدت .هاى بلند به سمت سيما كه همچنان همونجا ايستاده بود به راه افتادم

مبارك ها و تبريك هاى بلندشون به گوش مى رسيد. دروغ چرا به شدت از سيما متنفر بودم. 

سال پيش افتادم كه تو ختم عمه ى  15نمى رفت. ياد  از اولش آبمون باهم تويك جوب

...من و !مامانم پام خورد به دستگاه پخش توى هال و آهنگ خوشگال بايد برقصن پخش شد

ريحانه و نسترنم كه خوشگل. همه از دم ريختيم وسط!. تاجايى كه يادم مياد از اونجا ديد 

 مرز بود!.سيما به من تغيير كرد. چون به شدت عاشق اون خدابيا
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هيچوقت باهم حرف نمى زد و هميشه ازم متنفر بود، بخصوص وقتى فهميد احسان به من 

 عالقه داره. اين موضوع باعث شد بيشتر حسادتش تحريك شود!

كنارش ايستادم و گفتم : سالم سيماجان، خيلى خوش امدى. رسيدن بخير!. سيما همچنان 

رد، براى لحظه اى نگاهامون توى هم گره كه دست مى زد و به سمت من برگشت و نگاهم ك

 با لبخند مصنوعى روى لبش گفت : ممنونم بهارجان.خوش باشى! خورد.

 بازخواستم چيزى بگويم اما اينبار احسان درحالى كه سعى داشت از دست مامانم وخاله سارا

 مد و باخنده گفت :فراركند، بدو به سمت من و سيما آ

 ست امسال آشنا. رسيدن بخير!.پارسال دوبه به سيماخانوم.._

سيما با ديدن احسان چشمانش برق خاصى گرفت و بالبخند گفت : مرسى احسان خان. اين 

 ديگه چه حرفيه، سالمت باشيد.

عصبى دندان هايم را بهم فشردم. همچنان به احسان و سيما كه براى يكديگر تعارف تيكه 

براى اينكه باهم ديگر انيت مشت كردم..انم را از شدت عصبپاره مى كردن نگاه كردم و دست

زياد صحبت نكنن و بحث بينشان به پايان برسد سعى كردم بحث جديدى را وسط بيندازم. 

 براى همين بدون فكر كنم.

 دماغت را عمل كردى سيما؟ چقدر طبيعى، عزيزم كار كدوم دكتره؟!_

خند مسخره اى زد و سيما نگاهش را از احسان گرفت و روى من ثابت نگهداشت ، سپس نيش

 با كنايه گفت :

 هر دماغى رو عمل نمى كنه!_سيما_
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براى اينكه خون به پا نكنم و بين من و سيما گيس و گيس كشى  .شدت عصبانيتم بيشترشد.

كه به زور بر لبانم نشونده  نشود با گفتن : ببخشيد من برم لباسامو عوض كنم . با لبخندى

 از جمعشون خارج شدم و مستقيم به طرف اتاقم به راه افتادم!. بودم

را بر  سيماوارد اتاق شدم. با عصبانيت نفسمو بيرون دادم و با دستان مشت شده ام ، چهره ى 

روى ديوار تجسم كردم و براى انتقام ضربه اى به ديوار كوبيدم و تمامى تنفرم را درآن ضربه 

 "احمق!"خالى كردم 

م رفتم ، خواستم لباس ساده اى برتن كنم اما باياد آورى لباس سيما، پشيمان به سمت كمد

از انتخاب قبليم يك شونيز سفيد خوش دوخت برداشتم كه روى يقه و آستين هايش مرواريد 

به خوبى اندامم را درخودش نمايش ميداد. به دنبالش هم يك شلوار هاى سفيد كار شده بود و

به كمك كفشاى پاشنه بلند سفيدم جذابيت اندامم را بيشتر كتان طاليى جذب پوشيدم و 

كردم. روبه آينه ميز توالتم ايستادم. روژلب صورتى عروسكى ام را چندبارى بر روى لبم چپ و 

راست بردم و پر رنگش كردم، به همراهش با خط چشمى نازك و كمى ريمل نمايى به 

ت سرم بستم و فقط تيكه ى كوچكى از چشمان عسلى ام دادم. موهاى بلوندم را دم اسبى پش

آن لحظه زيبايى ام را  كنارش را توى صورتم آوزيران گذاشتم. حتى خودمم مى توانستم در

تحسين كنم. الك طاليى ام را برداشتم و روى ناخن هاى بلندم كشيدم و سپس نگاه كلى به 

وسى فرستادم و خودم انداختم. همه چيز تموم بود. چشمكى زدم و براى خودم تو آينه ب

 سپس دوباره به طرف هال رفتم.

همچنان كه داشتم پله ها را يكى يكى پايين مى رفتم ، صداى آهنگ هم شنيده مى شد. 

و اصالهم متوجه حضور من نشدن.  داحسان و سيما همچنان مشغول صحبت كردن باهم بودن
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م امد و درحالى كه زيرلب اخم پيشانى ام را فرا گرفت. خاله سارا با ديدن من بدو بدو به طرف

 چهارقل برايم مى خواند گفت :

ماشاال بهت بهار، بهارى هستى واسه خودت. دخترم انقدر آرايش نمى كردى _خاله سارا_

 خدايى نكرده اون دختره ى حسود سيما چشت نزنه!

 خنديدم.

 خاله جون اين حرفا چيه، منكه شخصاً به چشم و نظر اعتقادى ندارم!._

مردم چشماشون شوره!. حواست به خوب اشتباهت همينجاست دردت به جونم،  _خاله سارا_

خودت و شوهرت باشه ، خدايى نكرده جادو جنبل تو زندگيت نندازن و رابطه ات را با احسان 

سرد نكنن. من خودم كه اصال از اين دختره ى چشم سفيد سيما دل خوشى ندارم. به 

 خدايى نكرده دوباره هوا برش نداره!. احسانم مى گم زياد باهاش گرم نگيره كه

درحالى كه داشتم از كنار خاله سارا كه جلوى پله ها راهم را سد كرده بود رد مى شدم با 

 خنده گفتم : چشم ، شمانگران نباشيد.

از دور ه راه افتادم. سيما با ديدن من بسپس ديگر بدون هيچ حرفى به طرف سيما و احسان 

شربت مى خواد.  ليوان باگفتن : كسى تشنه اش نيست، من دلم يكبحث را عوض كرد و 

لبخندى زد و به طرف آشپزخانه رفت. حسابى تعجب كردم و نيشم بسته شد. احسان كه 

 متوجه حضور من شده بود بالبخند معنى دارى سرتا پايم را برانداز كرد و به تمسخر گفت :

 ببخشيد خانوم، افتخار ميديد؟!_احسان_

 گى و ناراحتى، بى توجه به حرفش گفتم : فكر كنم سيماهم خيلى ازمن خوشش نياد!.با كالف

 احسان هم نيشش بسته شد.
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 منظورت چيه؟!_احسان_

يعنى تو نميدونى ، همۀ عالم و آدم از تنفر بين  _با عصبانيت به سمتش برگشتم و گفتم : 

ل سخت را بشكنم، اما من و سيما خبر دارند؛ خيلى سعى دارم بهش نزديك شم و اين جدا

 نميشه..هربار اون ازم فاصله مى گيره!.

 احسان باخنده بغلم كرد و گونه ام را بوسيد و درميان لبخندش گفت :

بگذار آدمها تا مى توانند سنگ باشند، مهم اين است كه تو از نژاد چشمه اى، پس _احسان_

ا بانوازش هايت ذره ذره خرد جارى باش...و اجازه نده سنگ ها مانع حركت تو شوند؛ آنها ر

 كن و از آنها بالبخند عبور كن!.

من قبال يكبار سيما را خرد كردم ، اما اون قوى تر از چشمه و سخت تر از سنگ است. اون _

 تورو ميخواهد احسان و تا به دستت نياورد دست بردار نخواهد شد!

م باهم حرف مى زديم ، بهش تو اشتباه مى كنى، وقتى باال بودى و منو سيما داشتي_احسان_

گفتم تو زن عقدى منى و قراره به زودى ازدواج كنيم. عكس العمل خاصى از خودش نشان 

نداد. مطمئن باش اگر چيزى بود ، حداقل رنگش مى پريد و يا زبانش بند مى امد. او مرا 

 كمتر!فراموش كرده بهار...اون فقط من را به چشم پسرخاله اش مى بيند ، نه بيشترو نه 

 ناراحت سربه زيرانداختم و از ته دل گفتم : اميدوارم!.

... 

خاله سارا خودش پخته بود را درحالى كه  كيك رسيد. كيك بزرگ شكالتى كهوقت بريدن 

 با خواندن آهنگ :و رويش را از شمع پركرده بودند  ،ددرظرف زيبايى گذاشته بودن

Here he comes, the birthday boy. Happy birthday, 
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 روز تولدش داره مياد پسرم، تولدت مبارك پسرم

Happy birthday, dear mahtob 

 تولدت مبارك مهتاب عزيز

Happy birthday 

 تولدت مبارك

Happy birthday 

 تولدت مبارك.

به سمت احسان مى آوردن و همراهش همه دست مى زدن. بازهم غم هايم را فراموش كردم 

احسان به طرف كيك روى ميزش نيم خيز شد و با يك نفس عميق و خنده برلبانم نشست. 

براى لحظه اى چشمانش را برهم فشرد و نفسش را در سينه اش حبس كرد سپس همزمان 

جمعيت و خندۀ و همراهش صداى دست و سوت  مامى شمع هاى روى كيك را فوت كردت

 بلند شد .

را دربشقابى بهش دادند.  اما  ايمان و نيما مشغول تقسيم كردن كيك شدند و سهم هركس

براى من و احسان را در يك بشقاب گذاشتند و دادن دستمون. كنار احسان نشستم و مشغول 

. ميتوانستم متوجه ى حسادت و عصبانيت در چهرۀ سيما كه درست روى خوردن كيك شديم

ش را كاناپه ى تك نفره ى روبه رويم نشسته بود شوم. درحالى كه به زور لبخند روى لب

نگهداشته بود با عصبانيت چنگال در دستش را مى فشرد تا حدى كه كف دستش قرمز شده 

بود و انتظار داشتم هرلحظه چنگال استيلى در دستش بشكند!. همينطور كه  سيما را نگاه 

 مى كردم ناگهان با صداى احسان به خودم امدم.
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 بهار؟_احسان_

 به سمتش برگشتم و بى اختيار گفتم : جانم؟

لبخند برلبانش نشست و با مكثى كوتاه چنگال در دستش را به سمتم آورد خواست كيك 

دهانم بگذارد!. همه با تعجب نگاهمون مى كردند. خواستم دست رد به سينه اش بزنم ، اما با 

ياد آورى سيما براى اينكه حرصش را دربياورم با عشوه گرى و كلى ناز دهانم را باز كردم و به 

در دستش نيم خيز شدم ، اما احسان در لحظه ى آخر چنگال را كشيد و سريع  طرف چنگال

آب يخ بر  و خورد!. انگار يك پارچ فروبردتيكه كيك زندانى شده در دست چنگال را درهانش 

 باچشمان گشاد شده از تعجبم نگاهش كردم و زيرلب غريدمسرم خالى كرده باشند..

 گاو!_

 باخنده گفت : اسب!. قورت دهدش را كيكسعى داشت همانطور كه 

رويم را ازش گرفتم و دوباره به سيما خيره شدم  لودگىپشت چشمى برايش نازك كردم و با 

از اين كار احسان و كه اينبار با ريز ريز خنده اش به احسان زل زده بود!.مثل اينكه حسابى 

ر دفاع كنند ، اما آمده بود. هرچى مامان و احسان بخوان از اين دخت  شدن من خوششضايع 

بازهم به نظرم اين دختر براى خراب كردن زندگى من و اجراى نقشه ى خودش پا به اين 

 ويال گذاشته است!.

وقت دادن هديه ها بود. همه به نوبت به طرف من و احسان امدند و كادوهاشونو بهش دادند. 

شكالت و مامان و بابا  نيما يك پيرهن سفيد گرفته بود ، ايمان ادكن و ريحانه هم يك بسته

يك نيم سكه و خاله سارا و شوهر خاله ام يك سكه ى تمام هديه دادند!. آخ جونم خرج 
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عروسيمون درآمد!.شوخى كردم!. تقريبا تمامى آدم ها هديه هاشونو داده بودند و نوبت به 

 گرفتمساعتى كه امروز برايش خريده بودم را از جيبم درآوردم و به سمتش  .هديه من رسيد.

 برگه سبزيست!..._

به گونه ام زد، همانطور  گرفت و همراهش بوسه اى از دستم احسان با خنده جعبه ساعت را

كه توى آغوش احسان قرار گرفته بودم، زيرچشمى به سيما كه از شدت عصبانيت با دندان 

و جعبه را  هاى بهم ساييده شده اش به ما زل زده بود نگاه كردم. احسان در جعبه را باز كرد 

 باالى سرش برد و ساعتش را به همه نشان داد و همه همزمان گفتند : اوووووو!.

 خنديدم. 

امدم چيزى بگويم كه با صداى تق تق كفشاى سيما كالم از يادم رفت و متعجب به سمتش 

برگشتم. سيما درحالى كه با كلى عشوه آروم آروم به سمت ما مى امد ، لبخند مى زد و 

رخمان مى كشيد. لبان قرمز و قلوه ايش همچون قابى  سفيد و مرتبش را به دندان هاى

. به ما كه رسيد ، مسيرش را كج كرد و روبه احسان دندان هايش را درخود جا داده بودند!

 ايستاد و هديه اى كه برايش گرفته بود را بهش داد و با همان صداى نازك و زيبايش گفت :

وردم كه تو نقره رايت بگيرم، اما ناگهان به خاطر آچه هديه اى ب نميدانستم بايد امروز_سيما_

جات را بيشتر از هرچيز دوست دارى. براى همين تصميم گرفتم اين هديه را برايت بخرم، 

 اميدوارم خوشتون بياد!.

احسان درحالى كه با لبخند رضايت بخشى به سيما نگاه مى كرد به احترامش روى پاهايش 

به نشانه ى تشكر در جانبش دال كرد و با لحن مهربانى گفت : چرا زحميت  ايستاد و سرش را

 .كشيدى سيماجان، اصال توقع نداشتم
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سيما با برق خاصى كه درچشمانش  ديده مى شد، بدون حرفى به احسان زل زده بود. 

نگينى را احسان جعبه كوچكى كه سيما بهش داده بود را باز كرد و گردنبند نقرۀ  تمام 

ورد كه طراحى منحصر به فردى داشت و بر روى زنجيرش نگين هاى درجه يك كار شده درآ

 بود.

 اين خيلى زيباست ، واقعا ممنونم._احسان_

 خنديد : قابل شما رو نداره. چرا نميندازيش گردنت؟!.سيما 

بهمون  يرزن رمالاحسان دستش را به طرف يقه پيرهنش برد و همان گردنبندى را كه پ

به گردنش بود را از توى پيرهنش در آورد و روى لباسش رهايش كرد و با اشاره  هديه داده

 اينو بعداً ميندازم!.گفت : من گردنبند دارم..

در گردن احسان چشمانش گرد شد و متعجب  و مسخره سيما با ديدن آن گردنبند عادى

بيار، خيلى  ن تو نيست!.درشه كه گردنت كردى ، اين اصال در شأگفت : اين چه گردنبندي

 زشته!.

 دوباره به سيما نگاه كرد و گفت : كوتاه احسان به من نگاهى كرد و با مكثى

تحت هيچ شرايطى  .اين گردنبند براى من بيشتر از هرچيزى در دنيا ارزش دارد. _احسان_

حاضر نيستم از گردنم درش بيارم و از خودم جداش كنم. فقط مرگ است كه ميتواند اين 

 گردنبند را ازمن بگيرد!.

ناخداگاه لبخند برلبانم نشست و به گردن خودم نگاه كردم كه من هم گردنبند را از گردنم 

عشق بين من و احسان بيشتر از بيرون نياورده بودم. اين گردنبند واقعا كار مى كنه. هر رور 
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روز قبل ميشه . با اين فكر دستم را بر روى گردنبند توى گردنم گذاشتم و براى لحظه اى 

 چشما نم را بستم و زيرلب گفتم : خدايا شكرت.

سيما شانه اى باال انداخت و با گفتن : باشه عزيزم ، هرجوركه راحتى.به طرف كاناپه اش 

 بازگشت.

براشون  ازمون خواستند تمناخواهش و بلند شد و همراهش همه  با كلى  آرشا صداى آهنگ

ايستاديم و شروع به رقصيدن  برقصيم. ناچار بلند شديم و به همراه آهنگ تانگو وسط پذيرايى

كرديم. احسان يكى از دستانش را دور كمرم حلقه كرده بود و با دست ديگه اش دست من را 

دست آزادم را دور را به سينه اش تكيه داده بودم آن  گرفته بود. منم درحالى كه سرم

 هنگ خودمان را به اينور و انور تكان ميداديم.همراه با ريتم آرام آگردنش حلقه زدم و

 احسان دهانش را نزديك گوشم آرود و همراه با خواننده بلند خواند:

 تو چشم من يه حرفه ، تو قلب تو آتيشه

 ه عشق ميشهسير كه نگاهت مى كنم، عشق تاز

 و پيانو قدرى دلنشينى ، مثل شمعاين 

 دنيا رو خواب كردم ، امشب بامن برقص تو

 يادم ميمونه اين عشق، اين رقص تانگو و گيتار

 يادت بمونه امشب، من و شامپاين و گيتار

 با هر قدم كنارت ، حالم را رو نكردم

 امشب فقط برقص كه من دور تو بگردم

 تو برقصمتو، نزديك  نزديك تر بيا
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 با نبض تو يه امشب، من تانگو برقصم

 اين قدرى دلنشينى ، مثل شب و پيانو

 دنيا رو خواب كردم ، امشب بامن برقص تو

 يادم ميمونه اين عشق، اين لحظه ى تنگ و گيتار

 يادت بمونه امشب، من و شامپاين و سيگار

 با هر قدم كنارت ، حالم را رو نكردم

 تو بگردمامشب فقط برقص كه من دور 

آهنگ تموم شد و صداى دست زدن تمام افراد كه بهت و حيرت به رقصيدن ما نگاه مى 

 كردن به گوش رسيد. و همه همزمان پيرو جوان با ريتم شروع كردن به خوندن :

 دوباره..دوباره..يه بار فايده نداره!._

تانگوى ديگه را به دنبال حرفشان نيما به طرف دستگاه پخش توى هال رفت و يك آهنگ 

پخش كرد. اينبار همه بلند شدن و باجفت خودشون رقصيدن. مامان و بابا ، نيما و ريحانه و 

 ايمان و نيلوفر و ... حتى بابابزرگ و مامان بزرگ هم داشتند مى رقصيدن!.

خنديدم و با گفتن : من ديگه خسته شدم. به طرف كاناپه رفتم و با يك اشاره خودمو روش 

. هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه سيما از اين موقعيت استفاده كرد و بدو بدو با ولو كردم 

 خنده خودش را به احسان رساند و به تمسخر گفت :

 افتخار ميديد آقا؟!_سيما_

 با عصبانيت سرجايم سفت نشستم و چهارچشمى نگاهشون كردم.

 ستى به سرش كشيد و درآخر گفت :داحسان كمى مِن مِن كرد و 
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 خوب..خيلى دوست داشتم سيماجان، اما منم خسته شدم!._احسان_

و ديگر بدون اينكه منتظر پاسخى از طرفشون بمونه به سمت من امد و كنارم نشست. به 

سيما كه از شدت خجالت و عصبانيت رنگش همانند لبو قرمز شده بود نگاه كردم و تو دلم 

 اش كردى.ش خنديدم. آفرين احسان، خوب ضايع به

احسان كه متوجه سنگينى ا لبخند رضايت بخشى نگاهش كردم..ه سمت احسان برگشتم و بب

 نگاه من روى خودش شده بود به سمتم برگشت

 نگاه داره؟!_احسان_

 ديدن خر صفا داره!_

من و باش كه بخاطر خانوم دست رد  به سينه ى سيما زدن بچه پرو. جاى تشكرته.._احسان_

 شه!.تا مبادا حسادتشون تحريك ب

 ، مگه من ازت خواستم اين كار را بكنى!. ىميخواستى نزن_

 احسان گيج و منگ نگاهم كرد

 يعنى اگر باهاش مى رقصيدن حسادت نمى كردى؟!.._احسان_

 و با كمال خونسردى دستانم را درهم قالب كردم و يكى از پاهايم را روى ديگرى انداختم

خوش مى گذره گفتم : حسادت نمى كردم ، لبخندزنان كه سعى داشتم نشون بدم داره بهم 

 چشماتو در مى آوردم!.

 صداى قاه قاه خنده احسان بلند شد.

 از دست تو!_احسان_
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به طرف ميز روبه رويم دال شدم و ليوان آبى را برداشتم ، همه همچنان مشغول رقصيدن 

نشسته بود كز بودند و فقط سيما بود كه با عصبانيت دست به سينه روى كاناپه ى تك نفره 

 كرده بود تو خودش. صداى احسان من را به خودم آورد.

 ؟خوب، نگفتى نظرت راجب آهنگى كه خوندم چى بود_احسان_

ابرهامو باال دادم و به تمسخر گفتم : عالى بود ، به نظرم تو وقتت را واسه  تخصص گرفتن 

 . برو خواننده شو، ايمان بزنه تو بخون منم مى رقصم!.!حدر نده

 قرى به سرو گردنش داد و با لبخند گفت:احسام يز ريز خنديدم..ر

مخفى ممنونم از پيشنهادت خانوم، اما من ترجيح ميدم استعداد هامو در خودم _احسان_

 نگهدارم و به نمايش نگذارم!

 همچنان كه سعى داشتم يه قوب از ليوان آب را ببلعم!. به طرفش برگشتم و گفتم :

 كرد!. حاال اينا مهم نيست، رقص من چطور بود؟!اين شروع ياخدا باز _

اما احسان دركمال بى پروايى چشمانش را ريز انه نگاهش كردم تا نظرش را بگويد؛ كنجكاو

 كرد و با خنده گفت :

 !افتضاح_

ديگر كارهم ميخوردم خونم در نمى امد. دندان هايم را بهم ساييدم و به اطرافم نگاهى 

مطمئن شدم هيچكس حواسش بهمون نيست با يك حركت تمامى انداختم و هنگامى كه 

محتويات ليوان آب توى دستم را روى صورتش خالى كردم و سپس ليوان را محكم روى ميز 

 كوبيدم و از كنارش بلند شدم!.

 هرچقدرم كه بزرگ باشم اما بازهم دخترم، شيطنت درونم موج ميزنه و امانم نميده!.
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*** 

و من تمام اين روز را در اتاق با رنگ جديدم كه حال كامل خشك شده روز بعد از تولد بود 

هنگام بود كه صداى خوردن چند ضربه به در، من را به گشودن چشمانم  ظهربود  گذراندم. 

مجبور كرد. با اين كه حس مى كردم ساعت ها است كه خوابيده ام، ولى بازهم با اكراه خود 

يدن چهرۀ خندان احسان دستى برموهاى بلندم كشيدم و شت در رفتم. با درا ازجا كندم و پ

 گفتم :

 شمايى احسان؟ زوربيدار شدى؟!_

ببينم  .احسان خنديد و درهمان حال گفت : من زود بيدار نشدم، شما خيلى دير بيدار شديد.

 شما هميشه عادت داريد انقدر بخوابيد؟!

 بلندشدن نداشتم.هميشه كه نه ، ديروز خيلى خسته شدم ، واسه ى همين ناى _

هرچند اين فقط بهانه اى بيش نبود و دليل اصلى ام ، وجود سيما در خانه بود!. دوست 

 نداشتم خيلى باهاش كالم به كالم شوم و چشمم به جانبش روشن شود!.

 احسان با همان خندۀ روى لبش. با تنه زدن به من ، از جلوى در كنارم زد و وارد اتاق شد.

بلند شوى، قرار است بخاطر وجود سيما و اينكه تفريحى برايش باشد تا  بهتره ديگه_احسان_

م ناهار بريم و باالى كوه بخوريم..هد، با بچه ها ماده كندرس و دانشگاه آ خودش را واسه ى

 باصفاست و هم كمى حس و حالمان عوض مى شود.

، اما ناچار هرچند دوست داشتم بگويم نه و بقيه ى روز را هم همينجا در اتاق سركنم 

 لبخندى زدم و گفتم :

 يكم واسه تفريح دير نشده؟!. 12باشه..ولى ساعت _
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 .احسان باز به طرف در بازگشت و توى چهارچوبش روبه من ايستاد

حق باشماست. اما ما از قبل همه چيز را آماده كرده ايم و فقط كافيست خانوم خانوما _

 لباسشون را عوض كنن و سوارماشين شوند.

 دنبال حرفش چشمكى برايم زد و با شيطنت گفت :به 

م ، هركارى دارى تو اين مدت انجام بده تا بچه ها را ييك ربع ديگه راه مى يفت_احسان_

 معطل نكينم.

 سپس كامل از اتاق خارج شد و به سمت سالن به راه افتاد.

دم را باز كردم و . در كمهمانطور كه به مسير دور شدن احسان نگاه مى كردم،در اتاق را بستم

سر تا پايش را برانداز كردم و پس از كمى فكر و تصميم گيرى، يك شلوارجين مشكى بايك 

مانتوى قهوه اى سوخته تنم كردم و يك روسرى كرمى هم سرم كردم. روبه آينه ميزتوالتم 

روسرى را روى سرم صاف كردم و يه تيكه از جلوى موهايم را گذاشتم بيرون و كج زدم توى 

ورتم. رنگ بلوند موهايم و كرمى روسرى جذابيت خاصى به چهره ام ميداد. روژلب مسى ام ص

را برداشتم و چند  مرا روى لبان قلوه ايم پر رنگ كردم و به دنبالش شيشه ى شفاف ادكن

پيس به گردن و مچ باريك دستانم زدم. هرچند آرايش كردن را خيلى بلدنبودم و بهش عالقه 

ك برايم خيلى مهم بود و هميشه ناخن هايم الك داشت. الك كرمى ام را اى نداشتم اما ال

و چند بارى از باال به پايين روى ناخنم پر رنگش  برداشتم و روى ناخن هاى بلندم كشيدم

براى رفتن آماده شده ام توى آينه  حساس كردم كارام تموم شده و تقريباًاكردم. پس از اينكه 

يم را نگاه كلى انداختم ، سپس لبخند زنان كيفم را روى كولم به خودم نگريستم و سرتا پا

و از اتاق خارج شدم، سالنه سالنه مسير سالن را گذراندم تا به حياط رسيدم. جابجا كردم 
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صداى هياهو و همهمه اى كه از حياط شنيده مى شد ، خبر از اين مى داد كه همه در 

ى ايوان ايستادم و دستانم به نرده هاى آهنى تدارك رفتن به جنگل به تكاپو افتاده اند. تو

براى لحظه اى چشمانم را برهم فشردم و با يك نفس عميق ؛ تكيه دادم شسفت و محكم

تمام ريه هايم را از عطر دل انگيز درختان و گلها كه در فضاى حياط پيچيده شده بود پر 

با مهربانى برگشتم و  كردم. باصداى احسان به خودم آمدم. همانطور لبخند زنان به سمتش

؟!. احسان كه با شنيدن اين كلمه از دهان من خنده برلبانش نقش بسته تمام گفتم :بله عزيزم

 بود.با عصبانيتى مصنوعى گفت :

ماده شوى، بازهم كه دير نكردم كه حداقل تا يك ربع ديگر آ مگر بهت گوش زد_احسان_

 كردى!

. به ساعتش نگاه كردم، اشاره كردبه دنبال حرفش باچشمانش به ساعت مچى توى دستش 

همان ساعتى كه من ديروز بهش هديه داده بود را دست كرده بود. با ديدن اين موضوع تبسم 

روى لبانم گشاد تر شد و تقريبا به خنده تبديل شد. ناگهان با ياد آورى هديه سيما نيشم 

سراسيمه به ستمش دويدم و بدون حرفى دكمه ى اول پيراهنش را باز  بسته شد و هراسان و

كردم و با دستم پيراهنش را به سمت پايين كشيدم و گردنش را نگاه كردم. نه! گردنبندى كه 

بازهم ولى سيما بهش هديه داده بود را گردن نكرده بود، با اينكه انقدر به نقره عالقه داشت ، 

كه هديۀ   گردنش با ديدن همان گردنبند قلبگردن بندازد. اما  دلش نخوانست هديه ى او را

 !.خنده روى لبانم جاباز كردزن فالگير بود، بازهم پير

احسان كه تو اين مدت  بهت و حيرت من را نگاه مى كرد، باالخره زبان باز كرد و متعجب از 

 عكس العمل من گفت :
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 چيكارمى كنى؟ نكند عقلت را از دست دادى؟! _احسان_

بى توجه به حرفش فقط نگاهش كردم و دوباره لبخند زدم. صداى ايمان كه از آن ور حياط 

 شنيده مى شد هردوى ما را به خود آورد.

 احسان؟..بهار؟..زودباشيد بيايد، ميخوايم راه بيفتيم._ايمان_

چندبارى سرم را به باال و پايين تكان دادم و سپس همانطور كه به احسان نگاه مى كردم، 

بدون كوچكترين حرفى به طرف ماشين ريحانه به راه افتادم. قرار بود بازهم با ماشين او 

بيرون برويم تا همه جاشويم. بهتر از آن ، اين بود كه قرار است، فقط خودمان هشت نفر 

 ود!. اين يعنى آخر خوشحالى.بيرون برويم و خبرى از وجود بزرگتر باالى سرمان نب

نيما باز چه نقشه اى در سر اين ريحانه پشت فرمان نشسته بود و نيماهم كنارش، نميدونم 

دارد كه انقدر به ريحانه توجه مى كند، حتما اون آخرى هم دَكش كرده كه اينگونه به ريحانه 

ا نسترن هم بيايد و اهميت ميدهد!. من و نيلوفرم رديف عقب نشسته بوديم و منتظر بوديم ت

هان در باز شد و به جاى نسترن ، سيما د تا رديفمان تكميل شود، اما ناگعقب بنشين

 .!سوارماشين شد و درست رديف آخر ، كنار من نشست

 رنگم پريد و كالم از خاطرم رفت!. پاهايم را كمى جمع كردم تا باهايش برخورد نداشته باشم.

زيرلب چيزى را غريدم و نگاهش كردم. اين دختر چقدر بى حيا بود!. يك لباس سفيد نازك 

يقه بسته ، بايك شلوار سفيد تنش كرده بود. هيچوقت هم شال يا روسرى سرش نمى 

كه تا روى كمرش را  بود پشتش، بود و دم اسبى بسته كرد!.موهايش را لخت شالقى كرده

جلويش را باز روى شونه اش ريخته بود. هفتادقلم آرايش هم  و فقط مقدارى ازپوشانده بود 

برچهره اش ديده مى شد!.عجب! همه جاشم كه عمل و ژل و پروتز بود!. الكردار صورت را 
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ان كه زيرچشمى نگاهش مى كردم و همه جايش را زير نظر نكوبيده و از اول ساخته!. همچ

سمتش برگشتم كه با حركت دادن چشمان  داشتم، با برخورد شديد دست نيلوفر به  پهلوم به

و لبانش بهم فهماند كه انقدر نگاهش نكن،زشته!. چشمانم را به شنانه ى تاييد برهم گذاشتم 

و به روبه رويم خيره شدم. نسترن و ايمان و احسان هم سوار شدن و ريحانه با يك حضور و 

 غياب كلى، باخنده و زدن چندين بوق پياپى به راه افتاد.

ير پر فراز و نشيب و خاكى جاده را باال مى رفتيم. ماشين از روى سنگ ريزه هاى كف مس 

جاده حركت مى كرد و به چپ و راست تكان ميخورد و همراهش ماراهم به اينور و اونور مى 

برد!. دستانم را سفت به صندلى جلويى ام تكيه دادم تا درهنگام حركت ماشين با بدن سيما 

م،ولى بازهم ناخداگاه تنه هايمان بهم ميخورد، و اين كار هم من را مى برخورد نداشته باش

 رنجاند و هم سيما را.

پس از كمى كه از سربااليى كوه باال رفتيم. ريحانه درست جايى ماشين را نگهداشت كه 

زيباترين مكان در آنجا بود. زمين از چمن هاى سبز كوتاه و بلند پر شده بود كه صداى 

 و جير حشرات از البه اليش شنيده مى شد!.خزيدن و جير 

چشمانم را بستم  با خنده از ماشين پياده شدم. نسيم خنكى كه مى وزيد بسيار دلچسب بود،

خر باز كردم و با خنده ، بدو بدو وسط چمن هاى بلند رفتم و چرخى دور و دستانم را تا آ

اشت و درحالى كه سعى خودم زدم. احسان درهمان حال كه قابلمه ى برنج را در دست د

 طرف من امد و خنديد : زيرانداز را زيربغلش نگهدارد، به داشت

چيه ، به محل زندگى ات برگشتى كه انقدر خوشحالى، ميگن خون خون رو _احسان_

. جنگل ديدى وحشى شدى!. صداى خندۀ آدم هاى پشت سرش بلند شد كه!. تو دوبارهميش
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ايينم را گزيدم و با قيافه ى حق به جانبى نگاهش كردم دستانم را به كمرم تكيه دادم و لب پ

 : و براى يافتن جمله اى مناسب  مكثى كوتاه كردم و سپس گفتم

چرا انقدر نمك مى ريزى و سعى دارى به همه بفهمونى خيلى مغرورى؟چرا نميذارى آدم _

 ها چهرۀ خوب تو رو هم ببينن؟

بى دارند، و من نميخواهم زندگى ام را بر چون وقتى آدم ها خوبى ببينن انتظار خو_احسان_

 اساس انتظارات آدم هاى ديگر بنا كنم!.

همينطور كه حرف مى زد مسيرش را كج كرد و از جلويم گذشت و چندمترى انور تر زير 

درختى بزرگ زيراندازش را انداخت و قابلمه و سبد خوراكى هارم روش گذاشت. همچنان با 

ن چشم دوخته بودم كه ناگهان با قدرت دستى بر روى شونه تعجب به مسير راه رفتن احسا

 ام يه آن به خودم آمدم و متعجب به پشت سر برگشتم .

 همه ى ما فهميديم منظور احسان با سيما بود ، نه باتو!.تو فكر نرو.._ريحانه_

 با يادآورى سيما لبخند برلبانم نشست و سراسيمه گفتم :

 تو واقعا اينگونه فكر مى كنى؟!_

اين گونه معلومه، اونكه نميتونه منظورش را مستقيم به سيما بفهماند ، براى همين _ريحانه_

 به درميگه تا ديوارهم بشنوه!.

خنديدم و ديگر بدون هيچ حرفى دستم را دور بازو ضريف ريحانه حلقه كردم و هردو با 

 لبخند به طرف زيراندازى كه احسان انداخته بود قدم برداشتيم.

ه كبابى كه ايمان و نيما و احسان درحال پختنش بودن همه ى فضاى جنگل را بوى جوج

برداشته بود و باعث ضعف و گشنگى ما دخترا كه بيكار منتظر غذا بر روى زيرانداز نشسته 
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بوديم شده بود.ريحانه و نيلوفر و نسترن كه مدام مشغول صحبت راجب فالن لباس و فالن 

صداى كر كننده ى خنده هايشان هم بلند مى شد!. اما  كفش بودن و هرچند دقيقه يكبار

سيما هم مثل من خودش را از جمع آن ها خارج كرده بود و ساكت گوشه اى نشسته بود!. به 

سيما كه درست روبه رويم بود نگريستم، درحالى كه با ناخن هاى بلندش بازى مى كرد سعى 

احسان چشم دوخته بود و خيره بر سرگرم كردن خودش داشت و درهمان حال از دور به 

 خيره نگاهش مى كرد!. حسادت بدجور درونم را آزار مى داد.

 چرا همش سيما حسادت من را جلب كند، خوب يكبار هم من اين كار را مى كنم!.

با اين فكر روى پاهايم ايستادم و كتونى هاى قهوه اى ام را پايم كردن و پاورچين، پاورچين 

نشسته بوديم فاصله داشت ما  سرا كه درست يك متر با جايى كه به سمت منقل جوجه ى پ

 رفتم.

زدن جوجه ها بود  ى سر منقل نشسته بود و مشغول باداحسان همانطور كه روى پاهايش باال

سرش را بلند كرد و به من نگاه كرد و با يك چشمك شيطون و تكان دادن سرش بهم فهماند 

 كه چيكارش دارم؟!.

شديد دود به سرفه افتاده بود. دستم را مشت جلوى دهانم نگهداشتم و  درحالى كه از بوى

 بريده بريده درميان سرفه هايم گفتم :

 احسان من دستشويى دارم!_

با اين حرفم توجه هر هفت نفر ديگر به ما جلب شد. احسان متعجب بلند شد و روبه رويم 

 ايستاد و با مِن مِن گفت :
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ا كه دستشويى نيست، يكى از بطرى آب ها را بردار و برو دستشويى؟...خوب، اينج_احسان_

 پشت اون درخته!.

 وام باهام بيا!.باشه، اما من تنها مى ترسم..ت_

اينبار با كلى عشوه و ناز ريز ريز خنديدم. زيرچشمى به دخترا كه روى زيرانداز نشسته بودند 

ن باز به ما نگاه مى كردن و نگاه كردم. ريحانه و نسترن و نيلوفر كه با چشمان گشاد و دها

حتى توان زدن پلك كوچكى راهم نداشتند. اما سيما چنان با عصبانيت بند كيفش را در 

، كه صداى قرچ و قروچشون حتى از يددستش مى فشرد و دندان هايش را بهم ديگه ميساي

احسان كه از تعجب عظالت صورتش منقبض شده  اين فاصله ى دورهم به گوشم مى رسيد.

 د آب دهانش را با صدا قورت داد و گفت :بو

 خيالت راحت هيچى اونجا نيستترس از چى؟ برو.._احسان_

وايى خيلى ممنونم از احساس هم دردى و دلدارى ات، اصال ديگر مضطرب نيستم. من _

 نميدونم اگر تو نبودى بايد چيكارمى كردم!.

 احسان خنديد

 دارى مسخره مى كنى؟!_احسان_

من امدم از تو دلدارى بگيرم. من گفتم بيا باهم بريم من برم دستشويى، اصال معلومه، مگه _

 بايد يكى باشه كه واسه ام آب بگيره!

احسان كه ديگر هيچ حرفى در پاسخ من نداشت، انگار كه الى منگنه قرار گرفته باشد. با 

آبى را كه تكان دادن سرش به نشانه ى تاييد ، شكاك به طرف سبد خوراكى ها رفت و بطرى 

 مخصوص شستن دست و صورتمان بود را برداشت و باز به سمت من برگشت.
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به سيما كه همانند فلفل سرخ شده بود نگاه كردم و با نيشخندى پشت چشمى برايش نازك 

كردم و دستم را دور بازوى قوى احسان حلقه زدم و هردو به طرف درختى كه بيشتر از ده 

 راه افتاديم.متر با آن ها فاصله داشت به 

 احسان زير درخت روى زانوهايش نشست و منتظر به من نگاه كرد و درهمان حال گفت :

 بريم...خيلى زشت شد!. زود زودباش ، سريع كارت را بكن، بايد_احسان_

 همچنان به تعجب بهش زل زدم و درلحظه آخر بلند زدم زيرخنده.

م عميقى بر وجودم زد! درحالى كه صداى غرش عصبى اش بلند شد و همانند چاقواى تيز زخ

 :و گفتم با گزيندن لبم سعى بر كنترل خنده ام داشتم نگاهش كردم

ديونه شدى ، فكر كردى من واقعا خواستم بيام دستشويى. همش بهانه اى بود تا بتونم _

 چشم اون سيما خانوم را از حدقه در بيارم كه موفق هم شدم!

 بهم فشردم.با نفرت م و دندان هايم را به دنبال حرفم دست به سينه ايستاد

احسان باخنده از سرجايش بلند شد و ايستاد و درحالى كه سعى داشت در بطرى را سفت 

 كند گفت :

 همه ى اينبا از مزيت اينكه ديوانه بار عاشق منى درسته؟ حسادت؟ شيطنت؟!_

 و ريز ريز خنده اش بلند شد!

را ازش برگرداندم و با غرور گفتم : هيچم اينطور متعجب نگاهش كردم و دست به سينه رويم 

 نيست!

 و درگوشم گفت : عشقم؟ .احسان خنديد و چند قدمى به طرفم امد.

 با چشمان گشاد شده از تعجبم به سمتش برگشتم و با صداى لرزان از خجالتم گفتم : چى؟!
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 عشقم ديگه!_احسان

درهمان حال گفتم : احسان، خواهش چند قدمى به عقب رفتم و خودم را ازش دور كردم و 

 اوف!..مى كنم اينطورى نگو.

و گونه هايت سرخ شده  بازهم خنده هايش روحم را آزار داد. احسان گفت : دستانت مى لرزد

 ؟!، اينبار چه دليلى برايشان دارى

 كمى فكر كردم و با مِن مِن گفتم :

 واسه همين گونه هام سرخ شده اند!هوا سرده.._

 يد و درهمان حال گفت : دروغگوى خوبى نيستى!احسان خند

: خيله خوب باشه، تو باحرفات خجالتم ميدى كه اينجورى  با كالفگى شانه اى به باال انداختم

 شد!

ورد.هرچه من عقب تر مى رفتم ، اون بيشتر ان كه مى خنديد خودش را به سمتم آهمچن

براى فرار از چنگالش نداشتم.  جلو مى امد. درآخر به درختى برخورد كردم و ديگر راهى

 احسان با خنده دهانش را نزديك گوشم اورد و زمزمه كرد : لب عسلى؟

ديگر نتوانستم طاقت بياورم، بى درنگ به چشمانش كه از شوق و اشتياق برق خاصى به 

خودش گرفته بود زل زدم و براى لحظه اى نگاهايمان درهم گره خرد!.لب عسلى!. عاشق اين 

كه احسان روم گذاشته بود..يعنى لب هاى به طعم عسل!. لبان شيرين و خوش  لقبى بودم

طعم!. اين بشر چقدر جذاب بود كه حتى تو تك تك كلماتى كه استفاده مى كرد، مى شد 

 عشق و جذابيت را احساس كرد!.
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پس از چند لحظه باياد آورى اينكه كجام و چه اتفاقى افتاده است. چندين پلك پشت سرهم 

زدم و خودم را از چنگال وحشى احسان آزاد كردم و با گفتن : من ميرم پيش بچه ها!. آن 

مكان را بدو ترك كردم. به سمت آنها كه همچان مشغول پچ پچ كردن بودن برگشتم. خدا 

نده اى تودلشون براى من و احسان مى بندند!.ريحانه با ديدن من كه ميدونه دارند چه پرو

دارم بهشون نزديك مى شوم با تك سرفه اى به بقيه حضور من را فهماند و ازشون خواست 

بدون كوچكترين حرفى كنارشان نشستم. سيما همچنان با و بحث را عوض كنند. با لبخند 

تا عصبانيتش تخليه شود!. برد ر كف دستش فرونفرت به من نگاه مى كرد و ناخن هايش را د

 ريحانه به سمتم امد و در گوشم گفت :

 چه اتفاقى بينتون افتاد؟!زود باش تعريف كن ببينم.._ريحانه_

با خنده نگاهش كردم و براى اينكه سربه سرش گذاشته باشم ، با شيطنت گفتم : هيچى 

 هق هق گريه بچه مياد!.ديگه كارمون تموم شد امدم، چند وقت ديگه هم صداى 

نثار بازوام كرد و درهمان حال گفت: خاك توسرت ريحانه خنديد و با آرنجش ضربه محكمى 

با اين افكارت، نميدونى وقتى رفتى سيما چه حالى پيدا كرد، كم مانده بود بلند شود و بيايد 

ناپسندى انجام  و يك سيلى جانانه به صورتت بنوازد!. به زور خودش را نگهداشته بود تا كار

ندهد. گلوله هاى آتش از چشمانش به بيرون شكليك مى شد!. ولى من تورو خوب ميشناسم 

ميدونم تمام اين ها بهانه اى بود تا حرص سيمارا دربيارى و بهش يادآورى كنى كه صاحاب 

و ادامه داد : احسنت به تو احسان تويى!. به اينجاى حرفش كه رسيد برايم چشمكى زد 

 خيلى فكر خوبى بود!.دختر..
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باخنده نگاهش كردم و به تمسخر گفتم : بخدا از تو بايد ترسيد!. مثل اين فالگيرا مى مونى 

 دختر، تا تاتوى يه قضيه را درنيارى دست بردارنيستى!.

 چه كنيم، ما اينيم ديگه!._ريحانه_

رديم ، به پيشنهاد اينبار صداى خنده ى هردومون بلند شد. بعد از اينكه ناهارمان را كامل خو

دنبالش نيما يك گروه دو نفره از دخترا و پسرا تشكيل داديم و با توپ واليبالى كه نيما از قبل 

 آورده بود مشغول بازى وسطى شديم.

دخترا وسط افتاده بوديم و پسرها با توپ از دوطرف بهمون شليك مى كردند!. احسان و ايمان 

پرتاب هاى توپ خودم را به اينور و انور پرت  باانقدر  يكطرف بودند و نيماهم يك طرف ديگر!.

مى كردم كه احساس سرگيجه و حالت تهوع بهم دست داده بود. ريحانه كه با اولين پرتاب 

كه با كلى زحمت و  توپ باخت و با گاليه به بيرون بازى راهى شد. نفر بعدى هم نسترن بود

مونده بودم و نيلوفر و سيما. همانطور كه  مشقت توانستند به بيرون بندازنش!. حال فقط من

م. به سيما چشم دوختم كه ماده مى كردبودم و داشتم خودم را براى بازى آوسط زمين 

هو سريع و چست و چابك با ضربه هاى توپ به اينور و اونور مى دويد و هيچكس همانند آ

به صدا درآمد. احسان توان زدن بهش را نداشت. كامال معلوم بود ورزش كار است. سوت بازى 

درحالى كه توپ را در دستانش مى فشرد يكى از چشمانش را بست و من را هدف گرفت، 

سپس زيرلب چيزى گفت و محكم توپ را به طرفم پرت كرد. همزمان با پرت شدن توپ 

خودم را به سمت چپم كه پر از چمن بود انداختم و روى چمن ها ولو شدم و توپ با سرعت 

شت. صداى اعتراض پسرا و خنده ى ما دخترا بلند شد. با كلى عشوه و غرور روى از كنارم گذ
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پاهايم ايستادم و به احسان كه عصبانيت از چهره اش ميباريد چشم دوختم و برايش زبانم را 

 دراوردم. احسان بلند فرياد زد :

 مطمئن باش دفعه ى بعدى توپ به خودت خواهد خورد!_احسان_

 خنديدم

 احسان درخواب بيند پنبه دانه!.او او، _

همينطور كه داشتم حرف مى زد ناگهان صداى فرياد و اعتراض نيلوفر بلند شد و توجه من و 

 سيما را به خودش جلب كرد.

ضربه ات ناگهانى بود. بايد قبل از پرتاب توپ به همه خبر بدى كه قبول نيست..._نيلوفر_

 بازى شروع شده!

قاه قاه خنده اش روى هوا بود نگاه كردم. گويا نيلوفر حواسش به به نيلوفر و سپس نيما كه 

 من و احسان مشغول بوده و نيماهم از اين موقعيت استفاده كرده و با ضربه محكمى او را به

 صداى نيما بلند شد : !.بيرون بازى راهى كرده است

علوم نيست واقعا، اما نيلوفر خانوم بازى خيلى وقت است كه شروع شده، شما م_نيما_

 حواستان كجا پرت است!

با تمام قدرتش پايش را به زمين كوبيد  مد. نيلوفر با عصبانيت ودرآو دوباره صداى خنده اش 

و گفت : شما پسرا فكر مى كنيد خيلى حاليتونه و از هرلحاظى برتر از مادختراهستيد!. اما 

 اال نشان بديد!.لى ميتونيد خودتان را ببا كلك و دغاشتباه مى كنيد. شما فقط 
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به خنده افتاده بود كه صداى د، حاال نخند كى بخند. انقدرى ان مى خنديننيما همچ

بلند شد. درحالى كه دستانش را به نشانه ى تسليم باال گرفته بود باز خواست  هماعتراضما

 چيزى بگويد كه اينبار ريحانه ميان بحث و جدال بين نيما و نيلوفر پريد و گفت :

حق با نيلوفر است نيماخان، ماهنوز شروع بازى را عالم نكرده بوديم. ضربه شما _ريحانه_

 بود!. نامناسب و بى وقتخيلى 

نيما نگاه معنى دارى به ريحانه انداخت و همچنان كه محو تماشا كردنش بود  با مِن و مِن 

 گفت : بله..بله..حق باشما است..ضربه ى من بى دليل بوده!.

تركيد!. ريحانه كه از شدت خجالت تابناگوشش سرخ شده بود، دستى بمب خنده ى همه 

بود  بازى مان برسرش كشيد و بامِن مِن سرجايش برگشت و روى صخره اى كه كنار زمين

نشست.همه همچنان مى خنديديم، اما كلى سعى داشتيم جلوى اين قهقهه هاى بلند خنده 

صال دليل اين رفتار نيما را نميتونستم درك ا ى مان را بگيريم تا مبادا ريحانه خجالت بكشد.

كنم ، هرچيزى را كه ريحانه مى گفت. چه درست بود و چه نادرست، به آسانى و بى چون و 

 چرا قبول مى كرد. نكند بردار شيطون من عاشق شده!.

م تكيه دادم بود ، نيم خيز ياهسوت آغاز بازى به صدا درآمد. درحالى كه دستانم را به زانو

خودم جمع شدم و با دقت به نيما نگاه كردم، تا ببينم چه ضربه اى قرار است بزند. نيما توى 

توپ را با قدرت به سمت سيما پرت كرد، اما سيما در عرض يك لحظه به باال پريد و توپ 

همانند فشفشه اى قوى از زير پايش رد شد!. نيما كه انتظار اين كار را نداشت ، با كف 

م به پيشانى اش زد و با كالفگى چيزى را غريد!.ريز ريز خنده سيما دستش ضربه اى محك

بلند شد. خواستم به سمت احسان و ايمان برگردم .هنوز كامل به طرفشون نچرخيده بودم كه 
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ضربه را نداشتم  در يك لحظه احسان توپ در دستش را به سمتم پرت كرد. منكه انتظار اين

هيچ حركتى از خودم نشان دهم و در همين حال توپ  م، متعجب همانجا ايستادم و نتوانست

با سرعت با كمرم برخورد كرد و پشت سرش صداى جيغ و خنده همه بلند شد. با قيافه حق 

بجانبى دستم را بر كمرم گرفتم و به حسان نگاه كردم و پشت چشمى برايش نازك كردم و 

نشستم. مشغول  انه و نسترنن زمين رفتم و كنار ريحبا قدم هاى بلند و استوار به بيرو

نيلوفر و سيما به تكاپو افتاده بودند!.نيلوفر و  ماشاى بازيشون شدم ، كه پسرا براى زدن بهت

ما سه تاهم  حريفشان نبود!. به اينور و انور مى پريدن و هيچكسسيما همچون فنرى تيز 

مى كرديم. چند  اينور زمين با سوت و دست زدن هايمان آن را ها تشويق به بازى كردنشون

موفق شدند سيما و نيلوفر راهم بسوزانند و خودشان برنده ى دقيقه اى كشيد تا  باالخره 

بازى شوند. با ناراحتى وارد بازى شديم ، اينبار پسرا وسط بودند و ما دخترا كنار. من و ريحانه 

كنيم كه م يكطرف ايستاديم و اون سه تاى ديگه هم طرفى ديگر. خواستيم شروع بازى عال

 از گوشواره هايم نيستند!.ناگهان متوجه شدم يكى 

 وايى، يكى از گوشواره هام گم شده!_

همه با شنيدن اين حرف من باتعجب به سمتم برگشتند و بازى را كنسل كردن و يكى يكى 

 شروع كردند به پرسيدن سواالتى عجيب.

 حتما افتاده زمين_ريحانه_

 بودى؟!مطمئنى از اول گوشت كرده _نسترن_

 نكند درهنگام بازى افتاده؟_احسان_

 تو ماشين از گوشت نيوفتاده باشه؟!_نيما_
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كه گوشم كرده بودم. خنديدم و درهمان حال درجواب همشون گفتم : نميدونم، اما مطمئنم 

 پيداش كنيم.بيايد بگرديم 

بلند  به دنبال حرفم هرهشت نفر مشغول گشتند و پيدا كردن گوشواره ام از روى چمن هاى

نيما با گفتن : من ميرم تو ماشين را بگردم. بدو از جمعمون خارج شد و به  و كوتاه شديم.

سمت ماشين رفت. همه همچنان نيم خيز شده بودند روى زمين و چشمانشان را همانند 

ضربين تيز كرده بودند و با حركت دادن مردمكشان به چپ و راست همه جارا خوب تحت بر 

 دقيقه گذشت كه صداى احسان بلند شد : رسى داشتند. چند

 پيداش كردم، پيداش كردم._احسان_

در  سمت احسان دويديم. احسان گوشوارۀ همه با خوشحالى دست از گشتن كشيديم و به

 دستش را نزديكم آورد و با لحن آرامى گفت :همينه؟

درهمان حال  نگاهى به گوشواره انداختم و با خنده سرم را به نشانۀ تاييد تكان دادم و

 پرسيدم : كجابود؟!

به اينور و اونور مى پريدى از گوشت افتاده ، وقتى داشتى مثل اينكه موقعه بازى _احسان_

 روى اين چمن هابود.

 به دنبال حرفش با انگشت اشاره ى دست راستش چمن هاى بلندى را نشنانم داد.

 ادامه بديم. بازيمون ممنونم. حاال بيايد به .باز خوبه پيدا شد._

 هنوز حرفم تمام نشده بود كه نسترن ريز ريز خنديد و با شيطنت گفت :

 راستش را بگيد، واقعا گوشواره گم شده بوده يا نقشه تون بوده؟!._نسترن_

 وااا چه نقشه اى، واقعا گم شده بود._
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همه ى خوب چرا از بين اين همه آدم بايد احسان گوشواره رو پيدا كنه؟درحالى كه _نسترن_

 ما داشتيم مى گشتيم؟!.

 باز خواستم چيزى بگويم كه اينبار صداى ريحانه بلند شد :

 كه نسبت به هم دارند!. باشهشايد از عشق زيادى _ريحانه_

 خه، اتفاقى شد.. با خجالت گفتم : چه ربطى داره آهمه بلند خنديدن

 پيداش كرد؟!اتفاقى گوشواره تو گم شد و بعدش خيلى اتفاقى احسان _نيلوفر_

 آره_

 به اينجا حرفم كه رسيد نيلوفر ريز ريز خنديد و به تمسخر گفت :

بچه ها اتفاقى گوشواره بهار گم شده بود، بعد اتفاقى افتاد دست احسان. حاال چند _نيلوفر_

 .دقيقه ديگه خود بهار گم ميشه ، ميبينيد اتفاقى دست احسانه!

و مستانه شروع كرديم به خنديدن، انقدرى كه از  ديگر نتواسنتم خودم را كنترل كنم، بلند

 .!خنده ى ما درختان به لرزش درامدند

به سيما نگاه كردم ، از فك درهم قفل شده اش مى شد فهميد كه عصبانيه. واقعا لذت مى 

برم وقتى مى بينم انقدر به عشق من و احسان حسادت مى كنه. درصورتى كه بايد ياد بگيره 

كنه، اون قراراست با من ازدواج كند، هرچه بيشتر بهش فكر كنه عالقش احسان را فراموش 

نسبت بهش بيشتر و بيشتر مى شود و درنتيجه جدايى و فراموشى برايش سخت. اما كسى 

 نيست كه اين را بهش بفهماند.

نزديكاى غروب بود كه باالخره با رضايت تمامى افراد وسايلمان را جمع كرديم و به سمت ويال 

 تيم.برگش
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همه انقدرى خسته شده بودند كه با اكراه مستقيم به طرف اتاق هايشان رفتند و خودشان را 

 روى تختشان رها كردند!.

با سالمى سرسرى بدو بدو به طرف اتاقم رفتم و پله هارا دوتا يكى باالرفتم . وارد اتاق شدم و 

كردم و براى لحظه اى در را از پشت بستم و با خستگى تمام خودم را بر روى تختم رها 

چشمانم را برهم فشردم. صداى باز شدن دراتاق بلند شد. با اين فكر كه شايد احسان باشد 

حتى به خودم زحمت ندادم برگردم و به فردى كه وارد اتاق شده است نگاه كنم. با قدرت 

 دستى بر روى شونه ام به سمتش برگشتم كه درمقابلم قامت كشيده ى احسان را ديدم كه

خودش را روى تخت كنارم رها كرده بود و با خستگى يكى از دستانش را روى پيشانى اش 

 قالب كرده بود.

 خيلى خسته شدى؟!_احسان_

 يكم._

خانوم منى ديگه. خيلى زحمت كشيدى .خانوم من بايد پابه پا مردش كار كنه و _احسان_

 زحمت بكشه!

تيشرتاشو بپوشم. لباسشو با من ست كنه، تو خوب اگه اينطوره، آقاى من بايد بذاره من _

جيباش پاستيل و لواشك باشه ، بايد به من بگه زندگيم ، واسه ام الك بزنه ، هر روز بايك 

شاخه گل بياد خونه ، عاشق نى نى باشه ، بوس و بغالى يهويى بلد باشه ، غيرتى شه واسه ام 

 ، قدم كه مى زنيم بذاره بازوشو بگيرم!.

 رفم كه رسيد احسان دستاشو به نشانۀ تسليم باالگرفت و باخنده گفت :به اينجاى ح

 باشه..باشه..غلط كردم ، هفت خان رستم راه انداختى؟!_احسان_
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 شانه اى باال انداختم و گفتم : همينه كه هست!

صداى خنده اش بلند شد و سپس گفت : بهار؟..اگر بخوايى همسرت را براى كسى توصيف 

 ه اش ميگه؟!كنى، چجورى دربار

كمى فكر كردم و گفتم : خوب ميگم خيلى مغرور و لجبازه. خوشگله و به تيپ و ظاهرش 

 خيلى اهميت ميده!.

احسان خنديد و سرش را چندبارى به باال و پايين تكان داد. اينبار من باكلى عشوه و ناز گفتم 

 : تو اگر بودى چگونه توصيف مى كردى؟!

 براى لحظه اى مكث كرد و سپس گفت : احسان متعجب به سمتم برگشت و

 ميگفتم شبيه آنجلينا جوليه!._احسان_

خودناخود لبخند بر لبانم نشست و با عالقه نگاهش كردم. احسان ادامه داد : اگر پرسيدن چه 

 شكليه ميگن آنجليناجولى را ديديد؟اسيد بپاش روش!

ضربه اى به سينه اش  با عصبانيت اخمى كردم وداى قاه قاه خنده اش رفت رو هوا.. ص

 كوبيدم و غريدم :

 اون كه تويى، اسب!احمق!.._

 گربه!_احسان_

 متعجب نگاهش كردم و با خنده گفتم : گربه خوبه دوست دارم!

 از اين گربه چرك و زشتا!. و ريز ريز خنديد._احسان_

 چرا انقدر خودت را با ديگران اشتباه مى گيرى،وقت كردى حتما يك چشماونم خودتى.._

 پزشكى برو!.
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 بنده خودم پزشكم و احتياجى به هيچكسى براى بهبودم ندارم!_احسان_

نيشخندى زدم و به تمسخر گفتم : آره پزشك عمتى!. ديدم چقدر خوب سرطان كليه ات را 

 تشخيص دادى

دكترهم  يشرفته بود. مگر نديدى حتى خودسرطانش خيلى پاون فرق مى كرد.._احسان_

 نتوانست دست تنها مالجه ام كنه و از ديگر پزشكا كمك گرفت تا بهبود يافتم!.

خيلى كجات بهبود يافت. وقتى تونستند مغزت را به كار بيندازند،انوقت بگو بهبود يافتم!._

پزشكى شغل خوبيه،ماكه خواستيم بريم داروسازى قبول نشديم!. ولى من يكى آرزوهام اينكه 

 يمان بشم، وقتى از اتاق عمل بيام بيرون بگم : متاسفانه بچه ناقصهدكتر زنان زا

 ديونه اى ديگه، چه آرزوى مسخره اى_احسان_

 بهش نگاه كردم و حرفم را ادامه دادم.

 بعد خانواده اش باگريه بگن: چشه؟!..منم بگم : پسره!. و بلند زدم زيرخنده!_

اگر اين دومتر زبان را تو دهنت نداشتى  يعنى توبلند خنديد : متعجب نگاهم كرد و  احسان 

 به چيت ميخواستى بنازى خانوم خانوما؟

 به خوشگليم!_

 اينبار چنان قهقهه مى زد كه صداى كر كننده ى خنده هايش همه جارا فرا گرفته بود.

*** 
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 9_فصل نهم 

 

بود، به صداى خوردن ضربه هاى در را مى شنيدم ، اما رخوت عجيبى كه وجودم را فرا گرفته 

به هر زحمتى كه بود از جايم  سختى بهم اجازه مى داد تا از جا برخيزم. با وجود اين،

برخاستم و روى تخت نشستم. به شدت احساس ضعف مى كردم. با اين كه دلم نمى آمد به 

اين راحتى لذت خواب شيرينى را كه به سختى به دست آورده بودم را از كف دهم، ولى آن 

شده بودم كه باالخره نتوانستم طاقت بياورم و از جايم برخاستم. اتاق در  چنان دوچار ضعف

تاريكى محض فرو رفته بود . نمى دانستم چند ساعت است كه خوابيدم و چرا آن قدر 

احساس ضعف مى كنم. اما وقتى چشمم از پنجرۀ اتاق به بيرون خورد و تاريكى هوا را 

امد كه بيشتر از چندين ساعتى است كه هيچى مشاهده كردم ، كمى فكر كردم تازه يادم 

نخوردم. نفسم را با صدا بيرون دادم  و دستى برموهايم كشيدم كه بازهم صداى ضربه هاى 

شديدى كه به درميخورد بلند شد. خودم را جمع و جور كردم و درهمان حال گفتم : 

 بفرماييد تو؟

بود چراغ را روشن كرد. با روشن  در با صداى دلخراشى باز شد و همزمان كسى كه وارد شده

شدن اتاق بى اختيار چشمانم را به سختى برهم فشردم و كمى كشيد تا بتوانم به روشنايى 

عادت كنم. درحالى كه به زور الى يكى از چشمانم را باز نگهداشته بودم به احسان كه خندان 

 وارد اتاق شده بود چشم دوختم.

 كو ام بكن!من ميگم از اين به بعد تو يه كو _
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 گفت : چى؟!كوتاه احسان متعجب نگاهم كرد و با مكثى 

ز اين به ساعت ميمونى..خوب اهر روز و هرشب بايد باصداى جنابالى ازخواب بيدارشم. مثل _

خرش يه كوكوام اضافه كن كه تنها فرقت با ساعت هم از بين بعد خواستى بيدارم كنى آ

 نده چوبى ازش مي ياد بيرون!.برود!.مثل اين ساعت هاى قديمى كه يه پر

احسان با خنده نگاهم كرد : خوب اگر من بيدارت نكنم و به خودت باشد كه نصف عمرت را 

پس يك تشكر بهم س بدان كه با اين كارم به فكرتم...در رختخوابت سپرى مى كنى. پ

 بدهكارى!.

 با كالفگى رويم را ازش برگرداندم و غريدم : نچسب!

بلند شد : نچسب خودتى!.زودباش آماده شو شام آماده است. البته اگر باالفاصله صدايش 

 تاحاال روده بزرگتون براى شام روده كوچيكتون را ميل نكرده است!

آى گفتى انقدر گوشنه ام بود كه ديگه خودم دلم ميخواست كوچيكه و بزرگه روباهم _

 بخورم!. بريم كه ديگه دارم از حال مى رم!.

سريع شالمو از رهمان حال باخنده گفت :بفرماييد..جلوى در كنار رفت و د احسان با خنده از

روى كاناپه كنار در برداشتم و روى سرم انداختم و بدون هيچ حرفى به طرف پله ها رفتم و 

 احسان هم پشت سرم به راه افتاد.

 صداى برخورد قاشق و چنگل هاى تمامى افراد از دور شنيده مى شد. باخنده به سمتشون

رفتم و درحالى كه سعى داشتم خستگى ام را درميان لبخند روى لبم پنهان كنم گفتم : شب 

 همگى بخير.

 همه همزمان به سمتم برگشتند و همانند گروه سرود گفتند : شب توام بخير دخترم!.
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به خنده افتادم، با قدم هاى نا استوار به سمت ميز پرشكوه شام رفتم و روى صندلى 

تم. احسان هم مانند هميشه كنارم نشست و مشغول كشيدن غذا براى هميشگى ام نشس

خودش و من شد. به سفره ى زيباى شام چشم دوختم كه انواع دسر و غذاها رويش 

بزرگ ظرف هاى ست نقره اش را درآورده بود كه از جهيزيه اش كنار گذاشته  درقرارداشت. ما

اشت. شمع هاى بلند زيبا كه در شمع بود و از لحاظ عاطفى برايش معنا و مفهوم خاصى د

و دانى نقره قرارداشتند زينتى براى زيبايى بيشتر سفره شده بودند. همه ى اين سفره 

ماده شده بود!. حتما براى اينكه تغذيه اش سالم باشد تا غذاهاش بخاطر وجود سيما خانوم آ

 بتواند خودش را واسه ى درس و دانشگاهش آماده كند!.

تنفر نفسى به بيرون رها كردم و به چهره ى خندان سيما روبه رويم كه مشغول  با اين فكر با

ا درآن لحظه در چشمانم جمع گپ زدن با احسان بود چشم دوختم و تمام تنفرم ر

انقدرى كه ازش كينه به دل داشتم كه دلم ميخواست هرلحظه از جايم بلندشوم و كردم...

 سيلى به صورتش بنوازم!

 لند شد و با غرور و جذبه هميشگى اش گفت :صداى پدر بزرگ ب

فرداشب جشن عقد پسر آقاى ابراهيمى است) يكى از همسايگان ويالمون كه _پدر بزرگ_

البته باغبانمان هم هست و در غياب ما از ويال مراقبت مى كند!.( چون تعداد مهمان هايشان 

ا در باغ ما برگذار كند!.من زياد بود و خانه شان كوچك از من اجازه خواست تا مراسم عقد ر

هم اين اجازه را بهشون دادم. هيچ برنامه ى اضافى براى فرداى خود نچينيد. همۀ ما به آن 

 مهمانى خواهيم رفت!
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عاشق غرور و جذبه اش بودم، وقتى حرفى را مى زد و يا تصميمى را مى گرفت هيچكس 

گذاشتن احترام و تعارف  جرأت نه آوردن را در ميان حرفش نداشت. همه شروع كردن به

 هاى الكى و با گفتن : چشم، هرچى شما بگيد. حرف آخر را زدن.

بعد از خوردن شام و جمع كردن و شستن ظرف هاى كثيف شده، بى درنگ از آشپزخانه 

بيرون امدم و به همراه بچه ها به ايوان بزرگ جلوى در سالن رفتيم و دورهم نشستيم. وقتى 

اق هايشان رفتند و خوابيدن و فقط ما هشت نفر بيدارهستيم، بازهم مطمئن شديم همه به ات

شوخى و بازى را آغاز كرديم و صداى كر و كر خنده هايمان باال رفت . هوا كمى سرد بود، 

واسه ى همين هركس براى خودش پتوى گلبافى را آورده بود و دور تا دور خودش پيچيده 

پتو بيرون گذاشته بوديم. شب هاى ويالى ما بسيار  بود و فقط بازور و تمنا سرهايمان را از

 ترسناك بود، دليل اصليش هم وجود اون باغ بزرگ و آن همه درخت در پشت ويال بود!.

اه تابان و مپيدا مى كرد، درهنگام باال آمدن واز همه بدتر چون آخر باغ به جنگل و كوه راه 

خفناكى را  رنده ى جنگل محيطتاريك شدن هوا صداى زوزۀ گرگ ها و ديگر حيوانات د

به نور آبى مهتاب مانندى كه ازالبه الى درختان مرتفع باغ ديده مى ..برايمان درست مى كرد.

شد،چشم دوختم. صداى وزيدن باد و برخوردش با چمن هاى بلند و جير جير، جيرجيرك ها 

رد و من و ديگر حشرات شنيده مى شد و تراس و هراس سختى را بر وجودم مستولى مى ك

درحالى كه خودم را به بازوى محكم و امن احسان چسبانده بود، دست هايم را به پناه 

بازوهايم قرار دادم و بارى ديگر به چهره ى بى رنگ و روى بچه ها كه در زير تك المپ زرد 

 رنگ ايوان نشسته بودند،چشم دوختم.
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مپ قديمى آويزان شده ازآن سرم را به سمت سقف چوبى باالى سرم بلند كردم و نگاهى به ال

انداختم. از تار عنكبوت ها و گرد و خاك هاى نشسته شده روش مشخص بود كه زمان زيادى 

است كه درحال خدمت براى اين ويالست! و انواع حشرات بال دار ازجمله ، پشه ها دورش 

 مى چرخيدن و گاهى هم رويش كمى استراحت مى كردندو دوباره از اول.

 اى ايمان بلند شد و پشت سرش با اشاره به باغ پشت ويال گفت :صداى خنده ه

پنجاه هزار تومن به هركسى كه بدون هيچ چراغ و نورى به وسط اون باغ برود مى  _ايمان_

 دهم.

به دنبال حرفش همه به باغ كه در تاريكى محض فرو رفته بودند نگريستند و مردود ماندن. 

شد و با غرور گفت : من از هيچى نمى ترسم، ترس  كمى نگذشته بود كه صداى نيما بلند

 واسه دختراست. من مى روم.

 هنوز حرفش به اتمام نرسيده بود كه نيلوفر گفت :

طبق گفته ى مادربزرگ شب ها در باغ پشت ويال صدا هاى ترسناكى شنيده مى شه _نيلوفر_

ن شب ها اجنه ها و گاهى هم صداى جيغ و نعره هايى عجيب كر كننده، بلند مى شود. ميگ

 از خانه هايشان بيرون مى آيند!.

سيما خنديد و به تمسخر گفت: من كه به وجود جن هيچ اعتقادى ندارم، همش توهمات 

 ذهنى برخى از انسان هاى ساده لو هستش!.

بازهم صداى نيلوفر بلند شد : اما من كلى تحقيق در رابطه با اين موضوع داشتم شياطين و 

د دارند و درميان ما انسان ها زندگى مى كنند، آن ها خودشان را به شكل جن ها واقعا وجو
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ميگن هيچى .ارد اجتماع ما انسان ها مى شوند.ورند و وآات در مى سگ ، گربه و ديگر حيوان

 نمى خورند و فقط با خوردن سايه خودشان را سير مى كنند.

 رم احساس ترس مى كنم!.خنديدم : بسه بچه ها ميشه بحث را عوض كنيم، يواش يواش دا

هنوز حرفم تمام نشده بود كه صداى زوزۀ گرگى بلند شد ، بى اختيار با ترس خودم را به 

احسان چسباندم و براى لحظه اى چشمانم را برهم فشردم. صداى خنده ى سيما درامد و 

 بازهم به مسخره بازى گفت :

خودم يكيشون را باچشمان خودم آره...حق با نيلوفره جنا واقعا وجود دارند!. من _سيما_

سياحت كردم، يادش بخير خونۀ قبلى ما يك آشپزخانه قديمى و ترسناك داشت، كه حتى 

خودمان هم جرأت نمى كرديم شبا بريم توش؛ يك شب كه شام آب گوشت داشتيم، ساعت 

صبح بود كه باصداى تغ تغ و ضربه هاى شديدى كه از آشپزخانه شنيده مى  2،3نزديكاى 

از خواب بيدار شدم. به دنبال حرفش با كف دستش شروع كرد به ضربه زدن به درچوبى شد 

 خانه و حرفش را ادامه داد:

منم كه فاز شجائت برداشته بودم، آروم و يواش از پله ها رفتم پايين، هريه قدمى كه برمى _

ه تو كاسه داشتم صداهم بيشتر مى شد. تا رسيدم به آشپزخانه ديدم يه جن بادست و پا رفت

 آبگوشتا و داره آب گوشت ميخوره، بجاى گوشت كوب هم از سمش استفاده مى كرد!.

و بلند و مستانه زد زيرخنده. اينبار صداى خنده ى همه بلند شد. يكم كه گذشت بازهم سيما 

وجود نداره!. اينبار  ى ماگفت : بسه بچه ها تورو خدا، هيچى به اسم جن حداقل تو دنيا

 درامد :صداى نسترن 
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اما من برعكس اين موضوع فكر مى كنم. موضوع براى چند سال پيشه ، وقتى من _نسترن_

يك دختر دبيرستانى بودم. شب كه مى شد احساس مى كردم يك پيرمرد ترسناك پشت 

شيشه ى اتاقم نشسته و داره باخنده ى چندشى نگاهم مى كنه ، هرشب تا صبح خواب به 

كردم نكند دزد امده!.اما در يكى از شب ها كه مادرمم به چشمم نداشتم و همش فكر مى 

اتاقم امده بود تا شب پيشم بخوابد، يكم گذشته بود كه باصداى قدم هاى محكم همان 

پيرمرد از خواب بيدارشديم. مامانم بهت و حيرت به شيشه نگاه كرد و با ترس شروع كرد به 

ن جن و شيطان به انسان انع نزديك شدخواندن آيۀ الكرسى و چهارقل، ميگن اين دعا ها م

 ن ها را رفع مى كند!.حقيقم داشت، ازآن شب به بعد ديگر هيچ پيرمردى نيامد!.آمى شود و 

 ريحانه كه تا اين مدت سكوت كرده بود باالخره زبان باز كرد و باخنده به تمسخر گفت :

 مطمئنى جن بوده نسى؟ شايد خاستگارى چيزى بود!_ريحانه_

قاه قاه خنده ى همه باال رفت. نسترن ضربه اى به سر ريحانه زد و درهمان حال  و اينبار

 باخنده گفت : زهرمار!و دوباره صداى خنده هايمان باالرفت.

 اينبار ايمان شروع كرد به حرف زدن و تعريف كردن خاطره اى درباره ى جن.

تون تعريف كنم مربوط حاال كه همتون گفتيد، منم ميگم. موضوعى كه ميخوام واسه _ايمان_

ميشه نوزده سال پيش. دريكى از روزها كه مامانم خونه ى همسايه مون كه تازه به محل نقل 

مكان كرده بودند دعوت داشت. من و احسان درخانه تنها بوديم. احسان اون موقعه شش سال 

ه جوان بيشتر نداشت، واسه ى همين مامانم مسئوليت نگهداريش را سپرده بود به من!.منم ك

بودم و عشق فوتبال،نشسته بودم و بى توجه به احسان مشغول شكستن تخمه و تماشاى 

فوتبال بودم كه ناگهان صداى چند ضربه بلند به درخورد و من را به خودم آورد. با اين فكر 
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كه نكند احسان باشد سرمو بلند كردم و داد زدم : بياتو احسان!.چند دقيقه گذشت كه دوباره 

ا بلند شد. اينبار با عصبانيت سربرگرداندم و بلند و شمرده شمرده گفتم : مگر همان صد

نشنيدى چى گفتم، بياتو!.اما ناگهان درهمان لحظه صداى كشيدن سيفون دستشويى بلند 

شد و متوجه شدم احسان در دستشويى است و كس ديگه اى دارد در مى زند و قصد اذيت 

ر اينكه جن باشد هم به سرم خطور نمى كرد و باخودم كردن من را دارد. اون لحظه حتى فك

گفتم حتما از تنهايى فكروخيال به سرم زده و اون صدا جز تراوشات ذهنى چيز ديگرى 

نيست!. اما درهمان لحظه بازهم صداى در بلند شد. شنيده بودم هفته ى گذشته خونه 

م دزد باشد!. منكه احساس همسايه ى روبه رويمان دزد امده بود. باخودم گفتم شايد اين ه

غرور و شجائت كورم كرده بود. با ترديد از جايم بلند شدم و چند قدمى به در رفتم. اما يك 

آن با ضربه شديدى كه محكم تر از دفعات قبل به درخورد. سراسيمه و هراسان به طرف مبل 

 !دويدم و خودم پشتش پنهان كردم. باهمان صداى لرزانم گفتم : كسى اونجاست؟

چند ثانيه براى دريافت پاسخ منتظر ايستادم، اما هيچ جوابى را نشنيدم. تقريبا به گريه افتاده 

 بودم و به زور سعى بر كنترل خودم و نتركيدن بغضم داشتم .

هركى هستى بيا بيرون، خودت را نشون بده!. هنوز حرفم تمام نشده بود كه صداى جيغ _

نند تيغى روحم را خراش داد! در بازشد ، اما نه كسى دلخراش گشوده شدن در بلند شد و هما

 وارد شده بود و نه كسى پشت دربود!.

همه با ترس درحالى كه خودمان را زيرپتوهايمان پنهان كرده بوديم.با دستان لرزان و 

پراضطراب به ايمان كه باشوق و ذوق داشت ماجرا را برايمان تعريف مى كرد چشم دوختيم. 
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رتم رنگ باخته تر مى شد و گلويمان خشك تر!.آب دهانم را باصدا قورت لحظه به لحظه صو

 يمان ادامه داد :ه چهره ى ايمان نگريستم...ادادم و منتظر ادامه ى داستان ب

با خودم گفتم، حتما خودش را پشت ديوار كنار در مخفى كرده است تا هراس بر  _ايمان_

ايم بلند شدم و روى پنجه ى پاهايم ايستادم، تا وجود من بيندازد، با اين فكر بارى ديگر از ج

قدم كشيده تر شود. درهمان حال كه به طرف در مى رفتم گفتم : يا بيا بيرون، يا ميام مى 

 كشدمت بيرون كه...

همه نفس هارا در سينه حبس كرده بوديم و پراسترس و مضطرب به ايمان زل زده بوديم كه 

ناگهان با صداى وحشت ناك عظيمى كه توليد شده بود همه ى ما ازجايمان پريديم و جيغ 

زنان به طرف خانه حمله بر شديم. دران لحظه نه عقلم بهم فرمان ميداد و نه قلبم، فقط و 

م جيغ مى كشيدم و فرياد مى زدم. حتى نيماهم كه احساس حماسه فقط با نهايت توان

درخودش مى كرد، با شنيدن اين صداى خفناك به تمنا افتاده بود و باكلى زور و مقاومت 

جلوى خودش را گرفته بود تا فرياد نزند. براى لحظه اى به خودم امدم و به حياط تاريك ويال 

گ ريزه هاى كف حياط تازه متوجه شدم كه موضوع نگريستم و با ديدن دسته تى بر روى سن

از چه قراره. ديگر بدون اينكه جيغ و يا فرياد بزنم، كنجكاوانه به طرف حياط رفتم و به تى و 

سپس به باالى ايوان نگاه كردم و با ديدن چهره ى پدر بزرگ و مادر بزرگ كه خندان بر روى 

گاه مى كردند و بهمان مى خنديدن ، خيره شدم!.با تراس اتاقشان ايستاده بودند و مارا از باال ن

چند لحظه مكث من هم به خنده افتادم! همه با ديدن خنده هاى من دست از جيغ زدن 

كشيدن و مردود به طرفم امدن و آن هاهم با ديدن همان صحنه اى كه من ديده بودم شروع 

 غ هايشان!.كردن به اعتراض كردن و خنديدن و درآخر ه پسرا انكار كردن جي
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بزرگ و پدربزرگ متوجه بحث داغ بين ما شده بودند و براى حال گيرى و  درمثل اينكه ما

اينكه سربه سرمان گذاشته باشند، آن تى را از باالى تراس به پايين پرت كردند كه باصداى 

 عظيمش مارا بترسانند!.كه البته حسابى ام در اين كار موفق شدند!.

دستى تكان داديم و خندان به طرف خانه به راه افتاديم و وارد اتاق همه برايشان از پايين 

هايمان شديم. آن شب هم با كلى شوخى و خنده گذشت و بايد ببينيم كه چه چيزى انتظار 

 فرداى ما را مى كشيد!.

*** 

صبح روز بعد، زودتر از هميشه بيدار شدم و قبل از هر چيزى  به طرف تراس بزرگ اتاقم 

كارگراى همسايه كه داشتند وسايل مورد نياز امشب را به باغ مى بردند نگريستم، رفتم و به 

ياد جشن عقد خودم افتادم و توانستم با اين فكر حس و حال عروس امشب را درك كنم كه 

چه اضطراب بدى سرتاسر وجودش را فرا گرفته است!.كالغ ها تو آسمان ابرى پرواز مى 

باى درختان مى نشسند و قار قار مى كردند.امروز هوا كردند.روى شاخه ى پر برگ و زي

نسبت به ديگر روزها سردتر و ابرى تربود و همه چيز خاكسترى رنگ بود؛ سياهى كالغ ها 

ه بودند و براى پيدا رنگ خاكسترى ابرها را مى شكنند.گنجشك ها سرگردان بودند، گرسن

پو افتاده بودند. همهمه ى كارگرا كوچك كه براى صبحانه شان بخورند به تكا كردن يك دانۀ

از ته باغ شنيده مى شد و يكى همش باالى سرشون بود و بهشون دستور مى داد كه 

 چيكاركنن. چيكار نكنن. چى رو كجا بگذارند و از اينجور چيزا!.

رام بر روى شتم. به احسان كه همچو نوزادى آبا خنده سرى تكان دادم و به سمت اتاقم بازگ

بود نگاه كردم و همانطور به سمت دستشويى اتاقم رفتم و چندين مشت آب  تخت خوابيده
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يخ به صورت پف دار خوابالويم زدم. از دستشويى كه خارج شدم، با ديدن چهره ى احسان كه 

از خواب بيدار شده بود و همانطور روى تخت نشسته بود لبخند زنان به طرفش رفتم و گفتم 

 : صبح بخير. بيدارشدى؟!

درحالى كه دستانش را مشت كرده بود و به سختى چشمانش را مى ماليد با صداى  احسان

: نخير خانوم. بيدارنشدم، بيدارم كردى!. ببينم تو مگر با شيرآب  خوابالود و گرفته اش گفت

كشتى دارى كه اينگونه براى انتقام گرفتن ازش دست و صورتت را مى شورى كه صداى شور 

نه اونورتر هم مى رود. راه رفتنت راهم كه نگم بهتره. انگار پات تو و شور آب ها، تا هفت خا

كلى گِل و الى  گير كرده و براى جدا كردنش به ناچار اينگونه راه مى روى. به نظرم يك 

 شيعه ام بكشى، تنها تفاوتت با اسب برطرف خواهد شد!.

 ردم.همانطور دست به سينه روبه رويش ايستاده بودم و متعجب نگاهش مى ك

حرفات تموم شد!. حاال ميتونى ببينى چه حس بديه وقتى يكى بياد ازخواب بيدارت كنه كه _

 توى زبان نفهم هر روز من را بيدارمى كنى. 

 من اينطورى بيدارت مى كنم؟_احسان_

 نه...از اين بدتر!. و بلند خنديدم._

ان هايش خروشيد: درحالى كه به زور سعى داشت از روى تخت بلند شود از البه الى دند

 خيلى رودارى به قرآن!.

 توام همينطور!_
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اينبار با عصبانيت به طرفم برگشت و نگاهم كرد و نفسى با صدا بيرون داد. فكر كنم زياد روى 

كردم!.درحالى كه موهاى بلندم را از جلوى صورتم كنار مى زدم به سمتش دويدم و گفتم : 

 لب دريا!كاراتو بكن بعد از صبحانه بريم دوتايى 

، قراره با الن نميشهاحسان مكثى كوتاه كرد و به سمتم برگشت و پس از چند لحظه گفت : ا

بذار وقتى كارم با اون سيما درساش رو كاركنيم. يكم مشكل داشت ازمن كمك خواست!.

 تموم شد بريم.

د كه بخواد از تو واسه ى رفع مشكالتش يفكر نمى كردم انقدرى باهم صميمى شده باش_

 مك بگيره!.ك

باپوزخند به سمتم برگشت : اون دخترخاله ى منه، معلومه كه باهم صميمى هستيم. و به 

دنبال حرفش بدون اينكه بهم  فرصت هيچ حرفى را بدهد. بدو به طرف دستشويى رفت و در 

را باضرب بهم كوبيدن. همراه با صداى بسته شدن در من هم باعصبانيت فرياد زدم : لعنتى!. و 

 به طرف تراس اتاق بازگشتم.باز 

در حالى كه دستانم را به پناه بازوهايم قرار داده بودم، مسير تراس را تاآخر جلو رفتم. هى من 

گفتم اين دختر نقشه داره هيچكس باورم نكرد. اول به بهانه ى درس احسان را مى كشونه تو 

باصداى قدم هاى احسان  اتاقش، ديگه خدا ميدونه چه قصد و هدفى واسه ى اين كارش داره!.

 كه داشت از پشت سر بهم نزديك مى شد به خودم امدم و سريع خودم را جمع و جور كردم.

 من دارم ميرم اتاق سيما، كارى داشتى صدام كن!. _احسان_

 نه عزيزم چه كارى، شما برو به شاگردت برس!._
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به طرفم امد و از پشت خودش هم متوجه كنايه تو لحن گفتاريم شد. با قدم هاى نا استوار 

بغلم كرد و خندان گفت : بس كن بهار، نكنه بخاطر اين موضوع كوچيك انقدر خودت را 

 ناراحت كردى؟. من فقط قراره تو درساش بهش كمك كنم ، ديگه اين كارات واسه چيه؟!

به سمتش برگشتم و با نيشخندى مسخره نگاهش كردم، سپس بدون حرفى مسيرم را كج 

تم از كنارش بگذرم كه ناگهان با قدرت دستان احسان كه دور بازوام حلقه كردم و خواس

 خورده بود سرجايم ميخكوب شدم و متعجب به سمتش برگشتم و توى چشماش زل زدم.

لطفا اين كارارو ن حسادت بى جهتت را درك نمى كنم..من به هيچ عنوان دليل اي_احسان_

 خودت را!. نكن كه هم عصاب من را بهم بريزى و هم عصاب

 حاال مقصر تمام كارا من شدم؟!_

من نگفتم تو مقصرى، گفتم حسادتات بى موردن، مگر اون دورانى كه مى رفتى _احسان_

دبيرستان را فراموش كردى، من چقدرازت خواهش و التماس مى كردم كه بذار تو درسات 

تياج ندارى. آخرش كمكت كنم، اما تو هربار يك بهانه مى آوردى و يا مى گفتى به كمكم اح

 هم كنكور رد شدى و نتوانستى به رشته مورد نظرت برسى!.

من كنكور رد نشدم، ميخواستم داروسازى قبولشم اما رتبه ى مناسبى نمى آوردم، هربار يا _

هفت هزار مى شدم و يا پنج هزار. بيشتر از سه سال پشت كنكور ماندم، وقتى ديدم فايده 

 ذاشتم كنارنداره، درس و دانشگاه را گ

موزش بدم استفاده مى كردى، مطمئن از اون روشى كه من ميخواستم بهت آاگر _احسان_

 باش قبول مى شدى. من سعى داشتم كمكت كنم، تو خودت نخواستى!

 وايى نه اگه از روش تو استفاده كنم ممكنه منم مثل تو بشم!. ريز ريز خنده ام بلند شد._
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: خودت كردى كه لعنت برخودت باد!. و اينبار اون شروع احسان با جديت نگاهم كرد و گفت 

 كرد به خنديدن.

من نمى خواستم وقتى دارم درس ميخوانم تو كنارم باشى و يا توبهم آموزش بدى! دليلش _

 همين بود كه كمكت را رد مى كردم!.

 احسان يكى از ابروهايش را باال انداخت و متعجب گفت : چرا؟!

 باشى و بخوام درس بخوانم، چيزى از درس نمى فهمم!خوب وقتى تو پيشم _

همين يك جمله براى خوشحال كردن احسان كافى بود، درحالى كه تبسم روى لبش لحظه 

به لحظه باز تر مى شد سرتا پايم را برانداز كرد و با همان برق خاصى كه درچشمانش 

 ز ريز خنديدخودنمايى مى كرد گفت : چرا، فكرت به جاهاى ديگه مى ره!. و ري

دهانم باز ماند و مردود ماندم و سپس با مِن و مِن گفتم : چه ربطى داره آخه، هيچم اينطور 

 نيست!

اينبار بلند و مستانه شروع كرد به خنديدن، حاال نخند كى بخند!. با عصبانيت غريدم : 

 احسان؟..بس كن

كمى گذشت كه  د.به من قاه قاه مى خنديد و هيچكس جلودارش نبو توجهاما اون بى  

 صداى خنده هايش بند امد و با مكثى كوتاه گفت :

 ديرم شدم، من بايد برم._احسان_

چشمكى شيطون برايم زد و همانطور كه با خنده عقب عقب به طرف در رفت ، همزمان گفت 

: توام نگران نباش قول ميدم به توام تو درسات كمك كنم و يكبار ديگر به كمك من  در 
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كنى، شايد اينبار به رشته ى موردعالقه ات برسى. البته اگر تا اون موقعه  كنكور شركت

 !را  از سرت نپراند دركنار من بودن عقل

و ريز ريز خنده اش بلندشد. با عصبانيت به طرف صندلى فلزى روى ايوان دويدم و بالشت 

قاپيد و روشو برداشتم و به طرف احسان پرتش كردم! او بايك حركت بالشت را روى هوا 

درحالى كه دستانش را به نشانه ى تسليم باال گرفته بود در ميان خنده، بريده بريده گفت : 

 باشه..باشه..ببخشيد. حواسم نبود چى گفتم!

و بازهم صداى خنده اش باال رفت و سوت زنان با خوشحالى از اتاق خارج شد. احمق!. ببين 

يه پسر به كجا رسيدم كه اعتراف  به عشق  تورو خدا من مغرور ، من پرجذبه و مرموز بخاطر

 مى كنم!. نكنه بخاطر اين نچسب مجنون شدم!. وايى خداجون خودت كمكم كن!

*** 

 غروب قشنگيه،نه؟_

با شنيدن صداى دل انگيز احسان از افكار دور و درازم بيرون امدم و نگاهم را از پرترۀ جادويى 

زيرچشم به سوى او نظر انداختم كه در نزديكم  و بى نظير خالق نقش آفرين بر او گرفتم و از

ايستاده بود و نگاهش در سايه روشن نارنجى غروب و آبى دريا گم شده بود. از ديدن اين 

 صحنه بى اختيار قلبم در سينه لرزيد و دچار هيجان شدم!

 نميخواى جواب بدى؟!_احسان_

 انداختم و سكوت اختيار كردم. من از ترس آن كه مبادا احسان پى به حالم ببرد، سرم را زير

چقدر سربه زير و كم حرف شدى؛ تا چند ساعت قبل كه نگاه بران و نطق گويايى _احسان_

 براى سخنرانى داشتيد.
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من كه ديگر نمى توانستم طاقت بياورم و بى دليل زيربار اين همه تهمت و مهمالت خرد 

، باالخره زبان باز كردم و گفتم : ميشه حداقل واسه پنج دقيقه ام كه شده حرف از سيما  شوم

 نزنيم؟ بگذار فقط بخاطر چند دقيقه ام كه شده به خودمون فكر كنيم و دور از زندگى باشيم.

احسان باخنده خودش را بهم نزديكتر كرد و بوسه اى بر فرق سرم زد و همراهش بر موهاى 

 دستى كشيد. بلند بلوندم

 گر دهى بوسه به لب هاى اسيرى چه شود_احسان_

 گردهى هديه گلى را به كويرى چه شود

 خادم طرز نگاه تو و چشمان توام

 ندهى راه به هر شاه و وزيرى چه شود

 مملو از عاطفه ام مهر در انديشه بكن

 بوسه را از من مرغوب بگيرى چه شود

 انى بدهى حال به پيرى چه شود.سال ها در طلب بگذرد و پير شدم، گر جو

به چشمانش كه در نور نارنجى خورشيد درحال غروب و پنهان شدنش پشت آب دريا، رنگ 

عسلى خاصى از خودش گرفته بود زل زدم. وقتى به چشمانش نگاه مى كردم تنم مى لرزيد و 

نستم در حدقه براق چشمانش عكس خودم را ميديدم. نميتونستم باهاش صادق نباشم. نميتو

از البه الى موج هاى شديد  ى كهعشق و عالقه اى كه نسبت بهش داشتم را پنهان كنم!. باد

دريا مى وزيد دلچسب بود و با موهاى بلندم بازى مى كرد و همانند درياى خشن موج و پيچ 

و تاب بهشون ميداد. سرم را بر روى شونه ى احسان تكيه دادم و به درياى بى امان خيره 

عصبانيت به كمك موج هاى شديدش سيلى به صخره هاى لب ساحل مى زد و شدم كه با
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وحشت ناكى از خودش توليد مى كرد و گاهى هم انقدر شدت موج ها زياد بود كه صداى 

قطرارت شور و خنك آب به هوا پرتاب مى شدن و بر روى لبان خشك و چهره ى من و 

م فشردم و نفس عميقى كشيدم. احسان فرود مى آمدند!.براى لحظه اى چشمانم را بره

صداى مرغان دريايى همچون الاليى گوش نواز همه جارا فرا گرفته بود و محيط دريا را 

رويايى تر كرده بود. بوى بد ماهى و آب شور دريا بينى ام را آزار. اما واقعا همين بوام برايم 

 م لذت داشت!.كنار احسان بودن حتى در سخت ترين و بدترين شرايط ه لذت بخش بود!.

كمى گذشت كه باياد آورى ساعت و زمان سرم را از شونه اش كندم و به چشمانش نگريستم. 

 خورشيد كامال غروب كرده بود.

 داره دير ميشه. پدربزرگ گوشزد كرد كه حتما همه براى مهمانى امشب آماده باشيم._

هردو دستاش دستانم را به دنبال حرفم خواستم از جايم بلندشوم كه احسان مانعم شد و با 

ورد و روى پيشانى و ابروهايم گذاشت و آروم ى مكث كرد و يكى از دستاشو باال آگرفت. كم

 آروم لمسشون كرد.

وقتى باتوام آرزو مى كنم زمان متوقف شود. نگذرد. وايسه!. دوست ندارم هيچوقت _احسان_

واسه ام تازگى دارى و لحظه اى كه كنارمى به اتمام برسد. هرچقدرم نگاهت كنم بازهم 

 هيچوقت از نگاه كردنت خسته نخواهم شد. تو بهارى. پر از رنگ و شور هيجان!.

به دنبال حرفش همانطور كه ابروهامو لمس مى كرد گفت : ابروانت همانند كمانى است و مژه 

هايت تيرى زهرآلود كه باهربار پلك زدنت، تيرهاى شديدى را به سمت قلب من پرت مى 

 روحم را خراش ميدهند!. كنند و
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دستش را پايين تر آورد و روى پلك هايم كشيد و درهمان حال گفت : چشمان عسلى 

افسونگرت هر چيز و هركسى را جادو مى كند و تحت تاثيرخودش قرار ميدهد. همانطور كه 

نوك انگشتانش را روى صورتم پايين ترمى اورد روى گونه ام ثابت نگهداشت: گونه هاى 

سرخ ات ، كه وقتى ميخندى و دندان هاى سفيدت بيرون مى آيند حركت مى كنند  برجسته

 و دل هركس را به دنبال خودش مى كشد، مى لرزاند، مى رنجاند!.

ن ت داد و اينبار گفت : لب هاى شيريدستش را روى لبانم گذاشت و آب دهانش را باصدا قور

بر روى پوست سفيد تو خودنمايى و به طعم عسلت همانند غنچه ى گل سرخ و زيباست كه 

 مى كند!.تو بهارى. تو لطافت هوارو درخودت دارى، تو لطيفى مثل بارون. رنگين كمان من!. 

ديگر نتوانستم طاقت بياورم و تبسم شادى برلبانم نقش بست!. براى آنكه تحت تاثير نگاه و 

شدم. گونه هام آتش گرفته حرفاى زيبايش قرار نگيرم رويم را ازش برگرداندم و از جايم بلند 

بود و حرارت بدنم باال رفت. ميتونستم حركت قطرات عرق را بر روى كمر و پيشانى ام 

احساس كنم. دستى بر صورتم كشيدم و با يك نفس عميق گفتم : بهتره بلندشى. هوا داره 

 يواش يواش تاريك ميشه!.بايد قبل از تاريك شدنش برسيم خونه!

ه مسير دريارا به سمت جاده پيش گرفتم و به سختى بر روى شن و و درادامه سالنه سالن

 ماسه ها به راه افتادم.

ماده شدن واسه رفتن به به طرف اتاقم رفتم و سريع مشغول آوارد ويال شديم و مستقيم 

مهمانى امشب شدم. احسان يك دست كت و شلوار مشكى خوش دوخت بايك پيراهن سفيد 

خر كربات قرمزى كه ودش نمايش ميداد پوشيده بود و درآدرخجذب كه اندامش را به خوبى 

زيبايى اش كمكمش كرده بود!. بوى ادكن تخلش كه همه جا پيچيده  زده بود صدهزاربرابر تو
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!. من هم يك لباس مجلسى شيك آبى فيروزه اى تنم كردم كه تا نوك پاهامو پوشونده بود

كه  طبقه بود؛ روى كمرش كش كار شده بود بود و از پايين تا زير باسنم پر از چين و طبقه

پر از چين و پف  ن ميداد و دوباره از زيرسينه هام تا زيرگردنماندامم را همانند مدل ها نشا

را باز كردم به كمك بابيليسم فرشون كردم و بايك كليپس زيبا  بود!.موهاى طاليى ام

شينيونشون كردم باالى سرم و يه قسمت از فرجلوى موهامو توى صورتم باز نگهداشته ام. 

وژلب صورتى و كمى ريمل و خط الك فيروزه اى مو به ناخن هاى بلندم كشيدم و بايك ر

تفاده نمى كردم، اما اينبار بر روى پلك رايشم را تكميل كردم. هيچوقت از سايه اسچشم آ

خر شيشه شفاف درآ هايم سايه ى فيروزه اى كشيدم كه درشتى چشمانم را چند برابر كرد.

ادكنم را در دست فشردم و از سرتاپايم خاليش كردم. سرويس فيروزه ام را انداختم كه 

نگيزى خودم را در با يك لبخند تحسين برا ش روى گردن لختم خودنمايى مى كرد..گردنبند

 آينه بارى ديگر برانداز كردم و از جايم بلند شدم و به همراه احسان به طرف باغ رفتيم.

هنوز درمسير باغ بوديم كه ناگهان احسان كتش را ازتنش بيرون كشيد و بر روى شونه هاى 

برهنه من انداخت، متعجب به سمتش برگشتم و نگاهش كردم..احسان گيج و منگ بهم نگاه 

 كرد و كمى مِن و مِن كرد و سپس گفت : هوا سرده ، گفتم سردت نشه!.

كامال مشخص بود اين بهانه است و دليل اصليش غيرت زيادى اش بود..خنديدم و گفتم : 

 باورم نميشه، تو رومن غيرت دارى؟!

انگار كه زده باشم وسط هدف، رنگش كبود شد و بريده بريده گفت : نه عزيزم چه ربطى داره، 

 ديدم دارى ميلرزى، گفتم سرمانخورى!

 خنديدم و گفتم : راستش را بگو خجالت نكش..من دوست دارم مردم روم غيرتى بشه!
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احسان دستى بر سرش كشيد و درهمان حال باخنده گفت :خوب آره...تابلو بود؟!بلند شروع 

 كردم به خنديدن

 قطعاً اگر زمستان بود نه، اما اآلن هوا سى درجه است!._

انگار كه تازه متوجه شده بود چه سوتى بدى داده ، فقط با خنده بهم نگاه كرد و ديگر چيزى 

 برداشتمو گفتم : اگر سختته من ميرم لباسم را عوض مى كنم. دوشمنگفت. كتش را از روى 

احسان كت را از دستم گرفت و بارى ديگر روى بازوهام انداخت و سپس دستش را دور كمرم 

 خنده گفت : وقت نداريم...همينطورى خوبه! حلقه كرد و با

 باغيرتم!. و گفتم : هرچى شما بگى همسرعزيز بى درنگ شانه اى باال انداختم

. با امنيت كامل دستم را ورد و لبخندى مهربان برايم زدبه سمتم آ احساس با خنده بازوشو

مبادا دستم از  دور بازوش حلقه كردم و به كمك ناخن هاى الك زدۀ بلندم قفلش كردم تا

 ادامه مسيرباغ را پيش رفتيم.بازوش ول شود. هردو باقدم هايى آروم به راه افتاديم و

صداى دست و سوت زدن ها و گاهى هم صلوات هايى بلند به گوشمان مى رسيد!.كامال به باغ 

نزديك شده بوديم كه با ديدن آن چه كه روبه رويمان بود حسابى تعجب كردم و بلند زدم 

خنده. احسان هم دست كمى از من نداشت و خيلى سعى بر كنترل خودش داشت تا مبادا زير

بخندد و همه چيز را خراب كند. تمامى مهمان ها از مسير عبور عروس داماد كنار رفته بودند 

و كوچه اى بزرگ را باز كرده بودند. خانواده ى داماد كه بسيار مذهبى بودند يك طرف، و 

سيار جلف و بى حجاب بودند طرف ديگر كوچه ايستاده بودند و جلوشون خانواده عروس كه ب

هم فرشى قرمز پنهن بود كه محل عبور عروس داماد است!. فقط خدا به دادمون برسه كه 

امشب دعوا نشه!. خانواده ى عروس دست و سوت و جيغ مى زدن و آهنگ هاى باحال و 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

344 
 

ند مراسم را گرم با صلوات و اسپا خانواده ى داماد بكوب بكوب پخش مى كردند، ام

نگهميداشتند!. هردو خانواده ام از ديگرى ميخواست كه كارشان را تمام كنند و به حرف 

به خواندن عقد. با احسان !. يكم از مراسم گذشت كه عاقد شروع كردن دهمديگه گوش كنن

اول وز بار به عروس و داماد نشستيم. هنرفتيم و بر روى نزديكترين صندلى  مسير را جلو

 عقدنامه را كامل نخوانده بود كه صداى  اعتراض پدر عروس بلند شد :

!. امديم عروسى يا مجلس عزا، يه اين ديگر چجور وضعيتى هستش كه درست كرديد؟_

 هنگى چيزى پخش كنيد حوصله مون سر رفت!.آ

 در همين موقعه صداى پدر داماد بلند شد :

ا شروع بشه و پايان بيابد، اگر شما بخاطر آهنگ امديد، مجلس عروسى بايد با اسم و ياد خد_

 پس بهتره تشريف ببريد فحاش خانه!

پدر عروس كه كارهم ميخورد خونش درنمى امد گلدان روى ميزش را برداشت و با نفرت به 

طرف پدر داماد پرتاب كرد و بلند فرياد زد : مرتيكه ى عوضى ، مگر من با تو شوخى دارم كه 

 ف ميزنى؟!اينطورى حر

ا شدت از كنارش پدر داماد با يك اشاره سرش را پايين برد و جا خالى داد و گلدان  بلورى ب

درختى خرد و تيكه تيكه شد و هر تيكه اش با صدا به گوشه اى  گذشت و پشت سرش به

افتاد. فرياد هايشان تمام باغ را گرفته بود. پيچيده و پيچيده و پيچيده و مثل يك سيلى 

ورد به گونه ام . متعجب نگاهشون كردم. ناباورانه براى آسيب رساندن به يكديگر محكم خ

تالش مى كردند و بشقاب ، ليوان، صندلى! و هرچيز ديگرى كه دم دستشون بود را به سمت 

گ هايم منجمد شده بود!. فريادشان همراه شد با ميز خون توى ريكديگر پرت مى كردند!.
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بود و قصد داشت به سمت خانواده ى داماد پرت كند!. بدو بدو  بزرگى كه پدر عروس برداشته

از جايم بلند شدم و به گوشه اى آرام پناه بردم تا مبادا آسيبى ببينم. صداى جيغ دلخراش 

زن ها مثل چاقواى تيز زخمى بزرگ بروجودم مى زد!.بلند فرياد زدم و با التماس گفتم : تورو 

 جوان هم فكر كنيد!.خدا بس كن، به آينده ى اين دوتا 

اما همه انقدر به تالش و مشقت براى زدن يكديگر افتاده بودند كه گويا هيچكس صدايم را 

نمى شنيد. احسان به طرفم امد و نگاهى كلى از ساتا پايم انداخت و وقتى خيالش راحت شد 

 نى!ببي آسيبكه خوبم آب دهانش را قورت داد و گفت : بيا..بيا از اينجا بريم! ممكنه 

تم چيزى بگويم كه ناگهان با صحنه عجيبى مواجه شدم. پدر داماد چاقو اى را برداشت ساخو

و صاف فرو كرد توى درخت من ، درخت بچگى هام، درخت خاطراتم!. چاقو تا نوك دسته 

اش توى تن محكم درخت فرو رفته بود. انگار يك پارچ آب يخ روى سرم خالى كرده باشند، 

يرون دادم و احسان را از جلويم كنار زدم. با قدم هاى نا استوار به طرف نفسى با عصبانيت ب

شيرآب توى باغچه دويدم و فقط درلحظه ى آخر صداى احسان را مى شنيدم كه با فرياد مى 

گفت : وايسا بهار، نرو اونجا. خطرناكه!. اما من بى توجه بهش مسيرم را طى كردم. شير آب را 

كلفت و محكم مخصوص شستشوى باغ را ازتوى باغچه برداشتم و تا اخر باز كردم و شلنگ 

بدو به سمت اون وحشى ها كه همچان باهم دعوا داشتند دويدن. شلنگ را به سمتشون 

گرفتم كه همه شون از سرتا پاشون خيش شد. انقدرى فشار آب زياد بود كه هيچكس قادر 

د شد و بدو بدو به سمت درب نبود بهم نزديك بشه!. صداى جيغ و جيغ زنهاى مهمان بلن

ا من خيسشون نكنم اما مردها همچنان با تعجب ايستاده بودند و من را تخروجى باغ رفتند 
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نگاه مى كردند. صداى خنده هاى نيلوفر و نسترن و ريحانه و حتى سيمارا از اونور باغ مى 

 شنيدم.

شون بيرون ، به كمك همينطور كه به سمت مهمان ها مى رفتم و سعى داشتم از باغ بندازم

شلنگ توى دستم خيسشون مى كردم و فرياد مى زدم : بريد گمشيد بيرون. شما با چه حقى 

 به درخت من آسيب رسانديد، قاتالاااا!

شدند و مى همه درحالى كه دستانشان را به نشانه ى تسليم باال گرفته بودند بدو از باغ خارج 

 مون نكن!درهمان حال مى گفتند : باشه، باشه..خيس

اما من بى توجه شلنگ را روشون گرفته بودم كه مثل موش آب كشيده شده بودند!. درعرض 

يك دقيقه ديگر هيچ اثرى از هيچ غريبه اى در باغ نبود. با نفرت شير آب را بستم و شلنگ را 

 به زمين كوبيدم و با گفتن : من ميرم لباسامو عوض كم ؛ بارى ديگر به سمت ويال برگشتم!.

 داى قاه قاه خنده ى تمام جمعيت را حتى از اين همه فاصله بازهم مى شنيدم.ص

هر كس كه ميخواست باشد ، حق نداشت به اون درخت آسيبى برسونه!. درخت خاطراتم. 

غوشش وزهاى خوب وبدم يارى مى كرد و درآهمدم مشكالتم! اون كسى بود كه من را در ر

 بود!.آرام مى شدم!. اون رازدار دل غريب من 

اونشب هم با كلى خنده و گريه و ناراحتى به اتمام رسيد و با خوابيدن در رخت خواب نرم 

زندگى براى فرداى  تقدير و سرنوشت سازمان به اين فكر كرديم كه فردا چه مى شود! دست 

 من چه نقشه اى كشيده است. 

*** 
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 10_فصل دهم 

 

مان را نقشه كشيدم.تا صبح از راه رسيد؛ تمام شب را انتظار كشيدم و براى خودمان، آينده 

روى تختم دراز كشيده بود و از پنجره روبه رويم به سپيده ى صبح چشم دوخته بودم. فكرم 

 درگير بود، بابت همه چيز.

گذشت تا اينكه خورشيد طاليى كامل درآسمان مى ساعت ها به همين شكل پشت سرهم 

اخند از جايم اصال متوجه گذر زمان نبودم. بظاهر شد و نور داغش به كف زمين مى تابيد. 

گذشته اند و وقت صبحانه فرا  9به ساعت فهميدم كه عقربه ها از بلند شدم و با نگاهى 

رسيده. بدو كارمو كردم و سپس احسان راهم از خواب بيدار كردم و به همراه هم سرميز پر 

مستقيم به اتاقمان باز  جمال وپر تدارك  صبحانه حاضر نشستيم. بعد از خوردن صبحانه

گشتيم ؛ من مشغول جمع و جور كردن اتاق شدم و احسان هم باز كتاب و خودكار به دست 

گوشه اى نشست و مشغول خواندن درس هايش شد. همانطور كه روى تخت را مرتب مى 

 كردم با صداى احسان به سمتش برگشتم.

 كفشاتو دربيار تا نيفتادى زمين!.بابا خوشتيپ، فهميديم قدت بلنده ، حاال برو _احسان_

متعجب به كفشام نگاهى انداختم. عادتم بود موقعه راه رفتن، حتى در خانه ام كفش پاشنه 

 دار پايم كنم. باخنده دوباره به احسان چشم دوختم و گفتم:

چيكاركنيم ديگه كفش پاشنه دار پام كردم تا اعتماد به نفس بهت بدم و بدونى درازى عيب _

 !غصه نخورى كه انقدر درازى نيست!.
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احسان با خنده خودكارش را وسط كتابش گذاشت تا صفحه ى مورد نظرش را گم نكند و به 

دنبالش كتابش را بست و همزمان از جايش بلند شد و به طرف من امد. چند لحظه نگاهايمان 

!. بدو بدو درهم گرده خورد و سپس احسان با گفتن: وايسا اآلن حاليت مى كنم كه دراز كيه

به طرفم امد و قصد گرفتنم را داشت. من كه انتظار اين حركت را نداشتم بهت و حيرت بدون 

اينكه بدانم هدفم و قصدم چيست با جيغ جيغ شروع كردم به دويدن.من مى دويدم و احسان 

هو تند و فرز بودم كه كفشام پاشنه داشت بازهم همانند آ هم به دنبالم. حتى با وجود اينكه

م در امد و سپس چون يك پام كفش يكفشم از پا لنگه ناگهان در يك لحظه پايم پيچ خورد و

 داشت و ديگرى برهنه بود، نتوانستم تعادلم را حفظ كنم و با صورت به زمين افتادم!.

سريع خودم از زمين بلند كردم و به احسان زل زدم. احسان باخنده بر روى زمين نيم خيز 

 برداشت و با شيطنت گفت :شد و لنگه كفشم را 

!. من اين كفش را پايت مى كنم و وقتى ديدم شد مثل داستان سيندالآهان، حاال_احسان_

 اندازته، اونوقت تو پرنسس من خواهى شد!. و در ادامه ريز ريز خنده اش فضا را پركرد!.

وردم و آيم دربا عصبانيت نفسم را بيرون دادم و با يك حركت، لنگه ى ديگر كفش را از پا

سريع به سمت احسان پرتش كردم. كفش با شدت هرچه تمام تر به صورت احسان برخورد 

كرد و سپس بر زمين افتاد!. صداى فرياد احسان همزمان شد با صداى شديد برخورد كفش به 

 سراميك هاى روى زمين!.

برلبان شدت درد چشمانش را بسته بود و خون  به چهره ى احسان نگاه كردم كه هنوزهم از

 سفيد و بى جانش شيار زده بود!. با خنده به سمتش رفتم و شمرده شمرده گفتم :

 هيچوقت اينو يادت نره، من بهارم، بهار!. سيندال واسه قصه هاست!._
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 و با ريز ريز خنده از اتاق خارج شدم و به سمت سالن رفتم!.

بيرون امد. با كنجكاوى نگاهش نزديكاى ظهربود كه باالخره احسان خان رضايت داد و از اتاق 

سيب جدى نديده باشد!.آخه انقدر همه نم درهنگام برخورد كفش با صورتش آكردم تا ببي

 چيز يهويى اتفاق افتاد كه وقتى واسه معاينه كردنش نموند.

كامال پله هارا پايين امد و با سالمى دوباره به سمت من قدم برداشت و كنارم نشست، به 

م، همه جاش سالم بود و فقط گوشه ى پايين لبش تاول زده بود و زخم چهره اش خيره شد

بدى دورتا دور خط لبش اينجاد شده بود كه هربار با باز شدن دهانش درد سرتاسر وجودش را 

 فرا مى گرفت.

خاله سارا كه متوجه ى اين زخم هاى عجيب شده بود مضطرب و نگران به سمت احسان امد 

 و گفت : الهى بميرم احسان، چه باليى سر خودت اوردى! و توى صورتش نيم خيز شد

بحث را جلوى فيسله داده باشم  احسان خواست چيزى بگويد اما من براى اينكه سوتى ندهد و

 زودتر پاسخ دادم :

احسان را مى شناسيد كه چقدر عاشق منه!.صبح كه از خواب بيدار  جون.چيزى نيست خاله _

شد بهش سالم كردم، همين يك كلمه برايش كافى بود با لذت بهم خيره شد و همانطور 

مسيرش را حفظى به سمت دستشويى پيش رفت كه ناگهان در يك لحظه با ديوار كنار 

نطور بهم زل زد و خواست بره تو دستشويى برخورد كرد!.اولش چيزيش نشد، اما دوباره هما

دستشويى كه بازهم به همان ديوار خورد.بازهم اتفاقى نيفتاد!. اما دفعه سوم انقدرى محكم 

 !.برداشتخورد كه فكركنم خود ديوارهم ترك 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

350 
 

زيرچشمى به احسان كه گيج و منگ من را نگاه مى كرد و مى خنديد چشم دوختم!.خاله 

 رد و گفت :سارا با خنده احسان را نگاه ك

 چه دنياى قشنگى واسه خودتون داريد!از دست شما جوانا.._خاله سارا_

خر بدون اينكه منتظر حرفى از طرف ما بشه به سمت آشپزخانه رفت تا به مامان و خاله و درآ

هام و زن دايى ام براى پخت ناهار كمك كند!. مامان بزرگ طبق معمول بر روى صندلى 

درحالى كه عينكش را بر روى چشمانش سفت كرده بود مشغول گهواره ايش نشسته بود و 

بافتن جليقه اى زيبا براى پدر بزرگم بود!. نيما و ايمان هم گوشه اى مشغول بازى شطرنج 

 بودند و بى توجه به محيط اطرافشون محو در بازى يشان شده بودند!.

د!. فكر كنم تو اتاقشونن و نبوانداختم خبرى از نيلوفر و نسترن ريحانه به دور و برم نگاهى 

سيماام كه از صبح رفته بود دانشگاه و هنوز خبرى  دورهم دارند غيبت اين و اونو مى كنند!.

 ازش نبود.

 صداى مادر بزرگ من را به خود اورد.

امروز از همان كيك هايى كه دوست داريد درست كردم. فكركنم ديگه پخته _مادربزرگ_

درش بيار و بيا باشوهرت بخور تا حوصله تون سر نره و مشغول باشه، بهار جان برو از فر 

 باشيد!

ماده اش مى كنم. از جايم بلند شدم و لى لى كنان به آخنديدم و با گفتم : چشم اآلن ميرم 

 سمت آشپزخانه رفتم.

چند دقيقه بعد باچند ظرف كيك به هال بازگشتم. اول از همه يكى براى مادربزرگم گذاشتم 

احتى كرده باشه و هم خستگى كار از تنش بيرون رود!. دوتا بشقابم جلوى ايمان و تا هم استر
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نيما گذاشتم كه از بس به صفحه سياه و سفيد شطرنج چشم دوخته بودند، سر درد شديدى 

گرفته بودند!. درآخر با يك ظرف ديگرى كه براى خودم و احسان بود، دوباره پيش احسان 

 رفتم و كنارش نشستم.

گل از گلش شكفت و خندان بهم  گذاشتمكه ديد كيك هردوى مان را در يك بشقاب از اين

 نگاه كرد!.

 خواستم كيك بهش تعارف كنم كه صدايش مانعم شد.

ممنونم خانوم خوشگل، اما من بخاطر شاهكار جنابالى تا چند ساعت نبايد چيزى _احسان_

 بخورم تا زخم هاى دورلبم خشك شود و جوش بخورد!.

 نگاهش كردم و گفتم : اينطورى كه زخم معده مى گيرى!متعجب 

 شما نگران نباش من اون قدرم سوسول نيستم، ميتونم گشنگى را تحمل كنم!._احسان_

به اينجاى حرفش كه رسيد فكرى شيطانى به سرم زد!. باز من آتيش سوزوندم!. يك تيكه از 

جلوى احسان گرفتم تا دلش كيك خوشمزه اى كه مادربزرگ درست كرده بود را برداشتم و 

بسوزه!. بوى كيك همه جا پيچيده بود و ديوانه كننده بود!.همانطور با لذت كيك را چاپوندم 

 تو دهنم و گفتم :

 اوووووم..واقعا طعمش عاليه!. كاش ميتونستى توام يكم بخورى!_

رگرداند تا احسان كه انگار دهانش آب افتاده بود!. آب دهانش را قورت داد و رويش را ازم ب

 چشمش به كيك ها نيفتد و دلش نخواهد!.

اينبار بلندتر از دفعه قبل گفتم :وايى كيكش الش موز و گردو داره احسان، همانطور كه تو 

 دوست دارى!
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احسان كه انگار نمى توانست بيشتر از اين مقاومت كند و طاقت بياورد!. درحالى كه نفس 

بلندشد به سمت اتاقمان به راه افتاد تا باحرفاى من عميقى از سينه اش برميداد!. از جايش 

 وسوسه نشود!.

اما من انقدر خيره سر و شيطون بودم كه بدون حتى كوچكترين مكث از جايم كنده شدم و 

 بدو به همراه ظرف كيك در دستم دنبالش دويدم.

عصبانيت توى هر دو وارد اتاق شديم. احسان به سمت برگشت، انگشتانش را پنجه كرد وبا 

 موهايش فرو برد و از البه الى دندان هايش غروشيد :

 ميشه برى پايين، ميخوام درس بخونم!._احسان_

 با خنده گاز محكمى از كيك در دستم زدم و چند قدمى نزديكش شدم!.

 كه كيك داخل دهانم را به سختى مى جويدم با دهان پر گفتم :درحالى 

 گشنه ات شده احسان؟!_

ى كه سعى داشت به من و كيك در دستم نگاه نكند تا تحت تاثيرمان قرار نگريد، او درحال

 سربه زير انداخت و سكوت اختيار كرد!.

سانت بود!. دستم را 10چند قدم ديگر نزديكش شدم تا جايى كه فاصله ى بينمون كمتر از 

 دراز كردم و كيك را نزديك دهانش بردم و درهمان حال گفتم :

 !بيا يكم بخور_

انگار نمى توانست در برابرش مقاومتى از خود نشان دهد با اكراه دهانش را باز كرد و خواست 

. آه سوزانداز كيك گاز كوچكى بزند كه بازهم درد شديد زخمش سرتا نوك انگشتان پايش را 

 از نهادش بلند شد و با سرعت دهانش را بست و درهمان حال غريد :

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

353 
 

 ه!.آخخخ..خيلى درد مى كن_

انقدرى مى خنديدم كه و مستانه شروع كردم به خنديدن .. حاال نخند كى بخند.. بلند

 احساس كردم قطرارت اشك در چشمانم جمع شده اند.

همانطور كه گوشه ى لبم را با دندان گزيده بودم شانه اى باال انداختم و گفتم : به هرحال اگر 

 كيك خواستى بگوتا واسه ات بيارم!

اق خارج شدم و در راهم پشت سرم بستم. خيلى خوشم ميومد عصابش را بهم و با خنده از ات

 بريزم. وقتى عصبانى ميشه واقعا تودلبرو و جذاب ميشه!.

اما دليل ديگه ام شيطنت هاى بچگانه ى خودم بود. هرچقدرم زمان بگذرد، من با احسان 

 ازدواج كنم، بچه دار بشيم، پير بشيم و ...

يطون و فيس و افاده اى مى مانم و احسان هم همان پسرخشن بازهم من همان دختر ش

مغرور كه براى اذيت كردن يكديگر نهايت سعى مان را مى كنيم. زمان نمى تواند تالفى و 

 لجبازى بين مارا از بين ببرد.

*** 

صداى زنگ در، من را از جايم پراند. تقريباً نيم ساعتى بود كه روى تاب ميان باغ تاب 

به ابرهاچشم دوخته بودم. با شنيدن صداى زنگ در با عجله به سمت در دويدم و ميخوردم و 

به محض باز كردن در با ديدن چهرۀ ناشناسى، با تعجبم گفتم :بله!. پسرجوان كاله پردارش را 

 ازسر گرفت و گفت : مى بخشيد خانوم! با سيما خانوم كار داشتم!.

ا سيما چيكار داشت!. چند لحظه مكث كردم و شكاك نگاهش كردم و به فكر فرو رفتم، اين ب

 سپس گفتم :
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 اآلن خونه نيستند، من دخترخاله شونم، بگيد چيكارشون داريد من بهشون ميگم._

پسر با نگاه ديگرى به من لبخند معنى دارى زد و پاكتى از جيبش بيرون كشيد و گفت : اينو 

 يه آقايى دادن كه بدمش به سيما خانوم!.

 آقا؟!كى؟!_

، سيما كه در اين ويال زندگى مى كنندنميدونم فقط گفتن كه اينو بدمش به خانومى بنام  _

 پس بى زحمت شما اين نامه را بهش برسونيد!.

با ترديد نامه را گرفتم و پسرجوان قبل از اينكه بهم فرصت تشكر بدهد، بدو از مقابلم دور شد. 

كردم در را بستم. با كنجكاواى پاكت من درحالى كه با تعجب مسير دورشدنش را تماشا مى 

نامه را نگاه كردم. يعنى چه چيزى توش پنهان شده بود، هرچى بود خيلى سنگين نبود و 

كاغذ مانند بود!. چرا بايد به مرد ناشناس بخواد واسه ى سيما نامه بفرسته!. هرچند موضوعى 

ده بود كه سرم درد مى كرد نبود كه به من مربوط باشه ، اما انقدرى فكرم را درگير خودش كر

واسه باز كردن نامه و برانداز توش!. مردود ماندم.. از اولش هم خيلى از اين دختر خوشم نمى 

امد و يجورايى بهش شك داشتم، اما حال با ديدن اين نامه مطمئن شدم كه يه كاسه اى زير 

 نيم كاسه اش هست!.

همه طبق معمول دور تا دور سالن م..تم و بى خيال به سمت ويال رفتشانه اى باال انداخ

نشسته بودند و صداى قاه قاه خنده هاشون رو هوا بود. سريع به طرف مادر بزرگم رفتم و 

 پاكت نامه را بهش دادم.

 اينو يه پسرى آورد دم در، گفت كه واسه ى سيماست، بى زحمت وقتى امد بهش بديد!._

 : انداخت و شكاك پرسيدمادر بزرگ نگاهى به پاكت و سپس نگاهى به من 
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 چى توشه؟!_مادر بزرگ_

 ابروهامو باال دادم و درهمان حال گفتم : نمى دونم!

خندان سرش را به نشانه ى تاييد تكان داد و گفت : باشه دخترم، دستت درد نكنه ، شما برو 

احسان را صدا كن، ناهار آماده است. منم وقتى سيما از دانشگاه برگشت نامه اش را بهش 

 حويل ميدم.ت

 چشم ، اآلن صداش مى كنم!._

به دنبال حرفم با قدم هاى بلند به سمت اتاقم به راه افتادم و بدون در زدن رفتم تو. احسان 

همچنان گوشه اى نشسته بود و مشغول تست زدن بود!. با ديدن من سرش را از كتاب بلند 

 كرد و نگاهش را برمن گرفت.

 شده اند ميتونى غذا بخورى؟!ناهار آماده است، زخمات بهتر _

لبخند زنان كتابش را كنار گذاشت و كش و قوصى به بدنش داد و گفت : آره عزيزم بهترم، 

 شما برو منم االن ميام!.

با سرم حرفش را تاييد كردم و سپس بدون هيچ حرفى از اتاق خارج شدم و بارى ديگر به 

 سمت سالن برگشتم.

را پر كرده بود!. همه باخنده و شوخى و مسخره بازى همهمه ى تمام جمعيت سراسر سالن 

كر خنده هاى بلندمان توى اتاق مى و  مشغول خوردن غذابوديم و هراز گاهى هم كر

پيچيد!.همينطور كه مشغول گپ زدن و خوردن غذا بوديم ناگهان با بهم خوردن در خانه 

لب شد. سيما درحالى توجه ى همه به سمت سيما كه خسته و كوفته وارد خانه شده بود ج
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كه سعى داشت با لبخند زدن خستگى اش را انكار كند چند قدمى به سمتمان امد و گفت : 

 سالم، ظهرهمگى بخير!.نوش جان همه!.

و استقبالى همه همزمان سالم كردن و با گفتن : خسته نباشى دخترم، ظهرشماهم بخير!.از ا

ى پاهايش ايستاد و گفت : بيا دخترم، بيا مادر بزرگ با ديدن سيما روگرم و جانانه كردند.

 درس و دانشگاه از تنت بيرون بره!. بشين غذا بخور تا خستگى

سيما خنديد و درهمان حال گفت : ممنونم مادرجون، اما باوركنيد خيلى خسته ام واآلن هيچ 

 چيز غير از يك خواب خستگى را از تنم بيرون نمى آورد!.

 چيزى بگويد كه اينبار صداى نيما بلند شد و به تمسخر گفت :مادر بزرگ خنديد و خواست 

 خوب سيما خانوم، روزاول دانشگاه چطور بود؟!_نيما_

سيما نگاهش را از مادر بزرگ به نيما كه سرميز نشسته بود گرفت و خندان گفت : چه سوال 

 بى ربطى، معلومه ديگه بد!.

 ارم هميشه همينطورى باشه!اميدويد و سرمستانه گفت : خوشحال شدم..نيما خند

سيما بلند شروع كرد به خنديدن و با گفتن : مزاحمتون نباشم، بفرماييد غذاتونو ميل كنيد!. 

 خواست به طرف اتاقش برود كه صداى مادر بزرگ مانعش شد!.

راستى دخترم، قبل از اينكه برى ، امروز يه پسرى امد دم در يه پاكت نامه اى _مادر بزرگ_

 بدمش به شما!را داد كه 

 سيما متعجب به سمت ما برگشت و گفت : پسر؟! كى؟!

 من نمى دونم، بهار نامه را از دم در تحويل گرفته است!._مادر بزرگ_
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اينبار نگاه پر كينه و نفرتش را برمن انداخت، من كه كم مانده بود از ترس قالب تهى كنم، 

دادن لقمه ى توى دهانم داشتم، سيخ سرجيام نشستم و درحالى كه به سختى سعى بر قورت 

 دستم را مشت جلوى دهانم گرفتم و گفتم :

يه پسرجوان امد دم در و گفت كه اين نامه براى سيما خانومه!. گفتش يه آقايى داده بهش _

 تا بدتش به تو!.

از  سيما كه با شنيدن كلمۀ آقا از دهان من رنگش حسابى پريده بود و براى اينكه نشان بدهد

جب نكرده و بخواد به احسان بفهماند اون آقا يكى از آشناهاش بوده ، خندان با لحن چيزى تع

 ضايع اى گفت :

آره..آره..منتظر اين نامه بودم، از طرف يكى از معلم هام هستش كه قبال پيشش درس _سيما_

 ميخواندم. ممنونم كه تحويلش گرفتى بهارجون!

و ديگر چيزى نگفتم. اما بازهم مادر بزرگ سرم را به نشانه ى تشكر در جانبش دال كردم 

 گفت :

اگر از طرف معلمت بوده، پس چرا اسم و نشانى از خودش پشت پاكت نامه _مادر بزرگ_

 ننوشته!. كامال ناشناس بود!.

 سيما كه لحظه به لحظه رنگش زرد تر مى شد با مِن و مِن گفت:

رم تا خيالشون راحت باشه نامه حتماً فراموش كرده، من اآلن باهاشون تماس مى گي_سيما_

 به دستم رسيده!.

باشه دخترم هرجور خودت ميدونى، نامه را گذاشتم روى تختت، برو برش دار _مادر بزرگ_

 ببين چى واسه ات فرستاده!.
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 سيما خنديد و با گفتن : چشم، دستتون درد نكنه. بدو پله ها را باال رفت و وارد اتاقش شد.

ود كه مرا بدجور كنجكاو خودش كرده بود!. كامال از چهره و يه چيزى توى اين دختر ب

رفتارش مشخص بود كه اون نامه از طرف معلمش نبوده و اگر هر بچه اى تو اون لحظه سيما 

 را نگاه مى كرد مى توانست به آسانى بفهمه كه او دارد دروغ مى گويد!.

امه د!. مگر چه چيزى درآن ناما واسه چى، چرا وقتى متوجه نامه شد حيرت كرد و رنگش پري

 ورده بود!.است كه اورا اينگونه به وجه آ

باصداى احسان كه پرسيد: چرا غذات را نمى خورى؟!. به خودم امدم و از فكر و خيال هاى 

 بيهوده خارج شدم و مشغول خوردن ادامه ى غذايم شدم!.

*** 

نداشتم و با آرامش كامل عقربه هاى ساعت از نه گذشته بود، اما من هيچ گونه عجله اى 

مشغول انجام كارهايم بودم. ريحانه كه با استرس به ساعتش نگاه مى كرد،گفت : بهار بيا ديگه 

 ؛ اآلن احسان مياد. ، چيكار مى كنى

 نترس بابا! همچين خوش قولم نيست._

قبول. اما هرچقدر دير كنيم به ضرر خودمان تموم ميشه، مگر نشنيدى مادر بزرگ _ريحانه_

 بايد خونه باشيم. 12چى گفت قبل از ساعت

درحالى كه با خونسردى تمام از جايم بلند مى شدم گفتم : باشه بابا، حاال اين عجله واسه 

چيه!. احسان اينا كه هنوز نيومدن، حاال چه ما عجله كنيم چه نكنيم. به هرحال بايد منتظر 

 اونا وايسيم!.
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ى حياط شنيده شد و توجه من و ريحانه را به درهمين حال صداى چندين بوق پياپى از تو

 !.سمت خود منحرف كرد

ريحانه خندان به سمت پنجره ى اتاقم دويد و نگاه كلى به حياط انداخت و با گفتن : احسان 

 اينا امدن!. بدو از اتاق بيرون رفت و در را با ضرب پشت سرش بست!.

 .خنديدم و سرم را چندبارى به اينور و انور تكان دادم

چند دقيقه نكشيد كه حاضر و آماده به سمت حياط رفتم و احسان با نگاهى به من و با گفتن 

: بازم كه دير كردى!. سوار ماشين شد و با فشار دادن پايش بر پدال گاز ، همگى باهم طبق 

 قرارمان به سمت درياى نزديك خانه به راه افتاديم.

ش بود و با مهربانى تمام با صورتمان بازى نسيم خنكى كه مى وزيد بسيار شيرين و لذت بخ

كرد و گونه هايمان را نوازش مى كرد!. دستانم را روى بازوهايم سفت كرده بودم و به آتيش 

يط دريا در تاريكى و عظيمى كه طبق معمول ايمان و نيما برپا كرده بودند چشم دوختم، مح

رفته بود و تنها نور نارنجى رنگ آتيش بهمان قدرت ديدن چهره ى  سكوت محض فرو

 همديگه را ميداد و صداى خنده ها و حرف زدن هاى ما اين سكوت كر كننده را مى شكست!.

 كمى گذشت كه ايمان صدايش بلند شد و با لحن خاصى گفت :

ان باقيمانده دل خودم بيايد حاال كه اينجا دورهم ديگه هستيم، به يك راز كه تنها در_ايمان_

اشيم، و هم ن را با بقيه درميان بگذاريم تا هم خودمان را سبك كرده باست اعتراف كنيم و آ

 تمان باشد.سرگرمى براى اقات فراغ

هنوز حرفش تمام نشده بود كه سيما جفت پا ميان حرفش پريد و با غرور گفت : بنده در 

 كسى مخفى اش كنم!. زندگى هيچ راز شرم آورى ندارم كه بخوايم از
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ايمان سرش را به نشانۀ تاييد آرام باال و پايين كرد و روبه احسان كرد و پرسيد : تو چطور 

 احسان؟!

احسان كه در دوراهى بدى گير كرده بود، كمى مِن و مِن كرد و شكاك گفت : راستش 

تش، زمانى كه نميدونم بايد بگم يانه!. اما اعتراف مى كنم. موضوع براى چندين سال پيش هس

من به سختى مشغول درس خواندن بودم و همه ى تالشم اين بود كه پزشكى ام را بگيرم!. 

اون موقعه ام يك تابستان بود مثل همين حاال و همه توى ويالى خانوادگى مان جمع بوديم. 

م و خاطره اى كه ميخوام بگم مال زمانيه كه هنوز براى اولين بار از بهار خاستگارى نكرده بود

رابطه ى گرمى و صميمى بينمون بود. من عاشقشم بودم، اما از عشق او نسبت به خودم 

ت رازش پيش كرد و انقدر پر غرور بود كه نمى ذاشآگاهى نداشتم، چون هميشه شيطنت مى 

هيچكس فاش شود!. يه شب كه من به سختى در اتاقم مشغول درس خواندن بودم و همه 

خونم به جوش  دخترا كه از اتاقشان شنيده مى شدكر خنده ى  خوابيده بودن با صداى كر و

امد و عصبى به سمت اتاقشان قدم برداشتم تا بهشون بابت اين بى مالحضه گى اختارى 

بدهم. اما هنوز دستم را بر در نكوبيده بودم كه صداى ريحانه توجه ام را به خودش جلب كرد 

واقعا داستانش جالب بود. دختر و پسر باعشق ديروز داشتم يه رمان مى خوندم،  كه مى گفت:

همديگه را مى بوسيدن. من هم دلم يك بوسه ى عاشقانه ميخواهد. كاش عشق حقيقى وجود 

داشت!.هنوز حرفش اتمام نيافته بود كه صداى نسترن درآمد و با خنده گفت : منم همينطور، 

سيدن هم لذت مى برند، از ته وقتى فيلماى خارجى را تماشا مى كنم و مى ببينم انقدر از بو

 دل افسوس مى خورم كه كاش من هم بتوانم روزى اين لذت را تجربه كنم!
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خب حاالكه انقدر همه واسه اين كار مشتاقيم، بيايد فردا يكى را ببنوسيم، تا ببينيم _نيلوفر_

 چه لذتى دارد!.

، اما كى؟! ماكه نه  باز هم صداى خنده همه شون باال رفت، اينبار بهار بود كه گفت :باشه

دوست پسر داريم نه هيچكسى واسه بوسيدن!. ريحانه خنديد و به تمسخر گفت : تو كه 

مشكلى ندارى، مى توانى اين كار را با احسان تجربه كنى!. همون لحظه بود كه نور اميد بر 

!. دلم روشن شد و با تبسم روى لبم گوشم را به در چسباندم تا خوب متوجه پاسخ بهار شوم

درهمين حال بهار مكثى كرد و گفت: با اون نچسب!. وايى نه تورو خدا ريحانه!. حتى 

 شوخيشم خوب نيست!.

 خوب احسان نه، اين همه پسر تو دنيان ميتونيم با يكى از اون ها..._نسترن_

هنوز حرف نسترن تمام نشده بود كه صداى بسته شدن در اتاق بلند شد و پشت سرش هم 

 رميان خميازه گفت : تو اينجا چيكار مى كنى نصف شبى؟ برو بگير بخواب!مامان بود كه د

بهت و حيرت چشمم را از در اتاق دخترا به مامان گرفتم و براى لحظه اى سكوت كردم و 

سپس گفتم : داشتم درس مى خواندم، صداى خنده ى اينا مزاحمم مى شد. امدم بهشون 

 تذكر بودم!

اتاقم رفتم و قبل از اينكه مامان بخواد چيزى بگويد و بهش به دنبال حرفم بدو به سمت 

فرصتى براى حرف زدن بدهم در را بستم. همش فكرم در گير بود، نكند بهار گول بخورد و 

بخواد پسرى را ببوسد!. اما نه، اون خودش خوب ميدونه كه اين كار برايش صحيح نيست!.اما 

اونشب اصال خواب برچشمانم نيامد و تا خود !. سيد چى، باالخره جوان و جاهل هستاگر بو

صبح به اين موضوع فكر كردم. صبح روز بعد زودتر از هميشه بيدار شدم و بدو به سمت ميز 
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هنوز براى آماده كردنش داشتن تالش مى كردند. با ديدن بهار كه منتظر  صبحانه رفتم كه

سالم، سحرخيز شدى. _ستم.سرسفره نشسته بود لبخند زدم و با خوشحالى رفتم و كنارش نش

او درحالى كه سعى داشت گردوى توى دهانش را قورت دهد گفت: من هميشه سحرخيزم!. 

من كه ديدم اين بهترين موقعيت براى نصيحت كردن او است براى يافتن جمله اى مناسب 

كمى مكث كردم و سپس گفتم : ديشب داشتم تو اينترنت تحقيق راجب انواع بيمارى ها مى 

كه با صحنه ى عجيبى مواجه شدم. عكس از لب دخترا بود كه حسابى باد كرده بود و  كردم

چرك كرده بود!. دليلش اين بود كه كسى را بوسيده بودند!.ميگن اگر كسى را ببوسى و طرف 

بيمارى داشته باشد، به تو منتقل ميشه و سريع مريض و درآخر كشته ميشى!. تو دلم به 

 ينكه بهار را سرعقل بيارم چه دروغ هايى كه بهم نبافتم!.خودم خنديدم كه بخاطر ا

 بهار كه حسابى ترسيده بود متعجب گفت : تاحاال راجب همچين بيمارى چيزى نشنيده بود!.

آره، جديد آمده. درضمن هيچ راه بهبودى هم درش نيست!.اگر بهش مبطال بشى هيچ چيز _

 غير از مرگ سرونوشتت نخوهدبود!.

... 

كردم به خنديدن و با خنده هايم حرف احسان را نيمه كاره قطع كردم. درميان بلند شروع 

 خنده ام بريده بريده گفتم : پس تو اونروز بهم دروغ گفتى؟!

ه احسان هم خنديد و گفت : راستش چاره ى ديگه اى واسه ام نذاشته بودى. راه ديگه اى ب

 ن كارت شوم.ذهنم نمى رسيد تا بتوانم مانع او

 الع آقا، اون فقط يك شوخى بود و هيچ كدام از ما قصد انجام اون كار را نداشتيم!.محض اط_
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صداى خنده بقيه ام بلند شد و ايمان پس از مكث كوتاهى روبه من گفت : خوب، حاال نوبت 

 تو هستش بهار!

كمى فكر كردم و با ياد آورى موضوع مهمى كه يك آن به ذهنم رسيد گفتم : منم يكدونه راز 

م كه تنها خودم ازش باخبرم، و امشب ميخوام اين راز را با شماهم درميان بگذارم. موضوع دار

راجب خيلى وقت پيش هستش. زمانى كه احسان پزشكيش را گرفته بود و خاله سارا به تكاپو 

افتاده بود تا واسه اش زن بگيره!. من تو اون زمان به احسان بى عالقه نبودم و يه حسايى 

شتم،واسه همين هروقت بحث ازدواج و خاستگارى براى احسان درميانشان گل نسبت بهش دا

مى گرفت، ناخداگاه خونم به جوش مى امد. يكروز كه خونه ى همسايه ى مادر بزرگ مولودى 

دعوت داشتيم، پس از جشن خاله سارا چشمش يك دختر جوان زيبا را گرفت و تصميم 

كند!. اولش شروع كردم از دختره ايراد گرفتن تا  گرفت تا از آن دختر براى احسان خاستگارى

نظر خاله مو برگردانم اما به هيچ وجه قانع نشد و به سوى مادر آن دختر رفت و موضوع را 

برنامه ريزى  باهاش درميان گذاشت؛اوناهم از خدا خواسته سريع پذيرفتن و شروع كردن به

ادند. منم از اين موقعيت مناسبى كه شماره ى تلفن منزلشان را به خاله د جهت خاستگارى و

را بهش پيش آمده بود استفاده كردم و به سمت آن دختر رفتم و كنارش نشستم. خودم 

 معرفى كردم و بحث را باهاش باز كردم.

 شنيدم خاله ام ميخواد شما را براى پسرخاله ام احسان خاستگارى كند؟!_

 درسته!.دختر خنديد و با كلى عشوه گفت : بله.. بله 
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تودلم بهش فحش دادم و نفسى عميق كشيدم و سپس گفتم : خيلى خوبه ، اميدوارم 

ن شاه داماد واسه تون خوشبخت بشيد. اما من وظيفه دونستم يه سرى اطالعاتى را راجب او

 البته اگر مايل به شنيدنش باشيد!.تعريف كنم..

 اطالعاتى؟!دختر نيشش بسته شد و هراسان پرسيد: منظورتون چيه، چه 

تره، داره واسه تحصص درس قت!. دكوخوب اولش حسن ناشو ميگم كه يهويى نزنم تو ذ_

ماشين و خونه و همه چيزم داره!. تيپشم عاليه، دختركش!.)بازهم تبسم برلبان ميخونه..

دخترجوان نشست و با لذت به من خيره شد و خوب محو در حرفايم شد( اما يكم زودجوشه، 

فحش ميده، دست بزن داره، مشروب ميخوره، بعضى شبا خونه نمياد، رفيق بى ادبه و همش 

بازه، تازه صدتاهم دوست دختر داره، قبال هم يكبار ازدواج كرده اما چون خيلى بداخالق بود 

ميزنه بابا ميزنه، زنش را مثل سگ كتك ميزنه، اصال يكى از داليلى از همسرش طالق گرفتند!.

 ز ريز خنديدمكه دكتر شده همينه!.و ري

جوان نيشش بسته شد و جايش را اخم شديدى گرفت و با لحن خشكى گفت : دختر 

 مطمئنى؟!

 ر انسانى يه ايرادهايى داره ديگه، اينم ايراداى پسرخاله ى ماست!آره، اما به هرحال ه_

دخترجوان كه ديگر با كارد هم خونش در نمى امد ، بدون حرفى از كنارم بلند شد و به طرف 

ان مشغول صحبت باخاله سارا بود رفت و با گفتن : بيا بريم مامان، بى هوده ندرش كه همچما

لف نكن. دست مادرش را كشيد و باهم از خانه بيرون قتت را با حرف زدن با اين خانوم تو

 رفتند!.
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نفسى از روى آسودگى كشيدم و با خوشحالى از اينكه در ماموريتم موفق شدم دست هايم را 

لب كردم و به خاله سارا كه متعجب به مسير رفتن آن مادر و دختر چشم دوخته بود درهم قا

 خيره شدم!.

... 

احسان خنديد و گفت : تو كه از اول انقدر بهم عالقه داشتى كه بخاطرش به آن دختر بيچاره 

از من بدگويى كردى، پس چرا وقتى براى بار اول ازت خاستگارى كردم جواب منفى بهم 

 ا وانمود مى كردى ازم متنفرى،اما قلبت چيز ديگرى مى گويد؟چردادى؟!

اينكه دوست داشتن مثل باد است! شايد نتوانيد آن را ببينيد،اما مى تواند آن را حس كنيد!._

از كلمه ى مرحم استفاده نكردم، دليل نمى شد دردى در سينه ام نداشته باشم!. من از 

ش را بايد چى خودمم نمى دانستم اسماشتم كه حتى كودكى به تو يه حس عجيبى د

گذاشت!.نفرت،عالقه، عشق!. يه چيزى فراتر از اينا بود كه هربارى ميديدم با جنس مخالفى 

. اما هيچوقت و سرتاسر وجودم را فرا مى گرفت مشغول گفتگو هستى خونم به جوش مى آمد

كه مطمئن بودم اين اعتراف به اين عشق پنهان نكردم، چون تو انقدر لجباز و مرموز بودى 

 كلمه سوژه اى ميشه واسه ى لذت بردن خودت و اذيت كردن من!.

احسان باز خواست چيزى بگويد كه اينبار صداى ريحانه و نسترن و نيلوفر بلند شد و باگفتن : 

حاال ما ميخوايم حقيقتى را اعتراف كنيم. شروع كردن به تعريف كردن ماجراشون. اول راجب 

ن خان تعريف كرد اطالعاتى بهتون بدم، اونشب نقشه ى مابود كه احسان داستانى كه احسا

بيايد و بفهمد بهار قراراست كسى را ببوسد!.خواستيم بدانيم عكس العملش چيست، چون 

از اعترافش هراس دارند و به سختى  همه خوب ميدانستيم كه اين دو از ته دل عاشق همن و
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ى زديم تا اين دو را بهم برسانيم. به بهانه هاى مختلف انكارش مى كنند. اما، ما به هر درى م

مى برديمشان باغ و تنها ولشان مى كرديم. دريا، جنگل و ... اما هيچ فايده اى نداشت و بازهم 

چيزى بينشان عوض نمى شد!. خالصه بعد از اين همه سال وقتى، بهار حاضر شد بازهم پا به 

قشه كشى. با احسان راجب بهار صحبت كردم و از اين ويال بگذارد،ماهم شروع كرديم به ن

اينكه چقدر دختر خوبيه گفتم، با بهارم راجب احسان كه يه حسايى بهت داره و همه ميدونيم 

عاشقته صحبت كردم. باالخره پس از اين همه سال فرداى آن روز ما به نقشه مون رسيديم و 

 ر با كمال ميل درخواستش را پذيرفت!.احسان از بهار بارى ديگر خاستگارى كرد و اينبار بها

 به خنديدن..حتى خود ريحانه و نسترن و نيلوفر هم مى خنديدن. بلند شروع كرديمهمه 

 احسان و بهار ب بود، هركس خواست اعتراف به رازدلش بكند، موضوعش بهجال_ايمان_

 بود!. مربوط

 مشخص بود از اينكه به سيما كه اخم شديدى برچهره اش ديده مى شد نگاهى كردم. كامال

همه براى رساندن من به احسان بسيار تالش و كوشش مى كردند ناراحت شده است و دارد از 

تو مى سوزد!. اما بازهم با لبخند مضحك برلب گوشه اى نشسته بود و بدون حرفى به بقيه 

 نگاه مى كرد و حرف هايشان را گوش ميداد.

زمان لب دريا دورهم نشسته بوديم و به اعتراف  چندين ساعت بود كه همانطور بدون دقت به

بقيه گوش مى كرديم ، كه ناگهان با صداى ريحانه كه يك آن مضطرب از جايش كنده شد 

مادر بزرگ بهمون  11:30همه متعجب نگاهش كرديم. ريحانه با نگرانى گفت : وايى ساعت 

نيم تا قبل از اينكه گفت حداقلش بايد سرساعت دوازده ويال باشيم. پاشيد سريع جمع ك

فرصتمان براى رفتم به خانه تمام نشده است!. به دنبال حرفش همه سراسيمه از جايشان بلند 
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شدند و مشغول جمع و جور كردن وسايل ها شدند و هنگامى كه مطمئن شدند همه چيز را 

 ادند.برداشته اند و چيزى از قلم نيفتاده است، سوار برماشينشان به سمت ويال به راه افت

ثابت شده بود كه درهمان موقعه احسان كه پشت  12تازه عقربه هاى ساعت روى عدد 

ماشين نشسته بود با سرعت توى حياط ويال مى پيچيد و حضورمان را باصداى بلند جيغ 

چرخ هاى ماشينش كه درهنگام ترمز به سنگ ريزه هاى كف حياط برخورد مى كرد عالم 

ه شديم. همه بدو به طرف سالن دويدن و ايمان هم به سمت در كرد!. سراسيمه از ماشين پياد

 ورودى ويال رفت تا در را ببندد!.

 خواستم از ماشين پياده شوم كه باصداى احسان به سمتش برگشتم و نگاهش كردم.

 درش بيار!...زير صندلى من يك پالستيك هستش...صبركن بهار_احسان_

روى زمين شدم و با دستم از زير صندليش  متعجب نگاهش كردم و درهمان حال نيم خيز

پالستيكى را بيرون كشيدم و سريع محتويات داخلش را چك كردم، پربود از انواع كتاب هاى 

 كمك درسى كنكور تجربى!. باچشمان گرد شده ام فرياد زدم:

 توچيكار كردى؟!_

 احسان درميان خنده گفت : ميخوام واسه كنكور آماده ات كنم!

احيرت نگاهش مى كردم سرم را چندبارى به چپ و راست تكان دادم كه همانطور كه ب

 !. اما احسان بازهم گفت :"نه"يعنى

ببين ما كلى وقت داريم، حداقلش يكسالى تا زمان كنكورت مانده، اگر تو اين مدت اينطورى _

 كه من بهت مى گم درس بخونى، مطمئن باش داروسازى قبول ميشى!

 كلى كتاب تست زدم، نشد احسان!.بازهم نميشه!.من سه سال سعى كردم، _
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 احسان خنديد و با نوراميدى كه در چشمانش موج مى زد با لحن مهربانى گفت :

به من اعتماد كن بهار، من به تو ايمان دارم. اين يكسال چه بخواى و چه نخواى به _احسان_

روساز شدن به سر هرنحوى مى گذرد. ميتونى همينطور بيكار بمانى و در حسرت پزشك دا

ببرى و يا ميتونى با من درس بخوانى ثمر تالشت را بگيرى!. يه فرصت ديگه به خودت بده!. به 

 هرحال كار از محكم كارى عيبى نمى كنه!.

همانطور كه خيره نگاهش مى كردم و به حرفايش گوش ميدادم چشمانم را به نشانه ى تاييد 

 برهم فشردم و گفتم : اما اگر نشد چى؟!

 مطمئن باش كه ميشه، اگرم نشد هرچى تو بخواى ، شرط مى بندم قبول ميشى!_احسان_

 بدون معطلى پاسخ دادم : سرچى؟!

 هرچى توبگى!_احسان_

شرطم بعد از انجام كار بهت مى سرم به باال و پايين گفتم : قبول...خنديدم و با تكان دادن 

 گم!.

 رفتم.و با خنده از ماشين پياده شدم و به سمت ويال 

*** 
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  11_يازدهمفصل 

 

صداى زنگ ساعتى باالى سرم مثل شمشيرى تيز و زهرآلود روحم را خراش داد. درحالى كه 

، پاهايم را توى شكمم جمع كردم و روى تخت قلتى مى فشردم به سختى چشمانم را برهم 

مى  زدم و پهلو به پهلو شدم. هنوز چشمانم گرم نشده بود كه بازهم صداى ساعت توى گوشم

پيچيد و پيچيد و پيچيد و در نهايت سيلى محكمى به گوشم نواخت و به زور متوسل شد تا 

. با اكراه نفس عميقى كشيدم و به زور الى يكى از چشمانم را باز كردم، كمى بيدارم كند!

كشيد تا تصوير مقابلم صاف شود و درآخر درمقابل ديدگاهم چهره ى احسان را ديدم كه 

م ايستاده بود و هر چند دقيقه يكبار صداى ساعت توى دستش را درمى آورد خندان باالى سر

 تا من را از دل خواب بيرون آورد.

سرجايم نشستم و دستى برچشمانم كشيد و از البه الى دندان هاى بهم ساييده ام خروشيدم 

 : مرض دارى؟!

شى ى كنكور قبولاحسان بازهم خنديد و گفت : نكند قرارمان را فراموش كردى، اگر ميخوا

 پاشو بايد زود صبحانه تو بخورى و سريع بريم سر درست!.بايد با برنامه ى من پيش برى...

بانيشخندى مضحك برلب، چيزى را غريدم و خودم را زير پتوم پنهان كردم. اينبار احسان 

د تا چنان پتورو از روم كشيد كه همراه با پتو من هم كشيده شدم و تقريبا خيلى كم مانده بو

از روى تخت بر زمين بيفتم!. از ترس اتفاقى كه درحال رويدادن بود چشمانم را بستم و با 
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كمى مكث بازشون كردم و وقتى خيالم راحت شد سالمم باز به احسان نگاه كردم و با نفرت و 

 كينه درچشمانش نگريستم.

: تا پنج دقيقه ى احسان همانطور كه روبه رويم ايستاده بود به ساعتش نگاهى كرد و گفت 

ديگه سرميز صبحانه آماده باش. واال مجبورى باشكم خالى درس بخونى، ديگر از من گفتن 

 بود!.

به دنبال حرفش از اتاق خارج شد و در راهم پشت سرش بست. با كالفگى از جايم بلند شدم 

نم و خواب و سالنه سالنه به سمت دستشويى اتاقم به راه افتادم تا چند مشت آب به صورتم بز

 را از چشمانم بگيرم.

*** 

سر ميز صبحانه نشسته بوديم و مشغول خوردن صبحانه مان بوديم. همهمۀ جمعيت تمام 

 فضارا پر كرده بود. خندان مشغول خوردن صبحانه ام بودم كه بازهم صداى احسان در آمد.

 منم سيرشدم! بهتره بلندشى ديگه بهار، ديرميشه!._احسان_

ماده كرده بودم داخل دهانم گذاشتم و پشت سرش جرعه اى قبل براى خودم آلقمه اى كه از 

از چايى شيرينم را بليعدم و سپس درهمان حال گفتم : من سير نشدم!. و باز مشغول خوردن 

 صبحانه ام شدم.

اگر به اميدتوباشيم تاسيرشى،بايد تا شب معطل بمونيم. ماشاال ميدونم..اون را كه _احسان_

 سيرشى، ميخورى تا بميرى!نميخورى تا 

 نترس من تا حلواى تويكى را نخورم رفتنى نيستم!._
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و ريز ريز خنده ام بلند شد. احسان بارى ديگر گفت : جدى ميگم داره دير ميشه بايد به 

 درسات برسى!

يه لحظه سرجايم صاف نشستم و به چشمان خمارش نگاه كردم...يعنى كسى عاشق چشماى 

 خداى من! بى ريختش ميشه!..اوه

 احسان يه لطفى به من مى كنى؟_

 صد البته با جان و دل...شما امر بفرماييد_احسان_

 پس لطف كن و گورت را از اينجا گم كن...براى يكساعت ، باشه عزيزم_

 آخه منكه ميدونم با گم شدن گور منم تو كارى نمى تونى بكنى، اين هزار بار_احسان_

 بندازمت برى! واى واى، احسان ميرى يا با لگد_

 دارى هنوز چيزى نشده ميزنى زير قرارمونا!_احسان_

فعال كه شما زدى زير قرارمان، قرارشد وقتى صبحانه ام تموم شد درس را شروع كنيم، _

 درصورتى كه من هنوز صبحانه ام را كامل نخوردم!.

ردوى ما احسان باز خواست چيزى بگويد كه اينبار صداى پدربزرگ بلند شد و باعث سكوت ه

 شد.

 مطمئنيد كه بزرگ شديد؟! دوتا شما_پدربزرگ_

با خجالت  و زيرچشمى به پدربزرگ كه استوار بر روى صندلى هميشگى اش نشسته بود 

 چشم دوختم و بدون حرفى سر به زير انداختم.

 بچه بازى هاى بهاره ديگه!ر كنيم بابا بزرگ..چيكا_احسان_
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با نفرت نفسمو بيرون دادم. حيف كه اآلن جاش نبود  بازهم با تعجب به احسان نگاه كردم و

 واال بازم جوابش را ميدادم.

سالشونم بشه بازم دست از بچه بازى برنميدارند!.  100ن دوتا اينبار خاله سارا باخنده گفت : اي

 بى هوده وقت تان را واسه تربيتشون تلف نكنيد!.

 ديدش بريده بريده گفت :صداى خنده ى همه بلندشد. مامان درميان خنده هاى ش

 مارو باش اينجا منتظر نوه ايم ، ولى نگو اينا هنوز خودشون بچه اند!._مامان_

حرارت بدنم به حدى باال رفت كه ميتوانستم حركت قطرارت با خجالت سرم را زيرانداختم..

درشت عرق را از پيشانى تا روى گونه هايم احساس كنم. قرمزى گونه ايم را به خوبى حس 

به مامانم نگاه مى كرد و  كردم، برعكس من اون با لذت و خندانى كردم . به احسان نگاه م

 اصالهم هيچ خجالت و شرمى نداشت!.بى حيا !.

 بازهم خاله سارا خنديد و به تمسخر گفت :

 با نوه هامون باهم بزرگ ميشن!. اشكالى نداره.._

ستم به نتوانستم طاقت باورم، ناخداگاه دو بازهم صداى كر و كر خنده هاشون باالرفت . ديگر 

د كرد و ليوان بر روى ميز افتاد و تمامى محتويات داخلش بيرون ليوان چايى كناردستم برخور

 ريختند و بر روى پارچه ى سفيد روى ميز لك شدند!.

هول و مضطرب روى پايم ايستادم و مشغول خشك كردن آثار چايى از روى پارچه شدم. 

 ث شده بود بخار از رو ميزى بلند شود!.داغى چايى باع

 مادر بزرگ خنديد و گفت : حاال انقدر هول نكن. اتفاق بود ديگه!.
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را خشك مى كردم به  د دستمال كاغذى در دستم ميز و رو ميزيشدرهمان حال كه با چن

 من هول نيستم!مادر بزرگ نگاه كردم و غريدم : هيچم اينطور نيست!.

من تقريبا از شدت خجالت گريه ام گرفته بود!. با گفتن :  مى زدن كهاينبار همه چنان قهقه 

دو از جمعشون خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. هنوزهم ميرم چندتا دستمال نو بيارم..ب

 صداى خنده هايشان به گوش مى رسيد.

*** 

دم. بعد از خوردن صبحانه و تميز كردن ميز و شستن ظرف هاى كثيف، خسته وارد اتاقم ش

 اما هنوز كامل در را نبسته بودم كه صداى احسان بلند شد :

 به موقعه امدى، منتظرت بودم!._احسان_

متعجب به احسان نگاه كردم كه سرميز مطالعه اش نشسته بودم و رويش را پركرده بود از 

از  كتاب و خودكار!.با كالفگى در نيمه باز را بستم و درهمان حال غريدم : لطفا پشيمانم نكن

 اينكه امدم تو اتاق!

احسان خنديد و دستش را به نشانه ى بيا جلو تكان داد. نفسى به بيرون فوت كردم و با قدم 

هاى محكم و نا استوار به سمتش رفتم و كنارش بر روى صندلى كه از قبل خودش آماده 

 گفت :كرده بود نشستم. احسان خودكار در دستش را بين انگشتانش اينور و انور كرد و 

مشخص كنيم و روزى  را برنامه ى ما به اين صورت هستش، بايد هر روز ساعتى_احسان_

ساعت باهم كاركنيم و تست بزنيم. بهت قول ميدم اگر در اين يكسال به طبق همين  چهار

 برنامه پيش بريم رتبه ى يك كنكور را ميارى!
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حتى فكر كردن بهش هم ديوانه ام ساعت!..وايى  چهارفريادم بلندشد : يكسال؟!..روزى  تقريباً

 مى كنه!

خنديد و گفت : انقدر غر نزن، اگر هدفى داشته باشى بايد براى رسيدن بهش تالش كنى و 

 سختى بينى، عوضش بعد از اين يكسال يك عمر راحتى و در آسايش كامل زندگى مى كنى!.

ن يكى ، يكى مردمك چشمامو با كالفگى به حركت درآوردم و شروع كردم به كمك احسا

كتاب هاى پرقطر و عظيم كمك آموزشى را تست زدن!. چندين ساعت گذشته بود و ما 

همچنان مشغول تست زدن بوديم و زمان از دستمان در رفته بود كه ناگهان باصداى احسان 

 به خودم امدم.

 كافيه ديگه، يكم استراحت كن..دوباره ادامه ميديم._احسان_

نويس هاى خط خطى شده ام پرتش كردم و دستامو درهم خودكارم را باضرب روى چك 

قالب كردم و با كش و قوصى به كمرم به سمت جلو كششون دادم تا خستگى از تنم خارج 

 شود!.همراه با اين كارم آه بلندى از نهادم بيرون امدو پشت سرش به خميازه تبديل شد!.

 احسان خنديد گفت : خسته شدى؟!

 ، ديگه دارم ديونه ميشم.؟عت نشدهسا چهارآره بابا، هنوز _

احسان درميان خنده نگاهى به ساعت مچى در دستش انداخت و گفت : نخير...هنوز نيم 

 ساعت واسه امروز مانده!. چرا خسته شدى، به نظر من كه داره زودم مى گذره!

پيش من بودى بهت خوش ر گفتم : خوب تو فرق مى كنى..اينبار من خنديدم و با تمسخ

 گذشته!. و ريز ريز خنده ام بلندشد.

 آره با تو كه خيلى خوش مى گذره!._احسان_
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امدم چيزى بگم كه احسان كف دستانش را بهم كوبيد و گفت : خوب استراحت بسه، بيا 

 سريع تمومش كنيم!.

باز با كالفگى خودكار بردست شدم و به ادامه تست ها توجه كردم. احساس گرما بدجور به 

شروع  چك نويس در دستمجونم افتاده بود و از شدتش شروع كرده بودم به عرق كردن. با 

كردم خودم را باد زدن اما بى فايده بود و حتى كمى هم از حس گرمايم برطرف نشد!.ناچار 

م و شروع كردم به باز كردن دكمه هاى مانتوم. به احسان كه همانطور با روى پاهايم ايستاد

حيرت نگاهم مى كرد زل زدم، اما بى توجه بهش با يك حركت مانتويم را  از تنم بيرون 

موهايم فرو بردم  آبشاركشيدم و به سمت تخت پرتش كردم. كلپسم را باز كردم و دستى توى 

ر با تاپ قرمزى كه زير مانتويم داشتم سرجايم نشستم و كه تا كمرم را مى پوشاند و اينبا

مشغول مطالعه ادامه سواالت شدم. نگاه سنگين احسان را روى خودم احساس مى كردم، اما 

بدون اينكه برگردم و نگاهش كنم سرم را توى كتابم فرو برده بودم و تند تند جواب تست 

وشم خورد!.اين يكدفعه چش شد!. هارا تيك مى زدم!. صداى قورت دادن آب دهانش به گ

هاى عجيب را از  نكند از اينكه من جلويش با تاپ شده ام تعجب كرده و اين عكس العمل

خودش نشان ميدهد !. با اين فكر به سمتش برگشتم و متعجب نگاهش كردم و با ديدن 

بازوهاى صحنه اى كه مقابلم بود گيج و منگ ماندم!. او درحالى كه چشمانش را بسته بود تا 

 برهنه ى من را مشاهده نكند آرام سرجايش نشسته بود!. بالحن عجيبى گفتم :

 احسان؟..چرا چشمات را بستى؟!_

با شنيدن صدايم براى لحظه اى چشمانش را باز كرد و سريع رويش را ازم برگرداند و درهمان 

 حال گفت : ميشه برى لباست را عوض كنى؟!
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 چرا؟!_

ب دهانش را مى بلعيد، با صداى لرزانش با مِن و مِن گفت : من او درحالى كه به سختى آ

 اينجورى نميتونم باهات درس كار كنم!.

 چرا، مگه اشكالش چيه!_ 

پرت ميشه، تاپتم كه قرمز رنگه، ناخواسته چشم را جذب خودش  حواسم از درس_احسان_

 مى كنه!

مت تاپم بردم و با يك اشاره از خنديدم و با گفتن : باشه عزيزم، هرچى تو بگى. دستم را به س

تنم بيرون كشيدمش و اينبار فقط با لباس زير روبه رويش نشسته بودم!. احسان كه لحظه به 

لحظه چشمانش گردتر و گشاد تر مى شد بدون حرفى ازجايش برخاست و به سمت درب 

وحشت ناك  خروجى اتاق رفت و از اتاق خارج شد و در را با ضرب بهم كوبيد!. همراه با صداى

بسته شدن در چشمانم براى لحظه اى بازو بسته شد و تقريبا پنج سانتى از صندلى ام كنده 

 شدم و دوباره رويش فرود آمدم!.

از چه چيزى هراس داشت، من زن عقدى اش و محرمش بودم، حال اگرم چشمش بر بدن 

حياهاى عجيبش دربرابر برهنه ام مى افتاد نه گناهى مى كرد و نه چيز ديگرى، اما اين شرم و 

 اين موضوع من را حسابى به وجه آورده بود!.

جوابى را پشت سر هم و يكى  رن استراحت سواالت چهاودساعت ها بود كه به همين شكل ب

يكى تست مى زدم و به هيچ وجه درست بردار نبودم، ديگرهم احسان نبود تا جوابايم را 

مطالعه وكند و درستى و غلطى اش را بهم ثابت كند و اگرم غلط است برايم راه حلش را 

ته است ، توضيح دهد. االن دقيقاً از آن وقتى كه از اتاق بيرون رفته بود چندين ساعت گذش
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اما هيچ خبرى ازش نشده بود. با خستگى تمام سرم را روى كتاب باز شده ى جلويم گذاشتم 

، از شدت خستگى پلك هايم با كه تقريبا نصف بيشتر صفحه هايش را كامل حل كرده بودم

به دامان امن خواب فرو ببرند!. من را هم اتحاد بستند تا با مبارزه بامن من را شكست دهند و 

من همواره باهاشون رقابت مى كردم و اين اجازه را بهشون نميدادم. ولى بى فايده بود،  اما

بدونم سست بود،گلويم خشك بود، دستان و پاهايم خواب رفته بود و حسابى تيرمى كشيد، 

عدسى چشمانم مى سوخت و احساس ضعف هم سرتاسر وجودم را فرا گرفته بود!.همين سبب 

برنده ى اين مبارزه شود و بر من غلبه كند!. يواش يواش پلك هايم  باعث شد كه خواب بتواند

و در لحظه ى آخر به نرمى چشمامو بستم و از  شدسنگين شدند و محيط روبه رويم برايم تار

 شدت خستگى همان موقعه به خواب عميقى فرو رفتم.

*** 

از خواب بيدار شدم.  صبح روزبعد باصداى آالرام موبايلم كه بى امان باالى سرم زنگ ميخورد

به سمت تختم برگشتم كه از ديشب همانطور دست همينكه سرم را از روى ميزم كندم ، 

نخورده و مرتب باقيمانده بود،درحيرت ماندم. اين صحنه نشان ميداد كه احسان ديشب حتى 

موقعه خواب هم به اتاق برنگشته است. با خستگى از پشت ميز بلند شدم و از اتاق خارج 

م. كترى بى آب شده بود و خودم نيز احتياج به هواى آزاد داشتم.عكس العمل ها و شد

رفتارهاى ديروز احسان مرا دگرگون كرده و بغضى به بزرگى يك توپ در گلويم نشسته بود. 

صداى قدم هاى كسى كه از پشت همانطور كه پشت شيشه درهال به حياط نگاه مى كردم 

ه ام را به خودش جلب كردم، اما بدون اينكه برگردم و سرم داشت بهم نزديك مى شد توج
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نگاه كنم چه كسى دارد نزديك ميايد،همانطور سرجايم بدون حتى كوچكترين تكانى ايستادم. 

 : كرد زمزمهصداى قدم هاى فرد قطع شد و با كمى مكث درگوشم 

 ديد مجنون را شبى ليال به خواب

 كاسه اى در دست دارد خيس آب

 چيست اى شيداى من؟گفت اورا 

 در جوابش گفت اى ليالى من

 كاسه اى آب است،اما آب نيست

 باده ى ناب است، اما ناب نيست

 اينكه مى بينى حاصل افسون توست

 دسترنج هق هق مجنون توست

 سوختم در آتش بيداد تو

 ريختم هر قطره اش با ياد تو

 ابربودم تشنه ى ليال شدم

 بس كه باريدم تو را دريا شدم

 عشق اگر روزى تورا افسون كند

 ليلى اش را تشنه ى مجنون كند...

ديگر نتوانستم طاقت بياورم و متعجب به پشت سر برگشتم و درمقابل ديدگاه ناباورانه ام 

قامت كشيده ى احسان را ديدم كه پشت سرم ايستاده بود و من را تماشا مى كرد!. آب دهانم 
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يرد و در هنگام حرف زدن خودنمايى نكند. براى لحظه اى را باصدا قورت دادم تا بغضم آرام بگ

 نگاه هاى هردوى ما درهم گره خورد و سپس احسان گفت :

 صبح بخير خانوم خوشگل، هر روز زودتر از ديروز بيدارميشى و سحرخيز ترميشى!_احسان_

ديشب خيلى خسته شدم واسه ى همين زود خوابم برد، امروزم به همين دليل زودتر _

 رشدم.بيدا

بله عزيزم، متوجه شدم، ديشب وقتى خواستم واسه ى شام صدات كنم ديدم كه _احسان_

خوابيدى. منم ديگه دلم نيومد بيدارت كنم، حتما خيلى گرسنه اى بگذار تا صبحانه مان را 

آماده كنيم تا هردوى مان به باغ برويم و در محيط آزاد و هواى زيباى صبح گاهى صبحانه را 

 مش بخوريم!.دركمال آرا

 به دنبال حرفش خواست به طرف آشپزخانه برود كه مانعش شدم.

 ديشب كجا خوابيدى؟! فكر مى كردم مياى و سرجاى هرشبت ميخوابى!_

احسان سرجايش ايستاد و به من نگاه كرد و براى اينكه بتواند پاسخى درست براى سوالم 

 بدهد كمى فكر كرد و گفت :

مى توانستم بيام، خودمم خيلى دوست داشتم كنارت باشم .. ام اما نمعذرت ميخو_احسان_

حتى اگر يكدقيقه ام نبينمت دل تنگت خواهم شد!.اما ديشب اگر مى امدم ممكن بود اتفاقى 

بيفتد كه خودم اصال دوست نداشتم، كلى فكر كردم و تا صبح با خودم كلنجار رفتم، همينكه 

ف كنم كه تاخود صبح خواب برچشمانم نيامدم خودش جاى شكرش باقيست، بايدم اعترا

نيامد!. حاالام لطفا ديگر سوالى نپرس، بيا سريع تا قبل از اينكه كسى بيدار شود و مزاحمت 

 برايمان اينجاد كنم صبحانه مان را آماده كنيم و به طرف باغ برويم.
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و چايى  با خنده سرم را برايش به نشانه ى تاييد تكان دادم و بدو به طرف آشپزخانه رفتم

جوش آمده را در فالكس ريختم و پنير و كره و مرباآلبالو راهم كه خود مادر بزرگ درست 

كرده بود برداشتم و در سبدى پنهانشان كردم، درنهايت با داغ كردن نون هاى محلى 

باقيمانده از صبحانه ديروز هردو دست بردست يكديگر با تبسم روى لبمان و چهره اى پرشور 

 سمت باغ پشت ويال به راه افتاديم.و هيجان به 

زير درختان استوار باغ زيرانداز پارچه اى را انداختيم و خودمان هم رويش نشستيم. شاخه 

هاى درختان به يكديگر گره خورده بودند و سايه بانى بزرگ برايمان درست كرده بودند كه 

خالى نيم خيز كردم و نورآفتاب برچهره ى مان نخورد. فالكس در دستم را توى فنجان هاى 

تا لب فنجان از چايى پرش كردم. احسان درحالى كه به درخت پشت سرش تكيه داده بود 

يكى از پاهايش را تكيه گاه دستش كرد و درهمان حال مشغول خوردن چايى اش شد. سريع 

لقمه را  وسايل صبحانه را از سبد بيرون آوردم و مشغول گرفتن لقمه هاى بزرگ شدم. اولين

به سمت احسان گرفتم و همراهش بهش لبخند زدم!.احسان ليوان چايى در دستش را بر روى 

زمين گذاشت و لقمه اش را از دست من گرفت و همزمان گاز محكمى ازش گرفت كه نصف 

لقمه كنده شد و در دهانش جا باز كرد!. نگاهم را ازش گرفتم و اينبار شروع كردم براى خودم 

مانع كارم شد. متعجب كه ناگهان احسان در سبد خوراكى ها را باشدت بست و  لقمه گرفتن

همان لقمه در دستش را به سمتم گرفت و هزمان گفت :دوست دارم از دست نگاهش كردم..

 من بخورى!

خنديدم و بدون مكث خودم را به سمت لقمه ى در دستش نيم خيز كردم و دهانم را باز 

آخر لقمه را كشيد و كمى عقب تر ثابت نگهداشت!.صداى خنده كردم،اما احسان در لحظه ى 
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اش درامد!.با تعجب، بيشتر دالشدم تا باز خودم را به آن لقمه نزديك كنم ، اما بازهم احسان 

در يك لحظه لقمه را عقب تر برد!. خونم به جوش آمد،نفسى از سينه ام بركشيدم و اينبار با 

ا حركتم غافلگيرش كنم اما بازهم آنبا سرعتى بيشتر از نهايت سرعت خودم را دال كردم تا ب

سرعت من آن لقمه را عقب تر كشيد و نزديك صورتش نگهش داشت!. به چشمانش چشم 

لقمه كه نزديك صورتش بود رفتم. نمى دانستم  همان دوختم و پس از لحظه اى باز به طرف

ن يبا بهش رسيده بود كه ناگهاقرچرا ، اما دوست داشتم تحت هرشرايطى آن لقمه را بخورم!.ت

احسان محكم لقمه را بر زمين كوبيد و درهمان حال به شدت لباشو برلبانم فشرد!.حركتش 

ك قرارگرفته بودم كه هيچ وهمزمان شد با چشمان گشاد شده از تعجب من!. انقدرى در ش

ويم حالم دگرگون شد!.گل چيزى به فكرم نمى رسيد و گويا عقلم از كار افتاده بود!.

سوخت،لبانم درد گرفت!.اما جدا از اين ها لذت خاصى كه بر وجودم نشسته بود باعث شد كه 

 در اين راه عاشقى همراهيش كنم و به اون هم لذت ببخشم!.

درآن لحظه هردوى مان در بهشت سپرى مى كردم و هيچ نيرو و قدرتى در دنيا توان جدا 

 قفل بين لبانمان را بشكند!.كردنمان را نداشت، شايد فقط مرگ مى توانست 

*** 

ساعت ها گذشت و پس از خوردن ناهارمان ، به همراه احسان به طرف اتاقمان به راه افتاديم 

ساعتى كه سهم امروزم بود شديم. ديگر از بودن كنارم  چهارو مشغول درس خواندن براى 

د!. پس از آنكه هراسى نداشت و با لبخند مهربانى به خوبى در درس هايم بهم كمك مى كر

ساعت را درس خوانديم و تست زديم، براى اينكه خستگى از تنم بيرون رفته باشد  چهار كل

به همراه احسان به طرف دريا به راه افتاديم و دست بر دست يكديگر مسير جاده را طى 
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كرديم تا خود را به درياى خلوت و زيبا رسانديم. كمى نگذشته بود كه چند قطره باران كه 

وى سر و صورتمون پاشيده مى شيد ، هردوى مارا متعجب كرد و گيج و منگ مانديم. صداى ر

احسان بلند شد :انگار دارد باران مياد!. و صداى نرم و نازكش در ميان صداى رعد و برق 

را دور مهيبى كه باران سيل آسايى را درخود نهان داشت، گم گشت. احسان با عجله دستانش 

ل كنار دريا تاخيس نشديد!. به گفته اش عمباالى آن آالچيق  گفت: بريمكمرم حلقه كرد و 

نشستم.كمى نكشيد كه باران اوج كه پر از شن و ماسه بود،كنار دريا  كردم و روى آالچيق

گرفت و صداى قطرارت درشتش كه با سقف چوبى آالچيق برخورد مى كرد گوشمان را كر 

 !كرد!. صداى احسان بلند شد : سردت نيست؟

 "نه"به سمتش برگشتم و سرم را چندبارى تكان دادم كه يعنى

خواستم باز چيزى بگويم كه حضور چند جوان كه سراسيمه به سوى آالچيق ما مى دويدند، 

 من را از گفتن حرفم معاف كرد.

 مى بخشيد آقا مزاحمتون شديم، ولى شرمنده ديگه حسابى خيس شديم._

 اينجا جا زياده.خواهش مى كنم بفرماييد، _احسان_

احسان با گفتن اين كالم خودش را كنار كشيد تا آنهاهم بنشينند.دوتا از آن جوان ها نشستند 

و يكى از آنها ايستاد و احسان كه از جو موجود و نگاه هرازگاهى جوانى به سمت من، معذب 

 بود. بانيم نگاهى بهم گفت : موافقى كه بريم.

 تو اين باران؟_

اش باران هاى تابستان خيلى سردنيست، بعدشم باران كه كمتر شده منم نگران نب_احسان_

 كه چتردارم. اينطورى فكركنم بتونيم بريم.
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ديگر مخالفتى نكردم و از جايم برخاستم. هنوز از آالچيق خارج نشده بوديم كه يكى از جوان 

 ها گفت : مثل اينكه ما مزاحمتون شديم.

 د. ما بايد مى رفتيم.نه، خواهش مى كنم. شما راحت باشي_

جوان سرى تكان داد و احسان با دادن چترش به دست من، از آنها خداحافظى كرد و هردو به 

 راه افتاديم.

شب پرده ى سياهش را بر آسمان كشيده بود. تاريكى برهمه جا حكمفرما بود و جز براقى 

يد، ديگر هيچ گوش ماهى هايى كه ره آور موج هابود و همچون نگين برتن ساحل مى رخش

اثرى از آن همه ابهت دريا به چشم نمى خورد. و هردوى ما آرام و ساكت ، در زير آواى خوش 

ترنم باران كه باصداى غلطيدن موج ها روى هم، همسرايى مى كرد، در يك چتر و دوشادوش 

هم قدم مى برمى داشتيم. صداى احسان بلند شد واين سكوت كركننده ى بين مان را 

 شكست

بهار؟..چند وقتى هستش كه ميخوام راجب موضوعى باهات صحبت كنم اما نمى _ساناح_

 شد، ولى حاال به ياد دارم و ميخوام ازت سوالى بپرسم.

 همانطور كه به زمين چشم دوخته بودم گفتم : بگو

راجب سيمااست. ميدانم چه گذشته ى بدى باهم داشتيد ، اما سعى كن باز بهش _احسان_

جدال بين تان را بشكنى!. اگرهر روز كينه اى كه ازهم داريد در دلتان  نزديكشوى و اين

، منجالبى از نفرت و تالفى بينتان به وجود مى آيد و شايد ديگر از بين بيشتر و بيشتر شود

بردنش امكان پذير نباشد!. گذشته ها گذشته،  هرگز به گذشته برنگرد!. اگر سيندال براى 

 گر هيچ وقت پرنسس نمى شد!!.برداشتن كفشش برمى گشت، دي
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به احسان كه انقدر مصمم حرف مى زد نگاه كردم و براى لحظه اى مردود ماندم. سپس نفسى 

 كشيدم و گفتم :

من سعى داشتم اين نفرت را به دوستى تبديل كنم و آتش بس عالم كنم. اما اتش درون _

وقت كينه ى بين ما از  سيما انقدرى فوران كرده است كه امكان خاموش كردنش نيست. هيچ

 بين نخواهد رفت. هربار او باعث اين تازه شدن اين نفرت مى شود!.

او سعى دارد با بحث كردن باتو تورا مقصر همه چيز نشان دهد،اما تو طورى _احسان_

رفتارنكن كه انگار ازدستش كينه اى به دل دارى و از اون ناراحتى، يادت باشد اقيانوس آرام 

اقيانوس جهان است، پس آرام باش تا بزرگترين شوى!.انسان ها زود پشيمان مى بزرگترين 

 "لبخند زدن"شوند، گاهى از گفته هايشان، گاهى از نگفته هايشان. اما سراغ ندارم كسى از

پشيمان شده باشد!.خوشا به حال آنان كه خوب ميدانند، لبخند زدن منطقى ترين گفتگوى 

 بين دو دشمن است!.

هم اميد ميداد و راه  و رسم درست زندگى كردن را بهم مى آموخت. درحالى كه حرفايش ب

سرم را به نشانه ى تاييد تكان ميدادم ، سعى كردم با گفتن حرفى بحث بينمان را عوض كنم. 

دوست داشتم حتى بخاطر چند دقيقه ام كه شده بدون وجود و حرف آن موجود اضافى سيما 

 سپرى شود!.

به احسان انداختم كه سرش را تا نيمه در پيراهنش فرو برده بود و دست در زيرچشمى نگاهى 

 جيب شلوارش كنارمن راه مى رفت.

 خنديدم و گفتم : مطمئنم بخاطر امروز و بودن با من چند روزى را خانه نشين خواهى شد!

 احسان زيرلب گفت : مى ارزه
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 بله؟_

 هيچى گفتم مواظب اون چاله باش!_احسان_

بزرگى كنده شده بود و تا لبش از آب پر بود نگاه حرفش به روبه روم كه چاله ى به دنبال 

رامى از كنارش گذشتم. خوب ميدانستم كه اين را نگفته است و متوجه حرفش كردم و به آ

شده بودم. اما به اين اميد كه شايد بارى ديگر حرفش را تكرار كند. آن سوال مسخره را 

 پرسيدم.

بدو به طرف اتاق هايمان رفتيم و لباس هاى خيس توى تنمان را عوض  به خانه برگشتيم و

 كرديم . تمام بدنم با آن باران خيس شده بود اما اصال احساس سرما نمى كردم.

*** 

نور شديد خورشيد كه از پنجره ى اتاق برچشمان بسته ام مى تابيد، پلك هايم را تشويق به 

ايم بلند شدم و همانجا لب تخت نشستم، خيلى باز شدن مى كرد!.بدون مكث و درنگ از ج

خوشحال بودم و بى جهت خنده برلبانم نقش بسته بود كه دليلش را درك نمى كردم. به 

احسان كه همچنان كنارم خوابيده بود نگاه كردم و با چند ضربه به پهلوش خواستم از خواب 

 ان؟..احسان؟بيدارش كنم!. همچان كه بهش ضربه مى زدم صدايش مى كردم : احس

با رخوت عجيبى كه وجودش را فرا گرفته بود،الى يكى از چشمانش را به سختى باز كرد و به 

 من نگاه كرد ودرهمان حال گفت :هوم!.

بلندشو ديگه ، بايد سريع صبحانه رو بخوريم و درس مان را شروع كنيم. اگر دير كنى _

 مجبور ميشى با شكم خالى بهم درس بدى!

 .و بلند خنديدم
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ريز ريز خنده اش در آمد و درهمان حال گفت : خيلى بد موقعه بيدارم كردى دختر، داشتم 

 در رويا يه پرنسس زيبارا مى ديدم!

نيشم بسته شد و متعجب نگاهش كردم و با كمى مكث گفتم : خوب رويات حقيقت پيدا 

 كرد!. من اينجام!.

 چشمانش را برهم گذاشت!. زيرچشمى نگاهم كرد و نيشخندى زد و درهمان حال دوباره

راحت فقط باكمى صدا كردنت بلندشو ديگه، نكنه اون پرنسس را خيلى نپسنديدى كه انقدر _

 ، حتما خيلى زشت بوده!توانستم از خواب بيدارت كنم

احسان اينبار بلندشد و روى تخت نشست و با چشمان باز نگاهم كرد و گفت : هرچقدرم كه 

 ن درنمى ايد، چون من يك زيباترش را دارم!.خوشگل باشد بازهم به چشم م

گونه ام سرخ شد و با خجالت لب پايينم را گزيدم و رويم را ازش گرفتم تا تحت تاثير نگاهش 

 قرارنگيرم!.

احسان باز با كالفگى خودش را روى تخت ولو كرد و گفت : امروز خيلى خسته ام بهار، 

الم،حتما باز سرما خوردم. بگذار كمى ديگر فكركنم بخاطر باران ديشب باشد كه انقدر بى ح

 بخوابم..بعدش درس را شروع مى كنيم!.

ميزى حرفش كه تمام شد با حالت تمسخر آ چشمانش را بسته بود و همانطور حرف مى زد!.

 و گفتم : پريدم همانند فنر از روى تخت

 وايى خوب زودتر بگو، خداكنه ازت طاعون نگرفته باشم!.ريز ريز خنديدم_

احسان باز چشمانش را باز كرد و با نگاهى به من گفت : شايدم من از تو هپاتيت گرفتم!. و 

 اينبار او مى خنديد!.
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ورده بودم و حرفى براى ش كردم، اعتراف مى كنم حسابى كم آهمانطور با عصبانيت نگاه

 گفتن درجوابش نداشتم.

ى نگرفتم، بايد امروز برم داروخانه بازهم صداى احسان درآمد و اينبار گفت : باز خوبه ازت هار

 يك واكسن هارى بگيرم به خودم بزنم!.

 ديگر نتوانستم طاقت بياورم نفسى با نفرت بيرون دادم و بدون معطلى گفتم :

 اونو كه از بدر تولد داشتى!_

صداى خنده اش بلند شد و انگار كه خواب را خاطر برده باشد درهمان حال روى تخت 

 ه ديگه، از بچگى منو همنشين تو كردن!نشست و گفت : آر

 اسب!_

 االغ!. ميدونى گاهى وقتا دلم ميخواد خفه ات كنم؟!_احسان_

 واقعا؟!.خوب چه بهتر ميگن تو بهش پسر خوشگل زياده!._

بلند خنديد و از روى تخت برخاست و شقيقه هايش را بادست ماساژى داد و گفت : خوشگلتر 

 ازمن؟!

 مگه تو خوشگلى؟!_

 ببينم تو هميشه انقدر حاضر جوابى يا اآلن واسه من انقدر بلبل زبان شدى؟!_اناحس_

به كورى چشم بعضى ها هميشه حاضرجواب بودم، نگاه نكن هيچوقت چيزى نمى گم. زبانم _

 درازه ،اما به وقتش ازش استفاده مى كنم!.

 احسان با نيشخند سرش را كج كرد و گفت : برمنكرش!.
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ى وقتى برگشتيم تهران قراره مراسم ازدواجمان را برگذاركنن. خيلى سپس بازگفت : ميدون

شوق دارم، دوست دارى بعد از ازدواج ماه عسل كدام شهر بريم، ميخواى بريم پابوس آقا امام 

 رضا و يا كيش يا قشم واسه تفريح؟!

:  با اشتياق لبخند زدم و چندبار پشت سرهم كف زدم تا هيجانم را تخليه كنم. سپس گفتم

مى ريم اما نه به عنوان ماه عسل!. ماه عسل بايد بريم،  ديونه شدى؟ اينايى كه گفتى را حتماً

 پاريس و يا لندن يا رم يا...

هنوز حرفم تمام نشده بود كه احسان با گفتن حرفى مانع ادامه سخنم شد!. او درحالى كه مى 

 خنديد سرى تكان داد و گفت:

 باشيم، من كال با رفتن به كشور هاى خارجى مخالفم!ماه عسل بايد حتما در ايران _

 خوب منم دوست ندارم ماه عسلم در ايران بگذرد، ميخوام برم خارج از كشور!._

چرا،ايران به اين خوبى!. من كه يك وجب از خاك ايران را با كل دنيا عوض نمى _احسان_

 كنم!.

 كردم. دستانم را بركمرم تكيه دادم و همانطور خيره خيره نگاهش

 منم با خاكش مشكلى ندارم!. مشكلم آب و هوا و شهراشه، بايد بريم خارج!_

او كه ديد بيش از اين نمى تواند در برابر من مقاومت كند و از طرفى مرغم يك پا داشت، آه 

 بلندى كشيد و با گفتن : باشه بابا هرچى تو بگى.به طرف دستشويى به راه افتاد.

نشستيم و به جمعيت نگاه كرديم. سيما طبق معمول دانشگاه بود و سرميز صبحانه حاضر 

هنوزهم خبرى ازش نبود!.همين كه جلوى چشمانم نبود خودش جاى شكرش باقيست. 

باآرامش كامل و خيال راحت مشغول خوردن صبحانه ام شدم . آن روز هم مانند بقيه روزها 
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ساعت  چهاركم شود  نسبت به قبل گذشت و من و احسان بدون اينكه شوق و يا اشتياقمان

مراسم عقد مجدد پسرآقاى ابراهيمى  درس خوانديم كه درنهايت باخبرسهم امروزمان راهم 

همه به خانه باغ مانندشان دعوت شديم. همهمه اى كه از بيرون اتاق شنيده مى شد خبر از 

اين همه درسى كه  اين ميداد كه همه براى رفتن به آن مهمانى به تكاپو افتادند!.اما من با

يكباره بر وجودم آوار شده بود، به قدرى سرگرم و درگير شده بودم كه ديگر كمتر فرصت مى 

كردم اقاتم را با مهمانى و خوش گذرانى سپرى كنم. مضطرب نزد پد بزرگ رفتم و با معذرت 

ن خواهى معافى ام را  از رفتن به مهمانى امشب گرفتم. پدربزرگم كه خوب مى دانست اي

كنكور چقدر براى من ارزش دارد با مهربانى درخواستم را پذيرفت و با گفتن : باشه عزيزم،تو 

ه مريم و آقاى بيژن هم )خاله مريمم و بمان و درسات را بخوان. نگران هيچى ام نباش خال

،باباى نيلوفرو نسترن كه حدود سى ،سى و پنج سالش بود!( درخانه اند. حرف آخر را شوهرش

ه از ويال خارج شدند و به سمت خانه ى آقاى ابراهيمى كه حدود چندتا خانه باهمان زد و هم

فاصله داشت به راه افتادند. احسان قبل از اينكه از خانه بيرون برود به سمتم امد و شكاك 

 پرسيد: ميخواى من هم پيشت بمانم، من هم عالقه چندانى واسه حضور درآن مهمانى ندارم!.

تحسين برانگيزى نگاهش كردم و دستم را بر روى شونه اش چندبارى باالو  خنديدم و بانگاه

پايين بردم و گفتم : توبرو، تو اين مدت خيلى خسته شدى!.احتياج به كمى استراحت دارى، 

 نگران منم نباش. درسم را ميخوانم بعدشم ميخوابم!.

سواكت را هم احسان خنديد و به تمسخرگفت : پس فراموش نكن كه قبل از خوابيدن م

بزنى!.و با ريز ريز خنده از خانه خارج شد. همانطور كه آثار خنده برلبانم نشسته بود به مسير 

 رفتنشان نگاه كردم و درهمان حال درسالن را بستم.
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دراتاقم روبه ميز مطالعه ام نشسته بودم و به سختى مشغول تست زدن و حل كردن مساله اى 

ر رشته ى افكارم را ازهم گسيخت. بدون آنكه نگاهم را از بودم، كه خوردن چند ضربه به د

صورت كتاب ها بردارم، با گفتن : بياتو!.همچنان مشغول پيدا كردن راه حل بودم كه شنيدن 

 اجازه ميديد خانوم خانوما؟_صداى آشنايى نگاهم را به سمت خودش منحرف كرد.

كه سينى به دست در ميان اتاق ايستاده بود و خندان نگاهم مى  با اينكه از ديدن بيژن خان

كرد، كمى تعجب كرده بودم،اما با لبخند فوراً ازجايم برخاستم و درحالى كه به سمتش مى 

: شماييد بيژن خان؟پس چرا حرف نمى زنيد؟. من خيال كردم يكى از مستخدام  رفتم،گفتم

 هاست.ببخشيد

 ه در دست داشت، چشمكى زد و گفت : مگه فرقى مى كنه؟!.بيژن خان با اشاره به سينى ك

 به سمتش رفتم و درحال گرفتن سينى از دستش، با اخم گفتم : چوبكارى مى كنيد؟

بيژن خان بى تعارف روى كاناپه خودش را رها كرد و گفت : چوبكارى چرا، باورت ميشه اگه 

گاهى وقت ها به آن ها حسرت بگم من آرزو داشتم جاى خدمتكاراى اين خانه باشم و حتى 

 مى خورم؟!

من كه در اين مدت به لحن شوخ او عادت كرده بودم، روى كاناپه مقابلش نشستم و درصدر 

جناب مهندس بيژن سعادتمند به جايى جبران شوخى اش گفتم : جالبه، از كى تاحاال كار 

 رسيده كه به خدمتكارا غبطه مى خوره؟!

ن تكان ميداد گفت :اگر ميدانستى كه چه به روز اين مهندس او درحالى كه سرش را به طرفي

 نگون بخت اومده،اون وقت شايد مى فهميدى.
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نگاهش رنگ ديگرى به خود گرفت و سپس افزود : آخه بى وفا! اين رسمشه؟ تو مى دونى 

 چند روز نديدمت!هيچ فكر نكردى ما بهت عادت كرديم و بى تو زندگى برامون سخت ميشه؟

از لحن و حالت كالم او سخت تعجب كرده بودم، اما به اجبار لبخندى زدم و گفتم :  با اين كه

با اين كه شما و خاله جون هميشه به من لطف داشتيد، اما خواهشاً اينو به حساب بى وفايى 

ام نگذاريد كه ناراحت ميشم، چون باور كنيد حجم درس هام اونقدر زياد شده كه واقعا وقت 

 رفته!.سرخاروندم ازم گ

بيژن خان پوزخندى زد و گفت : يعنى اون قدرى كه حتى فرصت نكنى براى صرف غذا در 

 كنار ما باشى؟!

از اون بابتم شرمنده، چون خودتون بهترمى دونيد كه من بخاطر درسام شبا زودمى خوابم، _

 به همين دليل ناچارم زود غذا بخورم!.

اتمه داده باشم، گفتم : راستى چطور شما اين او سرى جنباند و من براى اينكه به اين بحث خ

 ساعت اينجاييد؟...

او زيرچشمى نگاهى بهم انداخت و گفت : ميدانى كه همه به مهمانى پسرباغبانمان آقاى 

ابراهيمى رفتند، منم كه حوصله شلوغى و جمعيت را نداشتم كار را بهانه دانستم و با مريم 

حمام، منم فرصت را غنيمت شمردم و گفتم سرى به  خانه مانديم. مريمم كه بالفاصله رفتش

 اين بهار بى وفا بزنم!.

برقى از نگاهش  متعجب نگاهش مى كردم .احساس كردم او در عين بيان اين جمله اش،

گذشت كه بى اختيار وجودم را لرزاند و براى فرار از فكر شومى كه بر تار و پود زهنم تار 
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اى نشان دادم و براى گريز از نگاه ممتدد او، مشغول تنيده بود،خودم را مشغول ريختن چ

 ريختن چاى ديگرى شدم.

اما بيژن خان بى اهميت به حالت من دستش را ستون چانه و تكيه گاه زانواش ساخته بود و 

خيره خيره نگاهم مى كرد!.از جوى كه به وجود امده بود اصال احساس خوبى نداشتم و براى 

 گفتم : چايتون سرد نشه، بفرماييد.اينكه حرفى زده باشم، 

بيژن خان نيشخندى زد و گفت : مطمئنم اگر ميدانستى چه آتيشى بروجودم افتاده، هيچ  

وقت اين تعارف را نمى كردى، چون اين آتيش منتظر كوچكترين جرقه است تا گر بگيرد و 

 خدا ميدانه كه من از عاقبت اين آتيش بازى مى ترسم!.

انتظار شنيدن اين حرف را نداشتم، سربلند كردم و با نگاهى به چشمان من كه به هيچ وجه 

 به خون نشسته او، گفتم:

 اگر آتيش ميدانست كه سرانجامش خاكستر است...هرگز اينچنين غرورى زبانه نمى كشيد!_

نگران منم نباش..آدمايى هستند كه درهنگام سوختن هم به بيژن خان نيشخندى زد و گفت : 

 كمكم بيان.

 پوزخندى تلخ تر از زهرمار برلبانم نشاندم و بى دريغ گفتم :

اشتباه نكنيد...دنياى بديست ،درست زمانى كه داريد در آتش مى سوزيد، همه به بهانه آب _

 آوردن مى روند!

 من حاضرم بسوزم، خاكستربشم...اما بخاطرتو...باتو بودن ارزش هرچيزى را دارد. _بيژن خان_

يش از اين رامش كنم..شهوت وجودش را فرا گرفته بود و جسمش را ديگر نمى توانستم ب

 تحت كنترل درآورده بود
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 گامى به عقب برداشتم

 فكر مى كنم شما حالتون خوب نيست، مى رم يكى از مستخدام ها را صداكنم!._

ه و بدون اينكه منتظر عكس العملى از او بمانم ، سريع از جا برخاستم تا هرچه زودتر از زير نگا

ها و حرف هاى زجر آورش كه لحظه به لحظه برترسم افزون مى شد،رهايى يابم!.همين كه 

خواستم گامى بردارم. با فشار دست او كه از پشت سر دستم را گرفته بود و مانع رفتنم مى 

 شد، سر برگرداندم و با غيض نگاهش كردم.

 نيست!. خدمتكارانيازى به بيا بشين.. _بيژن خان_

 گار ، واقعا حالتون خوب نيست!.اما شما ان_

بيژن خان با فشار دستش، من را مجبور به نشستن كرد و گفت :خوب فهميدى! امشب حالم 

 واقعا خرابه!

به تندى دستم را از ميان دستانش بيرون كشيدم و با طعنه گفتم :پس بهتره با دكترتون 

 تماس بگيريم.

به فكر منى خوشحالم، ولى اگر به فكر راه او پوزخند وحشت انگيزى زد و گفت : از اين كه 

 درمونى، بهتره بدونى اين حال خراب را هيچكس جز تو نمى تونه درمون كنه!.

من كه باور حرفى كه به گوشم خورده بود برايم سخت بود، لحظه اى مسخ شده تماشايش 

لى كردم و سپس به تندى گفتم : اصال نمى فهمم شما چى مى گيد و امشب چتون شده، و

تورو خدا ازتون خواهش مى كنم تا مجبور نشدم بهتون بى احترامى كنم، به اين بحث چندش 

 آور خاتمه بديد و تنهام بذاريد.
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بيژن خان لحظه اى بهم نگريست و سپس بى حرفى از جايش برخاست، من كه به خيال 

تظارم ديدم كه داشتم قصد ترك كردن اتاق را دارد، آشفته سر به زير انداختم، اما برعكس ان

اون كامال نزديكم مى آيد!.متعجب سربلند كردم و بيژن خان كه نگاه پر سوالم را ديد با لحنى 

كه شهوت درش موج مى زد گفت : من نمى خوام اينجا را ترك كنم، چون امشب ميخوام 

 پيشت بمونم و باهات حرف بزنم!.

 بلند فرياد زدم : من هيچ حرفى باشما ندارم!

برعكس من، چون حرف هاى زيادى تو سينه ام تلنبار شده كه ديگه طاقت خفه _بيژن خان_

كردنشون تو سينه را ندارم. سپس گويى كه يكباره ديوانه شده باشد، با صداى بلند فرياد 

 كشيد:

دوست دارم!..دوست دارم!..اينو چطور بايد بگم تابفهمى؟ چون عاشقت شدم و _بيژن خان_

 شوهر خاله ى مهربان را بازى كنم خسته شدم.خسته، مى فهمى؟ديگه از اين كه رل يك 

خان بى صداى بلند فريادش با صداى كوبيده شدن دستش روى ميز درهم آميخت. بيژن 

صدا و من كه همچون مردگان رنگ باخته بودم از جايش برخاست و دستانش را  اهميت به

و دوباره فرياد كشيد:  وت كردپنجه توى موهايش فرو برد و نفسى با عصبانيت به بيرون ف

چون بهت عادت كردم، به صدات، به نگاهت، به اين چشمان گيرات وابسته شدم. بدون اينكه 

بخوام و بفهمم مى دونم كه جز تو از زندگى هيچى نميخوام، تو فقط براى احسان بهارى!.براى 

 بهار منى!، يخ، سفت، سرد، منجمد!.اما امروز ديگر مال من ميشى..تو ىمن زمستان

لحن كالم آخرش چنان هوس انگيز و مشمئز كننده بود كه از ترس كم مانده بود قالب تهى 

كنم!.بى اختيار چشمانم را براى لحظه اى برهم فشردم و از ته دل آرزو كردم كه اين ماجرا 
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نچه را كه ديده و شنيده بودم تنها كابوسى بوسى وحشتناك باشد، دلم ميخواست آتنها كا

ر باشد كه به محض باز كردن چشمانم از جلويم محو شود، اما گويى زهر حقيقت زودگذ

كشنده تر و تلخ تر از اين حرف ها بود و آنچه واقعا حقيقت داشت و درمقابلم شكل مى 

گرفت، چهره ى مردى بود كه گويى نگاه شيطان درآن رقصيدن گرفته بود و لحظه به لحظه 

 بهم نزديك تر مى شد!.

كردم. مى يك كه ديگر به راحتى حرارت بوى تندى كه از نفسش برمى خاست،حس انقدر نزد

با اين فكر لرزش نا محسوسى تن بى رمقم را در برخود گرفت و يكباره تمام قدرتم را در 

دست كرخت شده ام جمع كردم تا او را به عقب هل دهم. اما قبل از حركت من يكباره 

ت در دستش فشرد، به طورى كه جاى سرخ و كبود وجودم دستانم را سف افتاده بر بختك

شده انگشتانش را بر روى مچ باريك دستانم احساس مى كردم. لحظه به لحظه لبانش را 

بيشتر نزديك لبانم مى آورد. ديگر نا اميد شده بود و از شدت تعجب توان جيغ زدن راهم 

كه ناگهان  چيزى نمانده بود ديگرىنداشتم. چشمانش را بسته بود و با برخورد لبانش به لبام 

صداى بلند و پاپى اى كه به درب سالن مى زدن مانع كارش شد. هردو با ترس و اضطراب 

 سرمان را به طرفى برگردانديم.

صداى كوبيده شدن به درآن قدر بلند بود كه تنم را لرزاند. درميان صداها صداى احسان 

 را بازكنيد!.درآمد كه مى گفت: بهار، بيژن خان..زود اين در 

و شدت ضربان قلبم چندين كردم  در سينه حبس را ديگر نتوانستم طاقت بياورم، نفسم

 برابرش!.
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بيژن خان هم كه درست كمى از من نداشت بى درنگ رهايم كرد و انگشت اشاره اش را روى 

تيغه بينش گذاشت كه يعنى چيزى نگو!.اما دوباره صدا درب سالن بلندشد!. پاهايم انقدرى 

سست شده بودند كه توان تكان خوردن راهم نداشتم، اما با اين حال بدو از اتاق بيرون رفتم و 

 دم.راه به روى احسان گشودرحالى كه سعى بر كنترل خونسردى ام داشتم درب خانه 

احسان و بقيه با چهره ى درهمى كه نشان ميداد كشتى هاشون يكى يكى غرق شده است 

 له احسان پرسيد : چرا در را باز نمى كردى؟!وارد خانه شدند و بالفاص

ترسيده بودم كه نكند بخاطر گناهى كه مرتكب نشده ام مجازات شودم، با مِن مِن گفتم : 

 داشتم درس ميخوندم،اصال متوجه نشدم!.

 خوب خاله مريم و بيژن خان كجا بودند؟!_احسان_

 .رنگم كبود شد و خنده روى لبانم بسيار مضحك و تابلو شد

 نميدونم، حتماً تو اتاقشونن ديگه!._

سپس در ادامه حرفم براى اينكه به اين بحث خاتمه داده باشم، باخنده گفتم : اينطور كه 

 مشخصه خيلى بهتون خوش نگذشته!.چقدرم كه زود برگشتيد!.

لبانم چيزى را مى گفت، اما درونم بسيار خوشحال و شاداب بود از اينكه انقدر به موقعه به 

رسيدن و من را از چنگال آن ديو انسان نما نجات دادند!. احسان كه انگار داغش تازه ويال 

 شده باشد نفسى به بيرون داد وگفت :

نپرس كه بدجور حالمون گرفته شد، درست عين همان اتفاقاتى كه اونشب درباغ _احسان_

ن نمى دونم اين دو افتاد، رخ داد. ولى اينبار كسى نبود تا خيسشان كند!.وريز ريز خنديد!. م
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خانواده كه انقدر از لحاظ اجتماعى باهم متفاومتن، چرا براى فاميل شدند اين همه پافشارى 

 مى كنند. از قديم گفتن كبوتر با كبوتر،باز با باز!.

ورد به خنده گفت : عشق داشت كت خوش دوختش را از تنش درآ پدبزرگ درحالى كه سعى

!.يه آن به خود مياى كه در منجالب عشق دارى دست و همينه ديگه پسرم، مجنونت مى كنه

عشق دست پا مى زنى!. من مطمئنم اين دو بازهم براى عقد كردن يكديگر تالش مى كنند!.

 خود آدم ها نيست..

با به اتمام رسيدن حرف هاى پدربزرگ به فكر فرو رفتم..حرفاى بيژن خان همانند پرده ى 

را آزار مى داد.. دوست دارم!..دوست دارم!..اينو چطور سينما درگوشم تكرار مى شد و روحم 

بايد بگم تابفهمى؟.. بهت عادت كردم، به صدات، به نگاهت، به اين چشمان گيرات وابسته 

شدم. بدون اينكه بخوام و بفهمم مى دونم كه جز تو از زندگى هيچى نميخوام ،امروز ديگر 

و با تكان دادن سرم به اين طرف و آن "نه"دممال من ميشى..تو بهار منى!. بى اختيار فرياد ز

طرف خواستم خودم را  از آن فكر چندش آور بيرون آورم!. براى لحظه اى به خودم امدم و 

 متوجه نگاه همه بر روى خودم شدم.

 تو حالت خوبه؟!_احسان_

 ويدم!.آب دهانم را باصدا قورت دادم و با گفتن : آره، فقط كمى خسته ام!. بدو به طرف اتاقم د

بغض بدى گلويم را زخمى كرده بود و قصد بر بريدن گردنم داشت!. شكاك وارد اتاق شدم و 

با نگاه كلى درونش را برانداز كردم و وقتى كامل خيالم راحت شد كه اثرى از هيچ مزاحمى در 

اتاق وجود ندارد. در را بستم و بر روى تختم دراز كشيدم..اون مرد هرچقدرم كه عاشق باشد 

باز نمى توانست به خودش جرئت همچين گستاخى را بدهد..من همسن دختراى او 
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هستم!..چقدر يك انسان مى تواند كثيف باشد كه بخاطر عشق يا هوس پا به همچين كار 

 كثيفى بدهد!.

چى!.اونوقت من نابود مى شدم، احساس مى كردم به  من را مى بوسيدازخودم متنفرم. اگر 

رن و از همه مهم تر به احسان خيانت كردم.اما من همچين آدمى خاله ام، نيلوفر، نست

شديم يك روح در دو بدن و نميتوانم  انداختن حلقه دست يكديگربا  من واحساننيستم.

 حتى اگر با گفتن حقيقت از چشمش بى افتم!.چيزى را به هيچ عنوانى ازش مخفى كنم!.

*** 
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 12_فصل دوازدهم 

 

كه سرتاسر وجودم را فردا گرفته بود از جايم برخاستم و به صبح روز بعد با رخوت عجيبى 

به صورت پف دارم مى زدم ،  مشت آب يخ كهسمت دستشويى اتاق به راه افتادم و با چندين 

 باال آمدن خورشيد را به چشمانم عالم كردم.

از دستشويى خارج شدم و به احسان كه بى سروصدا روبه آينه قدى اتاق ايستاده بود و 

مشغول سفت كردن گره ى كرباتش بود نگاه كردم و با خنده گفتم : خاستگارى تشريف مى 

 بريد؟!

احسان باحيرت نگاهش را از آينه به سمت من منحرف كرد و با خنده غرى به سرى و 

گردنش داد و گفت : نه مگر خرم، يكبار در عمرم زن گرفتم واسه ى هفتاد و هفت پشتم 

 كافيه!.

 يلى كشته مرده ى توام!.واى نكنه من خ_

بدون حرفى به طرفم برگشت و با قدم هاى بلند بهم نزديك شد و در مقابلم ايستاد و سرتا 

ن عسلم، شادى زندگيم، يپايم را برانداز كرد و سپس گفت : شوخى مى كنم خوشگلم، شير

لب همه ى وجودم. به اينجاى حرفش كه رسيد خنديد و با شيطنت به ادامه حرفش افزود : 

 عسلى ام!.

 اوف احسان ميشه تمومش كنى، وقتى باهام اينطورى حرف ميزنى واقعا اذيت مى شم!._
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خنديد و گفت : خوب چيكاركنم دوست دارم، ببينم تو چرا از اين حرفاى قشنگ واسه من 

 نمى زنى؟!

ى مردود و نگاهش كردم و با شيطنت گفتم : ميزنم!...مكثى كوتاه كردم و با لحن تمسخر آميز

به حرفم اضافه كردم : اما پشت سرت!. و قاه قاه خنده ام باالرفت!. احسان ابروانش را باال داد و 

چشمانش را تگ كرد و با تكان دادن سرش به باال و پايين گفت : هوم، پس خانوم خانوما 

 غيبت منو مى كنن!

 تم : اوهوم!.دركمال بى پروايى چشمانم را به نشانه ى تاييد برهم گذاشتم و همزمان گف

 خوب چى ميگى؟!_

 يزاى خوب راجبت ميگم!.نگران نباش ايراداتو نمى گم..چ_

ميشه خوب يكم پيچيده شد، آخه من سرتاپام خوبيه!.دقيقا كدامشو ميگى؟خنديد و گفت : 

 اآلن واسه ى خودم بگى؟!يكمش را 

 نه!_

 خواهش مى كنم_احسان_

 اصال امكان نداره! سرم را به اينور و انور تكان دادم  و گفتم :

چرا؟ گفتن چندتا جمالت عاشقانه انقدر سخت و دشواره كه نتوانى به زبان _احسان_

 بياريش؟!

به قول خودت توكه سرتا پات خوبيه ، پس چرا محتاج شنيدن چندتا جمله براى پر كردن _

 عقده هاتى؟!

 عزيزم گاهى وقتا ما مردا دوست دارم حقيقت را بشنويم!_احسان_
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 گيم!اهم ما زنا دوست ندارم حقيقت را نگاهى وقت عزيزم_

 نميگى نه؟!_احسان_

سرم را به نشانه ى منفى تكان دادم و لبخند زدم. احسان بدون اينكه ديگر حرفى بزند بهم 

زل زد و با گفتن : باشه، هرجور كه راحتى!. از اتاق خارج شد و در راهم پشت سرش بست. به 

تم و نفسم را باصدا بيرون دادم و سپس سر ميز صبحانه چهره ى خوم توى آينه چشم دوخ

ساعت درس خوندن با احسان ، ساعت نزديكاى  چهارحاضر شدم و پس از خوردن صبحانه و 

دوى بعد از ظهر بود كه براى خوردن ناهار سرميز برگشتيم. همين كه سرميز نشستم نگاهم 

تمامى  گره خود و كالم از يادم رفت،بود به نگاه بيژن خان كه روى صندلى روبه رويم نشسته 

اتفاقات ديروز مثل جرقه اى از ذهنم گذشت!. ضربان قلبم شدت يافت به طورى كه احساس 

مى كردم صداى تپشش در كل فضا پيچيده است، اما اشتباه مى كردم و تنها خودم مى 

 توانستم نبض بى امان اين قلب ترسو را بشنوم!. باصداى احسان به خودم امدم

 چيزى شده؟!_احسان_

 سرم را به نشانه ى نه تكان دادم و مشغول خوردن ادامه غذام شدم.

رويم را در بشقابم گرفته بودم و باچنگال در دستم با غذام بازى مى كردم كه ناگهان احسان 

 تكه اى از مرغشو انداخت توى بشقاب من و با خنده گفت : بخور عزيزم، بخور جون بگيرى!

بهم فشردم و دندان هايم را بهم ساييدم و از البه اليش مشت كردم و باعصبانيت دستانم را 

 خروشيدم : ميشه اين آشغال را از روى بشقاب من بردارى؟!

نى بمونى، بذار حداقل تيپت تاكى ميخواى همينطور الغر و استخوانه بايد بخورى، _احسان_

 اد سرتربود!.بياد رو فرم كه موقعه عروسى مردم نگن دام
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 همه زدن زيرخنده، زيرچشمى باعصبانيت نگاهش كردم.

 مردم خودشون عقل دارند مى بينند كه كى سرتره!نگران نباش.._

منم دوساعته همينو مى گم ديگه، فكركن اين همه پول آرايشگاه و لباس و تاالر بديم، كه _

 م بيفتى!حيف نيست!تو چهره ات قابل تحمل بشه، انوقت با راه رفتن كنار من از چش

ريز ريز خنده آدم هاى اطرافم بلندشد. با عصبانيت به سمتشون برگشتم و نگاهشون كردم كه 

با ديدن طرز نگاهم خفه شدن، چون خوب ميدانستند اگر تنها گيرشون بيارم كلكشون كنده 

ه است.باز به سمت احسان برگشتم و اينبار به تمسخر گفتم : آره حيفه اين همه پول واس

ز چشم بيفتم، پس ميشه لطف كنى و شب بغل تو راه برم و اآرايشگاه و لباسم بديم اونوقت 

 عروسى كنار من نياى؟!

ون همراه شد با ريختن آب هاى جمع شده اينبار همه چنان قهقه مى زدن كه صداى خنده ش

د بلند ى توى دهان خاله سارا بر روى زمين!.خاله سارا كه انگار آب در گلويش پريده باش

 سرفه مى كرد و بريده بريده مى خنديد!.

با چشمان گشاد شده اش نفسى  كه گويى كنايه جمله ى من را به خوبى دريافته بود احسان

 ،از سينه اش بركشيد و درحالى كه سعى داشت خونسردى اش را حفظ كند گفت : نميشه كه

 گرديد خونه!.اگر من شب عروسى نيام جنابالى ضايع مى شيد و با گريه برمى 

چپ چپ نگاهش كردم و از سرميز بلندشم و با گفتن: نوش جونتون!.خواستم به سمت اتاقم 

 بروم كه مادر بزرگ گفت : كجا دخترم؟ توكه هنوز چيزى نخوردى!

به احسان كه بى توجه بهم مشغول خودن غذاش بود نگاه كردم و با خنده رو به مادر بزرگ 

 ريز ريز خنديدماشته هام كور شد!.با ديدن غذاى اين نچسب تو بشقابم گفتم : ممنونم 
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و به طرف اتاقم به راه رفتم. هنوز پامو روى پله ى دومى نگذاشته بودم كه صداى احسان از 

 پشت سرم بلندشد

 بهار؟_احسان_

 چرخى زدم و به سمتش برگشتم و ردهمان حال گفتم : بگو؟

و با لحن تمسخر آميزى گفت: لطفاً از اين به بعد قبل از  بدو به طرفم امد و كنارم ايستاد

اينكه جايى بنشينى خوب زير را نگاه كن، شايد يك ادم مودب آدمسش را جا گذاشته باشد و 

 تو كمك كند! و با ريز ريز خنده پله ها را باال رفت!. بخواهد به زيبايى مانتوى

را در دست گرفتم و فشردم و به زور با اين حرف چشمانم گشاد شد و سريع پشت مانتوام 

 سعى كردم پشتم را ببينم ، اما چيزى را نديدم!.درهمين موقعه نيلوفر آمد.

 نيــلوفـــــــر؟_

 باز چيه اول ظهرى؟!.._نيلوفر_

 پشت مانتوى من چيزى چسبيده؟!_

 آره_نيلوفر_

 ؟ـــــــــــــــــــــــــــــىچ_

 دستت_نيلوفر_

 !من باتو شوخى دارم؟_

 نه عزيزم واقعيت همينه، دستت دوساعته اونجاست!._نيلوفر_

 كجاى مانتوم آدامس چسبيده؟!_

 آدامس؟_نيلوفر_
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 آره_

 بگذار ببينم، واى چه آدامس بزرگى...چه خوشرنگم هست!._نيلوفر_

 نيلوفرررررررررررررررر_

انقدر داد  چرا..با سرعت از پله ها رفت باال و روبه رويم ايستاد و درهمان حال گفت : چته

 ميزنى؟!

 كجاش آدامسه؟!_

 لبخند عريضى زد و گفت : خالى بستم

 مى كشمت، مى كشمت...هم اونو هم تورو!_

عصبانيت آثار  اقم به راه افتادم. هنوزهم از شدتبا عصبانيت و قدم هاى محكم به طرف ات

 منقبض شدن عظالت صورتم برچهره ام مشخص بود..بد رو دست خورده بودم!.

*** 

شب بود و همه به اتاقشان رفته بودند و تا بخوابن!. اما اين رسمش نبود!.  12ساعت نزديكاى 

نبايد كار اون نچسب را بى جواب مى زاشتم..هنوزهم به اتاقمان بازنگشته بود و پايين مشغول 

ه تماشاى برنامه نود با نيما و ايمان بود!.من نميدونم اين همه وقت، درست شبا دير وقت برنام

شون را پخش مى كنن!. البته اآلن ارزشش را داره، مى توانم تو اين مدت نقشه ام را به خوبى 

ورده بوديم انداختم و به ريحانه از انبار ويال آعملى كنم!..نگاهم را به گونى آرد ها كه به كمك 

سمتش رفتم. خاك هاى نشسته رويش را كنار زدم و سپس تمام محتويات گونى را در سطل 

زى كه از قبل آماده كرده بودم خالى كردم. سطل را با طناب سفتى باالى در اتاق بستم و فل
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سر ديگر طناب را در دست گرفتم و منتظر ورود احسان به اتاق ايستادم!. با ياد آورى كارى 

 كه قصد داشتم انجام بدم خنده شيطانى بر لبانم نشست و قهقه ى بلندم در فضا پيچيد!.

صداى شب بخير مهربان احسان كه به ايمان و نيما در بيرون اتاق مى گفت كمى نگذشت كه 

به گوشم خورد، با شنيدن اين صدا چشمانم را بستم و نفسم را در سينه حبس كردم، در به 

نرمى باز شد، اتاق در تاريكى مطلق فرو رفته بود تا احسان نتواند من را ببيند!. هنوز كامل 

يك لحظه طناب در دستم را كشيدم و تمامى آرد هاى داخل سطل  وارد اتاق نشده بود كه در

روى سر و صورتش خالى شد و از سر تا نوك انگشتان پايش همانند برف سفيد كرد!. 

نتوانستم طاقت بياورم و بلند و مستانه شروع كردم به خنديدن. حتى در تاريكى هم مى 

 توانستم نفرت و عصبانيت را درچشمانش ببينم!.

اگر از ترس سكته مى اريكى،دى؟ اين ديگر چه كاريه تو اين تعقلت را از دست دا_احسان_

 بازهم ميخنديدى؟! كردم

همانطور كه مى خنديدم و توان كنترلش را نداشتم بريده بريده گفتم : چه ربطى داره ديگه، 

حرف نزن!. و بازهم  كم آرد سكته كنى!. مثل آدماى عاقلانقدرهم سوسول نيستى كه  با ي

 صداى خنده هايم باالرفت!.

احسان همانطور كه با عصبانيت نفسش را به بيرون فوت مى كرد از اتاق خارج شد و دوباره به 

طرف سالن بازگشت. با رفتنش خودم را روى زمين ولو كردم و شروع كردم به خنديدن، حاال 

در يك لحظه صداى خنده ام با  نخند كى بخند!.همچنان مشغول خنديدن بودم كه ناگهان

نگرانى بدو از اتاق بيرون رفتم و به  صداى جيغ و فرياد دلخراش مادر بزرگ درهم آميخت!. با

سمت صدا دويدم. مادر بزرگ نقش زمين شده بود و با فشار دستش روى قلبش تند تند نفس 
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ه مى كشيد و احسان هم با نگرانى باالى سرش ايستاده بود مى گفت : چى شد

مادرجون؟!يهويى چى شد؟!. مادر بزرگ كه از شدت ترس صدايش لرزش پيدا كرده بود 

از احسان كه درتاريكى شب باآن همه آرد رويش  را به ديوار پشت سرش چسباند تا خودش

همانند روح شده بود فاصله بگيرد و درهمان حال گفت : بسم اهلل الرحمن الرحيم!. بسم اهلل!. و 

 رد!.حسان فوت مى كبه طرف اتند تند 

من كه تازه فهميده بودم قضيه از چه قراره بازهم بلند و بلند شروع كردم به خنديدن كه مادر 

و بزرگ و احسان هردو به سمت من برگشتن!. همه از اتاقانشان بيرون امدند و با سواالت 

 عجيب مادر بزرگ را دوره كرده بودند!.اما من همچنان مى خنديدم!.

 دى مامان؟!چى ش_مامان_

 مادر بزرگ كه هنوزهم از ترس مثل بيد مى لرزيد به احسان اشاره كرد و گفت : ر..رو..روح!

 خنده ام اوج گرفت!.

مامان با نفرت به احسان نگاه كرد و درحالى كه سعى داشت خنده اش را درميان اخم برچهره 

درست كردى؟ نشسته اش پنهان كند با لحن جدى پرسيد : اين چه وضيعه واسه خودت 

 بيچاره مادرجون را ترسوندى!.

احسان شرمنده سربه زير انداخت و گفت : معذرت ميخوام، اما شاهكار بهارخانوم هستش!.باور 

 كنيد خودم هم به شدت مادر بزرگ ترسيده ام!.

 با اين حرف نگاه همه برمن ثابت ماند و من كه ديگر نمى توانستم زيراين نگاهان سنگين

 جلوى خنده ام را گرفتم و مردود گفتم : من..من نمى دانستم اينطورى ميشه!.  طاقت بياورم،
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واقعا ديگه بچه بازى هم حدى داره،شما شورش را داريد درمياريد!.مثال چند وقته _مامان_

ديگه قرار ازدواج كنيد و بريد سر خونه زندگيتون..من كه اعتبارم نيست شماهارا باهم در يك 

 بذارم،چون مطمئنم روز دوم يا خودتون را آتيش مى زنيد يا خونه را!.خانه تنها 

 خنديدم و گفتم : ببخشيد ، ديگه تكرار نميشه!.

مادر بزرگ كه انگار خيالش راحت شده بود، از جايش بلند شد و درحالى كه خودش هم به 

ر بدون هيچ خنده افتاده بود، سالنه سالنه مسيرش را به سمت اتاق پيش رفت. بقيه ام ديگ

حرفى به اتاقاشن برگشتن . به احسان كه همچنان تو شوك بود نگاه كردم و پشت چشمى 

 برايش نازك كردم. سپس با خنده بارى ديگر به طرف اتاقم رفتم.

*** 

با صداى چك و چك قطرات درشت باران كه بى امان به تن سرد شيشه ى بخار گرفته ى 

ارشدم!.هوا سرد شده بود و ديگر اثرى از آن خورشيد پنجره برخورد مى كردن، از خواب بيد

قدرتمند ازجنس زرناب درآسمان ديده نمى شد!. با كالفگى از جايم برخاستم و آهسته آهسته 

به طرف پنجره رفتم و به آسمان كه با رعد و برق هاى سيل آسا درحال مبارزه بود خيره 

با سرعت هرچه تمام تر به سمت  شدم، به قطرارت باران كه روى شيشه فرود مى امدن و

 پايين ليزميخوردند نگاهى انداختم. غوغا به پاشده بود!.

بدون هياهو از اتاق خارج شدم و به طرف سالن به راه افتادم كه همه با عجله مشغول آماده 

كردن ميز صبحانه بودند!.سرى با خنده تكان دادم و خواستم به سمت كاناپه ها بروم و منتظر 

شينم، اما ناگهان با ديدن بيژن خانه كه روى كاناپه روبه تلوزيون نشسته بود ومشغول آنجا بن

گوش دادن به اخبار بود از خواسته ام منصرف شدم و با مكثى كوتاه مسيرم را كج كردم تا 
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هرچه زودتر ازش دورشوم. اصال دوست نداشتم چشمم بهش بى افتد. هنوز كامل ازش دور 

م را سد كرد و جلويم ايستاد. هدريك لحظه احساس كردم يكى رانشده بودم كه ناگهان 

متعجب به روبه رويم نگاه مى كنم و دربرابر ديدگاه ناباورانه ام چهره ى بيژن خان را مى 

ببينم كه با لبخند مضحك برلب روبه من ايستاده بود. باز خواستم خودم را ازش دوركنم كه با 

داكردن خودم از دستانش به مشقت سختى افتادم و گرفتن بازوهايم مانعم شد!. براى ج

بانهايت قدرت به خودم تكان هاى شديدى ميدادم تا دستم را از حصار تنگ و محكم دستانش 

 آزادكنم.

 لطفا ولم كنيد!._

 بيژن خان كه سعى بر آرام كردن من داشت گفت : بايد باهات حرف بزنم!.

نم!. اما مى ترسيدم كه كسى متوجه ام شود و بى دلم ميخواست فرياد بزنم ، جيغ بزنم، داد بز

دليل زندگى خاله ام را خراب كنم!.آخ كه چقدر اين بشر بى شرم و حيابود. همانطور به آرامى 

 كه كسى نشنود گفتم : من با شما حرفى ندارم!.

اما من دارم، خواهش مى كنم به حرفام گوش بده بعدش هرجا خواستى _بيژن خان_

 يختم را نبين!.برو!.ديگه ام ر

 .شدم و منتظر به چشمانش نگاه كردمآرام 

 من واقعا دوست دارم!. _بيژن خان_

آشغال پست فطرت.. دوست داشتم دستم را بلند مى كردم و با نهايت قدرتم به صورتش مى 

ا حيف!، با ديدن چهره ى خاله نواختم و اين گونه كينه و نفرت درونم را تخليه مى كردم، ام
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بى توجه به ما مشغول چيدن ليوانات چاى بر روى سفره بود ناچار دست از كارم مريم كه 

 كشيدم!.

به آرامى غريدم : واقعا خجالت داره، چگونه مى توانيد به كسى كه همسن و سال دخترانتان 

 هستند چشم داشته باشد و انقدرى گستاخ باشيد كه اعتراف به اين رسوايى هم بكنيد!.

كنى من از قصد عاشقت شدم، اين قلب المصّب كه اين چيزارو سرش فكرمى  _بيژن خان _

 نميشه!.

ايناهمش بهانه است، تاجايى كه من ميدانم قلب كارش تنها تلبنه زدن و پمپاش كردن _

خون در بدن است!. اين ضعف شماست كه بخاطر هوس خودتان هويتتان را به اين آسانى از 

 مهمتر همسن بچه ى تان هم است نظرداريد!. دست داديدو به يك دخترمتاهل كه ازهمه

 ميذارى من حرفم را بزنم يانه؟!_بيژن خان_

 با عصبانيت بهش نگاه كردم و گفتم : بفرماييد؟

ميخواستم ازت معذرت خواهى كنم، بابت كار اونروزم، باوركن واقعا داغون بودم و _بيژن خان_

هرچقدرم كه عاشقت باشم و برايم مهم حالم خيلى خراب بود و اصال عقلم دست خودم نبود!. 

باشى بازهم حاضر نيستم بهت نزديك شوم و سعى كنم باهات رابطه داشته باشم، چون 

ميدانم در اين صورت من را يك موجود پست و هوسران در ذهنت تجسم مى كنى!.ميخوام 

 بدانى كه عشق من نسبت بهت پاكه پاك هستش!.

عشق شما واقعا پاك و بى عيب بود، انقدر آسون به زن  نيشخند مسخره اى زدم و گفتم : اگر

و بچه تون خيانت نمى كرديد!. من احسان را دوست دارم، لطفا اگر دوست داريد احترام ها و 

حرمت هاى بينمان از بين نرود فاصله تان را با من حفظ كنيد!. مى دونيد حتى از اينكه دارم 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

410 
 

و احساس مى كنم دارم به احسان خيانت مى باهاتون حرف مى زنم ازخودم حالم ميخوره 

 كنم؟مى فهمى؟ شما اصال مى فهميد خيانت و عشق چيه؟!

اگر نمى فهميدم اينگونه جلوى تو خودم را كوچك و سكه ى يك پول نمى كردم!. من _

 عاشق شدم!. عاشق تو بهار!

بوريد اين عشق ممنوعه بيژن خان!. آخرش مجرم شناخته مى شيد و بخاطر اين خالف مج_

 تقاص پس بديد!

 ارزشش را داره!. _بيژن خان_

 خنديدم.

من تمامى كاراى اونشب و حرفاى اآلنتان را نشنيده مى گيرم، چون خوب ميدانم اآلن هم _

حالتون مناسب نيست!. يك فرصت ديگه بهتون ميدهم و دوست دارم تو اين فرصت خودتان 

ايد ياد بگيريد كه مثل يك شوهرخاله هم را بهم نشان بديد!.شما شوهرخاله ى من هستيد و ب

باقى بمانيد!. اگر يكبار ديگه فقط يكبار ديگه اين چرنديات را از زبانتان بشنوم ، اونوقت مى رم 

و همه چيز را براى خاله ام ميگم تا چهره ى اصلى مردى كه داره باهاش زير يك سقف 

 زندگى مى كند را ببينه!.

! فكر مى كنى واسه ام مهمه؟.تو باالخره براى من ميشى دارى تهديد مى كنى؟_بيژن خان_

 بهار!

نه م خاآدمى به كثيفى شما بايداوالً كه من شى نيستم كه بخوام واسه ى كسى باشم، دوماً _

 كه بخاطر يك هوس زودگذر زندگيش را به باد فنا بسپاره!. و كاشانه اش واسه اش مهم نباشد

 دستم را بهش نشان دادموى دستم را باالگرفتم و حلقه ى ت
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 من شوهر دارم، صاحاب دارم. ميدونيد چرا هنگام عقد، حلقه را توى اين انگشت مى ندازند؟!_

 ."چرا"همانطور كه نگاهم مى كرد سرش را تكان داد كه يعنى 

توى انگشت اين دست كه حلقه ميندازند، رگى وجود دارد كه مستقيم به قلب انسان ها _

با انداختن حلقه توى انگشت من نه تنها جسمم را بلكه قلبم راهم وصل ميشود!. احسان 

 متعلق به خودش كرده!

 من اين حرفارا نمى فهمم،من..._بيژن خان_

حرفش را قطع كردم : شما نمى فهميد ، چون خودتان ميخوايد نفهميد!. آدم خواب را ميشه 

ميشه بيدار كرد. بيدارشيد بيدار كرد، اما آدمى كه خودش را به خواب زده باشد را هرگز ن

ز اينكه خيلى ديربشه بيدار بشيد!.نگذاريد اين رويا براتون كابوس بيژن خان، قبل ا

 بشه!.بيدارشيد..

به دنبال حرفم بدون اينكه ديگر به او فرصت حرفى را بدهم از كنارش گذشتم و به سمت 

 ن شدم.آشپزخانه رفتم و با گفتن : كمك نمى خوايد؟!. باخنده وارد جمعشا

*** 

با خستگى ميز صبحانه را جمع كرديم و ظرف هاى كثيفش را شستيم. بارش باران كمى آرام 

 ريد!. عاشق اين هوا بود.اگرفته بود حال بجاى شالق زدن نم نم از دل آسمان بر زمين مى ب

بدو به سمت اتاقم رفتم و لباسامو عوض كردم و بدون اينكه از كسى كسب اجازه كنم با خنده 

 لى لى كنان به طرف حياط ويال به راه افتادم كه در لحظه ى آخر صداى احسان مانعم شد:

 جايى ميرى!_احسان_
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متعجب سرجايم ميخكوب شدم و با كالفگى به سمتش برگشتم و گفتم : ميخوام برم يكم 

 قدم بزنم

 تو اين هوا؟ مريض ميشى!. درضمن هنوز درست راهم تمام نكرديم!_احسان_

 احسان زودبرمى گردم. هنوزتاشب واسه درس خواندن كلى وقت هست!توروخدا _

 خنديد: باشه برو...اما يادت باشه زودبرگرد!

باخوشحالى براش بوسى فرستادم و با گفتن : چشم شوهر عزيزم، شما نگران نباش. از خانه 

 بيرون رفتم.

كوچه باغ خلوت مى گذشتم. عطر دل  ا و دلنشين باران قدم مى زدم و اززير نم نم هاى زيب

بوى شمال مى امد،  انگيز درختان و گل و گياهان با خيس شدن زيرباران درهوا پيچيده بود!. 

بوى تازگى. به زمين كشاورزى آخر كوچه بن بست خيره شدم كه صداى زنگوله هاى گاو 

تبسم  اگاهشنيده مى شد و ناخد گوسفندان كه درهنگام راه رفتنشان به گوش مى رسيد

برلبانم نشاند. همه چيز زيبا و رويايى بود. آب ها با شور و شور از جوب كوچك كنار پايم مى 

گذشتند و به زمين هاى كشاورزى مى ريختند!. براى لحظه اى چشمانم را بستم و خودم را 

در اين هواى زيبا رها كردم، دوست نداشتم هيچوقت از اين حس و حال بيرون بيايم اما 

ن چيزى امكان نداشت و ناگهان باصداى مردجوانى كنارم چشم باز كردم و متعجب چني

 نگاهش كردم!.

 سالم خانوم، ببخشيد مزاحمتون ميشم، شما براى اين محله هستيد؟!_

 با حيرت نگاهش كردم و گفتم : نخير، مسافريم!.
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حال گفت : و درهمان از جيبش بيرون آورد و به سمتم گرفت  مردجوان خنديد و برگه اى

ماهم همينطور، بار اول هستش كه ميايم اينجا و آدرسى كه دنبالش مى گرديم را گم 

 كرديم..شما مى توانيد كمكى كنيد؟!

با ترديد برگه را از دست آن مرد گرفتم و با گفتن : البته،چرا كه نه!. مشغول مطالعه آدرس 

كه توى ناحيه ى گردنم  نوشته شده روى آن كاغذ شدم كه ناگهان با درد و سوزش بدى

احساس كردم چشمانم گشاد شد و خود ناخود آه بلندى از نهاد بركشيدم!.به آن مرد خيره 

نم شدم كه با خنده ى شيطانى نگاهم مى كرد و آمپول بزرگى را در گردنم فرو كرده بود!.بد

 نداشت، كمى نگذشت كه تمام بدنم سست ىحس هيچ و ديگر مور مور شد و گردنم سر شد

، مرد من را درآغوشش چشمانم يواش يواش سياهى رفت  و تعادلم را از دست دادم،شد 

و جلوى پاى آن مرد ايستاد. پيچيد  گرفت و درهمان لحظه ماشينى باسرعت توى كوچه

صداى جيغ چرخ هايش كه درهنگام ترمز به زمين كشيده مى شدند روحم را خراش داد و 

اشين باز شد و دوتا غول بيابونى ديگر ازش بيرون امدند و هراس بدى را در دلم انداخت. در م

سريع به طورى كه كسى متوجه نشود من را درماشينشان انداختند و خودشان هم سوار 

راه افتادند. نمى توانستم درست چهره هاشون را ببينم. چشمانم از به شدند و بانهايت سرعت 

م چند تن سنگين شده بود و به زور مى قدرت آن آمپول همه جارا تار و تاريك ميديد، سر

خر چشمانم برهم افتادند و ديگر چيزى ه ى آدرلحظ پلك هايم را باز نگهدارم، كهتوانستم 

 نفهميدم...

*** 
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به از شدت دردش و جيغ بلندى كشيدم با كشيده شدن چسب قوى كه روى لبانم زده بودند 

به محيط اطرافم نگاهى ؛ كنمگردنم را احساس  سوزشهوش امدم!.هنوزهم مى توانستم 

يكجايى خرابه مانند بود كه نور كمى هم داشت. باترس خودم را به صندلى كه رويش انداختم،

كه دست و پاى از اين جهنم فراركنم ونشسته بودم چسباندم و خواستم از جايم بلندشوم 

ى هاه بسته شده ام به صندلى مانع حركتم شد!. به دستانم كه با طناب محكمى به دست

كه حتى تكان كوچكى هم نگاه كردم، انقدرى محكم بسته بودند صندلى بسته شده بودند 

احساس مى كردم. جيغ  چمم دهم و جاى قرمز شده ى طناب را روىبهش نمى توانستم ب

 كشيدم : من كجام؟شما كى هستيد؟!..

شخص نبود خيره مدر سايه ى تاريكى فرو رفته بود و شون هابه آدم هاى روبه رويم كه چهره 

شدم. صداى خنده هاى دلخراششان لحظه به لحظه ترس و هراس بيشترى بر وجودم 

 مستولى مى كردند!.

 با التماس گفتم : خواهش مى كنم جواب بديد، شما كى هستيد..از جون من چى ميخوايد؟!

يكى از آن مردها كه مشخص بود رئيس بقيه شون هستش خنده اى سر داد و خودش را روى 

روى ميز  ندلى گهوايش رهاكرد و به كمك صندلى شروع كرد به تاب خوردن ، پاهايش راص

ك محكمى از سيگار بين انگشتان دستش كشيد !.نور نارنجى رنگ روبه رويش دراز كرد و پ

سر سيگار كه بانفس هاى آن مرد خاموش و روشن مى شد و صداى جير و جير صندلى 

گهواره ايش ترس درنم را بيشتر كرد، تاحدى كه لرزش دستان و دندان هايم قابل كنترل 

ك چرخش اش فرو برد و با يورى بلتوى جاسيگارى  با تمام قدرتنبودند!. مرد سيگارش را 
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ل هاى مشكى و ترسناك خود كشيد و درهمان حال گفت : بيخاموشش كرد و دستى بر سي

 سوال نپرسى...بگذار وقتى خانوم برگشتند خودشون همه چيز را برايت توضيح ميدهد!. بهتره

 خانوم؟!...شما چى مى گيد؟!..براى چى منو دزديديد؟!_

رش برد و يك چاقو تيز ازش و دستش را به طرف جيب شلوامرد نره ى ترسناكى كشيد 

ورد، همراه با در آوردن آن چاقو از جيبش بلند جيغ كشيدم و تمامى ترس خود را بيرون آ

درآن جيغ تخليه كردم!. او كه معلوم بود از ترسيدن من حسابى لذت برده است، قاه قاه 

 خنديد و گفت :

حسابى ندارم پس اگه جونت برات مهمه مثل بچه زيادى عر عر مى كنى، من عقل درست _

 ى آدم بنشين سرجات!

 آخه چرا منو دزديديد؟! بايد دليلش را بدونم!_

كشيد كه همراه با فرياد هايش چهارستون اين خانه ى خرابه به لرزش مى اينبار چنان فرياد 

طرف خودش  درآمد!. با قدم هاى بلندش به طرفم امد و يقه ى مانتومو گرفت و من را به

دهانش به مشامم مى رسيد بينى ام را آزار داد. رويم را ازش از  الكل كه كشيد، بوى بد و تند

پلك از شدت ترس چشمانم را بسته بودم و  برگرداندم تا به چشمان ترسناكش نگاه نكنم!.

 بهم مى فشردم كه ناگهان بافرو كرده پارچه اى بردهانم چشمانم را هايم را با تمام قدرت

از كردم!.خواستم فرياد بزنم اما آن پارچه ى داخل دهانم همچون صداخفه كنى بباتعجب 

بازهم خنديد و گفت : حاال ازه حرف زدن را بهم نميداد!. مردجوان برايم عمل مى كرد و اج

 بهتر شد!.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

416 
 

از شدت ترس گريه ام گرفته بود و قطرات درشت اشك از گوشه ى چشمانم جارى مى شدند 

 زيرچونه ام را شست و شو ميدادند.و تا 

هرچه سعى داشتم با تكان دادم سرم به اينور و انور آن پارچه را از دهانم بيرون بندازم بازهم 

فايده اى نداشت. انقدرى كله ام را اينور و انور كردم كه سرم گيج رفت و موهايم از الى 

باورم نمى هق و هق تبديل شد!.كلپسم باز شد و  روى صورت و شونه هايم ريخت!.گريه ام به 

دلم بچگى ام را ميخواهد، شد، اين بود دنيايى كه بخاطرش لگد به شكم مادرم ميزدم؟!..

ميخواهم بروم، گوشه اى بنشينم پشت كنم به دنيا و پاهايم روبغل كنم و بلند بلند بگويم : 

 من بازى نمى كنم!.

كردن احسان بود. همانطور كه گريه فقط درآن لحظه تنها چيزى كه به ذهنم مى رسيد صدا 

مى كردم چشمانم را بستم و از ته دل آرزو كردم كه كاش احسان اينجا بود و اجازه نميداد 

زنش زير دستان اين گرگ هاى انسان نما زجر بكشد و اذيت شود!. از شدت خستگى و بى 

بدنم باقيمانده  حالى چشمانم سياهى رفت و بدنم شل شد، اما بازهم تا لحظه اى كه جان در

زاد كردن خودم تالش مى كردم و به تكاپو افتاده بودم!. ولى بى فايده بود..از شدت بود براى آ

 خفگى پارچه فروشده توى دهانم از حال رفتم و باالخره آرام سرجايم نشستم.

باصداى مردى كه روبه رويم بود بارى ديگر به هوش امدم. دستمال را از دهانم بيرون 

 نفس عميقى كشيدم تا دوباره جون بگيرم!.از دهانم .همراه با بيرون امدن دستمال كشيدند!

مرد جوان كه با ديدن چهره ى زرد و بى رنگ و روى من بسيار ترسيده بود با صداى لرزانش 

 شامت را آوردم!.گفت : بيا، برات 
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شام رسيد!. مگر  دنبال حرفش به بشقابى كه روى ميز بود اشاره كرد، يعنى انقدر زود وقتبه 

 چه مدت بى هوش بودم!.

بى اختيار شروع كردم به سرفه كردن، همچنان كه بلند بلند سرفه مى كردم در البه اليشان 

 بريده بريده گفتم : دستشويى، بايد برم دستشويى!

مردجوان سرى تكان داد و مشغول باز كردن دستان و پاهايم شد. همينكه خواستم روى 

سمت زمين سقوط كردم كه آن مرد با گرفتن و كشيدن دستم مانع افتادنم پاهايم وايسم به 

شد!. پاهايم خواب رفته بود و بدجورى تير مى كشيد واسه ى همين راه رفتن اصال برايم 

 آسان نبود!.

 بگذار كمكت كنم!_

به دنبال حرفش يكى از دستانم را بلند كرد و دور گردنش انداخت و همانند عصايى قوى بهم 

ك كرد تا به سمت دستشويى برم. يكم كه راه رفتم درد پايم آرام گرفت و يواش يواش كم

بهش عادت كردم و توانستم روى پاهاى خودم وايسم و خودم بقيه ى مسير را طى كنم. به 

دستشويى كه رسيدم در راباز كردم و همينكه خواستم وارد شوم آن مرد هم به دنبالم آمد تو!. 

 م!با تعجب نگاهش كرد

 نكنه قصد دارى تا توى دستشويى ام دنبالم بياى؟!_

مردجوان كه انتظار اين حرف من را نداشت به مِن و مِن افتاد و با تعجب گفت : خوب..به من 

 گفتند كه مواظبتون باشم!

نترس خودمو نميندازم تو توالت فرنگى سيفونم بكشم!.همينجا منتظر وايسا كارم كه تموم _

 شد ميام بيرون!.
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تكان داد و ديگر چيزى نگفت. درب  "باشه"ردجوان با تعجب سرش را به نشانه ى م

تو  كالفگى بيرون دادم...احسان پس دستشويى را بستم و همزمان با بسته شدنش نفسم را به

 تاحاال كلى نگرانم شدن..خدا ميدونه االن احسان چه حالى داره!. كجايى، حتماً

حلقه بست و بغض بزرگى گلويم را فشرد،سرم به سمت با اين فكر دوباره اشك درچشمانم 

سقف دستشويى بلند كردم كه ناگهان نگاهم به پنجره ى باالى روشويى ثابت ماند!. خيلى 

بزرگ بود به اندازه اى كه يك آدم به آسانى مى توانست ازش عبوركند!. خوشحالى درونم را 

يى را گرفتم و به ى باالى روشو م آينهفراگرفت و خنده بازهم برلبانم نقش بست. سريع با دست

كشيدم باال و در پنجره رو باز كردم. خيلى ليز بود، كم مانده بود كه از پنجره  كمكش خودم را

به بيرون برم اما ناگهان با ليز خوردن پايم تمام نقشه هام نقش برآب شد و خودمم نقش 

خودم فحش دادم كه چقدر  زمين!. صداى محكمى توليد شد. چشمامو بستم و از ته دل به

دست و پا چلوفتى هستم!. جوانى كه منتظر من پشت درايستاده بود، چندين ضربه به در وارد 

 كرد و شكاك پرسيد : حالت خوبه؟ اونجا چه خبره؟!

 با مِن و مِن گفتم : خوبم، داشتم دستايم را مى شستم، جاصابونى از دستم افتادش زمين!

 قدر لفتش نده!زودباش ديگه، ان_مردجوان_

جوابش را ندادم..مكثى كرد و سپس در ادامه گفت : ميخواى سند بذارم بيارمت بيرون؟!.مگر 

 يه دستشويى چقدرطول ميكشه؟!

نفس عميقى كشيدم و بارى ديگر امتحان كردم. دوباره از روشويى باال رفتم و سعى كردم به 

الترين پنجره اش به بيرون راه بيرون برم. پس اين خانه زير زمين ساخته شده بود كه با
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داشت!. اينبار باهر قدمى كه برمى داشتم يه بسم اهلل مى گفتم و يه صلوات مى فرستادم و از 

 خدا يارى مى خواستم تا به كمكش دركارم موفق شوم. كه البته همينطورم شد!.

فنگى كه اما همين كه خواستم قدمى بردارم صداى تيكى ماشۀ تاز آن سگدونى بيرون امدم، 

از پشت به سرم چسبيده بود بلند شد و ترس و هراس سختى را در وجودم انداخت!. دست 

هايم را به نشانه ى تسليم باال گرفتم و يواش يواش و با احتياط از جايم بلند شد و به پشت 

چرخيدم، كه با چهره ى يكى از آن نوچه هاى رئيس دزدا مواجه شدم. فشار اسلحه اش را 

يشتر كرد كه همراه با حركتش سر من هم به سمتى كج شد..همانطور خنديد و روى سرم ب

درميان خنده اش  به يكى از دوستانش كه فاصله چندانى با ما نداشت، گفت : ببين چى پيدا 

 كردم..اين كوچولو سعى داشت از دست كى فراركنه!.

تش را مى بلعيد دوستش به طرفمان برگشت و درحالى كه يك قلوب از بطرى مشروب در دس

: وايى..اين دختركوچولو نصف شبى اينجا چيكار مى كنه..نكنه خونه اش  مستانه خنديد و گفت

 را گم كرده!. و اينبار هردو بلند زدن زيرخنده!.

مثل اينكه مست بودند،چون رفتاراشون اصال انسانى نبود!. خودم را عقب كشيدم و سعى كردم 

شوم اما با كشيدن موهايم كه در اين گيردارها باز شده  از چنگال اين دوحيوان وحشى خالص

موهامم ميتوانستم درد را احساس  ى بود مانع حركتم شد، سرم تير كشيد..حتى تا ريشه

 كنم!.جيغ كشيدم : ولم كن آشغال..دردم گرفت!.

خنديد و دهانش را نزديك گوشم آورد و زمزمه كرد :آروم باش آهوى وحشى!.. ميخوام امشب 

حالى به من و رفيق ناكامم بدى!. و با خنده با اشاره به دوستش ازش كمك خواست تا من يه 

باز سعى  كردم كه فراركنم اما  ،را بگيرند، من كه لحظه به لحظه شدت ترسم بيشتر مى شد
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و  قرارداداسلحه اش را پشت كمرش در محاصره شلوار و كمربندش  مردجوانفايده اى نداشت.

گرفت، اون يكيشون هم اون يكى دستم را گرفت و هردو با خنده به سپس دستم را سفت 

...گريه ام گرفت، تقريباً از آن هدايم كردند!كنار آن خانه كشان كشان  قديمى طرف گاودارى

.. پامو با ، هرچه باد آبادخانه دورشده بوديم..عقلم درست كار نمى كرد، اما چاره اى هم نداشتم

. صداى نره و فريادش كوبيدمسط پاى يكى از اون غول بيابونى ها تمام قدرتم بلند كردم و و

بلند شد و همين عمل باعث سستى اش شد..با يك ضربه ديگر به آن مردجوان كه از شدت 

مستى به سختى روى پاهايش وايميستاد خودم را كامل آزاد كردم و سپس بايك حركت 

رداشتم و درهمان لحظه تيرى بر دستم را به سمت كمرش بردم و اسلحه اش را از پشتش ب

 به الى پهلواش شكليك كردم!. صداى شكليك گلوله با غارغار پرندگان پنهان شده درالى

با كشيدن آهى  سپسدرختان درهم آميخت!. كمى كشيد كه خون از پهلويش جارى شد و 

سمت  ضعيف بر روى زمين افتاد!. از شدت ترس دستانم مى لرزيد اما به هر نحوى كه بود به

اى هم نثار آن اون يكى كه هنوزهم از درد به خودش مى پيچيد برگشتم و گلوله 

كردم...صدايى مشابه صداى قبلى بلند شد و مردجوان با دست و پا زدن بر روى زمين جان 

دادو از دنيا رفت!.اسلحه در دستم را به سمت زمين پرتش كردم و انگار كه تازه يادم امده بود 

 د و با تمام قدرتم جيغ كشيدم!.چيكار كردم بلن

با اينكه از ترس چيزى نمانده بود كه قلبم از حركت بايستد، اما پاهايم چنان قدرتى گرفت  

ه اى نداشت و به جايى كه همچون باد در دل شب مى دويدم. اما هرچه مى دويدم بازهم فايد

اكجا آباد گير كرده جز درخت و جنگل چيز ديگرى نبود، معلوم بود كه وسط ننمى رسيدم و 

ام. سوز سردى كه درحال وزيدن بود ترس و هراس سختى را بر وجودم مستولى مى كرد، 
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تقريبا گريه ام گرفته بود اما خوب ميدانستم تحت هيچ شرايطى نبايد پا از دويدن بكشم، 

 چون دوست نداشتم بارى ديگر به آن خرابه برگردم!.

رفته بود نزديك شدم و نگاه كلى بهش  به جاده اى كه در تاريكى شب به خواب

انداختم.چيزى جز تاريكى و سكوت مبهم جنگل نبود، تقريبا نا اميد شده بودم كه ناگهان نور 

چراغ هاى ماشينى كه از دور دست به نظرم مى رسيد، برق اميدى را در جانم شكوفاند. تبسم 

ين بالفاصله جلو رفتم و به روى لبانم نقش بست و به جاده نزديكتر شدم. با ايستادن ماش

عجله گفتم : ببخشيدآقا! توروخدا به كمكتون احتياج دارم، خواهش مى كنم يه كارى 

كنيد..من را به شهر و كالنترى برسونيد،باور فرماييد پولش هرچه باشه، تقديم... و ادامه حرفم 

 راموش كردم.در نگاه ولع آلود مرد جوانى كه پرتمنا سرتا پايم را برانداز مى كرد، ف

البته، چرا كنه نه! شما امر بفرماييد، ما تا اون سر كره ى زمين هم در خدمتتونيم؛ كالنترى _

 كه ديگه جاى خود داره.

مست آلود جوان ديگرى كه در قسمت عقب ماشين نشسته بود، در اين هنگام صداى خنده 

 توجه ام را به خودش جلب كرد.

 باال. ما خودمون همه جوره در خدمتتونيم.حاال چرا كالنترى؟!بفرماييد _

من كه با ديدن اين صحنه از ترس رعشه بر اندامم افتاده بود، بى اختيار گامى به عقب 

 برداشتم و با گفتن : خيلى ممنون، مزاحم نمى شم. به سرعت از كنار جاده حركت كردم.

 . بيا باال ديگه!بيا باال، ناز نكن خانوم خوشگله نترس! نمى زاريم بهت بد بگذره_

من كه لحظه به لحظه بيشتر رنگ مى باختم و از ترس چيزى نمانده بود قالب تهى كنم، با 

 فرياد گفتم :

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

422 
 

 گفتم كه بفرماييد، چرا مزاحم مى شيد؟!_

نميخوام مزاحم بشم، ولى چه كنيم كه اين قلب المصّب اين چيزا حاليش نيست و از اين _

 مى تونه چشم بپوشه!آهوى ناز نازى به اين آسونيا ن

با اينكه از ترس به خودم مى لرزيدم اما بازهم بافرياد گفتم : بريد گم شيد، آدم هاى االف بى 

 همه چيز!

 چشم گم مى شيم. هرچى شما بگيد، اما با شما. آخه بى شما كه لطفى نداره._

اين رفتار را در اين هنگام مقابل چشمان هراسانم از ماشين خارج شدند. من كه اصال انتظار 

نداشتم، با نهايت قدرت و توانم شروع به دويدن كردم با جيغ و جيغ به طرف جنگل برگشتم. 

همانجا كه بودم ميخكوب شدم. جونان با برداشتن  و آن خانه اما باز هم بايادآورى آن دزدها

عمه چند گام بلند خودشان را بهم رساندند و من با ديدن گرگ هاى انسان نمايى كه همچو ط

اى لذيذ محاصره ام كرده بودند، تنها با فرياد خدايا كمكم كن، تمام نيرويم را به كار بستم و 

براى حفظ عفت و شرافتم با تمام وجود از خود دفاع مى كردم. اين تيز گويى ام بى ثمر بود، 

زيرا صداى فريادهايم همچو ناله اى ضعيف در گوش باد خفه مى گشت و تنها صداى خنده 

و دلخراش آنها بود كه لحظه به لحظه در وجودم جان مى گرفت و من را به اوج نا  مست

 اميدى مى گشاند كه در مقابلشان هيچ شانس پيروزى ندارم.

، و همچنان با فرياد خدايا كمكم كن براى با وجود اين، دست برنداشتم و پاپس نكشيدم

دندان به هرسو چنگ مى انداختم. اما  رهايى از زالوهايى كه به جانم افتاده بودند، با چنگ و

آنها از زور شهوت قدرتشان چندين برابر شده بود و مقاومت در برابرشان غيرممكن بود!. در 
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اين لحظه كه كامال نا اميد شده بودم ، صداى فردى از پشت سر آن دو جوان بلند شد و توجه 

 هرسه ى مان را به سمت خودش منحرف كرد.

 هاى بى همه چيز!.ولش كنيد حروزاده _

 با ديدن چهره ى بيژن خان باز لبخندى زدم و با خوشحالى گفتم : شماييد بيژن خان؟!

او درحالى كه با لبخند به من نگاه مى كرد به سمت زمين نيم خيز شد و سنگى بزرگ را 

كه آن دو شد نها ترساند و باعث كردن سنگ به سمت آن جونان چموش آ برداشت و با پرت

 رار بگذارند!.پا به ف

با خوشحالى نفسى كشيدم به طرف بيژن خان كه همچنان همانجا ايستاده بود دويدم و با 

 خوشحالى گفتم : ممنونم...واقعا ممنونم!

 خواهش مى كنم، اما حاال وقت اين حرفا نيست، بايد بريم!._بيژن خان_

بازور به دنبال خودش كشاند. يك جاى كار مى  من رابه دنبال حرفش دستم را گرفت و

 لنگيد. دستم را از دستش بيرون كشيدم و شكاك پرسيدم :

 صبركنيد ببينم، شما از كجا فهميديد كه من اينجام؟!_

بيژن خان به طرفم برگشت و پوزخندى زد و درميان خنده روى لبش گفت : يعنى هنوزهم 

 ه تا تورا مال خودم كنم؟!نفهميدى تمامى اين نقشه ها زيرسرمن بود

چشمانم گرد شد و كالم از يادم رفت و با ترس گامى به عقب برداشتم و با تكان دادن سرم به 

 اينور و انور گفتم :

 باورم نميشه، باورم نميشه...شما ديگه چجور آدمى هستيد؟!_

 ازهم جداكند!.بلند و مستانه خنديد : من عاشقم، عاشق تو!.حاال ديگه هيچكس نميتواند مارا 
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تمامى نداشت ،  هاى من هيچوقت آب دهانم را باصدا قورت دادم، مثل اينكه اين بدبختى

ازچاله اى بيرون مى امدم و درچاله ى ديگرى گيرمى افتادم..درآن لحظه به هيچ وجه مغزم 

كار نمى كرد ، اما در يك لحظه چنان دويدم و آن محل را ترك كردم كه خودمم از سرعتم 

او كه گويى از كرده بودم. ولى بازهم سرعت بيژن خان صد برابر از من بيشتر بود!. تعجب

شدت عصبانيت مغزش به درستى كار نمى كرد بدو خودش را به من رساند و دستش را چنان 

بلند كرد و بر شقيقه هايم كوبيد كه بى درنگ با ناله اى جانگداز در ميان بازوهاى او از حال 

 نفهميدم.رفتم و ديگر هيچ 

*** 
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 13_فصل سيزدهم 

 

چشمانم را باز مى كنم و مى بينم كه در آغوش بيژن خان بى هوش افتاده ام، حتى توان 

تكان خوردن راهم نداشتم. بيژن خان درحالى كه با لذت من را نگاه مى كرد مسير جنگل را 

زهم اثر درد ن مى برد!. هنواغوپيش مى گرفت و من را به سمت گاودارى و باغ هاى درب و د

آن ضربه محكم را كه به سرم زده بود را حس مى كردم...بارى ديگر وارد آن خانه شديم. بيژن 

خان جسم من را كه همچون مردگان متحرك بودم را گوشه اى انداخت و كتش را مرتب كرد 

 ش با ديدن او روى پاهايشان ايستادند و بهش سالم كردند!.يو وارد خانه شد!. نوچه ها

 دختره كجاست؟!_بيژن خان_

 يكى از نوچه هاش بادى به گلويش نواخت و گفت : خيالتان راحت قربان!.دستشويى هستش!

هنوز حرفش تمام نشده بود كه صداى سيلى محكمى بلند شد و پشت سرش فرياد بيژن خان 

من ،اگر اون تو دستشويى ، پس مديد تفريح يا مراقبت از آن دختره: سگ پدار شما اينجا ا

 چجورى توى جنگل درحال فرار پيداش كردم؟!

ند و به طرف همان به دنبال حرفش به سمت من برگشت و جسم بى رمقم را از زمين ك

همان كسى كه قبل به يكى از نوچه هاش، و بازهم دست و پايم را بست!. صندلى چوبى برد

قرمز شده بود و حضور بيژن خان من را اذيت مى كرد خيره شدم كه صورتش از قدرت سيلى 

 با حيرت و نفرت به من نگاه مى كرد!.
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خوب گوش كن ببين چى بهت ميگم رضا، اگه يكبار ديگر همچين اتفاقى بيفته  _بيژن خان_

 همينجا جلوى چشم همه بيخ تا بيخ گردنت را مى برم!

لتون اِ..پس اسم اين غول بيابونى رضابود!. رضا سرش را پايين انداخت و با خجالت گفت : خيا

 راحت باشه رئيس ديگر چنين اتفاقى نمى افتاده!.

بيژن خان درحالى كه دستانش را تكيه گاه كمرش قرارداده بود چند قدم جلو و عقب رفت و 

 گفت : اميدوارم!

هنوز حرفش تمام نشده بود كه صداى جيغ دلخراش باز شدن در خانه بلند شد و توجه همه 

اينكه از شدت بى حالى چشمانم تار مى ديد اما با دقت ى مارا به سمت خودش جلب كرد!. با 

تمام به در خيره شدم تا ببينم چه كسى وارد مى شود كه يك آن با ديدن چهره ى خندان 

 سيما كه وارد سالن مى شد رنگم پريد كالم از يادم رفت!. 

 نخواهد كرد!.واقعا انتظار اين يكى را نداشتم، مطمئنم ديگر هيچ چيز در دنيا من را غافلگير 

 خوش آمدى سيما، اما چقدر دير كردى! _بيژن خان_

سيما خندان به سمتم امد و بهم نگاهى انداخت و سپس درهمان حال گفت : بايد يجورى 

مادربزرگ اينارو مى پيچوندم كه بتونم از دستشون فراركنم يانه!. نميدونى چقدر گيرن!. همه 

 و افتادند!.براى پيدا كردن اين دختر دهاتى به تكاپ

 شك كه نكردن؟! _بيژن خان_

خيالت راحت، من كارم را بلدم...يجورى پيچوندمشون كه اصال يادشون بره سيمااى _سيما_

 هم بوده!

 بيژن خان خنديد و سرش را تكان داد : خوبه، آفرين به تو!.
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تم : درحالى كه به سختى ميتوانستم حرف بزنم با مِن و مِن و بريده بريده روبه سيما گف

 تو..تو...براى چي؟!

سيما بلند و مستانه خنديد و درهمان حال گفت : يعنى واقعا نمى دونى براى چى؟!..تو 

احسان را از من دزديدى!.نابودم كردى، لهم كردى..حاال نوبت منه..وقتى تو دارى اينجا زجر 

كه  ى اممن كنار احسان مى خوابم، من لمسش مى كنم، من كسو شكنجه ميشى، مى كشى 

 بهار نه تو!.ن مادر بچه هاش ميشم خانوم خونه ى احسان ميشه..م

همانطور با بى حالى تمام خنديدم و گفتم: تو؟.. چطور ميخواى اين كار را بكنى، احسان ازت 

 متنفره، اون حاضر نميشه تحت هيچ شرايطى باتو باشه!.

ترس آبروشونم كه شده تو بهتره نگران خودت باشى نه من، آدمايى مثل احسان از _سيما_

موم كردم و ن!.وقتى امشب من غذاى احسان را مسحاضرن همه جوره به هركسى سوارى بد

اون را بى هوش كردم و كارى كردم كه بهم تجاوز كنه، اونوقته كه هم از لحاظ عاطفى و هم 

 قانونى مجبوره كه مسئوليت كارى كه كرده رو برعهده بگيره و بامن ازدواج كنه!.

 انيت دندان هايم رابهم ديگه ساييدم و از البه اليش خروشيد : كثافت پست فطرت!باعصب

خنديد و درهمان حال گفت : آره هرچى ميخواى بگو، خودت را خالى كن!. ببين چقدر سخته 

دخترخاله ات عشقت را ازت بدوزده، من قبال اين حس را تجربه كردم، حاال نوبت توهه كه 

ران خودتم نباش بى شوهر نمى مانى. فردا صبح با اولين پرواز به تجربه اش كنى!. درضمن نگ

همراه بيژن خان عاشق سينه چاكت به لندن سفرمى كنيد و باقى عمرت را اونجا مى گذرانى، 

 شبا تو كاواره مى رقصى و روزاهم به شوهرت بيژن ميرسى!. و قاه قاه خنديد!.
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ما به هرحالى كه بود بلند كه همه صدايم را با اين كه حتى توان نفس كشيدن راهم نداشتم ، ا

بشنوند فرياد زدم : اين اتفاق هيچ وقت نمى افتده، من مطمئنم كه احسان مياد دنبالم و 

 نجاتم ميده و بازهم دست تو ميمونه توحنا!.

فيلم زياد نگاه مى كنى؟!..اون چطور ميخواد تو اين شهر به اين بزرگى، اونم قبل از _سيما_

يد تورا پيدا كنه!. بهتره با خاطراتت و احسان خداحافظى كنى، چون از فردا طلوع خورش

اينبار چنان قهقه مى زد كه مطمئناً زندگى جديدى انتظارت را مى كشه، خانوم داروساز!. و 

 سيلى بارونش مى كردم!.اگر دستانم آزاد بود حتماً 

 اذيتش نكن!كافيه ديگه سيما..._بيژن خان_

دن كشيد و نگاه پركينه اش را از من به سمت بيژن خان منحرف كرد و سيما دست از خندي

گفت : اون دختر اليق بدتر از ايناست، اين همه سال زجرم دادن و زيرپاهاشون لهم كردن، يه 

آخم نگفتند...ميدونى چند ساله كه منتظر همچين روزى ام، پس لطفا مزاحمم نشو و بگذار 

 ازش لذت ببرم!.

رفى سرش را به نشانه ى تاييد تكان داد و ديگر چيزى نگفت، سيما بازهم بيژن خان بدون ح

 خنديد و باهمان خنده ى چندش روى لبش به من نگاه كرد و گفت : خوب كجا بوديم؟!

هنوز حرفش تمام نشده بود كه صداهاى عظيمى از بيرون سالن به گوشمان رسيد..انگار يكى 

ه ديوار و نرده هاى گاودارى مى كوبيد!. سيما داشت با آهن يا يك چيز محكمتر از آن ب

 هراسان به سمت بيژن خان برگشت و گفت : منتظر كس ديگه اى بوديم؟!

 !. "نه"بيژن خان با ترديد سرش را تكان داد كه يعنى 

 پس اين ديگه كيه؟!_سيما_
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ن با هنوز حرفش تمام نشده بود كه در يك لحظه تمام برقا قطع و دوباره وصل شد!. بيژن خا

 عصبانيت فرياد زد:

همينطور وايساديد من را نگاه مى كنيد، خب بيايد بريم ببنيم كدام احمقى به _بيژن خان_

 خودش جرئت اين كارا رو داده!.

همه سرشان به نشانه ى تاييد تكان دادند و به طرف باغ و گاودارى بيرون سالن دويدن. 

سيما مى گفت چى؟!..اگر احسان هيچوقت هراس بدى دروجودم افتاده بود، اگر همانطور كه 

 پيدايم نكند!.اونوقت من بايد چيكاركنم!.

چشمانم را بستم و از ته دل از خدا كمك خواستم ، كه ناگهان يكى از پشت در عرض يك 

احسان بود كه از پشت !.كشيدملحظه چشمانم را سفت گرفت!. بى اختيار جيغ بلندى 

 ك گوشم آورد و گفت : هيس!..هيس!..نترس منم!چشمانم را مى فشرد، دهانش را نزدي

بازهم نور اميد و خوشحالى در دلم تابيد!. با تبسم روى لبم به سمت احسان برگشتم و با 

 خيال راحت نفسى كشيدم. باورم نمى شد احسان به كمكم امده بود!.

 )الهى من قربون اون قد و قامتت بشم!....ببخشيد اشتباهى رفت روى كانال هندى(

با ديدنش بغضم داشت بازى در مى آورد...دلم ميخواست گريه كنم...اما سعى كردم فقط يك 

 بغض كنم...به چشمانش خيره شدم، خيلى دوستش دارم

دستانم را باز كرد و بعدشم رفت سراغ پاهام...از روى صندلى بلندم كرد و توى چشمانم خيره 

 شد.

 توحالت خوبه عزيزم؟ چيزيت كه نشد؟!_احسان_
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مانطور با بغض سرم با به اينور و انور تكان دادم كه يعنى نه، خوبم!. با خيال راحت و ه

 آسودگى نفسى كشيد و همزمان باهاش گفت : الهى شكر!

 چجورى پيدام كردى؟!_

امروز وقتى رفتى پياده روى زن يكى ازهمسايه ها كه داشته توى تراس خونشون _احسان_

ه زور تورا سوار ماشين كرده و دزدينت، اونم سريع امد و لباس پهن مى كرده ديدن كه يكى ب

به ما خبر را داد!. اولش باورمان نشد اما وقتى ديديم شب شده و تو بازهم خبرى ازت نيست، 

ديگر مطمئن شديم. همه نگران مشغول گشتن دنبال تو بوديم، با پزشك قانونى ها و تمامى 

اما هيچ خبرى ازتو نبود!. اولش وقتى پنهان شدن كالنترى ها و بيمارستان ها تماس گرفتيم، 

بيژن خان را ديدم كمى بهش شك كردم، اما بازهم با اطمئنان راجبش ناگهانى و غيب شدن 

، كه كمى بعدش وقتى داشتم از كنار اتاق سيما رد مى شدم متوجه شدم داره تصميم نگرفتم

رسيد و از اين حرفا، ديگر به تلفن حرف ميزنه هى مى گه : دختره سالمه؟!خوب بهش مي

مطمئن شده بودم كه يك كاسه اى زير نيم كاسه است. واسه ى همين وقتى سيما به بهانه 

اينكه يكى از دوستانش كه تو كالنترى كار مى كنه باهاش تماس گرفته تا اطالعاتى راجب 

. از دخترى گم شده بهش بدهد از خانه زد بيرون، من هم تعقيبش كردم و به اينجا امدم

 پنجره ديدمت و با توليد اون صداها اونا رو كشيدم از سالن بيرون تا بيام كمكت!.

قصه ى ما به سر رسيد كالغه به خونش نرسيد!. كتاب داستان مگه تعريف مى كنى بيا _

 سريع بريم تا برنگشتن تو!.

از  احسان خنديد و دستم را گرفت و گفت : باشه بريم، اما تو اين حال و وضع هم دست

 مسخره بازى برندار!.
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هردو خنديديم و خواستيم به سمت درسالن برويم كه صداى بازشدن در و پشت سرش 

 صداى بيژن خان بلند شد : 

 حيوانى چيزى بوده!. رضا؟..سيما؟..بيايد تو، حتماً_بيژن خان_

ما كه از ترس زبانمان بند امده بود و چشمانمان گرد شده بود، بدو وارد انبارى 

...خودمان را مابين جعبه ها پنهان كرديم..چندبارى نفسمو دادم تو و بيرون..احسان كه شديم

 از ترس صدايش درنمى آمد...

 قدرت دستش را بر روى بازوام احساس كردم، برگشتم طرفش

 نترس من اينجام...فقط تنها كارى كه ازت ميخوام بكنى، اينكه صدا ازت درنياد!._احسان_

هش باشه گفتم و ديگر حرفى نزدم ، كه ناگهان صداى باز شدن در انبارى با تكان دادن سرم ب

 و كوبيده شدنش به ديوار گوشمان را كرد كرد!.

 همه جارا بگرديد، بايد همين جاها باشن!. خوب _بيژن خان_

 از البه الى جعبه ها مى ديدمش..سيماهم كنارش بود.

 لعنتى...لعنتى..فهميد كه ماهنوز اينجايم!._

نميتونه با اون دختر بى حال از اينجا زياد دورشده باشه، من و سيما مى ريم  _بيژن خان_

بيرون و توگاودارى را بگرديم..رضا توام خوب اين تورو بگرد، به محض اينكه ديديشون 

 خبرمان كن!.

خيالتون راحت، زيرخاكم كه باشند پيداشون مى كنم!. رضا تمام انبارى را زير و رو _رضا_

 ..كرد
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تحت هر شرايطى پيداشون كنيم..ديگه مرده و زنده اش فرقى  زودباشد...بايد حتماً_سيما_

 نمى كنه!.

به دنبال حرفش با قدم هاى بلند از انبارى بيرون رفتن و فقط رضا ماند كه وظيفه گشتن 

 انبارى را داشت!.

رون كارى باهاتون بهتره خودتون بيايد بيرون... اگه خودتون با پاى خودتون بيايد بي_رضا_

 نداريم.

 بيشتر خودمان را بين جعبه ها قايم كرديم.

 اآلن پيدامون مى كنن_

 اگر به حرفام خوب گوش كنى كارى نمى تونن بكنن!._احسان_

خودم مثل خر مونده بودم تو گِل..حاال فقط مونده بود كه اين سوسولم بهم دلدارى بده...خدا 

 دربريم...خدا مى كردم كه يجورى از اينجا 

 صداى قدم هاى رضا كه بهمان نزديك مى شد را مى شنيدم.

شتش من را به ترس مى انداخت...به چوب افتاده روى زمين خيره شدم...برش رهيكل د

 داشتم...رضا باهر قدمى كه بر مى داشت با پايش به جعبه ها ضرب مى زد و جلو مى آمد.

مه خودتون با پاى خودتون امديد راحت تر من جاتون بودم ميامدم بيرون...بيژن بفه_رضا_

 ازتون مى گذره!.

 بيا بيرون خانوم كوچولو...
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بهمون نزديك شد و از كنارمون گذشت..چشمانم را بستم و نفسم را در سينه ام حبس كردم 

و در دلم از يك تا ده شمردم، سپس بلند شدم و تويك حركت محكم و با تمام قدرتم كوبيدم 

 هم درنيامد!..نره خر تو ديگه كى هستى!. تو سرش...حتى آخش

دختره ى هرزه كثافت، چاقوشو درآورد..دوقدم پريدم عقب..چوب تو دستم را محكم _رضا_

گرفتم، كف دستم عرق كرده بود...رضا چاقواش را هى از اين دست به اون يكى دستش مى 

 نداخت..مى خواست منو بترسونه..

دختره ى آشغال، بخاطر تو و زرنگ بازى تو من از  حاال تالفى كارتو سرت درميارم_رضا_

بيژن كتك خوردم...كارى باهات مى كنم كه بيژن تورو فقط واسه ى شستن توالت خونه اش 

 ببره!

 خفه شو_

باچوب به طرفش رفتم ..بلند كردم كه بزنمش، اما با يك حركت چوب را از دستم بيرون 

كوبيد تو صورتم..افتادم روى زمين،  كشيد و به طرفى پرت كرد و با پشت دستش محكم

بازهم بلندم كرد و اينبار محكمتر از دفعه قبل به صورتم نواخت بطورى كه مزه ى خون را 

توى دهانم احساس كردم..دستش را باال برد كه ضربه ى سوم را بزند، اما ناگهان احسان از 

 پشت دستش را روى هوا گرفت و با عصبانيت گفت :

 ميخواى؟ بيا من هستم! كيسه بكس_احسان_

صداى خورد شدن دندان هايش با افتادنش بر روى  سپس چنان با مشت در دهانش كوبيد كه

زمين درهم آميخت!.از شدت صدا چشمانم را بستم و برهم فشردم. احسان بارى ديگر به 

سمتش حمله بر شد و چنان تو شكمش كوبيد كه رضا با فرياد بلند و دلخراشش پاهايش را 
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ودش جمع كرد و روى زمين قلتى خورد!. احسان از شدت عصبانيت عقلش به درستى درخ

كار نمى كرد، چوبى كه رضا از دست من كشيده  بود را برداشت و با تمام قدرتش توى سرش 

كوبيد!.اينبار من هم جيغ كشدم چه برسد به خود رضا!. كمى نگذشت كه خون از فرق سرش 

 اد!.جارى شد و بيهوش روى زمين افت

 فت آسيبى كه بهت نزد؟!خوبه؟ اون كثا احسان به طرفم دويد و نگران گفت : حالت

 م و براى اينكه نگرانى اش را برطرف كنم گفتم : به لطف تو خوبم.يدخند

خنديد و به طرفم امد و دريك لحظه چنان لبنانش را روى لب هايم گذاشت كه چشمانم گرد 

پرت شدم. حاال مى توانستم عشق واقعى را تجربه و گشاد شد و بى اختيار به سمت عقب 

 كنم.

خودم را ازش جدا كردم و توى چشماش خيره شدم : بعدن هم براى اين كارا وقت هست، 

 اآلن بايد به فكر اين باشيم كه يجورى از اين خراب شده بريم بيرون!.

به كمكمون مى اونا توراهن به زودى باش من با پليس تماس گرفته بودم...نگران ن_احسان_

 رسند!.

بازهم خنده برلبانم نشست و اينبار من بودم كه به سمت احسان حمله برشدم و مشغول 

يكم نگذشته بود كه احساس كردم يكى از پشت محكم توى سرم كوبيد و  بوسيدنش شدم.

 صداى ضربه همزمان شد با فرياد بلند احسان كه مى گفت : بهار؟نه!.

ن كار را كرده است، ضربه انقدرى محكم بود كه سريعاً بيهوشم نتوانستم ببينم چه كسى اي

 كرد!.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

435 
 

بوى بدى كه توى دماغم پيچيده بود باعث شد چشمانم را باز كنم...دست و پاهايم بسته بود و 

سرم همچنان درد مى كرد. چشم چرخوندم، تو اتاق كوچك پر از كاه بودم و خيلى به سقف 

 نزديك بودم.

...خوب كه چشمانم را باز كردم، بيژن خان را ديدم كه كنج اتاق كمى خودمو تكون دادم

 نشسته بود..

 خانوم باالخره بيدارشدن؟! _بيژن خان_

بوى بدى ميدادم.. بيژن هم بوى بدى گرفته بود...به پنجره نگاه كردم...هنوزهم صبح نشده 

 بود، فهميدم زمان زيادى نيست كه بيهوشم.

خودت را كندى، خيال كردى من ميذارم راحت به وصال يار با اين كارت گور _بيژن خان_

 برسى...

 چه باليى سر احسان آوردى؟_

 بينشو كشيد باال...

نگرانش نباش، حالش خوبه اونم يه ضربه مثل تو خورد، حتما تاحاال به هوش _بيژن خان_

 امده...پليساهم انقدرى كه فكرش را مى كردم زرنگ نبودن..همه جارا گشتن، اال سگ

 دونى...اين بوى خوب هم براى همينه.

 به چشمانم خيره شد و گفت :

 خيلى دوستش داشتى كه اونجورى مى بوسيديش؟!.._بيژن خان_

 بدون اينكه جوابش را دهم فقط و فقط نگاهش كردم..درنگاهش آتيشى داغ و سوازن بود
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مين كه بدونم تو كه بى عفتى...چرا با من نباشى، ولى براى من مهم نيست..ه_بيژن خان_

شغال سرميدان هيچ و شيرين كنم بسه، ديگر برايم با آبامنى كافيه..يعنى همين كه كاممو از ت

 فرقى ندارى! برات يه برنامه ريزى درست كردم..

 با ترس بهش خيره شدم

 اول به اوج برسيم...بعدم..بعدم..با همه ى اين بنزين ها اوجمان را كامل كنيم!._بيژن خان_

 دوتا گالون كوچك بنزين افتاد..ترسيدمچشمم به 

 خوش حال شدى عزيزم؟ _بيژن خان_

دكمه هاى پيراهنش را آرام آرام شروع كرد به باز كردن و درهمان حال گفت : ميخوام واسه 

ات قبل از طلوع خورشيد يه آتيش بازى راه بندازم كه هيچ عروسى تو عمرش نديده باشه..جز 

 بهار، عشق ابدى ام!.

كمه هاشو باز كرد، سيگارش را درآورد و گذاشتش روى لبش و با فندك روشنش تمام د

 كرد..خودمو كشيدم عقب

 اونو خيلى قشنگ بوس مى كردى...منم اونطورى بوس مى كنى؟_بيژن خان_

بهم نزديك شد..خودم را جمع تر كردم، با عصبانيت كنارم زانو زد و گفت : سيگارميكشى؟ هوا 

 سرده!..

 طرفم گرفت ، حالتاش مثل يك انسان ديوانه بود! شديد ازش ترسيده بود.. سيگارش را به

بگير آخرين سيگاره..تومنو از زندگى ساقط كردى..پليس باگرفتن رضا و دارو _بيژن خان_

دسته اش، تمامى داروندارم را مصادره كردند!.حاال من ميخوام با گرفتن عفت و زندگيت...دارو 

نم!. سيگارش را نزديك لبم تكون دادو گفت : بكش، آرومت مى ندار تورا يك جا مصادره ك
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كنه. سرم را تكان دادم، لبخند بدى زد و دوباره سيگار را گذاشت روى لباش و باخنده 

شيطانى بلند شد و كمربندش را باز كرد و درهمان حال گفت : دلم ميخواد اول يكم آدمت 

ه توهم جونى براى دست و پا زدن نداشته كنم، بعد از اون ميتوانيم به ضيافتمان برسيم ك

 باشى!.

 كمربندش را با يك حركت درآورد و گفت : باسگگ دوست دارى؟ يا خالى خالى؟!

 نه بذار يه يادگارى از من رو بدنت بمونه، با سگگ بهتره!.

نزد..چشمامو آروم باز كردم..ديدم كمربند را آورد  كمربندش را باالبرد..چشمامو محكم بستم؛

ين، سيگارش را به دست گرفت و گفت :نه...دوست دارم درآمدن خونت راهم پاي

ببينم،اينطورى بيشتربه دلم مى شينه!. سيگارش را برلب گذاشت و به طرفم امد.. زود زود 

 خودمو كشيدم عقب، ولى نمى توانستم كارى بكنم.

 هاى مانتوم كنده شدخم شد...از باالى يقه ى مانتومو گرفت و با خشونت كشيد پايين، دكمه 

ليمويى رنگ جلويش بودم. مانتومو كامل درنيورد..كمربندش را دوباره از  و فقط بايك تاپ

 روى زمين برداشت و بردباال...

 نوش جونت عشقم_بيژن خان_

و محكم كوبيد بهم..صداى فريادم ، گوش خودم را كر كرد...بارى ديگر كمربندش را باال برد و 

ل به كمرم كوبيد، كه اينبار همراه با جيع دلخراشم اشك هم از چشمانم محكم تر از دفعه قب

بيرون امد..همچنان مثل يك عروسك كوكى زير دست و پايش بودم و با كمربند و سيلى هاى 

شدن  كمرم بيرون ميزد و سوزشش با مخلوطمحكم بدنم را ماساژ ميداد!. خون از دست و 

 د!.درد كرم حالم را خراب و دگرگون مى كر

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

438 
 

ديگر داشتم خون باال مى آوردم...خون توى دهانم جولون ميداد..با سرفه تمامى خون هارا از 

 دهانم ريختم بيرون

بسه ديگه، حاال مى رسيم به ضيافتمون، بايد جونى هم داشته باشى كه به من _بيژن خان_

 حال بدى..مگه نه؟

ون باال مى آوردم و ناى داد زدن كنار پاهايم نشست و طناب دورپاهايم را باز كرد..همچنان خ

 نداشتم؛ با دهانى پرخون و ناتوان خواستم داد بزنم ، ولى دهانم كمى تكون خورد

 كمك_

خواستى دادم بزن، همه رفتن..كسى نيست كه به دادت برسه. قطرارت اشك از _بيژن خان_

گوشه ى چشمانم سرازير شد. درست برنامه ريزى كرده بود..ديگر قدرت مخالفت باهاش را 

بيشتر از روى بازوهام كشيد پايين...وخودش افتاد روم، از درد زخمام به نداشتم، مانتو رو 

 خودم پيچيدم.

چطور اون پسره ى سوسول را مى بوسيدى؟ ياال منم همونطورى ميخوام. لباشو _ن خانبيژ_

 گذاشت روى لبام كه از گوشه اش خون امد بيرون..جون نداشتم.

كثافت مگر باتو نيستم؟ لباتو حركت بده. فكمو محكم گرفت و تكون داد، درد و _بيژن خان_

ل گذاشت روى لبام..باگريه همراهيش كردم، ناتوانايى منو مطيع كرده بود.لباشو محكمتراز قب

 ردپر از خون بود. سرش را ازم جدا ك چشمانم

 داشتى؟ شخيلى دوست_بيژن خان_

 ."آره"سرم را تكان دادم يعنى
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براى هميشه كارى مى كنم كه از ديدنت محروم بشه..چشماشو بست. با همه  _بيژن خان_

نيا...با عشقم!. روانى شده بود و هيچكدام از چيز خداحافظى كردم...با زندگى...با عفتم..با د

 كاراش دست خودش نبود!. از رويم بلند شد و دوباره يك پك عصبى به سيگارش زد..

من اگر نابود بشم...بايد توام به همراهم نابود بشى! تو مسبب تمامى بدبختياى _بيژن خان_

 منى!

ن بلند شد..خدايا منو سيگارش را پرت كرد روى علف هاى خشك و سريع دود از روشو

بخشش، شايد حقم اين بود..چيزى نكشيد كه آتيش به راه افتاد..آتيش فاصله اى تا ظرف 

هاى بنزين نداشت. بهم نزديك شد..آخرين اميدم يك كلمه بود...با وجود درد زياد..با تمام 

 قدرت فرياد زدم :

 احسان؟_

ب حس كردم. بافرياد درگوشم چنان توى دهانم زد كه خرد شدن يكى از دندون هامو خو

؟..بند تاپمو گفت : هرچه ميخواى داد بزن، پليسا ديگه رفتند..ميخواى به وصال من برسى

گرفت و خواست پاره اش كنه كه از بين علوفه ها يه در چوبى باز شد، فهميدم كه من را 

 آورده توى شيرونى گاودارى!

 اگر بهش دست بزنى..مى كشمت!_احسان_

عصبى كرد و گفت : اوه اوه ببين كى امده. بهم نگاه كرد و ادامه داد : عاشق سينه بيژن  خنده 

 چاك آمده، چه بهتر!.

دوباره به احسان نگاه كرد و با نفرت گفت : توام بنشين و لذت ببر كه چگونه عشقت را ازت 

آورده بود!. مى گيرم...بيژن چهارزانو رويم خوابيده بود و اسلحه اش را زودتر از ورود احسان در
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نه من مى توانستم حركتى بكنم و نه احسان، از احسان با بغض و گريه التماس كردم كه 

 كارى نكند.

 حاال اين عاشق ميخواد با چى مارو بكشه؟! _بيژن خان_

كامال ديوانه شده بود، اسلحه اش را به سمت احسان گرفت و سپس خم شد تا لباشو بگذاره 

نبود..بوى الكل و سيگار باهم قاطى شده بود و بوى بد و حال  روى لبام...حواسش به احسان

شاره پريد روى بود!.احسان خودش را از در كامل آورد بيرون و بايك ا بهم زنى را درست كرده

بيژن و باهم گالويز شدن...همزمان با حركت احسان اسلحه از دست بيژن خان به زمين افتاد. 

شد.. به احسان و بيژن نگاه كردم كه سرو صورت  آتيش هرلحظه به بنزينا نزديكتر مى

 هردوشون خونى بود!اگر آتيش به بنزين مى رسيد كه سه تايى مى رفتيم روهوا!.

: احسان بنزينا!. بيژن خان نامردى نكرد و خودشو از احسان جدا  بلند و با تمام قدرتم داد زدم

!. بيژن وسعت آتش چندبرابر شد كرد و يكى از گالناى بنزين را روى علوفه ها خالى كرد كه

بلند شد كه به طرف من بيايد، احسان پايش را گرفت و بيژن تعادلش را از دست داد و قبل از 

اينكه بيفته روى زمين سرش محكم خورد به ستون چوبى و سپس نقش زمين شد!...به تقال 

 كردن افتاده بودم

كرد، آتيش هرلحظه بيشتر مى شد. من احسان چهار دست و پا به كمكم رسيد و دستامو باز 

 را كشيدتو بغلش..هردو به آتيش نگاه كرديم!.

سريع پيراهنش را درآورد و انداخت روم و درهمان حال گفت : بلندشو لب عسلى! اآلن مى 

 برت بيرون.
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خيلى درد داشتم، تمام بدونم خونى شده بود. با كالفگى غريدم : نمى تونم احسان، ديگر 

 جونى ندارم.

بيژن داشت تكون ميخورد..احسان بلندم كرد و من را به طرف در كوچك روى سقف برد، 

آتيش با سرعت روى در كوچك چوبى را گرفت، دوتايى بين آتيش گيرافتاده بوديم، منو 

 بيشتر در بغلش گرفت. با شعله ور شدن آتيش ماهم عقب تر مى رفتيم

را ديد، تلو تلو خوردن به طرف يكى از گالن بيژن از جايش بلندشد، سرش را تكون داد و تاما

 هاى بنزين رفت، برش داشت

 نمى زارم..نمى زارم به ريش من بخنديد! _بيزن خان_

از لبه هاى ظرف آهنى بنزين به علت گرما دود و بخار بلند شد، بنزين هارا خواست روى من 

وجودشو گرفت.  و احسان بريزد كه كمى از بنزين ها روى بدن خودش ريخت و آتش سريع

جيغ و فريادش به هوا رفت!. ياد حرفاى اونشبش افتادم : مطمئنم اگر ميدانستى چه آتيشى 

بروجودم افتاده، هيچ  وقت اين تعارف را نمى كردى، چون اين آتيش منتظر كوچكترين جرقه 

 است تا گر بگيرد و خدا ميدانه كه من از عاقبت اين آتيش بازى مى ترسم!.

تيش خودش سوخت، هرچند من سعى كردم كمكش كنم ، اما انقدر غرق در او خودش با آ

 شده بود كه مغزش كارنمى كرد!.و لذت هاى دنيا هوس 

منو احسان  همانطوركه به پنجره اى كه شيشه هاى نصف و نيمه شكسته داشت نزديك مى 

و سرم را شديم، به سوختن بيژن خان نگاه مى كرديم...از داد و سوختنش چشمانم را بستم 

 گذاشتم روى سينه احسان.
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هاى بنزينى كه كنج ديوار گالن محكمتر من را به خودش چسبوند.. شعله ها به ديگر 

!. من و احسان كه ديگر ماندن را جايز نمى دانستم بدو بدو از پنجره دقرارداشتند نزديك شدن

 بيرون رفتيم و سريع آن مكان را ترك كرديم.

رفت و من پشت سرش به راه افتادم...انقدرى تند مى دويديم كه به نفس  احسان جلوتر مى

نفس افتاده بوديم. رسيديم به دوراهى باغ،احسان همانطور بى توجه مى دوديد، اما من با 

ديدن چهره ى سيما پشت درختان، سريع چندين قدم به عقب برداشتم و خودم را پشت يك 

ز پنهان شدن سيما پشت تم احسان را صداكنم و اديوار درب و داغون مخفى كردم!. خواس

عش كنم ، اما رخوت عجيبى كه به جونم افتاده بود بهم اين قدرت را نمى داد، و درختان مطل

از طرف ديگرهم انقدرى كتك خورده بودم و بى حال بودم كه فريادهام ناله اى كوچك بيش 

 نبود!.

. اصال متوجه حضورمن هم نشد!.اسلحه سيما چندين قدم جلو امد و پشت سر احسان ايستاد

اش را باالبرد و ماشه اش را با صداى تيكى كشيد و سپس او را به سمت احسان هدف 

گرفت!.قلبم ضربانش شديد و شديد و شديدتر شد، تا جايى كه احساس كردم هرلحظه ممكن 

 است از سينه ام بيرون بزند!.

ميله آهنگى را برداشتم و از جايم بلند شدم و ديگر نتوانستم طاقت بياورم، از گوشه ى ديوار 

سالنه سالنه به سمت سيما كه پشت به من ايستاده بود رفتم. ميله را باال بردم و چشمانم را 

همزمان شد با شليك ام تر بر سرش كوبيدم، كه حركتم بستم و درآخر با قدرت هرچه تم

دوتا!. سيما با فرياد از درد شديد گلوله از اسلحه در دست سيما و برگشتن احسان به طرف ما 

ضربه چشمانش را برهم فشرد و سريع از سرش خون جارى شد و بى هوش روى زمين افتاد!. 
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به ميله خونى توى دستم نگاه كردم و با ترس و لرزش ولش كردم...صداى كوبيده شدندش 

 روى زمين دلم را لرزاند و هراسم را بيشتركرد!.

درد روى زمين افتاده بود و به خودش مى پيچيد!. مثل اينكه به احسان خيره شدم كه با 

درهنگام شليك گلوله رويش را برگردانده و گلوله هم درست با قلبش برخورد كرده بود!. جيغ 

بدو به طرف قامت كشيده ى احسان كه بر  "نه، اين امكان نداره" بلندى كشيدم و با گفتن

رش زانو زدم. به سختى نفس مى كشيد و به سرفه روى زمين بى حركت افتاده بود رفتم و كنا

افتاده بود..ديگر اميدم را  از دست داده بودم، چون خوب ميدانستم اگر تير با قلب كسى بر 

 خورد كند هيچ اميدى براى زنده ماندنش نيست!.

به قرمزى خون كه بر روى لبان سفيد و بى جانش شيار زده بود نگاهى كردم و با چشمان پراز 

 م گفتم :اشك

 خبرمى كنم..تو فقط چشماتو بازكن!. زيزم، چشماتو نبند!.اآلن آمبوالنستو رو خدا ع_

به دبنال حرفم سريع به سمت سيما كه همچنان بى هوش بر زمين افتاده بود دويدم..علقم را 

از دست داده بودم، گوشى اش را از جيبش درآوردم و به آمبوالنس زنگ زدم تا سريع به 

برسند!.صداى احسان باعث شد دوباره به سمتش برگردم. كنارش زانو زدم و دستى فريادمان 

بر صورت رنگ باخته و منجمدش كشيدم. احسان درحالى كه به سختى مى توانست حرف 

 بزنه گفت:

 نيازى نيست، فقط بمون كنارم و بگذار در لحظات آخر عمرم نگاهت كنم!._احسان_

گفتم : نه...اينو نگو، قرار نيست  ام تكان دادم و با هق هق گريهسرم را چندبارى به اينور و انور 

 بار ديگه اين حرف را از دهانت بشنوم محكم مى زنم تو گوشت!.كبميرى..اگه ي
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 ..لب عسلى! ...ل درميان درد شديد و سرفه هايش خنديد و بريده بريده گفت : ل

ه سينه اش زدم و گفتم : خوب چشمانم مثل ابرى سيل آسا مى باريد..با دستانم ضربه اى ب

گوش كن ببين چى مى گم آقاى دكتر!.من تو رو صحيح و سالم ميخوام، بخدا قسم اگر يك 

 تار مو از سرت كم بشه...خودم بيچاره ات مى كنم!.

خنديد، اما اين آخرين خنده اش بود و با اكراه در ميان همان خنده ى روى لبش چشمانش 

 سرم را روى سينه اش گذاشتم و شروع كردم به فرياد زدن..بارا بست و ديگر چيزى نگفت!. 

فرياد مى زدم و صداى اين  داد و ، اما بى درنگدر بدنم باقيمانده بود اينكه  مقدار كمى جان

باغ و نسيم خنك هيچ مبهم فريادهاى غريب در گوش آسمان پيچيده بود و گويى جز سكوت 

 اتم كه يكباره بر وجودم ريخته شده بود باشد.كس ديگرى نبود تا شاهد اين همه غربت و م

و مى گفتم : دوست دارم احسان، عشق من..تركم همچنان روى سينه اش گريه مى كردم 

، اين قلب تو نيست كه تير خورده، قلب منم تيره خورده و داره نابود نكن!.من بى تو مى ميرم.

كه ناگهان .و باز هق هقم اوج گرفت ميشه..بلندشو عزيزم و هردمونو از اين منجالب نجات بده!.

از بدنش نيامده بود!.مگر چنين چيزى امكان  با صحنه عجيبى مواجه شدم...هيچ خونى

داشت..اگر دست زخمى شود كلى خون ميايد، اين كه ديگر قلب است و جاى خود دارد!. 

ه ى روبه همانطور با تعجب و كنجكاوى دكمه هاى پيراهن احسان را باز كردم و با ديدن صحن

رويم هم در حيرت ماندم و هم بازخنده برلبانم نشست!. گلوله در هنگام شليك شدن با 

گردنبند احسان برخورد كرده بود و نزاشته بود تير به سينه اش نفوذ كند و اورا بشكافد!. اما 

دنبندى..درست همان گردنبند عشق، همان ليلى و مجنون، همانى كه پيرزن بهمان رهرگنه 

داده بود!. حاال مى توانستم به قدرت اين گردنبند و حرفاى راست اون پيرزن پى هديه 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

445 
 

ببرم..حرفايش درگوشم پيچيد : اين گردنبندها ليلى و مجنون هستند. سعى كنيد اين دورا 

هيچوقت ازهم دورنكنيد چون فاصله باعث ميشه اين دو كم كم از بين برودند. وقتى كنارهم 

جود مى آورند. شايد اآلن حرفايم را باور نكنيد، اما وقتى اثرش را باشن عشق حقيقى را به و

 با چشمان خودتان ديديد مى فهميد!.

خودش را فدا سينه سپر كرد حق با آن پيرزن بود..اين دو واقعا كار مى كنن..گردنبند احسان 

 از بين برود!.را عشقمان  يك گوله ى كوچك كرد و نذاشت صاحابش آسيب ببيند و

خنده احسان بلند شد و درهمان حال چشمانش را باز كرد و من را نگاه كرد..من كه صداى 

هنوز هم در شوك مانده بودم بهت حيرت به احسان نگاهى كردم و گفتم : تو...تو ميدونستى 

 گلوله با گردنبندت برخورد كرده؟!

 احسان در كمال بى پروايى چشمانش را برهم گذاشت و گفت :اوهوم!

ش امد و با فرياد گفتم : تو ديگه چقدر بى فكرى...چرا زودتر به من نگفتى داشتم خونم به جو

 ...واقعا كلمه ى اسب اليقته!.سكته مى كردم

خنديد : اگر بهت مى گفتم حالم خوبه،باز از اون حرفاى قشنگ واسه ام ميزدى؟!..ديگه راه 

 عشقت را مى شنيدم!.ديگه اى نداشتم اينطورى بايد غرورت را مى شكستم و اعتراف به 

سعى كردم روى پاهايم وايسم و از پيشش بروم اما او مانعم شد. من را گرفت و روى زمين 

انداخت و خودش هم خوابيد روم. سرم از طرفى با زمين و طرفى ديگر به صورت احسان 

محاصره شده بود..آرنجم را زير چونه اش گذاشتم و سعى كردم به عقب هلش بدم، اما قدرتش 

 و حتى يك ميليمترهم از جايش تكان نخورد!. يلى زياد بودخ

 ميشه برى كنار؟!_
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فاصله صورتش با صورتم خيلى كم بود، شايد سه چهار سانتى متر..درهمان حال كه نگاهايمان 

درهم گره خورده بود احسان خنديد و گفت : بايد بگى دوستم دارى!. و ريز ريز خنده اش باال 

 رفت.

و خجالت خنديدم و به چشمان احسان نگاه كردم و با صداى بلند به طورى  اينبار بدون ترس

 كه صدايم دركل باغ پيچيده شده بود، فرياد زدم :

 دوست دارم!..دوست دارم._

او كه انگار دنيا را دو دستى تقديمش كرده بودند با خنده و لذت من را نگاه كرد و صورتش را 

 . سپس درهمان حال در گوشم زمزمه وار خواند :پايين تر آورد و بوسه اى برلبانم زد

...ترك دين و دنيا خواهم كرد...اگر دوست داشتنت گناه دترك خورشيد و ماه خواهم كر_

 است...تا قيامت گناه خواهم كرد!.

*** 

 يكسال بعد.

يكسال از آن ماجراى غمگين و ديوانه كننده گذشته بود. تو اين يكسال خيلى از چيزها عوض 

شد..باالخره همه توانستند چهره ى اصلى سيمارا بشناسند و هويتش فاش شد..اون دختر 

بخاطر غرور و فيس و افاده ى زيادى دست به اين بازى كثيف زد و مجازاتش راهم كشيد. به 

هشت سال حبس  محكوم شد..شايد حال و هواى زندان بتواند عقلش را سرجابياورد و 

 و زمان فخر نفروشد!. كمكش كند كه انقدر به زمين

نيماهم باالخره دختر روياهاشو پيدا كرد و خيال همه رو راحت كرد، و اين دختر رويايى كسى 

 نيست جز ريحانه!
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احسان امتحان تخصصش را كه كلى برايش زحمت كشيده بود داد و امروز قراره جوابش را 

 شك دارم! بين خودمون باشه..من يكم رد، خودش كه ميگه قبول ميشه، امابگي

ايمان و نيلوفرهم نامزد كردند و پنجشنبه ى اين هفته عقدشونه!.كى فكرش را مى كرد يكى 

 دختر دايى ام زن داداشم شود! از دختر خاله هام جارى ام و

من و احسان هم كه پا به زندگى  شيرين و عسلى خودمان گذاشتيم و امروزهم نتيجه ى 

 كنكورم امروز بود! يكسال زحمت هايمان مشخص مى شود. آخه

در اتاقم با ضرب باز شد و احسان و ريحانه و نيما با خنده وارد شدند. بيداربودم، اما هنوزهم 

خودم را در رخت خوابم مخفى نگهداشته بودم و دوست داشتم كمى ديگر بخوابم. ريحانه 

د برى روى تختم پريد و گفت : اِ..اِ..اِ..چقدرتو خونسردى دختر، چند ساعت ديگه باي

 كنكوربدى!.هنوز خوابيدى؟!

باخستگى روى تخت قلتى زدم و پهلو به پهول شدم و درهمان حال گفتم : تورو خدا ريحانه، 

 چشمام بازم خواب مى خوان!.

هنوز حرفم تمام نشده بود كه چشمانم روى هم افتادند. اما مى توانستم صداها را 

 به ريحانه گفت:بشنوم..احسان با خنده امد و روى تخت نشست و رو

 موافقى قلقلكش بديم؟!_احسان_

 ريحانه قاه قاه خنديد و درهمان حال گفت : چجورم!.

و هردو شروع كردن به قلقلك دادنم..منكه جيغ و خنده ام باهم قاطى شده بود، از روى تخت 

بلندشم و دستامو به نشانه ى تسليم باال بردم و در همان حال گفتم : 

 م،بس كنيد!باشه..باشه..بيدارشد
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 هرسه خنديدن و اينبار احسان گفت : نمى پرسى جواب امتحانم چى شد؟!

خنديدم و با كنجكاورى پرسيدم : راستى قبول شدى يانه  ورده بودمكه انگار تازه بخاطرآمن 

 ؟!

احسان غرى به سرو گردنش داد و لباسش را مرتب كرد و بادى به گلويش انداخت و درهمان 

 امروز من آقاى احسان فرصادى متخصص قلب و عروق هستم.حال گفت : از 

ريز ريز خنده ى خودش و اون دوتاى ديگه بلندشد. ابروهامو باال دادم و گفتم : آفرين، فكر 

 نمى كردم قبولشى!

 به شوهرت افتخارمى كنى؟!_احسان_

زى كنى..اين بدون معطلى پاسخ دادم : نه...تخصص قلبم شد كار، هروز بايد با قلب اينو اون با

 همه شغل هاى خوب داره پزشكى تو گيردادى به قلب؟!

كه مى  را ندارم، ديگه شيطنت هاى بهار رو)ببخشيدا...قصد توهين به متخصصين قلب 

 شناسيد!(

احسان با خنده سرى تكان داد و گفت : من قبل از اينكه تخصصم را بگيرم هر روز با اين تيپ 

 مى كردم!. ميدونى با هرنفسم چندتا دختر مى ميرند؟! و ظاهرم با قلب اين و اون بازى

خوب مسواك بزن بيشعور!. بعدشم خداييش اعتماد به عرشت بى نظيره..من اتاقم را دوست _

 دارم، لطف كن برو بيرون تا سقفش نيومده پايين!.

صداى قاه قاه خنده ى همه بلند شد، احسان كه مشخص بود كم آورده است باز خواست 

 ويد اما ريحانه با اشاره به ساعت روى ديوار گفت:چيزى بگ

 ماده شيد!.يگه كنكور بهار شروع ميشه، سريع آزودباشيد ، دوساعت د_ريحانه_
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به دنبال حرفش همه به طرفم درب خروجى اتاق رفتند با گفتن : زود كاراتو بكن. از اتاق 

ن رفتم و يك دست خارج شدند..دلم كمى شيطنت خواست، بدو به طرف كمد لباساى احسا

از كت و شلوارش را برداشتمو تنم كردم..انقدر گشاد بود كه توى تنم راه مى رفت و مثل ژله 

!. خنديدم و اينبار به سمت كشوى كرباتاش رفتم و يك كربات است اى شده بودم كه آب شده

قرمز برداشتم و بستم. با مداد ابروم باالى لبام سيبيل كشيدم و ابروهامو پيوسته 

كردم...انقدرى خنديدم كه دلم درد گرفت و حالم بد شد!.از اتاقم بيرون رفتم و درهمان حال 

 به سمت پذيرايى خانه كه اون سه تا توش منتظرم نشسته بودند رفتم و با خنده گفتم :

 من آماده ام بريم._

 هرسه با حيرت بهم نگاه كردند صداى خنده احسان و اعتراض ريحانه بلند شد.

دختر اين چه كاريه، ما اينجا داريم مى گيم ديرت شد تو رفتى اين مسخره بازى _هريحان_

 هارا درآوردى؟!

 خيلى بهت مياد!_احسان_

 خنديدم و درهمان حال گفتم : ممنون..پس با همين مى رم سركنكور..و قاه قاه خنديدم.

بريم لباست را عوض ريحانه با عصبانيت به سمتم امد و دستم را گرفت و با گفتن : زودباش 

 كنيم. من را به طرف اتاقم كشان كشان برد.

 وقت امتحان بود و نيما و احسان و ريحانه من را تا سرجلسه همراهيم كردند و رساندن.

 روبه احسان برگشتم و گفتم : تا وقتى من از جلسه بيرون نيامدم جايى نمى ريها

تاحاال دويست مرتبه اين حرف را زدى،چشم. احسان با كالفگى گفت : خانوم عزيز، از خونه 

 من پام بشكنه اگه بخوام جايى برم

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 امیـر فـرهی )پسر آسمان( – لـب عسلـی رمــان

 

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

450 
 

 اگر نشكند خودم ميام مى شكنم._

 بسه ديگه ديرشد بهار بيابريم، من تا سالن دانشگاه همراهت ميام._ريحانه_

هنوز حرف ريحانه تمام نشده بود كه صداى نيما درآمد و گفت : شما چى خانوم؟ شماهم 

 اى بنده رو بشكنيد؟!ميخوايد پ

 من اصوال با تنبه بدنى مخالفم..بيشتر سر و كارم با شكنجه روحيه!_ريحانه_

قبول كنيد كه حق باماست، نميشه وقتى من اونجا دارم امتحان ميدم و اون همه فشار _

 استرس را تحمل مى كنم، شما بى خيال بريد بگرديد.

 يى نمى رم بهتون قول ميدم.شما خيالتون راحت ، راحت باشه..من جا_احسان_

 با كالفگى آهى كشيدم و گفتم : فقط خدا كنه نتيجه اين همه زحمتمون هدر نره

احسان به ماشينش تكيه داد و دست به سينه ايستاد و درهمان حال گفت : خيالت راحت 

 اون دوتا درامد. منم كم نياوردموب بوده!. و ريز ريز خنده خودشو قبول ميشى..آخه معلمت خ

 و بدون معطلى پاسخ دادم :

 اتفاقا دليل همه ى استرس هاى منم همين موضوع هستش!. وبازهم همه خنديدن_

من هرچى نذر و نياز امروز مى كنم تا تو موفق بشى . در غير اين صورت تو امروز _نيما_

 احسان را بيچاره مى كنى!.

 ان!همه خنديديم و احسان گفت : منم باهات همكارى مى كنم نيما ج

 شماها كه اصال نمى تونيد به آدم يه كمى اميد بديد_

برو كه حتماً قبولميشى. تو خيلى زحمت كشيدى..برو احسان با خنده گفت :شوخى كرديم ..

 بعد از امتحان مى بنمتون.
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من به همراه ريحانه وارد دانشگاه شدم و احسان و نيماهم در ماشين منتظرمان نشستند. بعد 

 با خنده به طرف احسان و نيما رفتيم. از چند ساعت هردو

 اينطورى كه معلومه تمام دعاهاى ما مستجاب شد._نيما_

 چطوربود؟!_احسان_

عالى بود، خيلى خوب دادم..انگار يه بار سنگين از روى دوشم برداشته شد..از امروز من هم _

 وهمه زدن زيرخنده..خانوم بهار رحيمى پرشك داروسازى هستم!

 اتفاق اين موفقيت بزرگ، همگى ناهار مهمان آقا احسانيم!.پس به _نيما_

 راست مى گه، همه مهمان من. اما حساب پاى آقا نيما!چطوره؟_احسان_

مارو باش دلمون را خوش كرديم شوهر داريم. تازه اين اوليش بود هنوز مونده تا _ريحانه_

 دعاهاتون مستجاب بشه!

فردا قرار  گفت  ادم رفت بگم..مامان زنگ زد واستى يهمه خنديدن و ريحانه ادامه داد: ر

قبل از اينكه خيلى شوغ  ..بايدو يكى از جاده ها بسته شده كنسل شد چون كوه ريزش كرده

 همين امروز راه بفتيم بريم شمال! بشه،

 اما ماهنوز چمدون هامون راهم نبستيم._احسان_

 آماده اش مى كنم.خيالت راحت يه خانوم بازنيت و زرنگ دارى..دو دقيقه اى _

نيما خودش را لوس كرد و به ريحانه چسباند و گفت : خانوم منم چمدان من را آماده مى 

كنه. ريحانه با نفرت نيما را از خودش دور كرد و گفت : نخير،خودت آماده مى كنى..درضمن 

 چمدان من راهم تو آماده كن!.
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ارماشين شديم. هيچ عوض و بمب خنده بينمان شليك شد و باسرى پرشور و شيطنت سو

نشده بوديم..همانطور لجباز و شيطان، زندگى و گذشت زمان نمى توانست اين صفات و اخالق 

 مارا عوض كند و از مابگيرد.

 به راه افتاديم.پرماجرايمان  همگى باخنده و هيجان به سمت شمال و آن ويالى خانوادگى

 

 

 انـايـپ

 فرهى )پسرآسمان( امير
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