


عشق و شهرت

باسمه تعالی

<< مقدمه >>�

مقابلت می جنگم...

برای رسیدن به ارزوهایم...

با تمام قدرت...

غافل از انکه روزی تمام ارزویم می شوی...

کسی چه می داند میان این هیاهو چه چیزی را از دست می دهم...

اینجا میدان جنگ است...

جنگی میان من و تو...

تو می جنگی برای پیروزی...

و من می جنگم برای آزادی...

میدانم دور نیست، روزی میرسد که ما باز هم در حال جنگیم...

این بار نه مقابل یکدیگر، این بار ما کنارهم می جنگیم... 

هدف این جنگمان مشترک است...

ما کنار هم برای به هم رسیدن به وصال هم می جنگیم...
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رمان عشق و شهرت

به قلم: ساراسلیمانی*

۱۳۹۵/۹/۱۳شروع رمان: 



 مامان: ملیسا کجا می خوای بری دوباره؟

؟ادکلن رو، روی خودم خالی کردم و گفتم:- چیکار داری مامان

 مامان: ملیسا عین آدم حرف بزن می گم کجا داری میری؟

!-اه، دارم میرم کتاب خونه مگه نمی بینی

.مامان: امروز؟ ملیسا امروز کلی مهمون داریم تو بری کی کمک من کنه یکم شعور داشته باش دختر.

:شیشه ادکلنم و روی میز ارایش سفیدم کوبیدم، به سمت مامان برگشتم و داد زدم

- قوم عجوج و مجوج هر هفته جمعه شب خونه ما ِتِلَپن، این تازگی نداره بهارک خانوم من که نمی تونم کارو زندگیم رو 
ول کنم و از عروس و داماد های کج و کولت پذیرایی کنم، بعدشم نوکر و کلفت توی این خونه کم نیست که بخوام من 

 کمکت کنم

.مامان: ملیسا بخدا به بابات میگما، صد دفعه گفتم به خدمه بی احترامی نکن مخصوصا گلی خانوم که بهت شیر داده

:برو بابایی زیر لب گفتم و کیفم و از روی تخت برداشتم با اخمای توهم به مامان نگاه کردم و گفتم

.- اگه بابا یا طاها اومدن بگو ملیسا خوابه سعی می کنم تا قبل شیش بیام

مامان: حداقل یه لباس درست و حسابی بپوش اگر یه اشنا ببینه چه خاکی تو سرم بریزم، اگه رضا و طاها بفهمن 
.بی چاره می شی ملیسا.

:چرت و پرتایی که می گفت به همراه عقاید مسخرش سخت ازارم میداد. رژ لبمو تمدید کردم و گفتم

.- االن همه این شکلی می گردن بهارک خانوم به من چه ربطی داره که شما دهاتی هستید و ُمد و فشن و درک نمی کنید

 به سمت مامان که تو چهارچوب دراتاق ایستاده بود برگشتم و ادامه دادم:

.-میدونی جدیدا حتی دهاتی ها هم از ُمد یه چیزایی می فهمن

مامان: ملیسا، تو واسه من ادعای باکالسی می کنی؟ یادت رفته من کیم؟ دختر حاج بهادر تشکری، من هرگز کاری که یه 
دهاتی می کنه رو انجام نمیدم، من چیزی و می پوشم و طوری رفتار می کنم که شایسته دختر حاج بهادر باشه تو چی؟ 

 تو جوری رفتار می کنی که شایسته پدرت باشی؟

.دیگه داشت زیاده روی می کرد، چه راحت منو با یه پاپتی یکی می دونه..

.مامان: ملیسا اون رژ و پاک کن، تا بری و برگردی من سکته می کنم دختر

کتونی های ساق دار سفیدم رو از زیر تخت بیرون کشیدم و گفتم: اگه ضایع بازی نکنی اتفاقی نمیوفته دختر حاج 
.بهادر

.بدون توجه به مامان از اتاق خارج شدم و پله ها رو دوتا یکی برای رهایی زودتر از اون فضای خفقان آور طی کردم



.طاها خونه نبود، خیلی آروم در سفید اهنی رو باز کردم و از خونه خارج شدم 

.-هوف آخیش بخیر گذشت

اومدم راهم ر و برم که با دیدن بابا که از سر کوچه آروم آروم میومد چشمام گرد شد و فهمیدم هنوز همچینم 
.بخیرنگذشته

هولی من ملیسا بودم، چیزی که می خوام صد در صد اتفاق میوفت

.از اون جایی که بابا موقع راه رفتن همیشه به نوک کفشاش نگاه می کنه هنوز منو ندیده، جون به خوشانسیم

.نگاهی به دوطرف کردم، یه طرف پرنده پر نمیزد و طرف دیگه بابا بود

.سریع برعکس جهتی که بابا داشت میومد شروع کردم به دویدن، آخ اگر بابا می فهمید جرم میداد

ولی چیکار کنم که نمیشه نرم بیرون و مثل احمق ها منتظر شوهرخواهرا و زن داداشای عزیزم بمونم، واال ادمم دق 
.میکنم تو خونه به اون بزرگی 

 وارد خیابون اصلی که شدم نفس راحتی کشیدم، روی زمین خم شدم و چسب کتونی هامو محکم کردم

.هنوز کارم با کتونی های پر دردسرم تموم نشده بود که با صدای بوق بلند یه ماشین سرجام سیخ شدم

 شیشه ماشینه پایین اومد و من با یه خروس قندی چندش آور مواجه شدم

 خروس قندی: خوشگلم جایی میری برسونمت؟

 سرمو از شیشه بردم داخل ماشینو گفتم:-تا کجا میری؟

اخروس قندی: بیا باال تا هرجا بتونیم خوش بگذرونیم میبرمت خانوم خوش صد

:از ماشین فاصله گرفتم، ابرومو باال بردم و گفتم

ن- با قیافت حال نکردم َشرو کم ک

.کنار خیابون آروم راه میرفتم و مرتیکه خروس قندی با اون ماشین قراضش دنبالم میومد و ِشرو ِور میگفت 

.خروس قندی: بیا باال خودت و نگیر پدرسوخته

هرچی محلش نمیزاشتم پرو تر میشد دیگه داشت اعصابمو خورد میکرد، با وجودش کلی کیس باحال و برای رسیدن به 
 مقصد از دست دادم

سرمو به سمتش برگردوندم تا چهارتا کلفت بارش کنم که با دیدن کوپه آبی رنگی دقیقا کنار ماشین اون خروس قندیه 
دزبونم بند اوم

 شیشه کوپه پایین اومد با دیدن چهره خوشگل موشگل یه پسره نیشم باز شد

 پسره جدی گفت: اتفاقی افتاده؟

.خروس قندی: نه اقا زَنم.

 قبل اینکه بزارم حرف مفتشو کامل کنه رو به پسره گفتم: حرف مفت میزنه من به قیافم میاد زن این جوجه باشم

یا رو اخماشو کشید توهم و از ماشینش پیاده شد، خروسمونم انگار بهش برخورده بود با نهایت گردن کلفتی از ماشین 



؟پرید بیرون و رو به پسر خوشگله گفت: اصال تو رو سننه؟ بتوچه

همین حرف کافی بود که دوتا پسرا باهم دست به یقه بشن با بیچارگی نگاهی به اطراف کردم، ای خاک تو سرم اگه 
 طاها از اینجا رد بشه که بیچارم میکنه

 موهایی که جلو صورتم بود و پشت گوشم انداختم، یه تاکسی سبز رنگ داغون از جلوم داشت رد میشد

دکه سریع دستم و براش تکون دادم، اون قوزمیتم از خدا خواسته چند متر جلوتر از من ایستا

وسرعت قدم هامو تند کردم، بدون معطلی خودمو تو ماشین انداختم، رو به مرده گفتم: فقط تند بر

به عقب برگشتم اون دوتا به جون هم افتاده بودن و به قصد کشت همو میزدن مردمم کم کم از این طرف و اون طرف 
ابه سمتشون دویدن و دورشون جمع شدن  یعنی خودمو قهوه ایی کرده بودم

****

رژان: اه ملیسا تو کدوم گوری هستی از اونموقع که زنگ زدم، دوساعته داریم با ملون و بنفشه دنبالت میگردیم نگو 
نخانوم تو دستشویی دارن خوشگل میکن

با دقت بدون لرزش دستم داشتم خط چشمم و کشیده تر میکردم که رژان دوباره با حرص گفت:  نگاش کن میمون 
 چقدر بیخیاله

در خط چشممو محکم بستم و گفتم: باقالی نمیدونی چیشد که، دوتا پسر دقیقا سرکوچمون افتادن به جون هم حاال بیا 
 بریم بعدا تعریف میکنم دلم واسه ملون یه کوچولو شده

ملون سگه عزیز دلم بود، متاسفانه بخاطر اخالق های مزخرفی که خانواده اعتمادی دارن من بدبخت مجبورم عشقم و 
متو خونه بنفشه خانوم ُبز بزار

با روژان از دستشویی خارج شدیم، خانوم دستمو گرفته بود و از پله های مزون باال میبرد توی مسیر اتفاق جنجالیی که 
 بین اون پسره خوشگله و خروس قندی افتاد و براش تعریف کردم

ممتاسفانه زیاد تعجب نکرد بدبخت عادت کرده به دعوا هایی که من تو کوچه و خیابون درست میکن

وارد سالن بزرگ مزون شدیم، ساناز با دیدنم دستی تکون داد و با صدای بلند گفت: به به ببین کی اینجاس، ملیس جون 
مچه عجب شما رو دیدی

 نگاهی به اطراف انداختم، مزون تغیری با دوماه پیش نکرده بود

ملبخند مسخره ایی زدم و گفتم: اومدیم لباس بنفشه رو ببین

 ساناز: بنفشه داره لباسو میپوشه، االن میاد

ملون که داشت جلوی پاهام خودکشی میکرد و از روی زمین برداشتم و بدون اجازه رو مبل های چرم مشکی رنگی که، 
مگرد گوشه سالن کنار پنجره چیده شده بود نشست

 رژان کنارم نشست و گفت: فردا دانشگاه میای؟

م_ تو یه درصد فکر کن نیام، مگه خلم وقتی بهونه برای بیرون رفتن دارم تو خونه تنگ طاها بشین

 دستم نوازشگر رو سر کوچولوی ملون حرکت میکرد و گوشم با رژان بود



یرژان: زیادی ازش حساب میبر

مملون رو یکم جا به جا کرد

پاهامو روی هم انداختم و به ساعت طالیی رنگ توی دستم خیره شدم با غرغر گفتم: پنج دقیقه از وقت نازنینم تلف 
 شد، چرا نیومد؟

هرژان: بحث و نپیچون، فقط یه کالم بگو نمیخوام با اعتراف به اینکه از طاها میترسم غرورم بشکن

به سمتش برگشتم، اخمام توهم رفته بود زیر لب گفتم: من از خود بابامم نمیترسم روژان، فقط از خالی موندن حساب 
مهای بانکیم میترس

 با صدای بنفشه دست از نگاه کرد به رژان برداشتم و به سمت اون برگشتم

 در نظر اول تنها کلمه ایی که توی ذهنم نقش بست همین بود

دافتضاح، لباس خیلی مزخرف بو

 بنفشه: چیشدی ملیسا، پاشو بیا ایراداشو بگیر بدم ساناز جون درست کنه برام

 ساناز: چه ایرادی عزیزم، انتظار نداری ملیس، یه دختر دانشجو بخواد از کار منی که چندین سال تجربه دارم ایراد بگیره

هدستی به دامن لباس کشیدم، با قیافه توهم رفته گفتم: این لباس افتضاح

نمیخواستم بنفش و ناراحت کنم ولی اصال خوب نبود، باال تنه لباس با پایین تنش اصال هماهنگ نبود، رنگ لباس با 
دپوست سبزه بنفشه مطابقت نمیکر

بنفشه با ناراحتی گفت: وقتی بهت گفتم طرحشو تو برام بزن، ناز کردی و ابرو باال اومدی، حاالم که اینجوری زدی تو 
 ذوقم

مساناز: وااا، کم کم داره بهم برمیخوره ها، یعنی کار من بده، اصال اشتباه کردم از شما سفارش گرفت

_ساناز خودتم خوب میدونی این لباس بدون یکم فکر کردن طراحی شده، َسر سری و بی حوصله اگر وقت میزاشتی 
دشاید قابل تحمل میش

هحاالم چیزی عوض نشد

.ملون و بغل کردم و رو به بنفش گفتم: زیبا ترین لباِس عروسی برای تو میشه ناراحت نباش، فقط یکم صبر کن

 تا ساعت پنج توی خیابون میچرخیدیم، دلم بی اندازه برای ملون تنگ شده بود و داشتم دلتنگی مو جبران میکردم

مبنفشه و ملون که رفتن ترجیح دادم روژان و بپیچونم و برم خونه، حوصله غرولند های مامان و نداشت

****

 وارد دستشویی پارک شدم و شیرپاک کن و سریع از کولم خارج کردم

مبعد پاک کردن ارایشم موهامو که از شال بیرون افتاده بود و گیس کردم و انداختم داخل مانتو

همین کافی بود نمیتونستم با لباسام کاری بکنم، سریع از دستشویی پارک سر کوچه خارج شدم و به سمت خونه راه 
 افتادم



دعا دعا میکردم اون باغبون فضول تو حیاط نباشه، ولی خدا مثل همیشه لطفشو شامل حالم کرد و از شانس گندم 
دمرتیکه نچسب به در خونه  چسبیده بو

زیر لب به درکی گفتم و با اخمای درهم به سمت در رفتم، منو که دید یکم خودشو کنار کشید و گفت: خانوم کجا بودید 
ناقا طاها دارن تو ویال دنبالتون میگرد

 شالمو جلو کشیدم و به قدم هام سرعت دادم با استرس گفتم: داداش کی اومد؟

ه+بیست دقیقه ایی میش

 وقتی متوجه شدم داره همراهم میاد سرجام ایستادم و با صدای بلند گفتم: تو چرا دنبال من میای؟

 +ِاهم ببخشید خانوم

 چشم غره ایی بهش رفتم و با ترس و لرز در ورودی و باز کردم

 وارد خونه که شدم با دیدن مریم و شوهرش نفس راحتی کشیدم، حداقل جلوی حمید داد و بیداد نمیکرد

؟مریم از جاش بلند شد به سمتم اومد و گفت: سالم قربونت برم ابجی، خوبی

 هه پاچه خوار، میدونه بمیرمم تا حمید سالم نده بهش سالم نمیکنم

از حمید حالم بهم میخورد اِدعادی با خدابودن داره ولی من از تمام کثافت کاری هاش خبر دارم، بیچاره مریم که فکر 
 میکنه شوهرش یه قدیسه پاکه

 مامان: اومدی ملیسا جان، کتابخونه خلوت بود

 بیا اینم از مامانم، اخه یکی نیست بگه چرا از این مرتیکه حمید میترسی به اونچه ربطی داره من کدوم گوری بودم

اخمامو توهم کشیدم مامان که دید وضعیت قرمزه سریع گفت: عزیزم برو لباساتو عوض کن االن دیگه بچه ها هم 
نمیرس

 بدون هیچ حرفی به سمت اتاقم راه افتادم ولی بازم صدای اون مرتیکه رو مخم بود

حمید: مادر جان درست نیست ملیسا خانوم که یه دختر مجرد تا این ساعت بیرون از خونه باشه ها، اونم با این لباس 
اهای بدن نم

 نشنیدم مامان چی گفت چون وارد اتاقم شدم و از حرصم درو محکم بهم کوبیدم

سریع لباسامو دراوردم، جینم مناسب بود یه شونیز سفید با یه شال سفید از کمد بیرون کشیدم و با لباسای تنم 
 عوضشون کردم.

.در کشویی که زیر تخت دونفرم بود و باز کردم

 یه چادر سفید رنگی که گلهای صورتی داشت برداشتم و سرم کردم.

 اومدم از اتاق بیام بیرون که دو تا تقه به در خورد و بعد در باز شد

 با دیدن طاها گرخیدم، نمی دونم کی زن میگیره از دستش راحت شم

 طاها: کجا بودی؟

ه_ِام.. داداش من..کتاب خون



یطاها بهم نزدیک شد و غرید: هیش خفه شو دروغ نگو، کتاب خونه رفتم نبود

سیاستی که از بابا به ارث برده بودم اینجاها به دردم میخورد بدون اینکه هول کنم گفتم: داداش بزار حرفمو بزنم بعد 
 ِبَپر بهم

 طاها: بدو سریع قانعم کن تا زیر چشمت یه بادمجون نکاشتم

_رفتم کتابخونه دیدم اون مقاله ایی که میخوام اونجا نیست، بخاطره همین رفتم سرا محله ایی که دمه دبیرستانم 
هبود، اونجام پیداش نکردم برگشتم خون

اطاها: مطمئن باشم دیگه ملیس

 _داداش، اخه من کی به شما دروغ گفتم

یطاها بهم نزدیک شدو پیشونیمو بوسید اروم گفت: تمام اینا بخاطره خودته امیدوارم مثل عطا از من متنفر نش

با رفتن طاها روی تختم نشستم، من چه ادم مزخرفی بودم نه مژگان و دوست داستم نه مرجان و حتی مریمم دوست 
منداشت

 از طاها زیاد بدم نمیاد ولی طاهر و عطا رو دوست ندارم، یه جورایی از عطا حالم بهم میخوره

داز زن و بچه هاشونم خوشم نمیا

بعضی وقتا حالم از خودم بهم میخوره ولی با یاد اوریه عقاید و کارای مسخرشون، حرف مفت زدناشون و ریا کاری 
دهاشون به خودم حق میدم از این موجودات چند اور که به ظاهر خدایی  هستن بدم بیا

 با شنیدن صدای در از رو تخت بلند شدم و بی حوصله گفتم: چیه؟؟

دگلی: خانوم کوچیک مهمونا اومدن، اقا هم گفتن بیام به شما بگم برای خوشامد گویی تشریف بیاری

چادرو با بدبختی جمع و جور کردم و از اتاقم خارج شدمتوی این خونه به هرکس زورم نمیرسید به خدمتکارا که 
 میرسید

متمام عقده هامو سر اونا خالی میکرد

از هر پله که پایین میومدم صدای محبوبه زنه عطا که با، بابا حرف میزد برام واضح تر میشد و اخمام بیشتر توهم 
 میرفت

محبوبه: پدرجون دیگه داره بیست و یک سالش میشه واال من بیست سالم بود ایلیا به دنیا اومد یادتونه که، درسته 
هدیگه اون قدیما نیست که بخوای دخترو به زور شوهر بدی ولی خوب پدر جون زمونه خراب شد

 بجز ارسالن کی شایستگی دامادی شمارو داره اخه

 حاال وارد سالن شده بودم صدای بچه ها از تو حیاط میومد نگاه سرسری به تمام خانوادم انداختم

 مژگان و شوهرش رضا، مرجان و بهادر

 عطا و محبوبه، طاهر و سیما



 طاها و مامان و بابا

 همه به من نگاه میکردن، رو به محبوبه گفتم: زن داداش بهتر نیست امشب از فکر شوهر دادن من بیرون بیاید

 مامان توی این مورد همراهم بود، اصال از ارسالن داداش محبوبه خوشش نمیومد خداروشکر

مامان: محبوبه جان ببخشیدا ولی ملیسا خواستگار هایی داره که شرایط اجتماعیشون از ارسالن خان بهتره، اگر روزی 
 پدرش فهمید وقت ازدواجش رسیده ارسالن خان بین خواستگارهای ملیسا هیچ شانسی برای دامادی ما نداره

از ضایعه شدن محبوبه شوق وصف ناپذیری توی وجودم جاری شد به بابا نگاه کردم داست چپ چپ به مامان نگاه 
 میکرد، زورش به مامان نمیرسید

؟سیما چشماشو چپ کرد و گفت : مامان جون زیادی اقرار نمیکنید

 مامان: چرا اقرار، مگه دخترم چه عیبی داره؟

 قدش بلنده، دماغ و دهنش کوچولوعه، چشمای درشتشم که زبونزد کله زنای محله

هخداروشکر دخترم از همه لحاظ نسبت به اطرافیان برتری دار

 کالفه بودم اصال تحمل خاله زنک بازی های مامان، عروسا و دختراشو نداشتم

دمحبوبه داشت اتیش میگرفت ولی به رو خودش نمی یاور

ن با یه ببخشید اون جمع شلوغ و ترک کردم و رفتم آشپز خونه تا ببینم خدمتکارا چیکار میکن

 هر کدومشون مشغوله یه کاری بودن گلی خانمم که داشت ژله هارو تزئین میکرد

نگاهی به هدیه که داشت پیاز هارو درشت خورد میکرد انداختم و بلند گفتم: چرا اینجوری خورد میکنی؟؟ اگه میخوای 
 اخراج بشی بگو الزم نیست اشغال به خوردمون بدی

دچشمای دختر نوزده ساله گلی پر از اشک شد به نزدیکترین دوستام از باال نگاه میکردم این دختر که یه نوکر بیشتر نبو

_ملیسا...تو اومدی اینجا، بابات از بس چشم غره رفت چشماش چپ شد، اقا حمیدم گفت اگر ملیسا ناراحته ما نیایم 
 اینجا

م+ارهه مامان من خیلییی ناراحتم بگو نیان خیلیم ممنونشون میش

ن_صداتو بیار پایین زشته بچه ها میشنون  ناراحت میش

م+بسه دیگه مامان، به درک که ناراحت میشن، مگه من آدم نیست

 زشته  اون کارو نکن

 زشته اون چیزو نخور

 خستم کردین دو دقیقه نمی تونم تو حاله خودم باشم به خدا یه بالیی...

دتا اومدم بقیه حرفمو بزنم دیدم طاها با اخمای درهم پشت مامان سبز ش

هطاها:چه خبرته خونه رو گذاشتی رو سرت؟ این چه طرزه حرف زدن با مامان



.+داداش من که..

هطاها: بهونه نیار فهمیدم، برو تو جمع صدای مژگان داره رو اعصابم میر

با اعصبانیت از اشپزخونه خارج شدم مژگان داشت با صدای بلند بردیا رو برای خوردن پرتقالی که پوست گرفته بود 
دصدا میزد و بردیا بی توجه به صدای مامانش که داشت تو گوش ما زنگ میزد تو حیاط با ملیکا و ایلیا بازی میکر

 تا ساعت ده و نیم که غذارو کوفت کردن و رفتن ناچار تحملشون کردم

ناه اه انگار خونه و زندگی ندارن بیست و چهارساعته اینجا

 با رفتنشون خونه به اون بزرگی تو سکوت محض فرو رفت، طاها همیشه زود میخوابید

 مامان و باباهم به تبعیت از اون به اتاقشون رفته بودن

دستی تو موهام کشیدم نگاهی به اطراف انداختم، عجیب دلم ملون و میخواست شاید اگه یه نخ سیگارم بود حالم 
 بهتر میشد

 کالفه از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادم

 یه اتاق پنجاه متری با یه پنجره بزرگ که تو کوچه باز میشد

دسرویس خوابم سفید صورتی بو

دیه تخت دو نفره بزرگ که وسط بزرگ ترین دیوار اتاق خودنمایی میکر

 کمد لباسام سمت چپ اتاق رو محاصره کرده و بود و میز ارایشم بی نیاز از هر محصول ارایشی کنار تخت جلون میداد

ایه فرش کوچیک صورتی هم روی پارکت ه

دقسمت مورد عالقه ام مثل همیشه شلوغ و کثیف بو

 کوچولو روی دیوار مقابلش نصب شده بود lcdگوشه ایی از اتاق یه دست مبل ِال صورتی سفید بود و یه 

نطراحا و مداد رنگی هامم روی میز گردی که جلوی مبال هست پخش و َپال شده بود

توی اتاقم خیلی احساس راحتی میکردم اونقدر که اگر خطر گشنگی و افسردگی تهدیدم نمیکرد هرگز ازش خارج 
 نمیشدم

خودمو روی مبل انداختم و تخته شاسی مو از روی میز برداشتم بدون توجه به اینکه ساعت چنده مشغول کشیدن 
مطرح لباس بنفشه شد

***

 خانوم...خانوم بیدارشید صبحانه حاضره

سرمو از زیر متکا بیرون اوردم و به ساعتی که روی عسلی کنار تختم بود نگاهی انداختم هشت و نیم یکم برای منی که 
 تا صبح بیدار بودم زود بود

؟_طاها و بابا رفتن



هدیه: آره خانوم اونا تشریف بردن، بهارک خانوم گفتن بیام شمارو بیدار کنم صبحانه بخورید بعدش اقا غالم ببرتون 
 دانشگاه

از روی تخت بلند شدم و دمپایی های خر گوشیمو پام کردم، دستی به موهای اشفتم کشیدم به سمت هدیه برگشتم و 
 گفتم: نبینم دیگه بی اجازه وارد اتاقم بشیا، فهمیدی؟

 هدیه: خانوم..بخدا هرچی صداتون زدم..

_برام مهم نیست، حتی اگر مرده بودمم حق نداری بی اجازه وارد اتاق من بشی، من مامانم یا مژگان و مرجان نیستم 
مبهتون رو بد

 بعد گفتن این حرف، بی توجه به صورت پر بغض هدیه از اتاق خارج شدم

 تمام برق ها روشن بود و چشمای من از خوابالودی داشت روی هم میوفتاد

 مامان داشت به کمک گلی به گلدون هایی که داخل خونه بود رسیدگی میکرد

با دیدن من چشم غره ایی رفت و گفت: صد دفعه گفتم درست لباس بپوش، حاال پدرتو و طاها نیستن درسته با این 
یشورتک و تاپ تو خونه جلوی خدمه جلون بد

م_من همینم ناراحتی برگردم تو اتاق

.+الزم نکرده بیا صبونتو بخور، کالست ساعت یازده بود دیگه؟

 سری تکون دادم و پشت اولین صندلی میز ناهار خوری دوازده نفره ایی که تو سالن بود نشستم

 همه چی رو میز بود از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

مربا رو از رو میز برداشتم و یکمشو روی تست مالیدم، با وجود مامان و احساس نگاه سنگینش تستو روی میز گذاشتم 
 و گفتم: چرا نگاه میکنی مامان؟ چیز عجیبی دیدی؟

 _پاچه نگیر ملیسا، فقط بخور برو

ماز جاش بلند شد و به سمت پله ها راه افتاد نفس عمیقی کشیدم و یه گاز بزرگ به تستی که تو دستم بود زد

 حال نداشتم بقیشو بخورم سریع از جام بلند شدم و رفتم اتاقم

دشلوارلی یخی پاره، مانتو کوتاه مشکی و مقنعه کوتاه و موهای گیس شدم که از دوطرف مقنعه ام بیرون اومده بو

 چهرمو ملوس و بچه گونه کرده بود

 البته باید بگم شوهر خواهرام قربونم برن من ساده ام ملوسم

مدست از تعریف کردن از خودم برداشتم و با برداشت کوله یخیم از اتاق بیرون رفت

پله ها رو دوتا یکی پایین رفتم و از خونه خارج شدم، تو کله دوسال دانشگاه فقط دوبار با غالم رفتم که کلی هم 
تشخصیتم زیر سوال رف

سر خیابون که رسیدم اطراف و چک کردم، مگسم تو هوا پر نمیزد بعد ده دقیقه که عین چنار سرجام وایساده بودم یه 
 تاکسی رد شد



 _دربس

ی+بیا باال آبج

****

 نگاهی به رژان انداختم و گفتم: نمیخوای دهنتو باز کنی؟؟

م_ملیسا صداتو بیار پایین، با اشکان قهر کردم واسه همون یکم ناراحت

د+شما که دیروز خوب بودی

 _دیشب دعوامون شد، پاشو بریم سر کالس با آریا کالس داریم

مقنعه مو جلو کشیدم و قدم هامو تند کردم، با دیدن استاد آریا که داشت وارد کالس میشد رژان دستمو محکم گرفت و 
سبا زدن یه تنه به استاد خودشو منو پرت کرد تو کال

ن+چه مرگته روژا

م_بابا نمیشناسی این دیوونه رو، رامون نمیداد تو کالس بدبخت میشدی

استاد  آریا با بهت وارد کالس شد و قبل اون سالمی که همیشه میگفت رو به رژان گفت: خانوم مختاری من اینقدر 
 ترسناک هستم؟

 _استاد، اخه اخرین بار که دیر اومدم گفتید اگر بازم بعد من بیای حذفم میکنید برا همون من...

 استاد: بله گفتم ولی نه به قیمتی که دستمو بشکونید

 ایش این آریاها از منم حال بهم زن تر هستن

بی توجه به جدالشون ناخون های بلندم و سوهان میکشیدم، با دادی که زد شیش متر از جام پریدم و سوهان ناخونم از 
 دستم افتاد

 +شایان چیکارر میکنی؟ 

م_استاد ناخونمو سوهان میکش

 این حرفم برای بلند شدن صدای خنده کله کالس کافی بود به سمت بچه ها برگشتم و داد زدم: چیز خنده داری گفتم؟

چشامو تو بچه ها چرخوندم منتظر بودم ساوش  مثل همیشه جوابمو بده و یه دعوای حسابی باهم بکنیم ولی انگار تو 
 کالس حضور نداشت

ن+ سریع برو بیرون خانوم شایا

متعحب به دستای مشت شدش خیره شدم و گفتم: چراا؟ مگه چیکار کردم؟ سوهان کردن ناخونم جرم شده توی این 
؟مملکت

ن+شایاااان بیرووو

مکیفمو از روی میز برداشتم و با حرص تنه ایی به این استاد بی مصرف زد

 سریع از کالس خارج شدمو درو با تمام توانم به هم کوبیدم، مرتیکه عقده ایی فکر کرده کیه؟



میه اسم دیگه به لیست کسایی که ازشون متنفرم اضافه شد: من از سهند آریا متنفر

مآخ دماغ

چشمام از عصبانیت سرخ شده بود به سمت پسری که باهاش برخورد کردم برگشتم و با تمام توانم جیغ زدم: مگه 
هکورری مرتیک

پسره برگشت سمتم ولی با دیدن چهره همون پسری که با اون کوپه خوشگلش اومد منو از دست اون خروس قندی 
 نجات داد عصبانیتم فروکش کرد

وپسره: اووو چرا الکی جیغ میکشی ت

دورم چرخید ابروشو باال برد و گفت: َخط و َخَشم روت نیوفتاده میشه بگی چه مرگته، راستی دیروز که از ترس 
؟گذاشتی و رفتی چرا االن قلدر شدی

._ِام...من..خوب مرسی...من یه تشکر.

 +الزم نیست تشکر کنی، من مهبدم

ندستمو به سمت دستش که جلوم دراز شده بود بردم و گفتم: منم ملیسام، ملیسا شایا

 مهبد: انگاری انداختنت بیرون، همینطوره؟

اخمام از یاد اوریش توهم رفته بود زیرلب گفتم: از این استاد جدیده امروز متنفر شدم، تاحاال تو دانشگاه ندیدمت 
دمهب

همهبد: من دانشجو نیستم، اومده بودم یکی از دوستامو ببینه که انگار امروز نیومد

 باهم از دانشگاه خارج شدیم مهبد به سمتم برگشت و گفت: دیگه کالس نداری؟

ت_کالس که دارم، ولی زیاد مهم نیس

تمهبد: اگر دوست داشته باشی میتونم برسونم

م_نه، مرسی خونه نمیرم، تا ساعت هفت فرصت بیرون موندن دار

یمهبد: خوب میای بریم ناهار بخوریم، بعدش میتونم برسونمت هرجا که دوست داری بر

 _هی پسر داری سعی میکنی مخمو بزنی

مهبد قدمی به جلو برداشت و گفت: هی دختر، هرگز اشتباه نکن، مخه من توسط یه جوجه کوچولو که االن نامزدمه 
هقبال زده شد

 _محض رضای خدا میخوای منو ببری ناهار؟

ممهبد: آره، من همیشه ادم خیرخواهی بود

 _خوبه، من از ادمای خیرخواه خوشم میاد

 مهبد با چشمای شیطونش یه نگاهی بهم کرد و ریموتی که توی دستش بودو فشار داد

با باز شدن قفل های کوپه ایی که کنارم بود با پرویی تمام در صندلی شاگردو باز کردم و گفتم: مهی من فست فود 



امیخوام

ممهبد: پرو، بشین حاال یه جا میری

***

 _مرسییی مهبد خیلیی عالی بود

 مهبد: قابل شمارو نداشت دخترم

 _برو بابا خوبه فقط چهارسال از من بزرگتری

 مهبد: همین چهار سال خودش عین یه قرنه

تلبخندی زدم و گفتم: بابا برمنکرش لعن

 مهبد: ملیسا اگر میدونستی موقع خندیدن چقدر خوشگل میشی هیچ وقت اخم نمیکردی

ی_مرسی لطف داری، نامزده توهم اگر میدونست تو چقدر خوبی هرگز اجازه نمیداد تنها از خونه بیرون بر

مهبد نیشش باز شده بود تیکه بعدی پیتزارو تو دستم گرفتم و گفتم: دوست دارم نامزدت، یا همون جوجه کوچولوتو 
مببین

با این حرفم لبخند مهبد به قهقهه تبدیل شد، متعجب بهش نگاه میکردم که بریده بریده گفت: میخوای کدومشونو 
 ببینی؟

 _کدومشون یعنی چی؟ مگه چندتا نامزد داری؟

.مهبد: نمیدونم واال شونزده، هیفده تایی میشن سولماز، دریا، پری، نازنین....

با چشمای گرد شده از تعجب بهش نگاه میکردم، حرفشو قطع کرد و گفت: چیه، اگر نمیگفتم نامزد دارم که باهام 
ننمیومدی بیرو

 _نمیدونستم اینقدر مهمم که با نقشه منو میبرید بیرونو بهم ناهار میدید

مهبد: واال یه شرط بندی کوچولو بود، من پوز اون فرزان و به خاک مالیدم توهم یه دوست خوشگل و باحال عین من 
 پیدا کردی

 کولمو از روی میز برداشتم و باهمون کوبیدم تو صورت مهبد

داز پشت میز بلند و به سمت در رفتم، ولی قبل حروج  من در  باز شد و یه پسر قد بلند وارد رستوران ش

قد بلند که چه عرض کنم نردبون بود بی قواره بی توجه بهش اومدم از در برم بیرون که بند کولم توسط یکی کشیده 
 شد

 مهبد: االن مثال میخوای بگی خیلی خوبی، دختر افتاب مهتاب ندیده ایی هستی نه؟

به سمتش برگشتم و برعکس همیشه بدون جیغ و داد گفتم: نه من افتاب مهتاب ندیده نیستم اتفاقا از پونزده سالگیم 
زیرابی رفتم و دوست پسر داشتم ولی از دروغ متنفرم، اگر میگفتی بحث رو کم کنیه بیا بریم بیرون بدون شک دعوتت 

مرو قبول میکرد



 خودت که میدونی من یکمی به تو مدیونم

مهبد: حاال معذرت میخوام، من که با اخالق تو اشنا نبودم، فقط از بچه ها اکیپ شنیدم فرزان تو نخه توعه منم سرلج 
مدارم باهاش، شرط بستم که تو تا هفته اینده که میخوایم بریم کوه ابجیه من میشی واقعا قصد بدی نداشت

ن_بیا بریم بیرون حرف بزنیم، همه دارن نگاه میکن

مهبد باشه ایی گفت و بعد باهم از رستوران خارج شدیم به سمت ماشین رفتیم که مهبد گفت: راستی جمعه باهامون 
یمیای دیگه، ابج

 از لفظ ابجی اونم از زبون مهبد خوشم اومد

 _مهبد من نمیتونم باهاتون بیام، جمعه ها بابا و داداشم خونه هستن اجازه نمیدن

 مهبد: ای بابا میخوای من از داداشت اجازه بگیرم

 با شنیدن این حرف جوری به سمتش برگشتم که مهره های گردنم صدا داد

 مهبد: چیه؟

_هیچی فقط اگر از این فکرا به سرت بزنه و عملیش کنی طاها خیلی شیک اسلحه شو میزاره رو مختو یه گوله توش 
هخالی میکن

 مهبد: یا حسین خالفکارید شماها

به سمت مهبد برگشتم یه لبخند دندون نما بهش زدم و گفتم: سه تا داداشام به همراه بابام نقطه مقابله یه خالفکار 
نهست

 مهبد: یعنی...یعنی اینکه ُپلیس....

یدستمو شبیه تنفنگ کردم گرفتم و جلوی مهبد اروم گفتم: افرین تو اولین حدس شغل مردای خانوادمو فهمید

مهبد خندید و زمزمه کرد: فدات بشم اصال من غلط بکنم تو رو ببرم کوه، بخدا من بمیرم نصف دخترای تهران و شمال 
نبیوه میش

*

 گلدون و از گلی گرفتم و، وسط میز ناهار خوری گذاشتم

 طاها که از پله ها پایین میومد گفت: به به ملیسا خانوم امروز سرو حاله

 _آره داداش، یکم روحیه گرفتم دوستامو دیدم، ناهارم بیرون خوردیم

 طاها که بهم نزدیک شده بود لپم و بوس کرد و گفت: مواظب خودت هستی دیگه، مگه نه؟

 _اره حواسم هست

دروغ گفتم اصال توجه ایی به ماموریت ها و نصیحت های همیشگیشون نداشتم خیلی مسخره بود که چون به طاها 
مماموریت جدید خورده من باید حواسمو به خودم جمع کن



مطاها رو کنار زدم و رفتم روی مبل نشست

 مامان کنار بابا نشسته بود و داشت براش میوه پوست میکند بابا هم کاناالی تلویزیون و باال و پایین میکرد

مخم شدم و یه سیب از ظرف برداشتم پرتش کردم باال و دوباره گرفتمش و گاز گنده ایی بهش زد

 سیب واسه پوستم خیلی خوب بود

 به جای دندون هام که روی سیب مونده بود خیره شدم و تو تفکراتم غرق شدم

!چی میشد تو یه خانواده ی ازاد رشد میکردم؟

مخدایا من ارزوای بزرگی دارم ولی تو این خانواده و این عقاید پوسیده به هیچ کودومشون نمیرس

همینطوری تو خودم غوطه ور بودم که با شنیدن حرفی که بابا زد سیبی که خورده بودم از شدت هیجان و خوشحالی 
نپرید تو گلوم و شروع کردم به سرفه کرد

؟_ بهارک خانوم من به همراه سرگرد شایسته و طاها دو روز باید برای کاری بریم همدان نیستیم، شما که مشکلی نداری

؟مامان بدون اینکه جواب بابا رو بده، دوتا زد پشتم و با نگرانی گفت: سکتم دادی دختر چیشدی، تو؟

تیه لیوان آب سرکشیدم و اروم گفتم: هیچی نیس

 از خوشحالی تو دلم  حنا بندون بود، اگر برن َدک کردن مامان هیچ کاری نداره

تمامان با نا رضایتی که تو چهرش مشهود بود گفت: چی بگم خوب، برید خدا نگهدارتون من حواسم به ملیس هس

 گلی: خانوم، شام حاضره

 سرخوش بلند شدم تا بریم سر میز شام

 از خوشحالی اشتهام باز شده بود دوتا کفگیر برنج کشیدم و خورشت قورمه سبزی رو، ریختم رو برنجم و مشغول شدم

 داشتم میخوردم که دیدم صدا نمیاد

 سرمو گرفتم باال دیدم سه تایی دارن به من نگاه میکنن

!سریع برنجو فرستادم پایین و گفتم: چیه خو؟!گشنمه

یطاها: ملیس مطمئنی خوبی؟؟ تموم عمرم ندیدم بیشتر سه چهار قاشق غذا بخور

مصدای بابا مانع شد جوابشو بدم: طاها چیکارش داری بزار بخوره!! نوشه جونت دختر

 بهارک: خداکنه هر شب اینجوری غذا بخوره بلکه یکم چاق شه میترسم بیوفته زمین بمیره

._خدا نکنه ایی، دور از جونی..

رمامان: اوو حاال دور از جونت، غذاتو بخو

 بعد تموم شدن غذا هدیه و سحر اومدن میز و جمع کردن رو به بابا که داشت میرفت تو اتاقش گفتم: بابا کی میرید؟

 طاها شاخکاش تکون خورد سریع با اخمای درهم گفت: چرا پرسیدی؟



 _هیچی بابا مگه دزد گرفتی، میخواستم اگر صبح میرید ساعت کوک کنم برای بدرقه بیدار باشم

 طاها: الزم نکرده تو بیای بدرقه

 اه لعنتی چشم غره ایی رفتم و با عصبانیت به سمت پله ها رفتم

 وقتی وارد اتاقم شدم و خرس پشمالوی صورتی که رو تختم بود و برداشتم و به دیوار کوبیدم

رَاه لذت شنیدن این خبر خوب زهرمارم شده بود بخاطره این ادم بیشعو

 گوشیمو از جیبم دراوردم و نگاهی به صفحش انداختم

 عکس ملونم رو صفحه گوشیم خودنمایی میکرد بعد زدن رمز و باز شدن قفل گوشی سریع به بنفشه اس ام اس دادم

و_بنفشه فردا میام خونت جایی نر

 بعد چند ثانیه جواب بنفشه زنگ زد سریع تماسو برقرار کردم و گفتم: هرجا میخوای بری کنسلش کن

 بنفشه: جایی نمیرم بابا، بیا اتفاقا ملونم دلش برات تنگ شده

 _خوب، چیکار داری؟

 بنفشه: واسه لباسمه، میگم طرح هنوز اماده نشده اخه میخوام بدم مزون ساناز واسم بدوزش

شنگاهی به شاسیم کردم و گفتم: اره کامل و خیره کننده شده بنف

 بنفشه: فردا با خودت میاریش؟

 _اره، زنگ بزن رژان ماشینشو بیاره بیرونم بریم، پوسیدم توی این چهاردیواری

هبنفشه: من اگر خونه شمارو داشتم هیچوقت بیرون نمیرفتم، خاک تو سرت من دیگه برم االناس شوهر جونم بیاد خون

ی_باشه برو، بابا

****

 _هدیه مطمئنی کاری که گفتم و انجام میدی؟

 هدیه: بله، به شخصه به شما قول میدم تا ساعت هشت بهارک خانوم و بیرون خونه نگه دارم

از روی تخت بلند شدم و به سمت کیف پولم رفتم یه تراول صدتومنی از توش بیرون کشیدم و به سمت هدیه گرفتم و 
شگفتم: اینو تو کیفت داشته با

.هدیه: نه خانوم من نمیتونم...

 پولو روی میز ارایشم گذاشتم و گفتم: بهت که گفتم یه حرف و دوبار تکرار نمیکنم

 هدیه اروم پول و برداشت و زمزمه وار گفت: مرسی خانوم

 _میتونی بری بیرون، فقط سوتی بدی از طبقه سوم پرتت میکنم تو استخر خالی که تو حیاط هست

مهدیه: ب..بل..بله...خانو



هدیه سریع از اتاق رفت بیرون منم، مانتوی لیمویی کوتاهی که خودم طراحی کردم بودم و با یه جین لی سورمه ایی و 
 یه شال سورمه ایی از کمد بیرون اوردم و پوشیدم

پشت میز ارایشم نشستم و شروع به ارایش کردم، خداروشکر کسی خونه نبود و منم صورتم رو  از هیچ لوازم ارایشی 
مدریغ نکرد

کارم که تموم شد به گوشیم نگاهی انداختم، ساعت دو بود و پیام هدیه رو صفحه خودنمایی میکرد: خانوم ما از خونه 
مخارج شدی

مبا دیدن پیام هدیه از اتاقم خارج شدم و به سمت اتاق طاها رفت

 اتاقش مثل همیشه برق میزد نگاهم به سمت نقاشی بزرگی از چهره منو خودش که روی دیوار نصب بود کشیده شد

دگاوصندوق بزرگ و مشکی رنگ طاها پشت این نقاشی انتظار منو میکشی

اروم به سمت نقاشی رفتم و اونو از دیوار پایین اوردم، گاوصندوق دیجیتالی که فقط با شماره شناسنامه طاها باز 
ممیشد و من اینو میدونست

 با زدن رمز در گاو صندوق با تیکی باز شد ولی قبل اینکه بتونم چیزی که میخوام و بردارم

 در اتاق طاها به شدت باز شد و گلی با یه ُشکر وارد اتاق شد

 گلی با دیدن من و من با دیدن ُشکری که تو دستش بود شروع کردیم به جیغ کشیدن

 گلی: هییی، یاحسین خانوم شما اینجا چیکار میکنید، داشتم میکشتمتون

نگاه گلی روی نقاشی پایین اومده و درباز شده گاو صندوق افتاد، دستشو رو دهنش کوبید و گفت: ملیسا خانوم چیکار 
 میکردید؟

 در گاوصندوق و بستم و داد زدم: به تو یاد ندادن موقع اومدن تو اتاق در بزنید

گلی که اخماش و توهم کشیده بود صداشو عین من باال برد و گفت: ملیسا خانومم حرمت موهای سفیدم و نگه دارید، 
 حرمت اون شیری که بهتون دادم

؟شما که با سوادید و درستون ماشا� عالیه میفهمید حرمت و احترام چیه؟

من که هم سن هدیه نیستم هرچی دلتون میخواد بهم بگید، درضمن تا اونجایی که میدونستم کسی خونه نبود، با 
 شنیدن صدا فکر کردم دزد اومده

 من برای گرفتن دزد قبلش باید در بزنم؟

یبا یه پورخند گوشه لبم به گلی نزدیک شدم و گفتم: صداتو ِبُبر، تو یکی که قرار نیست واسه من شاخ بش

.به همون خدایی که میپرستم قسم اگر کسی بفهمه اومدم اتاق طاها....

 گلی: ادامش؟؟

مبا سکوت و اخمای درهم به چشماش خیره بودم، همرو تهدید میکردم ولی دلم نمیومد گلی و بترسون

گلی: خیالت راحت، نمیگم به کسی قصد دزدی از دادشتو داشتی ولی دنیا فانیه، از من گذشته ولی دل نشکن ملیسا، 
مزمین گرده دختر



ییه روز خدا جوری به زمین میکوبت که هیچ وقت فراموش نکنی کی بودی و کی شد

 گلی از اتاق خارج شد و من تو ابهت حرفی که زد سرجام خشک شدم

 جمله هایی که گفت توی ذهنم ِاکو میشد

.دل نشکن ملیسا، زمین گرده دخترم...

.خدا جوری به زمین میکوبت که هیچ وقت فراموش نکنی...

 از ته دلم فریاد بلندی کشیدم و گلدون مشکی رنگی که روی میز بود کوبیدم زمین

مگلدون به هزار تیکه کوچیک و بزرگ تقسیم شد و من پر بغض به تصویر حقیرم توی آیینه نگاه میکرد

****

؟بنفشه: ملیسا، چرا ناراحتی اخه من به فدات

 _هیچی اعصابم خط خطیه

؟همینجور که ملون و نوازش میکردم گفتم: بنفشه من بدم

؟بنفشه: این چه حرفیه ملیسا، چرا امروز اینقدر پکری اخه

 بلندتر از قبل گفتم: بنفشه من بدم؟

بنفشه: نه، نهههه ملیسا شاید به ظاهر خشن و بی رحم باشی ولی من با تمام وجودم میشناسمت، قلبت پاکه، دلت 
 مهربونه، این حسرتاته که تو رو یه ادم مغرور نشون میده

نقطره اشکی که از روی گونم پایین سر خورد و پاک کردم و گفتم: بنفشه این حسرتا دارن منو داغون میکن

یبنفشه: ملیسا تو هیچ وقت سعی نکردی مقابل خانوادت وایس

 _توقع داری چی بهشون بگم؟؟

یبابا من دلم میخواد برم امریکا درسمو ادامه بدم، جوابم چیه؟؟ اگر درس خون باشی تو ایرانم میتونی بخون

هطاها من دلم میخواد یه ماشین داشته باشم جواب اینم یکی مثل قبلی، این همه راننده ماشین خطرناک

 طاهر من دلم میخواد با دوستام تو اردوی مدرسه مون شرکت کنم، الزم نکرده مگه روزنامه صفحه حوادث و  نخوندی

هعطا من دلم میخواد با دختر همسایه بازی کنم، نههه ملیسا حق نداری اونجا بری، داداشش بزرگ

میبینی بنفشه هرچی به قبل میگردم خواسته هام کوچیک تر میشه، شاید اگر اون خواسته های کوچیک و دخترونه منو 
 پشت گوش نمینداختن االن ارزوهام اینقدر از من دور نبودن

شاید اگر تو تولد ده سالگیم اجازه میدادن دامن کوتاه بپوشم االن عقده هامو با پوشیدن مانتوی کوتاه تو خیابون خالی 
 نمیکردم

بنفشه بهم نزدیک شد و سرمو تو آغوشش گرفت و زمزمه وار گفت: ملیس خودتو ناراحت نکن، تو االن ارزوهای بزرگ 



یتری داری، چرا با فکر کردن به نداشته هات زندگی رو به کام خودت و اطرافیانت زهر میکن

با چرخش کیلید تو قفل در یکم از بنفشه فاصله گرفتم، اومد حرفی بزنه ولی قبلش در باز شد و چهره خندون آروین 
دجلومون نمایان ش

 آروین: اِا خانومم مهمون داری؟

مبدون اینکه یه وجب از جام تکون بخورم دستمو تو موهای ملون فرو بردم و گفتم: علیک سال

 آروین: چیشده که باز شما پنچر کردی سرکارخانوم شایان

 _حاال تو از کجا اینقدر مطمئنی که من پنچر کردم؟؟

 آروین: چون همیشه فقط وقتایی که گرفته ایی به ما سر میزنی

 _همینه که هست ناراحتی نیام؟

 آروین دستاشو به حالت تسلیم برد باال و گفت: خوب بابا خوب شوخی کردم

 بنفشه: بیاید ناهار حاضره، ملیس آروین که رفت باهم میریم بیرون یکم بگردیم، واال من تو خونه پوسیدم

 آروین: منم باهاتون میام دیگه مغازه کاری ندارم، میبرمتون یه جای خوب

 _من تا شب بیخ ریش شماهام و خونه برو نیستم، هرجام میخواید برید منو باید ببرید

مآروین: کامال متوجه شدم عزیز

 بنفشه خندید و گفت: اشه کشک خالته آروین جون، حاالهم بیاید ناهار بخوریم بعدشم میزنیم به دل طبیعت

موقتایی که پیش آروین و بنفشه بودم میتونستم خوشحال باش

 میتونستم برای یک لحظه مشغله های فکری مو کنار بزارم و به لذت بردن از هم نشینی با دوستام فکر کنم

مبا بلند شدن صدای زنگ گوشیم نگاهی به صفحه کرد

دو با دیدن اسم شخصی که داشت بهم زنگ میزد خوشحالیم جاشو به تعجب دا

 با یه عذر خواهی جمع بچه ها رو ترک کردم و تماس و برقرار کردم

 بالفاصله صدای طاهر توی گوشم پخش شد: ملیسا کجایی؟

م_آرایشگاهم داداش، اومدم یکم موهامو کوتاه کن

یطاهر: پاشو سریع بیا خونه ها اصال کی بهت اجازه داده تنهایی جایی بر

 _داداش به نظرت ارایشگاه با کی باید برم؟؟ آقا غالم

هطاهر: میتونستی با هدیه بری، حاالم حرف نزن پاشو بیا خون

؟_طاهر چیزی شده



مطاهر: نترس، بیا خونه تو ضیح مید

اونقدر از حرفای طاهر ترسیده بودم که دیگه نزاشتم ادامه حرفشو بزنه گوشی و قطع کردم و به بنفشه سر سری همه 
 ماجرا رو گفتم آروین از جاش بلند شد به سمت سوئیچ ماشینش رفت و گفت: بیا بریم تا سر کوچتون می برمت

مبدون هیچ مخالفتی سرمو تکون دادم، بعد پوشیدن مانتوم از بنفشه خدافظی کردم از خونه خارج شد

 اروین تو ماشین منتظرم بود، خداروشکر عین گاو رانندگی میکرد و زود رسوندم خونه واگر نه من تو راه سکته میکردم

 سر کوچه از ماشین اروین پیاده شدم، ماشین پلیسی که جلو در بود بهم چشمک میزد

 به قدم هام سرعت دادم

 _سالم اقای قادری اینجا چه خبره؟

قادری به سمتم برگشت و با اطمینان گفت: سالم دخترم، نگران نباش هنوز اتفاقی نیوفتاده بهتره بری خونه وسایالتو 
یجمع کن

._ولی من...

قادری اومد حرف بزنه که طاهر جلوی در اومد و گفت: اقای قادری من بهش توضیح میدم، برو تو خونه ملیسا، باید 
یوسایالتو جمع کن

 سریع طاهر و کنار زدم و وارد خونه شدم ولی با دیدن صحنه مقابلم ترسم دو برابر شد

 گلی داشت سعی میکرد به مامان آب قند بده و سیما کمر مامان و ماساژ میداد

؟بابهت گفتم: تروخدا یکی بهم بگه اینجا چه خبر شده 

مامان با دیدن من از جاش بلند شد و خودشو تو بغلم پرت کردم، جوری گریه میکرد و خودشو بهم فشار میداد که من 
 مات و مبهوت به رفتارش خیره شده بودم

.مامان:عزیز دوردونه ی من....

ممامان زار میزد و من بدون خبر داشتن از چیزی دستامو دورش حلقه کرد

؟_گلی چه اتفاقی افتاده؟

گلی ساکت سرشو پایین انداخت رو به سمت سیما کردم و با عصبانیتی که نمیتونستم کنترلش کنم گفتم: تو یه چیزی 
 بگو، چرا خفه خون گرفتید؟؟

اطاهر: صداتو بیار پایین ملیس

 _بابا خوب به منم بگید چه خبره، نگاه کن مامان داره سکته میکنه

 طاهر: خیلی دوست داری بدونی ارهههه؟؟ باشه بهت میگم

نمنتظر بهش خیره شدم، چنگی به موهاش زد و گفت: تهدید کردن اگر چیزی که میخوان و بهشون ندیم تو رو میکش

 عرق سرد روی پیشونیم نشست، لرزش صدام کامال مشخص بود

 _خو...ب اینکه..نگرانی نداره، هرچی میخوا...ن بهشو..ن بدید



 طاهر: شاید باورت نشه ته تقاری ولی از این همه ادمی که جونشون به اون مدارک متصل شده مهم تر نیستی

دهقهقهه مامان هر لحظه بلند تر میشد، دستام یخ زده بو

 یعنی از من باید بمیرم که یه عده ادم بیشعور زنده بمونن

دطاهر: تو و مامان تا زمانی که بابا و طاها میان بیاید خونه ما، خطرناکه، نمیشه با تنها گذاشتنتون ریسک کر

 مامان اشکاشو پاک کرد و با ترس پرسید: م...مگ...مگه...فرد..ا...نمیا...ن

هطاهر: ن

 مامان بیشتر شکه شد، سکوت فضای خونه رو صدای نفس های بغض دار مامان میشکست

طاهر: گریه نکن مادر من، هنوز که اتفاقی نیوفتاده، تا چندوقت دیگه همه چی عین سابق میشه، اصال واسه ملیسا هم 
مبادیگارد میگیر

طاهر که دید از منو مامان صدایی در نمیاد رو به سیما کرد و گفت: برو وسایال ضروری مامان و جمع کن، گلی خانوم 
دشماهم لطفا وسایال ملیسا رو جمع کنی

****

 سیما ساالد کاهو رو، روی میز گذاشت و با ذوق گفت: ملیسا جون میشه صدا تلویزیونو زیاد کنی؟

 _نه نمیشه، بزار یه شام و بدون تولید صدای ناحنجار کوفت کنیم دیگه

مسیما چشماشو چپ کرد و گفت: پندار مصاحبه داره خوب میخوام ببین

فطاهر که سرش تو لپ تابش بود چشم غره ایی به سیما رفت و گفت: همچین میگه پندار، انگار پسرخالشه طر

اسیما: وااا خو چی بگم، نکنه توقع داری بگ پندار آق

شملیکا که با شنیدن حرفا سیما سرجاش سیخ شد و گفت: هییی واییی یادم رفته بود مامان، کنترل کو

ممامان: دست عمه ملیسه دختر

با بی میلی کنترل و به سمت ملیکا گرفتم ولی اون ناراحتی منو به هیچ جاش حساب نکرد و بعد عوض کردن کانال 
دصدای تلویزیون و زیاد کر

 از روی مبل بلند شدم و به سمت میزناهار خوری رفتم

 از گرسنگی داشتم میمیردم، بدون تعارف کردن یه کفگیر برنج توی بشقاب ریختم و یه رون کوچولو کنارش گذاشتم

 بعد ساالد ریختن برای خودم مشغول شدم، طاهر تو لب تابش بود و مامان و سیماهم توی تلویزیون غرق شده بودن

 همینجوری که داشتم عذا میخوردم گوش و نگاهم جذب تلویزیون شده بود

 مجری برنامه: پندار تا حاال به ازدواج فکر کردی؟

مپندار: ِامم...خوب آره...ولی هیچ وقت توی این فکر کردنم جدی نبود

 مجری برنامه: خوب این بهترین خبری بود که میتونستی به دخترایی که طرفدارت هستن بدی



تپندار مردونه و جذاب خندید و که مجریه که نمیدونستم اسمش چیه برگشت گفت: آخ برنامه کشته نده صلوا

نیش تماشا چیا باز شده بود پندار دستاشو رو صورتش گذاشت تا خندشو کنترل کنه، بیچاره اومد چیزی بگه که مجری 
 ازش پیش دستی کرد و گفت: پندار از اتاق فرمان اشاره میکنن تولدت کیه؟

نپندار:بیست و شیش آبا

 مجری: چقدرم عالی، کارای کنسرتت چجوری پیش میره؟

.پندار:خدا بخواد هشت آذر تو برج میالد..

مبا شنیدن تاریخ کنسرتش که دقیقا روز تولد من بود از جام پریدم و با داد گفتم: من تولدم ماشین میخوااااا

 طاهر: ااِا چرا داد میزنی؟؟

ن_داداششش، طاها خودشش گفت تولدت برات ماشین میخرم ببینن

 مامان: حاال که تولدت نشده ساکت بشین ببینیم چی میگه

تچشم غره ایی به مامان رفتم و از پشت میز بلند شدم، انگار نه انگار دیروز داشت گریه میکرد شوهرشو میخواس

****

؟ملیکا: عمه واسه منم الک میزنی

 _نخیر، برو دور و بر من نباش حوصله ندارم

 ملیکا: الکتو میدی مامان جون برام برنه؟

 _نه برو بیروون دیگه

 سیما: ملیکا بیا بیرون مزاحم عمه نشو

ملیکا با چهره گرفته از اتاق خارج شد بعد الک زدن ناخون های بلندم از روی صندلی کولمو برداشتم و اخرین نگاهو تو 
مآیینه به خودم انداخت

 چشمای سبز رنگم بخاطر خط چشم بلندم از همیشه خمار تر به نظر میرسید

دلبای قلوه اییم با رژ جیگری که زده بودم مثل همیشه جلب توجه میکر

گونه های برجسته و بینی سرباالم روی صورت کشیدم یه ترکیب فوق العاده زیبا برای چهرم ایجاد میکرد و من خیلی 
 دوسش داشتم

مشغول کنکاش صورتم بودم که در اتاق باز شد و مامان اومد داخل با دیدن من هی بلند کشید و اروم گفت: ملیسا 
؟اینجام دست بردار نیستی؟

 _دوباره گیر نده ها، خودمو میکشم اخر از دست تو

؟مامان ارومتر از قبل گفت: اگر سیما به طاهر بگه چی؟؟ میخوای چه غلطی کنی

._سیما غلط میکنه، بفهمم جاسوسی منو پیش طاهر کرده باالخواهامو میفرستم..



 مامان: ملیسس دهنتو ِگل بگیر، میفهمی سیما ناموس داداشته؟

_هست که هست، بخواد رو دمه من پا بزاره بیچارش میکنم، اخالق گندمو که میشناسی؟؟ هنوز بالیی که سر مریم 
؟اوردم و فراموش نکردی درسته

 مامان: خبر مرگت کجا میخوای بری؟

 _دانشگاه

 مامان: خراب بشه اون دانشگاه رو سر تو و دوستات، اینجا بتمرگ تا سیما رو ببرم تو اشپزخونه بعد سریع برو بیرون

نادامسم و باد کردم، با ترکیدنش نیشخندی زدم و گفتم: اوکی بهارک جو

 مامان با اخم اتاق و ترک کرد، بعد یک دقیقه کسل کننده سرمو از اتاق بیرون بردم دیدم سیما تو سالن نیست

قدم هامو تند کردم و سریع از خونه زدم بیرون اخرشم صدای متعجب سیما رو شنیدم که گفت : وااا چرا بی 
 خداحافظی رفت؟

دمامان: چمیدونم حتما دیرش شده بو

مکتونی هامو سریع پام کردم و از ساختمون خارج شد

دسته چتری موهامو عقب دادم با بلند شدن صدای ویبره گوشیم دست از رسیدن به خودم برداشتم و گوشی و از جیبم 
 خارج کردم

 _ کجایی؟

 رژان: سالم که تو کار تو نیست، سر کوچه داداشت اینام دیگه تو کوشی؟

منگاهی به سر کوچه انداختم با دیدن ماشینش سریع گفتم: دیدمت االن میا

 به سمت ماشین دویدم ولی وسط راه با سرگیجه شدید و سیاه شدن زیر چشمام سر جام ایستادم

 آی خدای من چرا یادم رفت برم جواب ازمایش هامو بگیرم

مبه ماشین هایی که توی کوچه بود تکیه کردم و اروم به سمت رژان راه افتاد

 با دیدن قیافه داغونم از ماشین اومد پایین و گفت: ملیسا، چت شده

 _رژان دست و پاهام یخ کرده سرمم گیج میره

 رژان: صبح چیزی خوردی؟

ی_واسه اون نیست، من نمیام دانشگاه میتونی منو تا ازمایشگاه یسنا ببر

 رژان: چرا اونجا؟

_یکی دو هفته پیش رفتم دکتر گفتم سرگیجه دارم اونم گفت برو یه چکاپ کامل بده، منم رفت ازمایشگاه یسنا ولی 
میادم رفت برم جواب و بگیر

مرژان: وااا خاک تو سرت احمق، االن باید بگی، منم نمیرم دانشگاه باهات میا



 _مگه امروز با آریا کالس نداری؟؟

کرژان: بره به در

 رژان ماشینش رو روشن کرد و به سمت ازمایشگاه راه افتاد

 صندلی ماشین و خوابوندم و چشمامو بستم، دیگه سرگیجه نداشتم ولی فکرای بیهودم داشت روانیم میکرد

ممن دوست نداشتم به این زودی بمیر

ممن هنوز به ارزوهام نرسیدم، میخوام برم امریکا، باید اونی که میخوام بش

****

؟رژان: دوست داری باهات بیام باال

 _نه بابا، سریع میرم جوابا رو میگیرم میام

ماز ماشین پیاده شدم و به سمت ازمایشگاه بزرگ یسنا راه افتاد

خدا خدا میکردم خود یسنا تو ازمایشگاه باشه ولی از شانس بدم مثل همیشه برعکس اون چیزی که از خدا میخواستم 
 نصیبم شد و اثری از یسنا تو ازمایشگاه نبود

 با دیدن سعید به سمتش رفتم، حواسش نبود دستم و روی شونش گذاشتم و شیطون گفتم: به به اقای دکتر

 سعید برگشت عقب و با دیدن من متعحب گفت: دختره روانی، تو قرار بود کی بیای اینجا ها؟

 _خوب بابا یادم رفت، خود یسنا تو ازمایشگاه نبود، کجاست؟ کی میاد؟

هسعید: چرا هست، اتاقشو به طبقه باال انتقال داد

ظ_باشه عزیزم، اگه دیگه ندیدمت خداف

 سعید: چیو خدافظ، خیلی وقت باهات کار دارم، کارت که با یسنا تموم شد بیا اتاق من

 _باشه، چیکار داری حاال؟

مسعید: بهت میگ

""پندار

 با دیدن یخچال خالی صدای شکمم بلند تر شد، بی حوصله دستی به موهام کشیدم و با صدای بلند اشکان و صدا زدم

 _هـوی پاشو ببینم، چرا دیشب پیتزای منم کوفت کردی

لگد محکمی بهش زدم که از روی کاناپه پرت شد پایین، چشماش سرخ شده بود با صدای گرفته گفت: کو پسر را که 
.ندارد نشان از مادر..

 _حرف مفت نزن، بلند شو یه چیز درست کن بخورم

اشکان از رو کاناپه بلند شد کش و قوصی به خودش داد و گفت: اه کلیه هام رفت تو نافم، فکر کردم خاله نوا اومده 



همنو بیدار کن

هبا اوردن اسم مامان تازه یادم افتاد امروز باید برم خون

 پاهامو روی میز انداختم و گفتم: اشکان نیمرو نمیخواما، ماکرانیم چربه

 اشکان: مگه داری به نوکرت دستور میدی پاشو نون خشک تیلیت کن تو اب با نوشابه بخور

 _اشــکان

 اشکان: کتلت خوبه؟

ه_اره خوبه زنگ بزن اقا مراد بره نون بگیر

ناشکان: باوش فقط باید اون کته بود، سورمه اییه وصله های قهوه ایی رو ارنجش داشت اونو بدی به م

ه_گوشی منو بیار زنگ بزنم غذا بیارن، تو بخوای غذا درست کنی نصف لباسام میر

اشکان به درکی و گفت به سمت اتاقم راه افتاد هنوز چند قدم برنداشته بود که شروع کرد به داد کشیدن و باال و پایین 
 پریدن

 اشکان: ســوسک پـنـدارر سـوسـک

با به یادآوری پرستو که دیشب با خودش سوسک پالستیکی اورده بود مهران و اذیت کنه نیشم باز شد و داد زدم: 
سمصنوییه خرس گنده نتر

ماشکان سوسکه رو از خودش دور کرد و ریلکس گفت: میدونستم بابا فقط داشتم امتحانت میکرد

****

 همینطوری که داشتم با دندونام لقمه ای خورده بودمو ریز ریز میکردم

هفکر کردم این اشکان عجب اشپز خوبی

ن_میگم اشکا

!اشکان: هوم؟

م_زن که گرفت

!اشکان: خب؟

!_میای اشپز خونم بشی؟

 اشکان: حتما توالتتم من باید بشورم

 ریز ریز خندیدم که گوشیم شرو ع کرد زنگ خوردن، با دیدن اسم سهند از پشت میز بلند شدم و تماس و برقرار کردم

!_چیه ؟

رسهند: چیه و درد پسره بیشعو



!_چرا جفتک میندازی؟

وسهند: گمش

م_اقا سهند بزرگترتم ها، میزنم لهت میکن

 سهند: همش دو دقیقه، مگه نه؟

!_بله بله صحیح حاال بگو چیشده؟

رسهند: برو جواب ازمایش مامانو بگی

!_مگ تو نمیری؟

مسهند: میخواستم برم ولی یادم نبود کالس دار

م_باش صبونه بخورم میر

یسهند: االن صبونه بخوری؟؟ ساعت سه و نیمه باید ناهار کوفت کن

ظ_دوباره بهت رو دادم بچه پرو، برو درستو بده خداف

ابرگشتم برم سر میز بشینم ولی برگشتم همانا و فیس تو فیس شدنم با اشکان همان

 اشکان: کی بود؟

 هولش دادم عقب و گفتم: االن باور کنم کله مکالمه رو نشنیدی؟

!اشکان: نگی خودمو با گیسات دار میزنما، من مدیر برنامه هاتم باید همه چی و بدونم با کی قرار گذاشتی بال؟

!_میخوام برم خراب بازی میای؟

ماشکان: وایی میمیرم واسه خراب بازی صبر کن برم تیشرتمو عوض کن

 اشکان رفت سمت اتاقش که داد زدم: میرم جواب ازمایش مامانمو بگیرم االغ، تو کجا میای؟

ماز قید خوردن بقیه غذام گذشتم و به سمت اتاقم راه افتاد

یه دوش پنج دقیقه ایی گرفتم و اومدم بیرون، بعد پوشیدن لباسام و سشوار کردن موهام بدون توجه به اشکان که 
نداشت خشتک پاره شلوارشو میدوخت، از خونه زدم بیرو

****

 عینک دودی مو از تو داشبورد برداشتم و نصفه شیشه رو پایین کشیدم

بعد روشن کردن ماشین یه بوق کوچیک زدم، اقا مراد ریموت و زد و من با سرعت از پارکینگ خارج شدم، همیشه 
 ترجیح میدادم بجای اهنگ گوش دادن صدای خورد شدن سنگا زیر الستیک های ماشینمو بشنوم

ههمه چی من از ادمیزاد دور

ماگه مامان بود کلی فوشم میداد که چرا تند میری، قربونش برم هنوز نفهمیده من با هیجان زندگی میکن



 بعد نیم ساعت جلوی یه ازمایشگاه بزرگ ماشین و متوقف کردم، امیدوار بودم تو ازمایشگاه شلوغ نباشه

ماصال حوصله سرو کله زدن با دخترایی که میخوان باهام سلفی بندازن و ندار

مبعد برداشتن عینک دودی مشکیم که نصف صورتمو میپوشوند از ماشین پیاده شد

دوارد ازمایشگاه شدم، زیاد شلوغ نبو

***

اشرفی: جناب آری

 به سمت شرفی که صدام میکردم برگشتم و گفتم: چیشد خانوم شرفی؟

 _اقای دکتر گفتن میخوان با شما صحبت کنن

 نگران نگاهی به چشمای مشتاق شرفی انداختم و گفتم: جواب ازمایشا خوبن دیگه؟ خطری مادرمو تهدید نمیکنه؟

_بله بله، خیالتون راحت باشه، اقای دکتر فقط میخوان چندتا توصیه مهم کنند، مادرتون االن شکر خدا سالمن، ولی اگر 
هبخوان دستورات پزشکی و پشت گوش بندازن حالشون بد میش

 با اینکه هنوز خیالم راحت نشده بود ولی نفس عمیقی کشیدم و زمزمه وار گفتم: اتاق دکتر کجاست؟

م_برید طبقه سو

مبه سمت اسانسور رفتم و درشو باز کردم، ولی قبل اینکه بخوام سوار بشم با صدای شرفی سرجام متوقف شد

 _اقای اریا، میشه یه امضا به من بدید

 به سمتش برگشتم و با بی میلی روی اولین صفحه دفتر یادداشتی که به طرفم گرفته بود امضا زدم

هشرفی: مرسی، وجود شما تو ازمایشگاه باعث افتخارمونه من واقعا صداتونو دوست دارم، خیلی دلنشین و گرم

د_متشکرم، شما نسبت به من لطف داری

مشرفی داشت همینجور نگام میکرد که با یه روز بخیر وارد اسانسور شدم و سومین دکمه اسانسور و فشار داد

هبا خیال راحت وارد اون اسانسور شدم غافل از اینکه بزرگترین بالی زندگیم تو طبقه بعدی وارد زندگیم میش

 تو آیینه اسانسور به خودم نگاهی انداختم، موهای خرمایی رنگم که به سمت باال سشوار شده بود

 چشمای طوسی، صورت استخونی، دماغ قلمی و خوش فرم و فک مربعی

 لبام کش اومدن، دستی تو موهام کشیدم خدایی عحب دختر کشی بودما

 با متوقف شدن اسانسور دست از انالیزم کردن خودم برداشتم و به سمت در کنار رفته اسانسور برگشتم

 کله فضا رو گرفت Amethysteبا وارد شدن یه دختر سانتی مانتال توی اسانسور ، بوی 

لعنتی کله ادکلن رو روی خودش خالی کرده بود، گیج بوی دلپذیر ادکلن دختره بودم که دستشو روی دکمه طبقه دوم 
 گذاشت و در بسته شد



 لعنتی زیر لب گفتم و با کالفگی دستم و روی دکمه سوم گذاشتم

 منتظر بودم اسانسور پایین بره ولی وقتی حرکتش به سمت باال بود لبخند دندون نمایی رو صورتم نشست

تازه توجه ام به دختره که با حرص نگام میکرد جلب شد، البته خود دختره که نه بیشتر توجه ام روی لبای گوشتیش 
 بود

 گوشه لبش که باال رفت با اخم نگاهمو ازش گرفتم و به کتونی های مارک مشکیم خیره شدم

 دختره: چیه چرا چپ نگاه میکنی؟؟

 با تعجب سرمو باال گرفتم و به دختره که با طلبکاری بهم خیره شده بود نگاه کردم

دختره عین سگ میمونه، پندار خان منتظر باش تا ازت امضا بخواد برای جلو گیری از ضایع شدن پوزخندی زدم و به 
؟سرتاپای دختره نگاهی کردم در همون حالت گفتم: چرا فکر میکنی ارزش اینکه نگات کنم و داری؟

 _ببین اقای خواننده من ملیسام، واسه من شاخ نشو، شاختو میشکنما االنم رو مخه من راه نرو اعصابم خط خطیه

 دیگه داشت زیاده روی میکرد دختره ی بیست سانتی

داسانسور شروع کرد به تکون خوردن بی توجه به لرزش اسانسور و قطع و وصل شدن هالوژن هایی که توی سقف بو

مدختره رو به دیوار اسانسور کوبید

دست راستم کنار گردنش گذاشتم که نتونه خودسو کنار بکشه، باترس و چشمای گرد شده به سقف اسانسور خیره شده 
 بود

محلی به ترسش ندادم، لرزش اسانسور قطع شد و من کنار گوشش غریدم: ببین کوچولو، شاخ واسه گاو و امثال توعه، 
؟من نه شاخم نه قراره شاخ بشم، فقط گردنم کلفته و با هرکس هر جور دلم بخواد رفتار میکنم، افتاد

داومد حرفی بزنه که با سقوط ناگهانی اسانسور حرفی که داشت از دهنش خارج میشد به یه جیغ کر کننده تبدیل ش

داسانسور ایستاد، اتاقک کوچیک اسانسور توی تاریکی غرق شده بو

 دختره شجاعی که دو دقیقه پیش هی به من پوزخند تحویل میداد داشت از شدت ترس سکته میکرد

 همین جور بهش نگاه میکردم که شروع کرد به جیغ و داد کردن

دبه در بسته اسانسور میکوبید و فوشای ناجور میدا

 رفتاراش اونقدر غیرقابل پیش بینی بود که چشمای من هی تغییر سایز میدادن

دیدم بیخیالش بشم پرده گوشم اسیب میبینه با مشت محکم رو در اسانسور کوبیدم و داد زدم : میبندی دهنتو یا برات 
؟ببندمش؟

مدختره: این دره لعنتی و باز کن، من فوبیای فضای بسته دارم اگر در باز نشه می میر

 _به درک که فوبیا داری، من چیکار کنم هان؟؟

 دختره ی بیشعور ول کن نبود و با مشت و لگد افتاده بود به جون در اسانسور

 _چیکار داری میکنی احمق



 دستشو گذاشت روی سرش و باصدایی که ولومش هرلحظه پایین تر میومد گفت: اگه بمیرم خودم میکشمت

 اسانسور تکون دیگه ایی خورد و دختره پرت شد تو بغل من

 قدش خیلی از من کوتاه تر بود، سرش روی سینم بود

دانگار قصد فاصله گرفتن از من و نداشت روی پیشونیش عرق نشسته بود و استینای کتم و محکم گرفته بو

دهه میدونستم از این دختراس که میخواد خودشو به من بچسبونه ولی شیوش کامال متفاوت و جدید بو

هنه به مغرور بازی اولش نه به خز بازی اخرش، ادم از دست این اهریمن ها نمیدونه به کدوم گوری پناه ببر

مبا سقوط دوم اسانسور فرو رفتن ناخون های بلند دختره رو تو بازوهام احساس کرد

 کالفه به درو دیوار نکاهی انداختم، تنها کاری که از دستم برمیومد فشار دادن زنگ خطر اسانسور بود

دگوشی لعنتیم انتن نداشت و این مایعه عذاب به من چسبیده بود و جدا نمیش

 با هر تکون ریز و درشت اسانسور جیغ میکشید منه بدبخت و چنگ مینداخت

 جالب اینجا بود که تو این حالت هم دست از تهدید کردن برنمیداشت

 _روزگارتو سیاه میکنم، بدبختت میکنم من هنوز به ارزوهام نرسیدم بمیرم میکشمت

به عقب هولش دادم و داد زدم: اخه تو چی داری بلغور میکنی،  بهت میخندم پرو نشو یهو دیدی زدم َشل و َپِلت کردما 
همن سرم واسه کتک کاری درد میکن

 برق چشمای درشتش رو توی تاریکی اسانسور هم میتونستم ببینم

 خیره تو چشماش بودم که با حس سوزش مچ دستم صدای خفه شده توی گلوم و با یه داد بلند تخلیه کردم

ددختره عین سگ به دستم اویزون شده بود و با تمام توانش دندوناشو تو گوشت دستم فرو میکر

دست ازادم و بردم زیر شالشو کش موهاشو محکم کشیدم، جیغ خفه ایی کشید ولی ول کن دست بیچارم که مطمئنن 
 خون افتاده بود هم نبود

هرچقدر درد دستم بیشتر میشد موهاشو محکم تر میکشیدم و صدای جیغای اونو و داد من توی اسانسور پر شده بود و 
ممن کنده شدن گوشت دستم و موهای دختره رو کامال احساس میکرد

خیلی ناگهانی هالوژن های خاموش اسانسور شروع کردن به روشن شدن و در اهنی اسانسور کنار رفت و من و اون سگ 
مهار با چهره بهت زده برادران زحمت کش اتش نشانی رو برو شدی

دمثل گیج ها به وضعیت خودمون نگاه میکردیم که دختره سریع به خودش اوم

 دست منو ول کرد و موهای اشفتشو توی مقنعه مشکیش جا داد 

 قبل هر عکس العملی از طرف من کیفشو با حرص به بازوم کوبید از اسانسور خارج شد

نبا رفتن دختره من موندم و یه عده ادمی که از دیدن من توی ازمایشگاه به وجد اومده بود

هر لحظه تعداد جمعیت بیشتر میشد، دیگه اونقدر اعصابم خورد شده بود که حتی نمیتونستم لبخند مصنویی رو لبم و 



 حفظ کنم

واقعا بعضی وقتا از خوندن خودم بیزار میشم، اصال اسون نبود چهل و پنج دقیقه تمام بخوای امضا بدی و عکس 
تبگیری اونم با یه لبخند مزخرف گوشه لب

شاید وقتی بیست و دوسالم بود از امضا دادن و عکس گرفتن لذت میبردم ولی حاال بعد هفت سال عمر هنری این کار 
 هیچ جذابیتی برام نداره

 از بین جمعیت و دخترا زوری خودم و بیرون کشیدم، لرزش گوشیم و برای بار سیزدهم توی جیبم احساس کردم

 ولی خارج کردن گوشیم از جیبم اصال امکان نداشت

 اقای مهدوی دکتر مامان که تازه از اتاقش خارج شده بود با بهت به جمعیت خیره شدم بود

زوی خودمو بهش رسوندم و گفتم: دکتر میشه من برم یه روز دیگه بیام درباره مامان صحبت کنیم، اخه االن یکم سرم 
 درد میکنه و خستم، حواسم سرجاش نیست

ردکتر: اره، اره حتما، اینجا رو بهم ریختی پس

 جواب ازمایش و گرفتم و با کمک دکتر مهدوی از ازمایشگاه خارج شدم

 هنوزم صدای جیغ دخترا تو گوشم بود

 سوار ماشین شدم و بعد روشن کردن ماشین به سمت عمارت راه افتادم

 بعد یکساعت معطل شدن تو خیابون های شلوغه فرمانیه بالخره به عمارت بزرگ آریا رسیدم

 خونه ایی که از بچگی توش بزرگ شدم و توی هر قسمتش کلی خاطره شیرین دارم

با بوقی که زدم و عمو ابراهیم از سرایداری بیرون اومد با غرغر درو باز کرد، از جوونیشم بد اخالق بود و مامان همیشه 
 مارو باهاش میترسوند

ولی دل مهربون و قلب پاکش باعث شده بود سی سال تمام بدون هیچ مشکلی توی سرایداری عمارت بمونه و از گل و 
هگیاها مراقبت کن

 بعد پارک کردن ماشین کنار اپتیمای سهند، از عروسکم پیاده شدم

 به سمت عمارت راه افتادم ولی با دیدن اشکان که کنار استخر راه میرفت و با تلفنش حرف میزد چشمام گرد شد

 نگاه کــن تروخدا، از من زود تر رسیده مگه داریم از این بشر پروتر

 خیره نگاش میکردم که از دور دستشو تکون داد و اشاره کرد صبر کنم

 به سنگ ریزه هایی که جلوی پاهام بود ضربه ایی زدم و به عمارت خیره شدم

 گچ بری های بلند و سفید ساختمون عمارت چشم هر بیننده ایی رو خیره میکرد

منفس عمیقی کشیدم و عطر چمن های تازه آبیاری شده باغ و توی ریه هام فرستاد

 اشکان که دست از صحبت کردن با تلفن برداشته بود دستاشو توی جیبش کردو اروم اروم به سمتم راه افتاد

 _اشکان جان میشه بگی اینجا چه غلطی میکنی؟



 اشکان: با مدیر برنامه ات درست صحبت کن بیشعور

 اشکان دستم و گرفت و به سمت خونه راه افتاد

چپ چپ بهش نگاه کردم که گفت: داداش به جون خودت سهند زنگ زد، با گریه گفت اشکان پاشو بیا خونه بدون تو 
 صفا نداره

 _همه اینا رو سهند گفت؟؟

 اشکان: همه رو خودش گفت، پندار هوا داره سرد میشه ها

 _فکر نکن نفهمیدم بحث و عوض کردیا

 اشکان: بیخی پنی جون باقری زنگ زد، میخواد واسه فیلمی که قراره عید پخش بشه تو بخونی

 _پنی باباته، تو چی گفتی؟

 اشکان: بابام پریه قربون صدات، معلومه گفتم تا اذر قرار نیست بخونی و کارای البوم جدیدت زیادی سنگینه

 بیچاره اقا پرهام چی از دست این پسره روانی میکشه

 _کار خوبی کردی

 اشکان: میدونم

مدر اصلی و باز کردم و با اشکان وارد خونه شدی

مهربان خانوم با سینی حاوی قهوه به سمت سالن اصلی میرفت با دیدن ما سرجاش ایستاد و با یه لبخند گفت: سالم 
 اقا پندار خوش اومدید

 _سالم مهربان خانوم

 مهربان: نوا خانم فکر کردن امشب نمیاید ناراحت شدن شمارو ببینن خوشحال میشن

نسالم دایـــــی جـــو

مبا شنیدن صدای نفس لبخند بزرگی رو لبام نشست به عقب برگشت

تنفس بدو بدو به سمتم میومد رو زمین خم شدم و وروجک جیغ جیغوی پرستش خودشو تو یه حرکت تو بغلم انداخ

؟_چطوری نفس دایی

 نفس خوبم دایی جونم، الهی قربونت برم

نفس و تو بغلم جا به جا کردم و با لبخندی که رو لبم بود گفتم: خدانکنه تو قربون من بری، من قربون تو برم که اینقدر 
یماه

 نفس:تو که جیگر منی عشق دلم

لپ تپل و سفیدشو بوسیدم که گفت: دایی مامان نوا میکشتت بیا فرار کنیم ، اخه مامان پرستشم میخواد منو بکشه 
 چون ُرج لبشو خراب کردم

_نه فرار نکنیم، من ضمانت میکنم کسی مارو نکشه، نفس دایی چه سنگین شدی، زیاد نخور دایی جوون بزرگشی کسی 



 نمیاد بگیرتت رو دستمون میمونی

مبا این حرفم الکی زد زیر گریه و با سوز گفت: نه دایی جوون من میخوام شوهر کنم نمیخوام عین تو بتورش

  با حرفش خندم گرفت و روی زمین گذاشتمش، نگاه کن ور پریده از حرفای مامان اسکی میره

 _عشق دایی شوخی کردم، نه تو می ترشی نه من ترشیدم

 پرستش: اِا خوش اومدی داداش، نفس بیا اینجا برات سیب پوست کندم

 پندار: سالم، مامان کو پس؟

 پرستش: تلفنش زنگ خورد رفت تو اتاقش االن میاد

نفس که حاال به مامانش رسیده یود یه تیکه سیب بزرگ تو دهنش گذاشت و با بغض ساختگی ایی که خیلی ماهرانه 
مکنترلش میکرد گفت: مامان من شَور میخوا

اشکان رو مبل راحتیه قهوه ایی سوخته ایی که کنار شومینه بود نشست، یه تیکه سیب برداشت و با دهن پر گفت: عمو 
 جون ناراحت نباش خودم میگیرمت

 جقله اشکاشو پاک کردو رو به پرستش که با چشمای گرد شده نگاش میکرد گفت: واای مامان شَور پیدا کردم

شپرسش:دادا

 _جونم؟

؟پرسش: کبودی رو دستت جای گازه

 قبل اینکه جواب پرستش و بدم صدای نگران مامان حرفمو قطع کرد

؟مامان: چی؟؟ کبودی؟

مامان با قدم های محکم و سریع به سمتم اومد، با نگرانی دستم و تو دستش گرفت، با دیدن جای گاز گرفتگی عمیقی 
 که روی دستم بود هی بلندی کشید و گفت: پندار این کار کیه؟ اشکان تو کردی؟

 اشکان: نه خاله، بابا چی فکر کردی در مورد من، مگه من سگم

ت_ نه مادر من کار این نیست، امروز که رفتم جواب ازمایشاتو بگیرم، یه دختره  وحشی دستمو گاز گرف

؟پرسش:وا چرا مگه مرض داشت؟

ل_دیونه بود، بیخیا

.مامان چشم غره ایی رفت و گفت: راستی، خوش اومدی اقا پندار منزل مارو..

 _مامان بخدا دیشب میخواستم بیام ولی...

 اشکان: دوست دخترامون اومدن نشد بیایم

نچپ چپ به اشکان نگاه کردم که رو به مامان گفت: دروغ تو خون من نیست خاله جو

اشکان بهم نزدیک تر شد دستمو گرفت و گفت: خاله نوا بجا زدن من بیا َرد گاز دختره رو دریاب، خدایی دمش گرم 
 عجب گازی گرفته، تو حرکتی نزدی؟



مپندار:چرا منم موهاشو کشید

هنفس: آفرین دایی بشگونشم میگرفتی آدم بش

؟اشکان:قیافه میافه داشت

.پندار: ِام...خوب..هی بد نبود..زیاد دقت نکردم.

 اشکان: اینجوری که تو مبگی یعنی داف بوده دختره، تورش میکردی

 پندار:هه کی؟ من؟ اون وحشیو؟ یه بشکن بزنم کلی از این دخترا دورمه

عاشکان:اوهو

دمامان: الهی دندوناش بشکنه ببین دسته بچمو چیکار کر

 _فدات بشم من، اخه چرا نفرین میکنی

دمامان روی مبل کنارم نشست، دستشو پشت سرم گذاشت منو به خودش نزدیک کر

با برخورد پیشونی هامون به هم مامان با چشمای آبی نافذش نگاه عمیقی بهم کرد و گفت: تو وجودمی، کسی نگاه چپ 
 بهت بکنه با دستای خودم میکشمش

غرق محبت تنها عشق واقعی روی زمین بودم که صدای بلند سهند منو از خلصه ارامشی که از مامان گرفته بودم خارج 
 کرد

.سهند: نگاه کنا، با بیست و نه سال سن هنوزم قربون صدقه این نرقول میره، پرستش در حق ما ظلم شده

دمامان با صدای بلند خندید و با شیطنت ذاتیش گفت: شما شیش تا همتون تمام هستی من و امیر هستی

 نفس با حسادت پاشو رو زمین کوبید و گفت: مامان نوااا، پس من چی

 مامان دستاشو برای نفس باز کرد و گفت: تو که زندگی منی فدای چشمات بشم

 اشکان: به جان خودم حالم بد شد، خاله نوا همینکارو کردی این شیش تا بچت اینقدر لوس و ُنُنر شدن دیگه

 مامان: لوس اون عمته

 اشکان اومد حرف بزنه که نگار وارد سالن شد و گفت: خانوم شام حاضره

 مامان: باشه نگار جان االن میایم

 تازه متوجه نبود بابا شده بودم، نگاهمو تو اطراف خونه چرخوندم و گفتم: مامان بابا نیست؟؟

همامان: نه، پرو شده بود از خونه انداختمش بیرون تا ادم ش

 خیلی سعی کردم خندمو کنترل کنم ولی با صدای خنده سهند و اشکان کنترلم از دستم خارج شد و پخش زمین شدم

مپرستش: بابای بیچار

نفس: مامان خانوم تو اگه خیلی نگرانی بابای بیچاره منو تو خونه راه بده، دایی پندار، مامان نوا بابا امیر و مامان 
نپرستشم بابا سوشا رو از خونه انداختن بیرون تا ادم ش



****

صدای برخورد قاشق چنگاال با بشقاب های روی میز سمفونی قشنگی برای منی که هرشب مجبورم فست فود بخورم 
 بود

ن_مامان، سپند و سپنتا واسه عید میان ایرا

مامان قاشق و چنگالش و روی بشقاب گذاشت، با دستمال خانومانه دور لبش رو پاک کرد و گفت: معلومه که میان، اگر 
 نیان میکشمشون، کارای تو چجوری پیش میره؟

قبل اینکه من جوابشو بدم اشکان با سر کشید لیوان ابی که کنار بشقابش بود دهنش و خالی کرد و گفت: به لطف مدیر 
برنامه ایی مثل من همه چی عالی پیش میره، دو سه هفته دیگه آلبومشو میدیم بیرون، با پشتکار فرد موفقی مثل من 

هاین پسرت آذر تو برج میالد کنسرت دار

لبای مامان به خنده کش اومد، چپ چپ به اشکان نگاه کردم که گفت: خوب ریا نباشه ده درصدم به خاطره صدای 
دباباقوری خودش بو

****

 مامان: امشب نمیمونی؟؟

._نه مامان مهمون دارم

.بند کتونی هامو محکم کردم به چشمای مامان خیره شدم و گفتم: مهمونام پسرن

مامان: تو یه وجب بچه رو سر من شاخ میبینی؟؟ هرچی اون بابات چشم و گوش بسته بود تو برعکسشی، اگر عین این 
.سهند بیشعور عشق ممنوعه داشتی برام اسون تر بود تا اینکه هرشب هرشب با یه دختری

 لپشو بوس کردم و با خنده گفتم: خانوم خونه تفریحای من سالمه، درسته شماره صدتا دخترو تو گوشیم دارم ولی....

.معنی دار به مامان نگاه کردم که خندید و زیر لب با غرغر گفت: تو این مورد کپی اون نیمای خیر ندیده ایی پندار

.اشکان: حالل زاده به عمو ببخشید به داییش میره خاله جون

.بعد از خدافظی پر مکافات با نوا خانوم، سوار ماشین شدیم و به سمت خونه راه افتادیم

.اصال حوصله بچه هارو نداشتم ولی زشت بود بگم نیان اشکان واسه شب نشینی دعوتشون کرده بود

 اشکان: پنی، مارال جونتم میاد.

._اشکان عین ادم پندار صدام کن واگرنه بهت میگم اشی

اشکان: عشقم حاال چرا میزنی؟ از این به بعد بهت میگم اقای اریا ولی االن مهم نیست من چی صدات میکنم مهم اینه 
.که مارال بهت میگه عشقولیه من

.پامو روی گاز فشار دادم و با پشت دست محکم رو گردن اشکان کوبیدم که صدای خندش فضای ماشین و پر کرد

.سر راه کلی َمزه خریدیم و نیم ساعت بعد رسیدن ما بچه ها هم اومدن



****

 "بــه جـــون تــو ســخـت مـیــگـــذره

 عـــشـق مــثـل عــطــر نیــســت، کـه بــپـره

 مــن اونـیــم کــه وابـــســتـــتـه

 هــنـوزم تـوی فــکـرتـم یــکــسـره

 بـی تــو زنــدگـــی بــرام بــی مــعـنـیــه

 نـفــهـمــیـدی فــرق داری تــو با بـقــیــه

 آره درســــت مــثــل دیــوونــه هـــام

"ایـن از تــاثــیـراتـه دلـتـنـگـیـــه

با تموم شدن اهنگ دستای اشکان که تا دقایق پیش ماهرانه و جدی روی سیم های گیتار حرکت میکرد، از حرکت 
.ایستاد

.با صدای سوت مهران بقیه بچه ها از کف خارج شدن و شروع به جیغ و داد کردن

.حنانه دوست دختر سبحان با عشوه دستاشو به هم کوبید و گفت: بـــراوو عـالـی بــود

.مارال: اصال مـگــه مــیـشـه بـد بـاشه

 اشکان که مست شده بود با چشمای قرمز از زور بیخوابی گفت: خوب بابا شلوغش نکنید واگرنه همتونو میندازم بیرون.

پیکی که جلوش بودو برداشت و رفت باال، همینجور نگاش میکردیم که شیشه خالی پیک و روی میز، جلوی مهران 
 کوبید و گفت: بنیامین چرا نیومد؟؟

.مهران: اوو بابا چه خبرته اروم باش داداش، داره کارای عروسیشو میکنه دیگه طناز دست و پاشو بسته

.با صدای بلند خندیدم و گفتم: بزار یه سال از عقدشون بگذره اونموقع به غلط کردن میوفته

اشکان با صدای کشداری که نشونه زیاد رویه امشبش بود گفت: مـردای خـانــواده آریـــا هـمــشــون زن ذلــیــلــن 
مـنــتــهــا بـعـد دوســت شـــدن بـــا یـه داف واقــعــی ایـن خــصـلـــتــشـونـــو رو مــیـکــنـن، این دیالــوگ من یادتون نره 

.تا بعد اقا پندارم باهم مشاهده کنیم

""مــلـیـســا

حوصله هیچ چیز و بجز نقاشی کشیدن نداشتم، هنوز باورم نمیشد فردا باید به زندگی کسل کننده و مزخرفم با وجود، 
.مزاحمی مثل طاها برگردم

 به تصویری که از ملون کشیدم خیره شدم.

.مثل همیشه عالی بود، دستی به موهای قهوه ای خوشرنگم کشیدم

مدادو توی دستم جابه جا کردم تا ادامه نقاشی ملون و بکشم ولی با دیدن دوتا تار مویی که روی دستم بود اخمام توهم 



.رفت

اصــال ریزش مو نداشتم، همش بخاطره اون مرتیکه از دماغ فیل افتاده بود، هــنوزم سرم بخاطره کاری که کرد درد 
.میکنه

.درگیر کشیدن بودم که با صدای زنگ گوشی از هپروت بیرون اومدم، ناشناس بود

.بدون معطلی جواب دادم چون صداش زیادی رو مخم بود

 _بله؟

م+ملیس

با شنیدن صدای دانیال تمام وجودم یخ بست، اون...اون با من چیکار داره؟ با کنترل لرزش صدام گفتم: چرا زنگ زدی؟؟ 
.مگه نگفتم شمارتو نبینم

+ملیسا برگرد، من بدون تو میمیرم، نامرد بخاطره تو ترک کرده بودم بخاطره تو ادم شدم رفتم سرکار، ولی ببین االن 
 داغونم.

 _خفه شو دانیال، تو چجوری با خودت فکر کردی لیاقت منو داری؟

 +ملیسا یا برمیگردی پیشم یا زندگیت و مثل موهات قهوه ایی میکنم.

از ترس داشتم قبض روح میشدم، معلوم بود مصرف کرده، نمیخواستم بفهمه ترسیدم پوزخند صدا داری زدم و گفتم: 
؟تهدید نکن احمق کله شق، ببین ما وصله تن هم دیگه نیستیم، اخه من کجا تو کجا

+یادم میاد دوسال پیش یه چیز دیگه میگفتی، ملیس وقت این حرفا نیست یا برمیگردی تو زندگیم یا میام در خونه 
.داداشت به همه میگم دخترشون چیکارس

._تو...ت..تو از کجا..

.+من خیلی چیزارو میدونم خانوم شایان حالم بیا پشت پنجره میخوام ببینمت، دلم برای توی عوضی تنگ شده

 طپش قلبم تند شده بود و عرق سرد روی کمرم نشسته بود زمزمه وار نالیدم: نمیام، دانی برو شر نکن.

.+ملیسا تا سه میشمارم پشت پنجره ایی

ل_دانیااا

ک+ی

ن_برو تروخدا لجبازی نک

 +دو

 _فردا میام بیرون میبینمت

.+سه، خودت خواستی نفسم

.با بلند شدن صدای شکستن شیشه ها بی اراده جیغ بلندی از گلوم خارج شد

.اونقدر ترسیدم که نفهمیدم کی گوشیم و روی زمین پرت کردم و از اتاق خارج شدم



.همزمان با من در اتاق سیما و طاهر باز شد وحشت زده از اتاقشون خارج شدن

رنگم پریده بود حسش میکردم توی این شرایطی که دست و پاهام داشت میلرزید صدای گریه ملیکا روانم رو ازار 
.میداد

.االن فقط به یه چیز فکر میکردم، اینکه دانیال تهدیش و عملی کنه و بیاد با طاهر حرف بزنه

.با این فکر و عاقبت بعدش چشمام لبریز از اشک شد

.طاهر با عجله پیرهنشو از روی جا لباسی برداشت و به گوشیش که کنار تلویزیون توی شارژ بود چنگ انداخت

.سیما با ترس ملیکا رو بغل کردا و من با وحشت به سنگ گنده ایی که شیشه های حال رو شکسته بود خیره شده بودم

هیچ شجاعتی توی وجودم احساس نمیکردم با بلند شدن صدای آیفن دلم هری پایین ریخت و نتونستم جلوی گریه مو 
.بگیرم

سیما: عزیزم..دخترکم هیچی نبود مامان گریه نکن، ملیسا توهم بچه شدی، گریه نداره که االن طاهر همه چیو حل 
.میکنه

.طاهر با ظاهر آشفته و به سمت آیفن رفت و چند ثانیه بعد صدای داد طاهر خونه رو لرزوند: بی ناموس زندت نمیزارم

دیگه هیچی از مکالمشون نشنیدم داشتم برای خودم فاتحه میخوندم بعد دو سه دقیقه طاهر با اخمای توی هم رفته 
.گفت: از خونه بیرون نمیاید

 نذاشت سیما یا حتی من سوالی بپرسیم با عجله از خونه خارج شد و در و پشت سرش کوبید.

 لبمو به دندون گرفتم و با صدای پر بغض گفتم: مامان چرا بیدار نشد سیما؟

.سیما:قرص خواباور خورده بود..

****

.کالفه طول و عرض اتاق و طی میکردم، چهل و پنج دقیقه از رفتن طاهر میگذشت و دلم مثل سیر و سرکه میجوشید

 دانیال لعنتی هم گوشی و خاموش کرده بود، هیچ چیز به اندازه قطع شدن دانشگاه و پول تو جیبیم ازارم نمیداد.

با صدای باز و بسته شدن در خونه پایین اومدن فشارمو احساس کردم، صدای قدم های طاهر به در اتاقم نزدیک و 
 نزدیک تر میشد و قلب من هر لحظه بی قرارتر.

 در اتاق و با شتاب باز کرد و بدون معطلی با صدای دو رگه گفت: ملیسا زود همه چیو توضیح بده، مرتیکه کی بود؟

!+چیی...چیو توضیح..بدم داداش؟

!صداشو بلندتر کرد و داد زد: این پسرههه کی بودد بهت میگم؟

.با دادش نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زیر گریه و بریده بریده گفتم: طا..هر..کدوم..پس..پسر..من نمیدونم

طاهر مشتش و روی دیوار کوبید و توصورتم غرید: مرتیکه از پشت ایفون گفت من شیشه رو شکستم یا ملیسا واسه 
.من میشه یا زنای خانوادتونو تو خیابون ببینم....رفتم پایین نبود بی ناموس

.شدت گریم هر لحظه بیشتر میشد، دانیال خدا لعنتت کنه عوضی



طاهر: ببین ملیسا سابقت خرابه سعی نکن با این حرفات گولم بزنی، اخرین بار که شیشه ها خونه رو چندتا عوضی 
 بخاطره تو شکستن هیچ وقت یادم نمیره.

طاهر به سمتم اومد و چونم و محکم تو دستش گرفت با خشم زیر لب غرید: از این اتاق خراب شده بیرون نمیای تا بابا 
 بیاد حالیته؟؟

 سرمو عقب کشیدم، با پشت دست دماغ آویزون شدم و پاک کردم و گفتم: طاهر حق نداری منو زندانی کنی.

.طاهر: دوباره الت شدی، دفعه بعدی ببینم اینجوری حرف میزنی به جون بچم اون کاری که نباید و میکنم

 با گفتن این حرف از من فاصله گرفت و از اتاق خارج شد.

.اشکامو پاک با بغض به زمین خیره شدم، شنیدن صدای چرخش کیلید تو قفل در تمام توان ایستادن و ازم گرفت

****

 _مــامــان درو بــاز کـن تـا نـتـرکــونـدم خــودمــو

با نشیدن هیچ جوابی لگد محکمی به در زدم که همزمان با صدای ناحجنجار برخورد پام با در صدای جیغ مامانم بلند 
.شد

 مامان: دروو باز نمیکنمم ملیساا، تو میخوای بری.

.بلند تر از قبل داد زدم: مـــاامـاان درو بـاز کـــن تــا بــیــاد مـن بـرگــشــتـم

 مامان با گریه داد زد: اگــه دیــگه بـرنـگـردی چــی؟؟

._بــاز کــن درو بــه خــدا قــبـل پــســرت بــرمــیـگــردم

 مامان با مشت به در کوبید و گفت: بس کن دختر خستم کردی، تو این اتاق جون بدی هم تا طاهر نیاد درو باز نمیکنم.

.با مشت و لگد به جون در افتادم و فوش میدادم، اصال همسایه ها به درک نگران ابروشون باشن درو باز میکنن

 اونقدر داد و بیداد کردم که خسته و بی جون پشت در افتادم.

صدای کار کردن مامان تو اشپزخونه بگوشم میرسید، نمیخواستم بترسونمش ولی برای بیرون رفتن از این سگدونی 
.مجبور بودم

 از روی زمین بلند شدم و به سمت کمد رفتم، در کشو رو باز کردم لباس زیرامو کنار زدم و تیغ و برداشتم.

 بعد بستن کشو دوباره پشت در رفتم.

صندلی کوچیک میز ارایش و از روی زمین برداشتم و محکم به در اتاق کوبیدم، صداش اونقدر بلند و ناگهانی بود که 
.چیزی که تو دست مامان بود روی زمین افتاد و خورد شد

قبله اینکه مامان به سمت اتاق بیاد تیغ و روی کف دستم کشیدم شال سفیدمو از روی تخت برداشتم و پیچیدم دور 
ندستم، در عرض چند ثانیه سفیدیه شال از خونم سرخ شد، شرورانه لبخندی زدم و با فریاد گفتم: مـــامــا

 مامان به در کوبید و با جیغ گفت: ملیسااا چیکارر کردی؟؟



.با گریه ساختگی گفتم: مـامــان بــاز کــن دســتــم داره خــون مــیـــاد

.مامان: یا ابولفضل خودت به بچم رحم کن

کولمو از رو تخت برداشتم و خندمو جمع کردم مامان درو با شتاب باز کرد با دیدن من که شال سفید و دور دست 
 خونیم پیچیده بود رو دستش کوبید و وارد اتاق شد.

 به من که رسید با گریه گفت: خدا منو مرگ بده، چیکار کردی ملیسا.

 _ببخشید مامان مجبورم اینکارو کنم.

.بعد گفتن این حرف مامانو به عقب هول دادم و به سرعت شروع کردم به دویدن

خداروشکر سیما و ملیکا خونه نبودن، بدون توجه به صدای گریه مامان و نفرین هایی که میکرد سریع درو باز کردم و از 
 خونه خارج شدم.

کتونی هامو از روی جاکفشی برداشتم و بدون توجه به اسانسور لعنتی که همیشه تو واحد بیست و چهار متوقف بود به 
.سمت راه پله ها دویدم

****

چسب زخم و باز کردم و رو ُبرش کوچیک وسط دستم چسبوندم بعد حساب کردن پول آب معدنی و کارت شارژ از 
 سوپر مارکت خارج شدم.

  گوشیمو از کوله بنفش رنگم خارج کردم و با عجله رمز و وارد کردم.

.بعد شارژ شدن گوشیم بدون معطلی شماره مهبد و گرفتم خوشبختانه مثل همیشه زود جواب داد

 مهبد: جانم ملیسا؟

به قدم هام سرعت دادن و وارد خیابون اصلی شدم در آب معدنی رو باز کردم و بعد جابه جا کردن کولم رو دوشم 
 گفتم: مهبد، میتونی به یه شماره زنگ بزنی بگی ملیسا رو از بالک در بیاره.

؟مهبد: چه یهویی، چیشده مگه؟ تو االن کجایی

یه ماشین بوق زد با اخم دستم و تکون دادم که یعنی برو مهبد شاخکاش تکون خوردن لحنشو جدی کرد و گفت: ملیسا 
 تو االن تو خیابونی؟

 _آره، زنگ میزنی یا نه.

 مهبد: حاال فعال نه، االن میام دنبالت با بچه ها بریم بیرون یکم حال و هوامون عوض بشه.

کالفه موهامو که رو صورتم ریخته بودنو عقب فرستادم، روی زانو هام خم شدو بعد باالتر کشیدن شلوارم و خودنمایی 
 بیشتر ُمچ پام، به راهم ادامه دادم و به مهبد گفتم: کجا میخواید برین؟

.مهبد: دور دور ماشین، فشم فرحزاد

.با شنیدن لحن التی مهبد خندیدم و گفتم: بیا دم باشگاه بندسازی ساواش میشناسی که؟ نبش..

.مهبد: بلدم بابا، معطلمون نکنی فس فسو، تا نیم ساعت دیگه اونجاییم



 _باشه عزیزم من ده دقیقه دیگه جلوی باشگام.

بعد بیست و پنج دقیقه معطلی مهبد و دوستاش اومدن و باهم رفتیم فرحزاد، انگار خیلی میومدن اینجا چون به 
 محض ورودمون گارسون مارو به سمت یه تخت دنج زیر سایه یه درخت راهنمایی کرد.

چهار نفر بودیم منو مهبد، دوستش مجتبی و دوست دخترش آتاناز، بچه ها باهم حرف میزدن و من خیره به چسب 
؟زخم روی دستم به برخورد طاهر فکر میکردم، یعنی احتماله اینکه دانشگام کنسل بشه هست؟

.مجتبی پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: به چی فکر میکنی ملیسا خانوم، بیخیالش شو دیگه گذشت

 _راحت باش، میتونی ملیسا صدام کنی، به سیگار توی دستش اشاره کردم و گفتم: تعارف نمیکنی؟

 مجتبی خندید و گفت: دخترا قلیون بکشن بهتره.

چشم غره ایی بهش رفتم و بعد قاپیدن جعبه سیگار از جلوی پاش گفتم: هر پک قلیون هفت روز از عمر نازنینم و کم 
 میکنه.

 سیگارو گوشه لبم گذاشتم، مهبد فندک و زیر سیگارم گرفت و گفت: سیگار به عمر با عزتت اضافه میکنه؟

بعد پک محکمی که زدم دود غلیظ سیگار و توی ریه هام فرستادم و در جواب مهبد ابرومو باال فرستادم و گفتم: تیکه 
 ننداز االن هیچی بجز این استرسم و کم نمیکنه.

آتاناز: ملیسا چرا سرکار نمیری؟ اگر بتونی یه کار خوب برای خودت جور کنی دیگه مجبور نیستی بخاطره پول از چیزی 
.که نمیخوای...

_بهش فکر کردم اتا بار ها بهش فکر کردم، ولی نه شغله مناسب با رشتم پیدا میکنم که در شان من باشه و نه طاها 
 اجازه میده کار کنم.

.مجتبی: دختر تو شجاع تر از این حرفایی، اگر واقعا بخوای کار کنی میتونی قاپ بابا یا داداشتو بدزدی

.آتاناز: هی، حاال کو کار، اونم رشته ایی که ملیسا داره

 مجتبی:ای بابا دخترا، فاز و عوض نکنید بابا بیاید سلفی بگیریم بزاریم اینستا.

.مهبد که سرش تو گوشیش بود حواسش جمع ما شد و با هیجان گفت: اره اره ملیسا بیا بغل من

نه جلف بازیاشون و نه صدای بلند خنده هاشون من و از الک خودم خارج نکرد، ولی از کاری که کردم هم پشیمون 
.نبودم، چون مطمئن بودم اگر االن تو اون اتاق لعنتی بودم دیوونه میشدم

****

._مامان، منو نگاه کن حوصله قهر ندارم

.مامان: برو کنار از جلوی چشمم، وسایالتم جمع کن امشب میریم خونه خودمون فردا بابات و داداشت برمیگردن

 کالفه مامان و به سمت خودم برگردوندم و جیغ زدم: مامااان اشتی کن جون من.

.مامان: برو اونور ملیسا، همین که به طاهر نگفتم برو خداتو شکر کن

نفسم و پر صدا بیرون دادم و گفتم: بگم غلط کردم از خر شیطون پیاده میشی، ماااماان مگه من چیکار کردم فقط رفتم 
 بیرون؟؟



 مامان: همین؟ فقط رفتی بیرون...باشه ملیسا بیخیال من بشو که اصال اعصاب در افتادن با تو رو ندارم دختر.

 _مامان خوب حرفتو بزن بگو چیکار کردم که از وقتی اومدم تو چشمامم نگاه نکردی.

مامان: هیچی دخترم، هیچی عزیزم فقط منو تا مرز سکته رسوندی، بعد دیدن تو و دست خونیت نزدیک بود برم تنگ 
.جاریم

با خارج شدن این جمله از زبون مامان اخمام توهم رفت، مرگ درد ناک زن عموی جوونم هیچ وقت از یاد خانواده ی 
.شایان نمیره

._ ببخشید، متاسفم قبول دارم خریت کردم، دیگه تکرار نمیشه، توهم دیگه نگو این حرفو

 مامان: قول میدی دیگه اینجوری منو نترسونی؟

._قول میدم

؟اروم تو بغل مامان خزیدم، دستاشوی دور کمرم پیچید و زمزمه وار گفت: اون جواب ازمایش چی بود تو کشوت ملیسا

همونجور که تو بغلش بودم فوضولی به کاراگاه بازیش بعد رفتنم گفتم ادامه دادم: سرم گیج میرفت رفتم ازمایش 
.دادم، کم خونی دارم

 مامان پشت کمرم کوبید و بلند گفت: خدا مرگم بده دختر چرا نگفتی؟

 خودمو بیشتر بهش فشار دادم و زمزمه وار گفتم: چیز مهمی نیست مامانم نگران نشو.

تا ساعت شیش که سیما و ملیکا از مدرسه اومدن من و مامان تو خونه داشتیم به درو دیوار نگاه میکردیم، دیوارای این 
.مجتمع زیادی کوتاه بودن قلبم تو خونه میگرفت بخدا

سیما هر بار با دیدن من بیرون از اتاق هی نگران به ساعت نگاه میکرد با اخم پاهامو روی میز گذاشتم و گفتم: طاهر 
.بیاد میرم تو اتاق اینقدر با اون چشات منو نخور خوشم نمیاد

 سیما: وا..من با تو چیکار دارم، طاهر بیاد تو و مامان و دعوا میکنه من که از صبح مدرسه بودم.

._تو فضولی منو نکن

.مامان: ملیسااا ببند دهنتو

از روی مبل بلند شدم چشم غره ایی به سیما رفتم و با پوزخند گوشه لبم رو به مامان گفتم: من االن دهنمو میبندم ولی 
 ببین کی دهن این عروستو کاهگل میگیرم.

بدون توجه به صدای غرولند سیما وارد اتاق شدم و درو محکم بهم کوبیدم، لب تاب سفید رنگم روی تخت گوشه اتاق 
.خودنمایی میکرد

 بی حوصله روی تخت نشستم و لب تاب مو روی پام گذاشت، حوصلم سر رفته بود.

وارد ایمیل هام شدم، همینجوری مشغول خوندن پیام های مزخرف دوستام، جواهر فروشی که دوسه بار براش طرح 
.زدم، مزون ساناز و... بودم که چشمم به ایمیل استاد ملکی افتاد

.با کنجکاوی بازش کردم، بعد هر خطی که میخوندم چشمام گرد تر و نیشم باز تر میشد، خدای من دارم چی میبینم

.اونقدر ذوق زده و هیجان زده بودم که تنها سه کلمه تونستم تایپ کنم: استاد من عاشقتم



.مامان:ملیسا عزیزم

 در لب تاب و بستم به مامان که داشت صدام میکرد نگاه کردم.

.مامان: چیزی شده؟ چرا چشمات دارن برق میزنن دختر، خبریه

ملیسا: خبر که هست اونم از نوع خفنش ولی میخوام اول به طاها بگم، به تو بگم کله طایفه عجوج مجوج همین 
.امشب متوجه میشن

.مامان: هرجور مایلی، بیا شام بخور طاهر اومد سریع مارو برسونه دل تو دلم نیست

 اخمام و توهم کشیدم و باقیافه اویزون گفتم: اول زنگ بزن خدمتکارا برن خونه اونجا رو مرتب کنن.

 مامان: مگه خودمون چالغیم.

مامان و کنار زدم و با صدایی که هنوز از شدت هیجان پیشنهاد استاد ملکی میلرزید گفتم: مامان تروخدا گند نزن به 
 حالم بیا شام و بکش.

 کل شب حتی وقتی از ملیکا و سیما خدافظی میکردیم تو فکر رازی کردن طاها بودم.

.امیدوارم درک کنه با قبول کردن پیشنهاد استاد چه اینده ایی میتونم داشته باشم

****

 خـــانم، چشمای قشنگتونو باز کنید.

 با حجوم نور پلکام تکون خورد، با جیغ بلندی سرمو زیر پتو بردم و داد زدم: گــلـی

صدای خنده ی بلند گلی تو فضای اتاق پخش شد و بعد صدای مهربونش بود که تو گوشم پیچید: خانوم باورتون میشه 
.دلم چقدر برای غر زدن هاتون تنگ شده بود

.طاها: دل منم برای پیچوندن گوش این ته تقاری لوس خانواده تنگ شده بود

 با شنیدن صدای طاها با یه حرکت سرمو از زیر پتو بیرون اوردم، چند بار چشمامو باز و بسته کردم تا به نور عادت کنه.

طاها روی مبل صورتیم نشسته بود و به طرح هام که روی میز ولو بود نگاه میکرد، نیشم خود به خود باز شد، قدم اول 
 و برای خر شدن خودش برداشته بود به من چه.

از تخت پایین پریدم دمپایی های خرگوشیم و پام کردم و با اشتیاق تظاهریم گفتم: وایــی داداش بـابـا هـم اومــده، 
 چقدر دلم برات تنگ شده بود دیگه حق ندارین واسه چند روز جایی بری حله؟

طاها از رو مبل بلند شد به سمتم اومد، موهای گره خوردمو پشت گوشم انداخت و با خنده گفت: حله حله ولی پـاچــه 
.خــواری ممنوع

میدونم االن از برگشت ما چــه احساسی داری پس بیخیال شو بعدا ازت میپرسم چی میخوای، حاالم بیا پایین صبونتو 
.بخور میخوام برم بیرون، توهم باید بیای

سرشو پایی اورد پیشونیم و بوسید و سریع از اتاق خارج شد، موهامو دوباره مثل اولش بهم ریختم و لب ورچیده به 
 جای خالی طاها خیره شدم.

 انگاری دیگه خیلی پیاز داغشو زیاد کردم، بچه خودش میدونه چقدر مایه عذابه.

 به سمت گلی که داشت رو تختی مو صاف میکرد برگشتم و گفتم: خیلی تابلو بود.



گلی قرمز شده بود، لباشو گاز گرفت و گفت: اقا طاها میدونه کال چقدر بهش لطف دارین، بعد االن یکم بیشتر از اون 
 لطفه ابراز خوشحالی کردین، این رفتار از شما غیر طبیعی بود.

خندم و جمع کردم و بدون توجه به لباس خواب خرگوشیم به سمت در اتاق رفتم، هنوز به در نرسیده بودم که سرجام 
 ایستادم.

 به سمت گلی برگشتم و گفتم: گلی.

 گلی: جانم خانوم؟

._دل منم تنگ شده بود

 صبر نکردم ببینم چی میگه در و باز کردم و سریع از اتاق خارج شدم.

هیچی مثل دیشب دلگیر نبود پرده ها کنار رفته بود و منظره ی باغ کامال مشخص بود، فواره ی وسط استخرم شروع 
 به فعالیت کرده بود.

.ای خدا امان از شوهر ذلیلی توی گلدون ها گلهای تازه و شیشه ی قاب عکسا همه براق شده بودن

 هر پله ایی که پایین میرفتم چهره جدی بابا که پشت میز در حال روزنامه خوندن بود بیشتر نمایان میشد.

 _سالم اقای شایان خوش اومدید، خالفکارا رو پخ پخ کردید؟

.بابا: علیک سالم ته تقاری ُنُنر دل منم برات تنگ شده بود

 لبخندی زدم و با خنده گفتم: لوس، ُنُنر مرسی از القاب زیبایی که بهم نسبت میدید، بعد تموم شدن حرفم به بابا رسیدم.

.روی زانوهام خم شدم و با کمال پاچه خواری لپش و بوسیدم و زمزمه وار گفتم: خوب شد اومدی

چند دقیقه بعد بدون حضور شخصی پشت میز مشغول خوردن صبونم شدم، مثل همیشه از همه دیرتر از خواب بیدار 
 شده بودم، نمیدونم مامان اینا چجوری زودتر از هفت صبح بیدار شدن.

یه تیکه از نون های برش داده شده رو برداشتم ولی قبل اینکه بتونم مربا البالوی عزیزم و روش بمال صدای مزخرف 
 طاها اوقاتم و خراب کرد.

طاها: تو هنوز این لباسا تنته؟ مگه نگفتم میخوایم بریم بیرون برو حاضرشو اونجا یه چیزی میخوری همینجوریشم 
 کلی دیر کردیم.

به تیپش نگاه کردم، اون کوله پشتی مشکی رنگش نشون از یه کوهنوردی خسته کننده اونم بدون حضور شخص باحالی 
 مثل مهبد و میداد.

 در مونده به ساعت نگاه کردم و گفتم: میشه من نیام، خیلی خوابم میاد.

._نخیرم نمیشه تو نیای، تو ماشین منتظرتم هفت و ربع پایین باش

.ناچار از جام بلند شدم و با دستمالی که کنار پیش دستی بود دور لبم و پاک کردم و به سمت اتاقم راه افتادم

 با وجود طاها از ارایش خبری نبود، فقط تونستم یه مداد تو چشمام بکشم تا از بی حالی دربیام.

یه شلوار ارتشی جذب با یه مانتو مشکی کوتاه و شال مشکی به همراه سویشرت سبز رنگم که با شلوارم ست شده بود 
 از کمد خارج کردم، طراحی خیلی باکالسی داشت.



ساعت گوچی مو[ ساعت های گوچی به طرز خوشایندی ممتاز و باوقار هستند گوچی برندی ایتالیاییست که مواد 
گرانبهایی چون طال،فوالد ضد زنگ، الماس و یاقوت درطراحی این ساعت ها استفاده می شود.] که محمد از ایتالیا برام 

.اورده بود، از رو میز ارایشم برداشتم و دستم کردم

بعد پوشیدن لباسام و برداشتن کتونی های ساق دار مشکیم از پشت کمد از اتاق خارج شدم و بی حوصله به سمت در 
.اصلی راه افتادم

باید در اولین فرصت پیشنهاد استاد ملکی و به طاها بگم تا از دستم نپریده، چه فرصتی بهتر از االن که طاها مهربون 
.شده

به قدم هام سرعت دادم و سریع از خونه خارج شدم گلی با دوتا سبد کوچیک دم در ایستاده بود با دیدن من جلو اومد 
 وگفت: خوش بگذره خانوم واستون تو راهی حاضر کردم.

به سبد هایی که به طرف من گرفته بود نگاه کردم و بی توجه بهش گفتم: بزارشون صندوق ماشین چرا میدیشون به 
 من؟؟

 گلی: شرمنده خانوم حواسم نبود، اقا طاها منتظرتون هستن.

.باغبون درو باز کرد و ماشین طاها با دقت از حیاط ویال خارج شد

****

 _طاها، میدونی چند روز دیگه تولدمه؟

.طاها نگاهی به ایینه بغل ماشین انداخت و با بیخیالی گفت: دوماه مونده حدودا

 چشم غره ایی رفتم و گفتم: شنبه اول آبانِ، سه روز تا آبان و سی روز تا آذر از اون طرفم هشت روز تا هشتم میشه...

داشتم حساب میکردم چند روز دیگه تولدمه که طاها پرید وسط محاسباتم و با داد گفت: باشه..باشه سرم رفت، چی 
؟میخوای حاال

.از بی توجهیش نزدیک بود گریه کنم

اخم کردم و با لب های جلو اومده از حرص گفتم: دوتا چیز کوچیک که از ترس تو و بابا توی دلم مثل یه حسرت یا یه 
.رویای دست نیافتنی شده

 دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد، اعصابم خورد شده بود معلوم بود طاها هم همین احساس و داره.

 طاها کالفه به جلو خم شد و سیستم و روشن کرد، صدای اروم اهنگ بی کالم تو فضای ماشین پخش شد.

بخاطره هوای گرم داخل ماشین، کم خوابی دیشب و اون اهنگ  لذت بخش کم کم چشمام گرم شد و تا رسیدن به 
.مقصد خوابیدم

 با وارد شدن سوز خنکی به داخل ماشین پلکام تکونی خورد، با بی میلی چشمامو باز کردم و گفتم: رسیدیم؟

.طاها با اخمی که همیشه روی پیشونیش نشسته بود گفت: آره سریع بیا پایین زشته گرفتی خوابیدی

متعجب از دیدن جایی که مقابلم بود از ماشین پیاده شدم بدون توجه به هیاهوی  دو سه تا ماشین کناری توجه کنم 
؟گفتم: واا پس چرا اومدیم اینجا

.طاها: مگه قرار بود کجا بریم؟ از اولم مقصد همین جا بود، خونه جنگلی مهراب



با شنیدن صدای ظریف دخترونه ایی که طاها رو مخاطب قرار داده بود چشمامو ریز کردم و به صحنه مقابل خیره 
 شدم.

.دختره: خوش اومدید اقای شایان

 طاها: مرسی ممنون خانوم نوری.

پسری که تا کمر تو صندوق عقب ماشینش بود سرشو باال اورد و گفت: سرگرد نگفته بودید ازدواج کردید، از زیر 
 شیرینی...

 طاها سریع پیش دستی کرد و با جدیت گفت: سعید جان اینجا طاها صدام کنی بهتره، ملیسا خانوم خواهرمه.

 سعید به طرف من برگشت و گرم گفت: سالم خانوم.

سرمو تکون دادم و با بی حسی به چندتا املی که خیرسرشون قصد خوش گذرونی تو یه کلبه جنگلی ساده و کوچیک و 
 داشتن خیره شدم.

نمیدونم طاها با چه حسابی منو دنبال اینا کشونده، اگر پیشنهاد استاد ملکی نبود االن تو رختخوابم درحال استراحت 
.کردن بودم

****

._طاها، االن که همه خوابن، میای بریم تو حیاط یکم قدم بزنیم، میخوام یه چیزی بهت بگم

.طاها گوشیشو کنار گذاشت و گفت: اره بریم، یه هوایی هم میخوریم

.با برداشتن سویشرت هامون از کلبه مهراب خارج شدیم و شروع به راه رفتن کردیم

سکوت بینمون رو صدای خورد شدن برگ ها میشکست تا گفتم: طاها تو این حرفایی که بهت میزنم واقعا خیلی جدیم، 
سرسری نگذر و خوب به حرفام گوش بده، برای من یه موقیعت شغلیه خوب پیش اومده، یعنی استادم بهم معرفیش 

.کرده، طراحی لباس تو یه شرکت ُمد

شغلی که دوستش دارم و توش استعداد دارم، شغلی که میدونم اینده منو تامین میکنه، من تا اخر عمرم نمیتونم به 
.حساب بابا تکیه کنم

دیگه بیست و یک سالم شده آرزوهام دارن بزرگ میشن طاها، از محدودیت هایی که برام تائین کردید خسته شدم. 
؟میفهمی چی میگم

 طاها: منظورت از این حرفا چیه؟ نکنه میخوای بری سر کار؟

_سرکار رفتن مشکلی داره؟؟ چرا دلتون میخواد همیشه به شما محتاج باشم تو و بابا امروز و فردا منو ساپورت میکنید 
 ده سال دیگه چیکار کنم؟

روزایی که شما نیستید باید از گرسنگی بمیرم، این به کنار زحمت هام چی میشه؟ من این همه درس نخوندم که اخرم 
 برم کهنه بشورم طاها.

_چه ربطی داره دختره احمق؟ اخه مگه ما برات چی کم گذاشتیم که میخوای بری سرکار، میدونی محل کار چقدر 
 میتونه کثیف باشه؟

._من میخوام رو پای خودم بایستم، میخوام ارزوهامو دنبال کنم یکم درکم کن

االن من ازت اجازه نمیگیرم چون تو چه راضی باشی چه ناراضی من پیشنهاد استادم و قبول میکنم، فقط میخواستم 



.بهت بگم تا شاید...(چند ثانیه مکث به همراه بغض) تا شاید دلت خواست برای یک بارم که شده حمایتم کنی

طاها:ملیسا باشه حاال که میخوای به خودت تکیه کنی قبول، ولی من باید تحقیق کنم، نمیزارم بدون مطمئن شدن از  
.چیزی وارد جایی بشی که ممکنه برات خطرناک باشه، این حرفه  اخرمه رفتیم خونه هم ایمیل استادت و برام بفرست

""پـنـــدار

 زوری سرمو از زیر بالش در اوردم تا منشا صدای مزاحم و پیدا کنم.

.با دیدن جای خالی رزا زوری روی تخت نشستم

.ساعتمو از روی میز برداشتم، سه و نیم بود دستی به موهای اشفتم کشیدم و با صدای گرفته اسم رزی و صدا زدم

که صدای شرشر آب قطع شد، در حموم باز شد و رزا با موهای خیس و یه حوله کوچیک دورش که نشون از دوش 
 گرفتنش بود از حموم خارج شد.

 رزا:عشقم بیدارت کردم؟

 دوباره روی تخت ولو شدم و گفتم: واجب بود االن بری حموم.

.رزا: اره گند زده بودی بهم دیشب، پاشو پندار نخواب میخوایم بریم استدیو ضبط داری

دستمو محکم و کشید تا بیدار بشم بدون اینکه یه سانتم جا به جا شم، رزا رو به سمت خودم کشیدم جوری که با همون 
.حوله توی بغلم افتاد

 بوسه ریزی به گردنش زدم و زمزمه وار گفتم: بخواب رزا.

سردی دستشو، روی شونه هام حس کردم و بعدش صدای پر عشوش بود که توی گوشم پیجید: عشقم من باید خسته 
.باشم تو کله پا شدی، بلند شو برو دوش بگیر االن اشکان بیاد سوژه میدیم دستش

 لباشو روی گوشم گذاشت و گاز ریزی گرفت، کال دیگه خواب از سرم پریده بود.

 رزی از رو تخت بلند شد و رفت لباساشو بپوشه، منم ناچار از جام بلند شدم و بعد برداشتن حولم وارد حموم شدم.

بعد یه دوش پنج دقیقه ایی سریع اومدم بیرون، تیپمو با پوشیدن یه تیشرت سفید و شلوار جین جذب مشکی کامل 
.کردم

 بعد سشوار کردن موهام به سمت باال و دوش گرفتن با ادکلنم عینک دودی و کتم و برداشتم و از اتاق خارج شدم.

رزا حاضر و اماده روبروی ایینه دیواری سالن ایستاده بود و رژ لب صورتیشو پر رنگ میکرد، با دیدنم یه بوس رو هوا 
 فرستاد و با اشتیاق گفت: جذاب تر از هر روز، بریم؟

 _بریم، فقط گوشیم کو؟

 رزا گوشی و به سمتم گرفت و گفت: رو کاناپه بود برداشتم بهت بدم.

.گوشیم و از دستش بیرون کشیدم توی جیبم انداختم و بی تفاوت گفتم: بریم اشکان منتظره

****

بعد باال کشیدن شیشه های دودی ماشین یه بوق زدم، اقا مراد با چهره ایی که از دیدن رزا درهم شده بود در پارکینگ و 



 باز کرد.

 از رفتارش خندم میگرفت، االن مطمئن بودم زنگ میزنه مامان امار میده.

 با خارج شدنم از پارکینگ دنده رو عوض کردم و پاهامو روی گاز گذاشتم طوری که ماشین به پرواز دراومد.

هنوز چندتا خیابون دور نشده بودیم که رزا گوشیشو از کیفش دراورد تا به سیستم وصل کنه اهنگ بزاره نامردی 
 نکردمو با تمام قدرت روی دستش کوبیدم.

 جیغ کر کننده ایی کشید و با داد گفت: پنداااررر مگه مشکل داررری؟؟

.قیافم از صدای نکرش توهم رفت، چشم غره ایی بهش رفتم و گفتم: ضبط روشن نشه

 رزا: یه دلیل قانع کننده بیار لطفا.

._چه دلیل قانع کننده تر از اینکه این ماشین منه و منم دوست ندارم توش موسیقی گوش کنم

رزا اخماشو توهم کشید، چپ چپ نگام کرد و گفت: نمیدونم کدوم ادمی صدای گوش خراشه گاز ماشینشو به صدای 
.اروم و دلنواز اهنگ ترجیح میده

.قهقهه بلندی زدم، بافشار دادن پاهام روی گاز سرعت ماشین و زیاد تر کردم، با خنده گفتم: من عزیزم، خوده من

.رزا به شونم زد، نخدی خندید و گفت: عاشق همین خل بازیات شدم دیگه

 خداروشکر ترافیک نبود و زود رسیدیم واگرنه اشکان بیچارم میکرد.

. بعد پیاده شدن رزا ماشین و کنار ماشین اشکان پارک کردم و خودمم سریع پیاده شدم

در سالن استدیو باز بود ولی رزا طبق عادت همیشه گیش دستشو به در کوبید به ثانیه نکشید اشکان با قیافه برزخی 
 پشت در ظاهر شد.

اومد حرفی بزنه که هولش دادم تو و درو پشت سرم با پا بستم به سمت اشکان که با حرص نگام میکرد برگشتم و با 
.ابرو های باال اومده بهش گفتم: خوبی عزیزم

 رزا: ببخشید دیر شدا، پندار بیدار نمیشد.

 اشکان: ِا نه بابا، خوشم باشه پس شب منزل این خاک تو سر تشریف داشتید؟

 رزا: اشکالی داره؟

 خودمو روی مبل پرت کردم و گفتم: بجا حرف مفت بگو بچه ها کجان؟

رزا مانتوشو دراورد و دستی به موهای بلوندش کشید و بی حوصله گفت: اشکان نکنه مثل دفعه قبل ساعت و الکی 
 گفتی.

 اشکان: سپهر تو اتاق کپیده، سهراب رفته یه چیزی بخره کوفت کنیم، بنیامینم تو راهه، حاال قهوه یا نسکافه؟

 رزا: اومم قهوه بهتره.

 _برا منم قهوه بیار شکر کم بریز.

؟اشکان: قهوم کجا بود بابا مسخره کردید منو، فقط چایی دارم اونم مال پریشبه بیارم



._همین که از جلو چشمام گم بشی و بری برام نعمِت، مرسی از لطفت

اشکان ادامو در اورد و با چپ کردن چشماش به سمت اشپزخونه رفت و مشغول چایی ریختن شد، سپهرم از سرو 
 صداهاش بیدار کرد مرتیکه احمق.

 نیم ساعت بعد همه ی بچه ها اومده بودن و درحالی که داشتیم چایی های اشکان ریز و میخوردیم از کنسرت حرف 
 میزدیم.

 اشکان: پندار این یارو گارگرداِن دوباره زنگ زد رو صدای تو اصرار داره میخواد حضوری باهات ِبَحرفه.

.بنیامین: وقت نیست بابا، نمیشه قبول کرد بعد برج میالد، اصفهان و بعد اونم شیراز کنسرت داریم

 _اره کارا خیلی سنگین شده.

 سپهر: چایی تون تموم نشد؟؟ پاشید بریم شروع کنیم دیگه بابا من کار دارم.

پسرا لیوان های چایی و روی میز گذاشتن و از جاشون بلند شدن، اشکان با خیال راحت به خیار تو دستش نمک زد و 
.گفت: پندار فردا بریم پیش نجفی، میخواد نمیدونم چیکارت کنه

 با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: نجفی کیه؟ چیکارم کنه؟

.اشکان: ای بابا نجفی دیگه، طراحی لباسی که قراره تو کنسرت بپوشی و دادیم شرکت همین یارو بزنه

با بلند شدن صدای سهراب، اشکان و زوری از روی مبل بلندش کردم و کنار گوشش غریدم: اونجاهم میریم حاال خبرت 
.این خیارو بعدا کوفت کن

اشکان: خفه شو از دستت شکارما، دیشب منو از خونه انداختی بیرون این دختره نچسب و بیاری پیشت، بزار نیوشا رو 
.ببینم نشونت میدم دنیا دست کیه، مرتیکه َشهوانی

****

 شــبــام پـُره از اشــک

 بـه یــاد تــو هـَـمـش

 ازت بـه ســادگــی

 نـمـیـشـه کـِه گـذشـت

ددنـیـام تـاریـک و ســر

 تــویـی مـرحـم درد

 بـدون تــو کـاری

ددیگـه ِنـمـیـشـه کـر

 بی حوصله داشتم میخوندم که با داد سهراب کالفه شدم و هدفون و از گوشم خارج کردم.

؟سهراب: چرا تو حس نمیری

 اخمامو توهم کشیدم و گفتم: مگه توی پارازیت میزاری.

.سپهر: قسمت اخرش باید ولوم صدات باالتر بره



.از اتاق خارج شدم و کالفه گفتم: من گشنمه نمیتونم تمرکز کنم

اشکان: کارد بخوره اون شکمت، این آمپول هایی که میزنی به بازوت از دماغت بیاد بیرون عین آدم بخون بریم دنبال 
.کارو زندگیمون دیگه

.با مشت تو کمر اشکان کوبیدم و گفتم: اینا همش َدمِبل و پروتئیِن آمپولی عمته بیشعور 

؟اشکان: باشه بابا تو مردعنکبوتی تو سوپر من اصال تو هرکول من غلط کردم، خوب شد

.سپهر: َکلَکل نکنید آقایون حاضرشید بریم بیرون یه چیزی بخوریم

****

به اشکان که با نیش باز کنارم نشسته بود نگاهی انداختم بعد وارد شدن تو خیابون مد نظرم به فرمون کوبیدم و گفتم: 
 نیشتو ببند تا نزدم بچسبی به دیوار.

 اشکان: عزیزم تو هرچی میخواستی از اون رزای ایکبیری بگیری بگو من بهت بدم.

 به سرعت ماشین اضافه کردم و گفتم: ناموسا رزا ایکبیری نیست.

 اشکان: پنی حرف مفت نزن تا زنگ نزدم خاله نوا بگم دیشب داشتی براش نوه...

هنوز حرفش تموم نشده بود که محکم پست سرش کوبیدم و جدی گفتم: ببند دهنتو یهو دیدی دندونای قشنگت  اومد 
 پایین .

اشکان:پس واسه من فردین بازی در نیار یهو دیدی خودمو از پنجره ماشین پرت کردم بیرونا، درضمن این رزا خودش 
.دوست داشت بره واگرنه به همین راحتی ها َدک نمیشد

._اشکااان ترووخداا ساکت شو

.اشکان: خوب خوب حیوان آرام باش، سپهر اینا رو رد کردی خودم یه شاه داف واست ردیف میکنم حالشو ببری

چشم غره ایی به اشکان رفتم و با اخمای درهم مسیری که اومده بودم و دور زدم و ماشین و جلوی در رستوران سنتی 
 بانوی شرقی، پاتوق همیشگیمون متوقف کردم.

از ماشین پیاده شدم و بعد جا به ج کردن عینک دودیم رو صورتم، سوئیچ و به سمت  نگهبان پرت کردم، مثل همیشه 
 رو هوا گرفتش و تا زانو جلوم خم شد.

از این پسره خیره خوشم میومد هنوز  به در اصلی نرسیده بودیم که رجا از جاش بلند شد و گفت: خوش اومدید اقا 
 پندار، خوش اومدید آقایون.

 _مرسی داداش گلم جای ما ردیف دیگه؟

 رجا مردونه خندید و گفت: مگه میشه نباشه بفرمایید.

با پسرا دنبال رجا راه افتادیم، بعد طی کردن پله های پشت باغ وارد فضایی که اتاقک های کاهگلی داشت شدیم، همیشه 
 برای جلوگیری از مزاحمت اینجا میشستیم.

فضای داخلش سنتی و آرامش بخش بود، ایده این اتاقک های کوچولو وسط این باغ خوش اب و هوا تو لواسون واقعا 



 بی نقص بود.

 برای من و سهراب خیلی سخت بود تو مکان های عمومی باشیم، برای این اتاقک ها بود که بیشتر اوقاتمونو اینجا 
.سپری میکردیم

به اطراف نگاه کردم با دیدن در باز یکی از اتاق ها و اومدن صدای خنده از توش به سمت رجا برگشتم که از من پیش 
.دستی کرد و گفت: اقا پندار برای شما مزاحمت ایجاد نمیکنن خیالتون راحت

 اشکان: فکر میکردم فقط مهمونای مخصوص وارد این بهشت میشن.

رجا: اقا اشکان مهمونای آقای سلطانی هستن، باورتون نمیشه ولی آقای سلطانی اینقدر بهشون سر زد که من خسته 
.شدم

سپهر در اتاق همیشگیمون که دقیقا کنار اتاقک اونا بود و باز کرد و با پورخند گوشه لبش گفت:هه البرز و میگی تو؟ 
 حتما دختر خوشگل تو اکیپشون زیاده.

 رجا: نه اقا فقط یه خوشگل باهاشونه که اقا سلطانی رفته تو نخش، المصب نقاشی خداست خوی شیطانی داره.

هممون با تعجب به رجا نگاه کردیم که فهمید چی گفت، سریع سرشو پایین انداخت و گفت: شرمنده  نفهمیدم چی دارم 
 میگم.

سهراب دستشو گوشه لبش کشید و با اشتیاق و لبخند مرموزی روی لبش گفت: کنجکاو شدم ببینم این دخترو، البرز 
.معموال تو محل کار زیاد سرو گوشش نمی جنبه

بیخیال وارد اتاقک شدیم و روی تخت های سنتی داخل اتاق جاخوش کردیم رجا رمز تبلش و زد و گفت: چی بیارم 
 براتون؟

 اشکان: اول بپر قلیون بیار، دو سیب آلبالو، پرتقال نعنا از این چیز خوشمزه هاتونم هرچی داری بردار بیار.

 رجا: شام میل نمیکنید؟

.سرمو به پشت تخت چسبوندم چشامو چند لحظه بستم و گفتم: گاماس گاماس اقا رجا شما برو اول قلیون بیار

 رجا چشمی گفت و فورا از اتاق رفت بیرون، پسرا داشتن ِشرو ور میگفتن و من به سقف اتاقک خیره شده بودم.

 کم کم داشت خوابم میبرد که اشکان با تمام قدرتش روی پام کوبید و بلند داد زد: نخوابی چشم قشنگ.

اونقدر ناگهانی زد که سه متر پریدم هوا و خنده پسرا بلند شد، خودمم خندم گرفته بود از قیافه وحشت زده اشکان 
 اومدم بزنم تو دهنش که گوشیش شروع کرد به زنگ خورد.

 اشکان: جان نفس دایی صبر کن جواب بدم بعد هرکاری دوست داری بکن.

.چشم غره ایی بهش رفتم و گفتم: باشه باشه سریع جواب بده منتظر نمونم

سپهر سرشو کشید و جلو تو گوشی اشکان با دیدن اسم ناشناس باالی صفحه چشماشو چپ کرد و گفت: جان مادرت 
.اول جواب این سیریش و بده، حتما یه دختره

 اشکان با خنده دستشو روی صفحه گوشیش کشید، گذاشت روی اسپیکر و گفت: جانم؟

؟طرف: الو مجید هست



.اشکان بی اهمیت به دیوار تکیه زد و گفت: نه بيرونه

؟طرف: تو کيشى

.اشکان: نه من تهرانم

.از جواب های اشکان تقریبا چشمامون اندازه ی توپ والیبال شده بود چی داشت میگفت این مرتیکه

!طرف: نه تو کیش ميري؟

!اشکان: چرا باید برم کیش؟

 طرف: نه موگوم تو کيشميشى؟!

!اشکان: کيشميش خودتى شمبلیله

سهراب با دریافتن قصد این اشکان نره خر کنترلش و از دست داد و مثل یه بمب منفجر شد منم تازه دوهزاری َکجم 
 صاف شده بود.

سپهر که از خنده سرخ شده بود گوشی و از دست اشکان کشید بیرون تماس و قطع کرد و بریده بریده گفت:اخه احمق 
؟یعنی تو نفهمیدی طرف مشهدیه، چرا دلقک بازی درمیاری

.اشکان: اِا واقعاا؟ خوب شد گفتی نه که من بچه ناف تهرونم نفهمیدم طرف بچه مشهد بود

.سپهر اومدم حرف بزنه که با بلند شدن صدای جیغ یه دختر حرف از دهنش خارج نشد

.- احـــمـق دسـتـم و ســـوزوندی اونوقت طلبکارم هستی

 متجعب بهم نگا کردیم که تقه ایی به در اتاقمون خورد و دوتا گارسورن با قلیون ها و مزه ها وارد اتاق شدن.

 سهراب نتونست خودشو کنترل کنه و گفت: چیزی شده تو اتاق بغلی؟

یکی از گارسون ها اخماشو کشید توهم و گفت: اقای بهرنگ اصال بهش فکرم نکنید، دختره ی نفهم رجارو به رگبار بسته، 
.فقط بخاطره اینکه یکم چایی ریخته رو دستش

 سهراب لب خند مرموزی زد و گفت: چرا من اینقدر واسه دیدن این دختره مشتاق شدم.

 بعد این حرف سرشو به سمت همون گارسون چرخوند وگفت بیرونن االن.

 گارسون: بله، اقا البرزم هست اگر یکم دیگه به این داد و بیداد هاش ادامه بده رجا از کار بیکار میشه.

با رفتن گارسون ها پسرا مشغول شدن که سهراب با دست به موهاش چنگی زد، یقه پیرهنشو صاف کرد و گفت: بچه ها 
 من میخوام برم بیرون، شاید با دیدن بازیگر به این خوشتیپی تو دو قدمیش از خیر رجا بگذره.

 سهراب بدون اینکه اجازه بده چیزی بگیم سریع از اتاق زد بیرون ما مبهوت به جای خالیش خیره شدیم.

اشکان و سپهر بی توجه مشغول چاق کردن قلیون بودن که گفتم: دوست دارید برین بیرون ببینید چه بالیی داره سر 
 اون رجای بیچاره میاد.

.سپهر: بابا اون سهرابم بخاطره دختره رفت نه رجا، حاال مثل آدم یه لیوان چایی بریز اون نباتم بنداز توش

جعبه دستمال کاغذی و به سمت سپهر پرت کردم که اشکان تو هوا گرفتش و با خنده گفت: عین همون ننتی، یعنی به 
.ناموسم یه بار نشد برم خونشون خاله نوا جعبه ایی چیزی سمت من پرت نکنه



از جام بلند شدم، درحالی که به سمت در نیمه باز اتاق میرفتم به اشکان گفتم: درباره ننه من حرف نزنا، یهو دیدی این 
.شلنگ قلیون و از تو حلقت کردم تو از یه جا دیگه در اوردم بیرون

****

 از اتاقک که خارج شدم اولین چیزی که توجه ام و جلب کرد باسن بزرگ دختری بود که داشت داد و بیداد میکرد.

المصب هیکلش مثل ساعت شنی بود، یکم جلوتر رفتم و صدای اروم رجا برام واضح تر شد: اقا البرز من کاری نکردم که 
 بخوام عذر خواهی کنم.

.البرز: رجا بخدا عصاب ندارم میزنم.

به سهراب نگاه کردم داشت با یه دختری که به دیوار تکیه زده بود حرف میزد اون دختر بی حوصله سرشو تکون میداد 
 و ادامسشو تو دهنش باال و پایین میکرد.

بهشون رسیدم، با اخمایی که از ناراحتی پسری مثل رجا توی هم رفته بود به البرز نگاهی کردم و با پوزخند گفتم: 
 اتفاقی افتاده البرز خان.

.با دیدن من حواسش سر جاش اومد نفسشو کالفه بیرون فرستاد و گفت: پندار جان خوش اومدی چیزی کم داری او..

البرز داشت حرف میزد که نگاهمو ازش گرفتم و به سمت دختره که با رجا دعواش شده بود برگشتم، ولی با دیدن چهره 
آشنای یه دختر بچه ی لوس که با تخسی به سهراب چشم غره میرفت، چشمام گرد شد با دادی که زدم حرف البرز و 

 قطع کردم.

 _تـو ایــنـجـا چـیــکـار مـیـکـنـی؟

دختره اولش ماتم شد و بعد حدود چند ثاتیه به خودش اومد، سرشو به سمت باال کرفت و گفت: وایی خدایااا اینجا 
 رستوراِن یا دیوونه خونه، ببینم اقا پندار عزیز، جناب خواننده اینجا ارث پدریتونه؟

 _دختر نیستی که افت جونی.

با عصبانیت دستشو کشیدم سمت خودم ساعت ظریفی توی دستش خودنمایی میکرد و الک مشکی ناخون های بلندش 
 و رنگ کرده بود.

پوزخندی زدم و گفتم: زیاد اسیب ندیدی این کولی بازی ها چیه در میاری؟ البته طبیعته تو اینحوریه، یه دختر وحشی 
.و بی فرهنگی

.دختره: ببین هم سن بابامی احترامت واجب ولی پسر خاله نشو ها...

 با عصبانیت حرفشو قطع کردم و گفتم: چی؟ ببینم دختر جون چه بابای فعالی داری مشاال، از هفت سالگی رفته رو کار.

 سهراب: پندار داداش تو اومدی دعوا رو ساکت کنی یا بدترش کنی، تو برو من حلش میکنم.

البرز که از حرص لباشو میجویید با اخم گفت: به نظر من هیچ کدومتون دخالت نکنید، رجا برو تو اشپز خونه من با 
.خانوم صحبت میکنم

._رژان ببین منو کجا اوردی، باید با مهبد برمیگشتم اینجا در شان من نیست

.رژان: ملیسا جان مادرت بس کن، از خیرش بگذر بیا امشب فقط خوش بگذرونیم

 سهراب: ملیسا خانوم، درسته بی دقتی از اقا رجا بوده، ولی شما تمومش کنید دیگه، خداروشکر مشکلی براتون پیش...



 ملیسا: هه طرفدارم زیاد داره این گارسون پاپتی، رژان بریم.

اومدم حرفی بزنم که انگشت اشارشو روی لباش گذاشت و با صدای بلند گفت: هیش بیشتر از کپنت حرف زدی اقای 
.خواننده

دستام و مشت کردم و با چشمای سرخ شده از خشم به این دختره عوضی که داشت ازم دور میشد خیره شدم ناخون 
 هام توی دستم فرو میرفت و من بی توجه به دردش انگشتامو محکمتر روی دستم فشار میدادم.

گرمی دست اشکان و روی شونه هام احساس کردم و بعد صدای شوخش بود که کنارم گوشم پیچید: عجب دختری 
 بودا، یعنی رسما به تخِم...

قبل اینکه حرفش کاملش بشه به سمت اسکان برگشتم که به موهاش دست کشید و گفت: خاک تو سر منحرف، تخم 
 چشمشو میگم.

_گمشو اشکان حوصله ندارم این دختره رو اعصابم اسکی رفته، االن تو فکرم چیزی بجز این دختره ی گنده دماغ 
 نیست.

 اشکان: میزاشتی دوتا جمله مالیم بگه بعد عاشق میشدی بدبخت.

چپ چپ نگاش کردم و با پوزخندی که گوشه لبم جا خوش کرده بود گفتم: هه، یه عاشقی نشون این دختره بدم که یاد 
.بگیره با پسر بزرگ امیر آریا درست حرف بزنه

 اشکان:بیخال پندار، بیا بریم غذامونو بخوریم، ارزش نداره.

اونقدر عصبی بودم که از کلم بخار بلند میشد، پشت اشکان به سمت اتاقک راه افتادم، پسرا با لبخندای معنی دارو من با 
 اخمای درهم سرجای قبلیمون نشستیم.

تو این مدت که بیرون بودیم قلیونا خاموش شده بود، بعد ده دقیقه گارسونا اومدن جمعشون کردن و غذا هامونو 
.اوردن

.موقع غذا خوردن انقدر قاشق توی دستم محکم فشار میدادم که رگای دستم کامال مشخص شده بود

.یه چیزی توی ذهنم بود، دیدن دوباره اون دختر، پسر بابام نیستم اگه اشکشو درنیارم

.سپهر با خنده دستشو رو شونم کوبید و گفت :پندار داداش، قاشق خم شد یکم ارومتر عصبانی شو

سهراب: ولی پندار عجب دختری بودا، المصب دوتامونو رنگی کرد، من گفتم برم بیرون از دعوا کردن میگذره درخواست 
 سلفی میده.

!اشکان نیشش شل شد اومد چیزی بگه که بهش چشم غره توپی رفتم و تند گفتم: تو یکی دیگه خفه

.اشکان: بابا حاال چرا پاچه میگیری چیزی نشد که بد نیست یه موقع هایی قهوه ایی بپوشی رنگش خیلی بهت میاد

دلقک بازی های اشکان گره اخمامو باز نمیکرد، فکر اون دختره ی عوضی توی ذهنم رژه میرفت، قسم میخورم بهش 
.نشون میدم بد حرف زدن با من چه عواقبی داره

بعد تموم شدن غذا پول و حساب کردیم و زود از اون محل کذایی خارج شدیم، قول میدم دیگه تا صد متری این 
 رستوران هم پیدام نمیشه.

سهراب و سپهر خدافظی کردن و رفتن ولی طبق معمول این اشکان زحمت رسوندنسو گردن من انداخت بعد سی و پنج 



 دقیقه ماشین و جلوی خونه اشکان متوقف کردم و گفتم با بی حوصلگی گفتم : خوش گذشت داداش گلم.

 اشکان: چرا نگه داشتی، راه بیوفت بابا من میام پیش تو تنهایی میترسم.

_اشکان یا همین االن درو باز میکنی و از ماشینم پیاده میشی یا چنان بالیی سر اون دندونات میارم که دیگه مجبور 
.بشی غذاهاتو له کنی بخوری

اشکان: باشه بابا نزن منو، فقط هرکس و اوردی پیشت تا قبل هشت ردش کن بره، ساعت هشت من میام اونجا که بریم 
.پیش نجفی واسه لباست

خندمو خوردم و به اشکان که داشت با موهاش ور میرفت نگاهی کردم و گفتم: چرا فکر کردی میخوام کسی و بیارم 
 پیشم، اتفاقا االن میخوام تنها باشم.

.اشکان: حرف مفت نزن، توی کثافت هر وقت منو َدک میکنی یکی و زیر سر داری

 _خوب هشت که زوده، من بمیرمم هشت صبح بیدار نمیشم از خواب.

قبل اینکه حرفمو کامل کنم در ماشین و باز کرد و با یه چشم به هم زدن از جلوی چشمام محو شد، لبخند محوی روی 
 لبم نشست، این پسر مثل جن میمونه.

 هنوز چند ثانیه از رفتن اشکان نگذشته بود که چهره گستاخه اون دختره جلوی چشمام نقش بست.

.چشمام و بستم و سعی کردم اسمشو به خاطر بیارم، اگر اشتباه نکنم دوستش ملینا صداش کرد

کالفه ماشین و روشن کردم و پاهامو روی گاز فشار دادم، خیرسرمون اومده بودیم یکم خوش بگذرونیم، دختره لعنتی 
.عصابمو داغون کرد

""مـلــیــسـا

با حرص پاهامو روی گاز گذاشته بودم و از ماشین ها سبقت میگرفتم رژان به صندلی چسبیده و بود و از ترس صداش 
.در نمیومد

با بلند شدن صدای گوشی رژان برای صدومین بار آمپرم رفت باال و با صدای بلندی که خودمم از شنیدنش اذیت میشدم 
 گفتم: بـبــر صـدای اون بــی صـاحــابــو.

رژان تماس و رد کرد و گفت: ملیسـا تـروخدا بزن بغل االن تصادف میکنیم، جواب بابامو چی بدم، توکه گواهی نامه 
 نداری.

.با عصبانیت ماشین و گوشه خیابون کنار کشیدم سرمو روی فرمون گذاشتم

 راست میگفت، با این اعصاب خراب فقط یه تصادف کذایی رو کم داشتیم.

رژان دستشو و روی کمرم گذاشت و با استرس گفت: ملیسا تروقران خودتو کنترل کن، اخه االن برای چی اعصابت 
 خورده دختر.

 اجی جون بیا بشین اینجا من بشینم پشت فرمون، بخدا داری سکته میکنی.

سرمو از روی فرمون برداشتم، چشمام داشت میسوخت به چشمای رژان نگاه کردمو گفتم: رژان منو ببر خونمون فردا 
 صبح میخوام برم پیش استاد ملکی.

 رژان بدون حرف سرشو تکون داد و با بدبختی، بدون پیاده شدن از ماشین جاهامون و عوض کردیم.



 سریع ماشین و روشن کرد و با سرعت معمولی شروع به حرکت شد.

 با اعصاب داغون به سمت سیستم ماشین خم شدم و روشنش کردم.

 ایــن اشـکـای لــعـنـتـی

.نـمــیــدن هــیــچ فـرصـتـی..

با بلند شدن صدای مزخرف این مرتیکه تو ماشین، بلند شدن دود و از کلم احساس کردم، رژان که زوری داشت خندشو 
 کنترل میکرد آلبوم و عوض کرد و گفت: ملیسا فازت چیه؟

از بعد دانیال دیگه دوست پسر نداشتی، اگر میخواستی با این قیافه و این هیکل پرفکتی که داری راحت میتونستی 
 پندارو تور کنی.

.بابا طرف خیلی شاخه، خوانندسا، توقع نداشته باش مثل پسرای َهَول دورمون برات موس موس کنه

 دستامو و روی پیشونیم گذاشتم و گفتم: رژان تو میدونی من حسودم درسته، هیچ وقت اینو از کسی پنهون نکردم.

رژان: بله که میدونم اولین روز مدرسه گل سرم و تو شکوندی ، بعدم خیلی راحت اومدی گفتی دیگه حق نداری از این 
 گل سرا بزاری چون من حسودیم میشه.

 لبخندی زدم که گفت: عوضی، کل کالس اول مثل سگ ازت میترسیدم.

 رژان دیگه وارد کوچمون شده بود، به پشتش زدم و گرفته گفتم: وقت گیر اوردیا.

 _خیلی خوب بابا ادامه نمیدم، حاال برای چی پرسیدی؟

ماشین رژی جلوی در خونه متوقف شد، شالمو جلو کشیدم و با اخمای درهم بدون هیچ خجالتی حرفمو بیان کردم: اون 
.پسره یا همون اقای خواننده، رژان من به اون حسودیم میشه چون اون..

قبل اینکه جملمو کامل کنم رژان با بهت و ناباوری گفت: تو، ملیسا تو احمق ترین و بیشعور ترین حسودی هستی که من 
.تا حاال دیدم

واقعا باورم نمیشه، دختر تو چی از اون کم داری هان، تا حاال به آیینه نگاه کردی، از خوشگلی هیچ کس به پات نمیرسه، 
 قدتم بلنده رو هیکلتم ایراد نمیشه گذاشت.

 از خونه و خانواده هم چیزی کم نداری، واقعا من فاز تو رو درک نمیکنم.

 به حرفاش پوزخندی زدم و گفتم: اونایی که من ندارم و هیچ کس بجز خودم نمیبینه رژان.

بعد تموم شدن حرفم، بدون هیچ حرف دیگه ایی از ماشین پیاده شدم و به سمت درسفید رنگی که به ویال جلوه 
.خاصی داده بود رفتم

یه روزم که میتونستم بدون مخفی کاری و اجازه طاها با خیال راحت بیرون باشم به لطف کسی که تقریبا هیچی ازش 
 نمیدونم خراب شد.

 باغبون بدون حرف درو باز کرد و من وارد حیاط شدم، با دیدن ماشین رضا(شوهره خواهرش مژگان) چهرم توهم رفت.

 َاه چرا این مرتیکه سیریش هنوز نرفته خونشون، ای بابا مگه اینا شب و روز ندارن همیشه اینجا چتر میشن.

 دستم و روی زنگ گذاشتم و به ثانیه نکشید در باز شد و ستاره جلوی چشمام قرار گرفت.



 با دیدن من جیغ بلندی کشید و با داد گفت: وایــی مـامـان خــالــه مــلـیـسـم اومـد.

 با صدای ارومی که خودمم به زور میشنیدمش گفتم: سالم خاله جون خوبی؟

منتظر جوابی از ستاره بودم که صدای مژگان تو فضا پخش شد: ستاره که خوبه، ولی انگار تو حالت خوب نیست، 
 خوش نگذشته بهت.

 کیفم تو بغل مژگان انداختم و گفتم: افتضاح بود، شما چرا هنوز اینجایید.

.مژگان: ناراحتی بریم

 _نه عزیزم من با شما چیکار دارم همینجوری پرسیدم.

 مژگان و کنار زدم و وارد حال شدم نبودن بابا و طاها توی  جمع یکم اعتماد به نفسمو باال تر برد.

 _سالم اقا رضا خوش اومدید، شرمنده نبودم امروز.

 رضا: سالم ملیسا جان دشمنت شرمنده ایشاال بهت خوش گذشته باشه، برای ما  همین کافیه.

 مامان: خوش اومدی دخترم، خوش گذشت؟

 _مرسی بد نبود، طاها خوابه کارش دارم؟

 مامان: بابات خوابه ولی طاها کار داشت رفت تو اتاقش انجامشون بده، بیداره هنوز.

 _باشه، پس من میرم پیش طاها.

 ستاره: ااِا خاله من باربی مو اوردم به تو نشون بدم، کلی لباسای خوشگل داره.

تو برخورد با بچه ها خیلی بی حوصله بودم، باهاشون ارتباط برقرار نمیکردم، بدون توجه به حرف ستاره به سمت پله 
.ها رفتم و گفتم: فردا که میای بیارش ببینم، االن با دایی کار دارم خاله جون

 با وارد شدنم به طبقه دوم دیگه صدای ستاره رو نشدیم، به سمت اتاق طاها رفتم، چراغ اتاقش روشن بود.

 دوتا تقه به در زدم بعد اینکه اجازه ی ورود به اتاق صادر شد درو باز کردم و وارد اتاق شدم.

 طاها پشت میز کارش نشسته بود و با لب تابش کار میکرد، در گاوصندوقم باز بود.

 با تردید نگامو از گاوصندوق گرفتم و گفتم: طاها، فردا صبح باید بریم پیش استادم یادت هست.

طاها عینک مطالعه شو از چشماش در اورد و روی کتاب قطوری که روی میز خودنمایی میکرد گذاشت، ابروشو باال 
 انداخت و مطمئن گفت: تا حاال شده بزنم زیر حرفم.

 سرمو پایین اوردم و به ناخون هام خیره شدم، زمزمه وار گفتم: نه.

طاها از جاش بلند شدو به سمتم اومد، با دستش سرمو باال اورد و گفت: ملیسا، حرفیه که بهت زدم و تا پای جونم پاش 
 میمونم، الزم نیست نگران باشی.

نگرانی تو چشماش موج میزد و این منو خیلی خوشحال میکرد، با لبخندی که روی لبم نقش بسته بود گفتم: من صبح 
 بیدارت میکنم.

 طاها خندید و گفت: نگاش کنا، خانوم میخواد واسه هدفش سحرخیز طی کنه، حاال بهت خوش گذشت.

.ملیسا: طاها من میخوام واسه بدست اوردن چیزایی که میخوام تالش کنم، شاید سحرخیز شدن قدم اولم باشه



 طاها: امیدوارم از راضی کردن بابا پشیمون نشم ابجی کوچیکه.

._قول میدم، بهت قول میدم اگر برای برداشتن قدم اولم موفق بشم، توی اینکار از خیلیا جلو بزنم

 طاها: باشه بابا فیلم هندیش نکن، نگفتی بهت خوش گذشته یا نه.

.خندیدمو لوس گفتم: ای بابا چه مهم شده به من خوش گذشته یا نه

طاها به سمت میزش رفت و با صدایی که از خنده میلرزید گفت: نه عزیزم زیاد مهم نشده، فقط میخوام این بیرون 
.رفتن تونو و به میزانی که بهت خوش گذشته از چشمات دربیارم

.حاال فهمیدی یا با رسم شکل توضیح بدم

****

.روسری ساتن مشکی رنگمو مو سرم کردم

 تیپم کامل شده بود، شوارم سفید و جذب بود و با مانتوی مشکی جلو بازم ترکیب شیکی و به وجود اورده بود.

ساعت ظریفم که چرم سفید داشت و روی شیشه اش نگین های کوچولو بود و دستم کردم، بعد خالی کردن ادکلن روی 
 خودم از آیینه فاصله گرفتم و به خودم خیره شدم.

 تنها ارایشم خط چشم کلفت و کوتاهم بود، با وجود کم خوابی هم چشمام از شدت خوشحالی برق میزد.

 کیف و کفش مشکی مخملی مو از روی تخت برداشتم و از اتاق خارج شدم.

 پله هارو دوتا یکی طی کردم و به سالن رسیدم، فعالیت گلی و بقیه خدمتکارا مثل هر روز پر جنب و جوش بود.

 به سمت گلی که داشت روی گلدون بزرگ گوشه سالن رو دستمال میکشید رفتم و گفتم: گلی طاها هنوز خوابه؟

 گلی: نه خانوم خیالتون راحت حاضرو اماده توی باغ منتظر شمان دارن...

صبر نکردم ببینم گلی چی میگه کفشای پاشنه هفت سانتی مو توی سالن پام کردم و با قدم های بلند از خونه خارج 
.شدم

با باز شدن در سوز خنکی به صورتم خورد و لبخند عمیقی روی لبام نشست، عطر چمن هایی که از نم نم بارون دیشب 
 تر شده بود و توی ریه هام فرستادم.

طاها یکم جلوتر با یه تیپ رسمی و باکالس کنار ماشینش راه میرفت و با تلفنش صحبت میکرد، اگر اخالق مزخرفشو 
 فاکتور میگرفتم خیلی خواستنی و جذاب بود.

.با دست بهم اشاره کرد برم تو ماشین بشینم، بدون حرف به سمت ماشین رفتم و رو صندلی شاگرد نشستم

فکر کنم امروز بهترین روز زندگیم بود، چون همه چی زود زود انجام میشد بدون اینکه بتونم مزشو احساس کنم چند 
 دقیقه بعد طاها کنارم نشسته بود و با جدیت به سمت مسیر خوشبختی من میروند.

 با متوقف شدنمون جلوی ساختمون بزرگ دوازده طبقه ایی با اشتیاق از ماشین پیاده شدم.

وجود طاها رو کنارم احساس کردم و بعد صدای جدی ولی ارومش بود که ارامش عمیقی و به وجودم تزریق کرد: 
 حواسم به همه چی هست، خیالت راحت.

سرمو باال اوردم اولین چیزی که به چشم میخورد اسم استاد ملکی بود، اب دهنم و قورت دادم و با هیجان گفتم: طاها 



 قلبم داره میاد تو دهنم.

 طاها: نگران چیزی نباش، دیشب همه طرحاتو برای  استادت فرستادم، انگار بیش از حد راضی بود.

 لبخندی رو لبم نشست و زمزمه وار گفتم: مرسی.

.وارد ساختمون شدیم، سرباال، سینه جلو نفس عمیقی کشیدم و وارد مسیر جدیدی از زندگیم شدم

****

.با دیدن استاد ملکی از جام بلند شدم و با اشتیاق گفتم: استاااد

.استاد: ملیسای عزیزم خوش اومدی

 لبخندی به مرد مسن مقابلم زدم و با اشاره به طاها که حاال کنارم ایستاده بودگفتم: برادرم هستن استاد، طاها شایان.

.استادددستشو به سمت طاها برد و گفت: خوشبختم جناب شایان

.طاها محترمانه دست استاد و گرفت و گفت: همچنین مشتاق دیدارتون بودم

 استاد:چرا هنوز ایستادید، خوشحال میشم دعوت منو برای نوشیدن یه نوشیدنی گرم و توی اتاقم قبول کنید.

.طاها: باعث افتخارمونه

 لبخندی زدم و گفتم: فکر کنم یه چای میتونه دلچسب باشه.

 استاد با لبخند گفت : بله چرا که نه، اقا طاها شما چی میل میکنید، قهوه، نسکافه....

 طاها: چای از همه بهتره.

 استاد به سمت منشیش برگشت و گفت: دخترم سه تا چای بیار اتاقم.

استاد ملکی استاد دانشگاه نبود، بلکه روانشناس بود و چند باری توی دانشگاه کنفرانس داشته، ولی همه بخاطره حرفه 
 ایی بودن استاد صداش میکردن.

.وقتی حالم بد بود با مشاوره های ارامش بخش این مرد اروم میشدم

 با استاد به اتاقش رفتیم، اتاق با مبل های چرم قهوه ایی رنگ دکور شده بود.

.خود استاد ملکی روی مبل یک نفره ایی نشست و با کمال احترام از ما خواهش کردم مقابلش بشینیم

 از اینکه سگرمه های طاها توهم نبود، داشت  قند تو دلم اب میشد.

طاها و استاد مشغول نوشابه باز کردن برای هم شدن و من داشتم به این فکر میکردم بعد استخدام شدن، اولین روز 
.کاریم چجوری پیش میره

 اونقدر درگیر خودم بودم که نفهمیدم کی منشی با سینی چای وارد اتاق شد.

.سالم کوتاهی گفت که به زور صداشو شنیدم

.سینی رو به سمت استاد برد و بعد گفتن با اجازه ایی که از اون سالم اول اروم تر بود اتاقو ترک کرد



.چشم غره خفنی بهش رفتم که از چشم استاد ملکی دور نموند

.استاد لبخندشو عمیق تر کرد و فنجون های چای و جلوی من و طاها گذاشت

با لحن دلنشینی گفت:شهبازی گفته بود طرحایی که میکشی بی نظیره ولی راستشو بخوای تا دیشب که طرحاتو با 
.چشمای خودم ندیده بودم باور نکردم

میدونی طراحای شرکت ما همشون روحیه  لطیفی دارن ولی تو کامال برعکسی، روحیه جنگجویانت با ظرافت طرحایی 
 که میکشی مطابقت نداره، نظرشما چیه اقای شایان؟

.طاها: بله شما درست میگید، رام کردن خواهر من واقعا سخته

 لبخند استاد به خنده تبدیل شد و رو به طاها گفت: بله کامال همینطوره.

جمع توی سکوت کوتاهی فرو رفت، استاد کمی جدی تر شد و ادامه داد: خوب، از حاشیه ها بگذریم، راستش من برای 
.صحبت کردن درباره نکته های مهمی از شما خواستم قبل شرکت به دفتر من بیاید

 طاها: گوشم با شماست اقای ملکی.

استاد: اقا طاها برادر زاده ی من صاحب اصلی شرکتیه که ملیسا قراره توش کار کنه، من فقط یکی از سرمایه گذار ها 
 هستم، ولی ترجیح میدم چندتا مورد و به شما گوش زد کنم.

 طراحای زیاد و با تجربه ایی توی شرکت هستن و هر کدوم طرف دار های مختص به خودشون رو دارن.

.ولی بابک دنبال یه تجربه نبود، دنبال یه استعداد شگفت انگیز تو طراحی کردن بود

 طاها: اقای ملکی مقدمه چینی های الزم انجام شد بهتر نیست برید سر اصل مطلب، شما چی میخواید به من بگید؟

 استاد: ملیسا میشه مارو تنها بزاری؟

 اب دهنم و قورت دادم و با استرس گفتم: استاد خواهش میکنم.

 طاها: ما داریم درباره ملیسا حرف میزنیم، بهتر نیست تو جمع بمونه؟

 استاد: خیلی خوب هر جور راحتید، بگم چایی هاتون رو عوض کنن.

 طاها خم شد و فنجون چایی رو، از روی میز برداشت به مبل تکیه زد و گفت: الزم نیست، هنوز سرد نشده.

.استاد: خیلی خوب، اقا طاها ازتون میخوام با دقت به ادامه حرفای من گوش کنید

 طاها: چشم، حتما همین کارو میکنم.

استاد پاهاشو روی پاهاش انداخت وگفت: شنیدم خانواده متعصبی هستید، حقیقتا یکی از مهم ترین دالیلی که 
 خواستم اول بیاید اینجا همین بود.

 شرکتی که ملیسا داره واردش میشه، جای ارمانها و اعتقادات کور کورانه نیست، جای پیشرفته.

ملیسا استعداد خارق العاده ایی داره این و من نمیگم، برادر زادم که توی بهترین دانشکده های پاریس مدرک گرفته 
 میگه.

 استعداد های دیگه ی ملیسا توی این راه با کمک گرفتن از افراد با تجربه فوران میکنه.



طاها که روی پیشونیش اخم کمرنگی نشسته بود با جدیت یه سرگرد وظیفه شناس گفت: من خودم و پدرم و برای کار 
 کردن ملیسا اماده کرده بودم، ولی منظور شما رو نمیفهمم.

درضمن شما حق ندارید به باور ها و ارزش های کسی بی احترامی کنید، هرکس سبکی و برای ادامه زندگیش در نظر 
.گرفته

امیدوارم انتظار نداشته باشید از عقایدی که از بچگی باهاش خو گرفتیم دست برداریم، من همچین اجازه ایی رو 
.نمیدم

استاد از جاش بلند شد و به سمت کتاب خونه ی کوچیک گوشه اتاق رفت، کتابی رو از قفسه بیرون کشید و گفت: اقای 
 شایان من نه به باور هاتون بی احترامی کردم نه گفتم دست از ارزش هاتون بردارید، منظور منم کامال مشخصه.

رشته ی ملیسا و همچنین کاری که قراره انجام بده، یه رشته و یه شغل کامال ُمدرنِ، شرکتی که قراره واردش بشه جایی 
 که مقام زن و مرد باهم برابری میکنه.

این دو جنس شبانه روز باهم در ارتباط هستن، ممکنه در اینده کاراموز های ملیسا پسر باشن، یا حتی شخصی که ملیسا 
.قراره باهاش کار کنه یه مرد باشه

استاد با یه کتاب که جلد سورمه ایی رنگی داشت به طرف ما برگشت و رو به طاها ادامه داد: فکر میکردم به عنوان یک 
 فرد تحصیل کرده حرفامو راحت درک کنید.

کتابی که دستش بود و روی میز جلوی طاها گذاشت و گفت: به عنوان یک روانشناس خوندن این کتاب و برای شما 
.واجب میبینم اقای شایان

طاها که از قیافش معلوم بود توی ذهنش در گیر مسئله ی چالش بر انگیزی شده با تردید گفت : اقای ملکی، نیازی به 
 خوندن این کتاب نیست، من به خواهرم قول دادم.

طاها مقابل چشمای بهت زدم از جاش بلند شد و گفت: تحت هر شرایطی هم که باشه نمیزارم این فرصت و برای 
.رسیدن به ارزوهاش از دست بده

****

 نگاهمو از پپرونی مقابلم گرفتم و به سمت طاها سوق دادم.

 سخت مشغول گوشیش شده بود، سس قرمز و کنار پیتزا رها کردم.

 طاها که حواسش بهم جمع شده بود، گوشیشو کنار گذاشت و با ابروهای باال اومده گفت: چرا نمیخوری؟

 کالفه موهامو عقب فرستادم و گفتم: بهت که گفتم گرسنم نیست، من واقعا میل ندارم.

طاها کالفه نگاهی بهم انداخت و با تردید پرسید: چی فکرت و درگیر کرده؟ ملیسا باور کن دیگه نیازی نیست بهش فکر 
 کنی، تو کامال از طرف منو بابا حمایت میشی.

!_قبول کن طاها بخدا برام سخته بخوام باور کنم اینقدر یهویی به حرفای استاد کنار اومدی 

طاها: من بی غیرت نیستم که اینقدر راحت باهاش کنار بیام، ولی نامردم نیستم جلوی پیشرفته خواهرم و بگیرم، یادته 
 بهت گفتم بابا برات یه شرط داره؟

.سرمو پایین فرستادم و با بی حوصلگی زمزمه کردم: مگه میشه یادم نباشه

طاها: من و بابا به این نتیجه رسیدیم با قبول کردن شرطمون توسط جنابعالی وظیفه ما نسبت به تو با کمک شخص 



.مورد نظرمون کمتر میشه، پس تو خیلی راحت میتونی کارتو انجام بدی

از حرفاش داشتم گیج میشدم نا خداگاه صدام باال رفت و فریاد زدم: میشه مثل ادم بگی تو بابا چه نقشه ایی برام 
.کشیدید، خسته شدم اینقدر جلوتون فیلم بازی کردم

به خودم که اومدم دیدم توی رستوران مرکز توجه همه قرار گرفتم و طاها با چشمای سرخ و دستای مشت شده بهم 
 خیره شده.

 با درک ماجرا بند انگشتی توی دستم از بین انگشتام سر خورد و روی زمین افتاد.

.بریده بریده گفتم: من...واقعا..باورکن..

.طاها از پشت میز بلند شد و زیر لب غرید: انجور که معلومه گرسنه نیستی، توی ماشین منتظرم

 بهت زده به رفتن طاها و پیتزای دست نخورده مقابلم که زیر خروارها سس قرمز مخفی شده بود خیره شدم.

.یک جمله توی ذهن معیوبم با اصرار تکرار میشد: باز گند زدی خانوم ملیسا شایان

دستام یخ کرده بود، دلم نمیخواست طاها رو بیشتر عصبی کنم، به کیفم که روی میز بود چنگی زدم و بعد یه چشم غره 
.اساسی به دختری که هنوزم بهم خیره بود از رستوران خارج شدم

.طاها جلوی در منتظرم بود، سریع در ماشین و باز کردم و سوار شدم، با نشستن من ماشین به پرواز در اومد

 ریلکسی طاها با عصبانیت چند دقیقه پیش و فشار دادن دیوانه وار گاز ماشین همخونی نداشت.

طاها: من امروز کار دارم نیستم بابا ساعت هفت میاد خونه لطفا نه بخواب، نه وانمود کن که خوابی، چون میخواد 
.شرط و بهت بگه

.اگر قبول کردی فردا خودم میبرمت شرکت وقتیم برگردی خونه سوئیچ ماشینی که میخوای و میزارم کف دستت

.والی اگر قبول نکنی زندگی طبق روال همیشگی..

 دیگه حرفاشو نمی شنیدم، هنوز اخرین جمله ایی که گفت و هضم نکرده بودم.

.سوئیچ ماشینی که میخوام...

با درک کامل موضوع به سمت طاها که با جدیت حرف میزد و مشغول رانندگی بود برگشتم و با بلند ترین صدای ممکن 
.داد زدم: هرررر شرررطی باااشه قبووله

 طاها: امیدوارم بعد شنیدن شرطی که گذاشتیم هم سر حرفت مونده باشی.

.من دقیقا مثل ادم تشنه ایی بودم که بعد سال ها به اب رسیده

با ذوق دستامو بهم کوبیدم و گفتم: میدونستم، میدونستم یه روز تو و بابا چشماتونو به روی قرنی که داریم توش 
 زندگی میکنیم باز میکنید.

.وای راستی بزار بهت بگم چه ماشینی میخوام، طاها من خودم روی فراری تاکید دارم خه خیلی با کالسه

.هم فکر کنم حاال هر کدوم برات امکان پذیر بودو تا فردا جور.. bmwولی میتونم به 

 طاها لبخند مرموزی زد و گفت: بهتره شرط و بشنومی ملیسا بعید میدونم بعد شنیدش اینقدر مشتاق باشی.



با اطمینانی که هیچ وقت توی وجودم حس نکرده بودم لبخندی زدم و گفتم: بهتره همین امروز منو، کالس رانندگی 
 ثبت نام کنی.

.میدونی اخه مطمئن نیستم بتونم بعد گرفتن سوئیچ یه لحظه هم از ماشینم دور باشم

.احساسم و نمیتونستم توصیف کنم، باور نمیشد اینقدر اتفاق خوب تو یه روز افتاده باشه

 تا برسیم خونه اینقدر توی جام وول خوردم که طاها چپ چپ نگام میکرد.

 اگر تو ماشین رژان یا بنفشه نشسته بودم صدای ضبط و زیاد میکردم و با خواننده همخونی میکردم.

 شایدم سرمو از پنجره بیرون میبردم و میرقصیدم.

.حتی با انجام دادن این کار های بی کالس و غیر الکچری هم نمیتونستم خوشحالی مو بیان کنم

طاها جلوی در خونه ماشین و متوقف به سمتم برگشت و گفت: نود و هشت در صد عطا و محبوبه امشب میان خونه، 
 نبینم باز با مامان دعوا کنیا.

 _نه قول میدم دختر خوبی باشم، تازه شام امشبم خودم درست میکنم.

 طاها: خدایا خودت رحم کن، بزار زنگ بزنم امبالنس بیاد.

 _ااِا داداش، صبر کن یه غذایی بپزم انگشتاتم باهاش بخوری.

 طاها: خیلی خوب، ببینیم و تعریف کنیم تو برو پایین باید برم اداره خیلی کار دارم.

خدافظی زیر لب گفتم و از ماشین پیاده شدم، در باغ نیمه باز بود، باغبون با اب و جارو به جون حیاط باغ افتاده بود و 
 سخت مشغول تمیز کاری بود.

 بی توجه به سالمی که گفت سرعت قدم هامو زیاد کردم و وارد سالن عمارت شدم.

.با دو خودم و به پله ها رسوندم که برم اتاقم ولی صدای خوشحال مامان منو سرجام متوقف کرد

.مامان: سالم دختر خوشگلم، چشم اهوی من، خانوم طراح، روزت چطور بود

با شنیدن تعریف های مامان نیش بازم ُشل تر شده بود به سمت مامان برگشتم و خیلی عادی گفتم: همه چی عالی بود، 
.فردا میرم پیش رییس اصلی شرکت

 من تنها فردی هستم که بدون مصاحبه تو شرکت به اون بزرگی استخدام میشم، خارق العادس مگه نه؟

منتظر جواب به مامان خیره شدم، نگاه معنی داری بهم انداخت و با ذوق خاصی که درکش نمیکردم گفت: هرچیزی برای 
.دختره منه، درست مثل خودش خارق العادس

.در هر حال انشاال که هر اتفاقی توی این مسیر برات میوفته خیر باشه

 _میرم لباسامو عوض کنم، یکمم بخوابم کل شب بیدار بودم، درضمن امشب من میخوام شام و درست کنم.

 مامان: باشه عزیزم برو بخواب.

مشکوک به رفتار عجیب مامان و طاها، دوباره به سمت پله ها برگشتم و مسیر اتاق و درنظر گرفتم، عجب روز پر 
.مکافات و لذت بخشی بود



وقتی وارد اتاقم شدم اولین کاری که انجام دادم خالص شدن از دست اون لباسای رسمی و پوشیدن یه نیم تنه و یه 
.شورتک مشکی بود

 کش موهامو باز کردم و دستی به موهای حالت دارم که تقریبا تا گودی کمرم میرسید کشیدم.

زیاد بلند نبود ولی واقعا موهای جذابی داشتم، ارایش کم چشمامو با شیر پاک کن پاک کردم و خودمو روی تختم پرت 
 کردم.

 رو تختی صورتیم بخاطره باز بودن پنجره ی اتاق خنک شده بود و این برای بدن خسته ام از هرچیزی بهتر بود.

.همش درگیر اتفاقی که قرار بود بیوفته بودم ولی با فکر کردن به اینده نامعلومم کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد

****

 _گلی روغن کجاس؟؟

 گلی: اخه خانوم گلی قربون اشپزی تون بره، تو ژله که روغن نمیریزن.

؟با جیغ قاشق و توی سینک پرت کردم و گفتم: من میدونم یا تو

 بیا این ظرف و بردار دورشو روغن کاری کن میخوام ژله رو بریزم توش.

 گلی با قیافه ماتم زده کاری که گفتم و انجام دادم و من کله ابی که قرمز بود و قرار بود ژله بشه رو توی ظرف ریختم.

 البته نصفش روی کابینت ریخت که پونه سریع پاکش کرد.

با حساسیت زیاد ظرف ژله رو توی یخچال گذاشتم و به سمت گوشت های سرخ شدم که قرار بود به رولت گوشت 
 تبدیل بشه رفتم.

رنگش اصال به اونایی که مامان درست میکرد نمیخورد، تیکه ایی از موهام و کردم تو دهنم و با تردید به گلی گفتم: زرد 
 چوبه رو بیار.

 گلی با تعحب پشت دستش کوبید و داد زد: ای وای خاک به سرم زرد چوبه واسه چیتونه؟

 _اینقدر جیغ جیغ نکنا اعصابم خورد میشه  یه چیزی میگم، پونه یه نگا بنداز ببین برنج دم کشیده یا نه.

 با بلند شدن صدای ماکروفر و جیغ ژاله هممون به سمت فر که چراغش خاموش روشن میشد برگشتیم.

تبا دیدن اوضاع تقریبا همزمان داد زدیم: کــیـک ســوخــ

هنوز صدامون کامل از حنجرمون خارج نشده بود که با بلند شدن صدای عربده ی مامان مالقه ی سوپی از دستم افتاد 
.رو قالیچه اشپزخونه و هرچی سوپ روی مالقه مونده بود ریخت کف زمین

.مامان: مــلــیــسـا از اشـپــزخــونـــه ی مـــن گــورت و گــم کـــن

 نگاهی به اشپزخونه کردم، همه چی افتضاح بود، در تمام کابینت ها باز بود و زمین از مواد غذایی پرشده بود.

.دستی به سرم کشیدم و زمزمه وار گفتم: مطمئن باش مهمونات با غذا های امشب انگشتاشونم میخورن

مامان با صورت سرخ شده به سمتم اومد و من بی توجه به سرو کولم که با رب گوجه، روغن، ارد و.... کثیف شده بود، 
.کاله اشپزی مسخره رو از سرم دراوردم و شروع کردم به دویدن

مامان محترم من یادش رفته بو دریچه میترال قلبش تنگه چون کله مساحته خونه رو مثل اون گرگه که دنبال میگ 



.میگ بود دنبالم کرد

ایستادنم مساوی بود با پیچیده شدن، بازوهای برهنه ام و در اخر بنفش شدنی که، بعد هر ضربه از طرف مامان روی 
 پوستم ایجاد میشه.

.با پناه بردن به اتاق عزیزم تونستم از خشم بهارک نجات پیدا کنم واگرنه بیچارم میکرد

.با این حال مطمئن بودم اگر یه قاشق از اون سوپ یا یه تیکه از اون کیک برشته بخوره کثیفی اشپزخونه یادش میره

بعد اینکه صدای جیغ جیغ مامانم کامل قطع شد با سرعت به سمت کمد لباسام رفتم ولی قبل رسیدن به کمد، با دیدن 
.تصویر خودم جلوی ایینه متوقف شدم

 از گوشت چرخ کرده ایی که بین موهام گیر کرده بود تا کاغذ ژله که به پام چسبیده بود رو انالیزم کردم.

.با این وضعیت و بوی گندم نمیشد حموم نرم، بی حوصله حولمو برداشتم و چپیدم تو حموم

با یه دوش خیلی کوچولو از حموم خارج شدم و بعد طی کردن مراحل لوسیون و پوشیدن لباس زیر های باب اسفنجی 
.گوگولیم از داخل کمد میز ارایشم یه تیشرت فسفری به همراه شلوار ِبرمودای سفید در اوردم و سریع تنم کردم

ویتامینه مخصوصمو به موهام زدم و خیس دورم رهاشون کردم بعد خالی کردم اسپری روی خودم، به جیگری که توی 
 ایینه خودنمایی میکرد چشمک زدم و با صدای نسبتا بلند گفتم: جون جون ملیسا خانوم چه جیگری شدی.

.از افکارم خندم گرفت، گوشی مو از روی میز برداشتم و از اتاق زدم بیرون

با ریلکسی تمام از پله ها پایین میومدم که چشمم به ساعت قدی که گوشه خونه خودنمایی میکرد افتاد، با دیدن ساعت 
.برق از سرم پرید هفت و نیم بود، انگار حموم خیلی کوتاهم یک ساعت و نیم طول کشیده

کمی به قدم هام سرعت دادم و بدون توجه به رفت و امد پر استرس خدمتکارا وارد حال شدم ولی با دیدن عطا که 
 کنار بابا نشسته بود آه از نهادم بلند شد.

 بردیا خودشو از شر محبوبه راحت کرد و با دو به سمتم اومد و گفت: سالم عمه جونم.

زیر لب سالم کردم ، نمیدونم چرا با وجود رفتار های سرد من این بچه ها اینقدر بهم عالقه نشون میدن، فکر کنم 
 میخوان پاچه خواری کنن موجودات نچسب.

 محبوبه: سالمت کو پس عزیزم.

.پوزخندی به مار هفت خط مقابلم زدم و با حرص دربیار ترین لحن ممکن گفتم: سالمی نشنیدم که بخوام جوابشو بدم

 بدون اینکه بزارم حرف بزنه به سمت بابا برگشتم و گفتم: سالم خسته نباشی.

 بابا: مرسی عزیزم بیا بشین.

روی مبل کنار بابا نشستم و به عطا که با اخم به جلوش خیره شده بود خیره شدم که با کنترل همون اخم مزخرفش 
 گفت: نکنه من باید بهت سالم کنم؟

 _اِا سالم نکردم، شرمنده یادم رفت.

 بعد گفتن این حرف خیاری که بابا پوست کنده بود و توی دهنم گذاشتم.

 مامان با شیرینی خوری توی دستش وارد جمع شد و با خوشرویی گفت: ای بابا اخما چرا توهمه؟



 عطا: مادر بقیه کجان، این هفته خلوته خونه؟

مامان دماغشو چین داد و با ناراحتی گفت: صدبار بهت گفتم بهم نگو مادر احساس پیری میکنم، اخه مگه مامان چه 
 مشکلی داره؟

شیرینی و روی میز گذاشت، کنار ما نشست و تو ادامه حرفش گفت: مژگان اینا که دیشب اینجا بودن، طاهرم ماموریته 
 سیما رفته خونه مامانش، مریم و مرجانم میان تا قبل شام.

 محبوبه جان دهنتو شیرین کن که تا اخر شب قراره کلی خبر خوب بشنویم.

محبوبه با زحمت دوال شد و یه شیرینی کوچیک از توی شیرینی خوری برداشت، بعد چشم غره ایی که به من رفت 
 شیرینی و دهن بردیا چپوند و با بیخیالی گفت: خیره ایشاال مامان جون.

.بابا: خیالت راحت، خیره دخترم

.بعد اومدن مریم و حمید، به همراه مرجان و بهادر، با جیغ و داد بچه ها خونه نسبت به قبل شلوغ تر شد

 با وجود حمید و بهادر مجبور بودم وجود یه شال مزاحم و روی سرم تحمل کنم.

 ولی دغدغه ی من این چیزا نبود، فقط تو فکر چیزی بودم که قرار بود بابا بهم بگه.

.صدای حرف زدن دو طفالن مسلم(مریم و مرجان) به اضافه ی مامان و محبوبه درباره دوقلو های جاری مریم خانوم

با صدای بابا، داماداش و اقا زادش که درباره سیاست های شغل پلیسی حرف میزدن باهم ترکیب شده بود و با روح و 
.روانم بازی میکرد

با صدای در زدن صداها قطع شد و همه به پونه خیره شدن که بریده بریده گفت: ِام...شام..شام حاضر شده بهارک 
 خانوم،

.بفرمایید سر میز غذا رو سرو کنیم

واقعا طاقت اینکع تا بعد شام هم صبر کنم و نداشتم بابا اخرین نفری بود که برای خالی کردن سالن از جاش بلند شد 
.ولی قبل اینکه از حال بیرون بره طاقت نیاوردم و گفتم: بابا

 بابا به سمتم برگشت و عادی گفت: بله؟

.با زبون لبامو تر کردم و گفتم: میشه شرطی که برای کار کردنم گذاشتید و بهم بگی، دیگه نمیتونم صبر کنم

.بابا نگاه گذرایی به سرتا پام کرد و با مکث گفت: برو تو اتاق کارم منم میام اونجا

برای یک لحظه کله وجودم پر شد از استرس بی حرف سرمو تکون دادم با قدم های کوتاه به سمت اتاق کار بابا راه 
 افتادم.

.احتمال هر چیزی و میدادم، شاید شرطشون این بود که چادری بشم

.یا شایدم ازم میخواستن یه تعهد کتبی بدم که دختر خوبی بشم

در اتاق و باز کردم و کالفه دستی به موهام کشیدم، هر چقدرم سعی میکردم با این فکرا خودمو گول بزنم، بازم فکرم به 
 سمت افکار بد حجوم میبرد.

هر ادم احمقی هم میدونست، که طاها و بابا بدون اینکه بزارن من سرکار برم هم میتونستن منو چادری کنن یا ازم تعهد 



.کتبی بگیرن

فکر کردن به این موضوع ها استرسم و بیشتر میکرد، اونقدر درگیر فکر کردن به این جنجال ها بودم که در اتاق باز شد 
.و بابا خیلی جدی بدون گفتن حرف اضافه ایی پشت میزش نشت و به چشمای نگرانم خیره شد

 صداشو صاف کرد و بدون مقدمه گفت: ملیسا تو یه دختر فوق العاده سرکشی اینو قبول داری؟

با تردید سرمو باال و پایین کردم و زیر چشمی به بابا نگاه کردم، عینکش و روی چشمش جا به جا کرد و ادامه داد: از 
 همون بچگیت تا همین االن با وجود مخالفت های من هرکاری که دلت خواسته انجام دادی.

سرمو پایین انداختم و زمزمه وار گفتم: بابا  همه اینا درست ولی تروخدا اینقدر تو حاشیه ها کیلید نکن، برو سر اصل 
 مطلب.

.بابا: باشه اگر خیلی داری میرم سر اصل مطلب پس خوب به حرفام گوش کن، تنها شرط من و طاها برای کار کردنت

 با مکث بهم نگاهی انداخت و گفت: باید ازدواج کنی ملیسا، نمیخوام دچار سو تفاهم بشی دخترم تو بین ما...

شکه به بابا خیره شدم، ازدواج کنم تا یکی مثل خودشون شب و روز کنترلم کنه بغضی که راه گلوم و گرفته بود خوردم 
.و گفتم: یعنی اینقدر عالقه دارید اینجا نباشم

بابا: این چه حرفیه میزنی؟ عاقالنه فکر کن تو یه دختر بیست و یک ساله هستی، خواستگارای مناسب هم کم نداری 
 پس چرا باید مجرد باشی و ترس مارو بیشتر کنی؟

؟با کنترل صدام که کم کم داشت بلند میشد زمزمه کردم: شما از چی میترسید؟ چرا با من رو راست حرف نمی زنید

بابا: بحث و به بی راهه  نکشون، برای کار کردنت شرط گذاشتیم، حاال میخوای قبول کن میخوای قبول نکن کسی 
.مجبورت نکرده

تمام وجودم اتیش شده بود، ناخون های بلندم و روی کوسن مبل فرو کرده بودم و سعی میکردم جلوی ریزش اشکامو 
 بگیرم.

 به بابا نگاه کردم و گفتم: با کی قراره ازدواج کنم؟

بابا: من دشمنت نیستم، که بخوام با یه ازدواج اجباری زندگی دخترم و تباه کنم، بین خواستگارایی که داری سه تاشون 
.مورد تائید ما هستن، از بین اون سه نفر میتونی هر کدومو دوست داری انتخاب کنی

قطره اشکی که روی گونم سرخورده بود و سریع پاک کردم و گفتم: اگر ازدواج کنم دیگه شما و طاها حق دخالت توی 
زندگی مو ندارید، مثل خواهرای بیچارم برده ی یکی دیگه میشم، فکر کردید اگر اون شخص نذاره دنبال ارزوهام برم 

 چقدر ضربه میخورم.

بابا که از اشکام اخماش توی هم رفته بود، با سرفه مصلحتی گلوش و صاف کرد و گفت: نگران هیچی نباش، هر سه 
 موردی که برات مناسب دیدم با کار کردنت مشکل ندارن و قول دادن کمکت کنن.

تن صدام هر لحظه کمتر و بغضم هر لحظه بیشتر میشد، با چشمایی که از اشک تار شده بود به بابا خیره شدم وگفتم: 
 شما فکر کردید سر یه جنس معامله میکنید، بابا منم آدمم بخدا منم نفس میکشم.

.بابا: من و طاها صالح تو رو می دونیم ملیسا، عاقل باش و برای یک لحظه فکر کن

از جام بلند شدم و زمزمه وار گفتم: امروز...امروز برای اولین بار ارزو کردم کاش تنها بودم، کاش شماها نبودید مطمئنم 
 اگر اینجوری بود من به تک تک رویاهام میرسیدم.



 در اتاق و باز کردم که صدای گرفته بابا مانع خارج شدنم از اتاق شد: ملیسا.

_هیچی نگو سرهنگ امشب دلم بدجوری گرفته، از بین اون سه موردی که بینشون حق انتخاب دارم خودت و پسرت 
 یکی و انتخاب کنید دیگه برام فرقی نداره تو زندگی عادیم چه اتفاقی میوفته.

.ولی به هنرم به استعدادی که دارم قول میدم تو زندگی کاریم اونقدر موفق بشم که..

 با نگاه کردم به چهره بابا از گفتن ادامه حرفم پشیمون شدم، اخه این مرد از احساسات من چی میدونه.

 سریع از اتاق کارش خارج شدم و با دو خودم و به اتاقم رسوندم، دلم شدیدا گریه میخواست.

.از اون گریه هایی که برای نشکستن غرورم همیشه بین منو بالشم می موند

هر روزی که توی خونه می گذروندم برام غیر قابل تحمل و خفقان آور بود، شدت تنفرم روز به روز از اطرافیانم بیشتر 
 میشد.

هیچ کس منو درک نمی کرد، شخصیت من بعد بیست و یک سال زندگی بین افراد خانوادم مجهول بود و این منو عذاب 
 میداد.

هیچ کدومشون نمیدونستن من دلم پرواز میخواد، هیچ کس نمی فهمید پر های من توی قفسی که برام ساختن باز 
.نمیشه

 روزا پشت هم میگذشت و من نمیدونستم برای استخدام شدنم تو شرکت به اون بزرگی خوشحالم باشم.

 یا برای ازدواجی که هیچ میلی بهش نداشتم ناراحت باشم.

امین پسر خوبی بود ولی مرد دلخواه من نبود، من دلم میخواست کسی که قراره شوهرم بشه گستاخ  و پرو باشه، کسی 
.که بشه بهش تکیه کرد

ولی امین یه پسر آروم و سر به زیری بود که تو مراسم خواستگاری با حرفای ساده هم تا بناگوش سرخ میشد و شرشر 
 عرق میریخت.

درگیر اتفاقا یک هفته ی گذشته بودم که تقه ایی به در خورد، بی حوصله مداد و توی دستم جا به جا کردم و گفتم: بیا 
 تو.

در باز شد و گلی با سینی عصرونه وارد اتاقم شد، به سمتم اومد و سینی و روی میز گذاشت نگاهی به نقاشی که 
 کشیده بودم انداخت و با ذوق گفت: وای خانوم خودتو کشیدی؟

لیوان آب پرتقال و از سینی برداشتم و رو به گلی گفتم: قشنگ ترین طرح چهره خودمه، توقع نداری که بابا رو نقاشی 
 کنم.

.گلی نخدی خندید و گفت: به نظرم بهتره اقا امین و بکشید، خوشحال میشه ها

اخمامو کشیدم تو هم به گلی چشم غره ایی رفتم و با اخم گفتم: به نظر منم تو کارایی که بهت مربوط نیست دخالت 
 نکن، حاالهم تنهام بزار.

خنده رو لبای گلی خشکید و با یه ببخشید از اتاق خارج شد، اب پرتقال و یک نفس سرکشیدم و از پشت میزم بلند 
 شدم.

فردا اولین روز کاریم بود، روزی که تمام این یک هفته برای چطور گذروندنش برنامه ریزی کردم  با اشتیاق به سمت 



 پنجره رفتم و وارد ِتراس شدم.

ماشینم زیر فانوس هایی که توی باغ روشن بود برق میزد، با لبخند روی صندلی های چوبی که توی تراس چیده شده 
 بود نشستم.

 نگاه کردن به چیزی که میتونستم باهاش پز بدم خیلی خیلی لذت بخش بود.

با بلند شدن صدای ویبره گوشیم دست از نگاه کردن به ماشین برداشتم و به صفحه گوشیم خیره شدم، با دیدن اسم 
.امین قیافم توهم رفت و بدون فکر کردن رد تماس زدم

نمیخواستم این یه روزی که برای شادابی پوستم تو خونه موندم و با شنیدن صدای این پسره خراب کنم، فعال که 
.میتونم بپیچونمش چرا باید تحملش کنم

.اصال به نظرم باید بفهمه جایگاهش کجاست، نباید فراموش کنه با کی طرفه

 دوباره صدای گوشیم بلند شد و اخمام بیشتر توهم رفت، همیشه از ادمای سیریش متنفر بودم.

 با عصبانیت دستم و رو صفحه گوشی کشیدم با صدای تقریبا بلند گفتم: بله؟

 برای چند لحظه هیچ صدایی از پشت خط بگوش نرسید با حرص جیغ بعدی مو بلندتر کشیدم و داد زدم: میگم بله؟

وقتی دیدم جواب نمیده اومدم قطع کنم که صدای لرزون امین از پشت خط به گوش رسید: ملیسـ..ملیسا 
.خانوم...امینم

._شناختم، چرا حرف نمیزنی دوساعته صدات میکنم مگه من مسخره توئم..

.امین: شرمندم ملیسا خانوم داد زدید یکم گیج شدم، شما االن خونه هستید

 _اره که چی؟ هنوز هیچی نشده زنگ زدی چکم کنی؟

امین: نه ملیسا خانوم این چه حرفیه من به شما اعتماد دارم، االن مادرم گفت که از فردا میرید سرکار بیام پیشتون 
 ببینم چیزی الزم دارید یا نه.

.از روی تراس بلند شدم و وارد اتاقم شدم، از لحن معصوم امین حالم بهم میخورد پسرم اینقدر ترحم برانگیز

.کجای این دنیا یه پسر بیست و شیش ساله اینقدر نازک نارنجی و لوسه

 فکرای بی موردم و از ذهنم کنار زدم و گفتم: نه چیزی الزم ندارم کاری نداری؟

امین: ملیسا خانوم قطع نکنید، من دم در خونتونم اومدم ببرمتون گردش، اخه از فردا، صبح ها سرکارید و من کمتر 
.وقت میکنم به شما برسم

.اومدم بگم سریع تر دکمه رو بزن حوصله ندارم که در اتاق با شتاب باز شد و مامان هیجان زده وارد اتاق شد

 لبخندی زد و با اشتیاق گفت: ملیسا چرا حاضر نشدی؟ امین اومده ببرت بیرون.

.به مامان اشاره کردم نمیخوام برم که اخماشو توهم کشید و لب زد: طاها گفت باهاش بری

.با اعصاب داغون گوشی و به گوشم نزیک تر کردم و گفتم: ده دقیقه طول میکشه حاضرشم

.امین: باشه منتظرتونم



گوشی و قطع کردم و انداختمش رو تخت با صدای بلند رو به مامان گفتم: مامان بار اخره پسرت تو کارای من دخالت 
.میکنه، بخدا دفعه دیگه اینقدر ساده کوتاه نمیام

مامان اخماشو کشید توهم و با کنایه گفت: نه به اون که روز و شب همه رو دور میزدی می رفتی بیرون نه به اینکه 
 حاال واسه بیرون رفتن ناز میکنی.

.برو دختر، برو خدا روزی تو جای دیگه..

 _مامان بسه تمومش کن واقعا حوصله ی جرو بحت با شماها رو ندارم.

تحوصله تیپ زدن واسه این پسره رو نداشتم جزئی ترین لباسمو پوشیدم و بدون زدن یه کرم پودر ساده گوشی و 
.کتونی مو برداشتم و از اتاق زدم بیرون

مامان که با استرس همراه من از پله ها پایین میومد گفت: ملیسا تروخدا بی ادبی نکنی ها، شخصیت بابات زیر سوال 
 میره.

 _مامان خواهش میکنم دنبال من نیا اعصابم بهم ریخته دعوامون میشه.

 مامان: باشه، باشه نمیام، فقط ملیسا؟

 از در اصلی خونه خارج شدم و کتونی هامو سریع پام کردم، به مامان خیره شدم و گفتم: بله؟

.مامان: امین پسره مظلومیه بهش زور نگیا، خداروخوش نمیاد

 _اصال کاری باهاش ندارم، خیالت راحت.

.بعد گفتن این حرف زیر لب از مامان، خدافظی کردم و از باغ خارج شدم

 ماشین امین زیر تیر چراغ برق پارک شده بود، عینکم و از کیفم در اوردم و روی چشمم گذاشتم.

با دیدن من ماشین و از پارک در اورد و به سمتم دنده عقب اومد، با متوقف شدن ماشین جلوی پام امین در صندلی 
 شاگرد و برام باز کرد.

 امین: سالم ملیسا خانوم بفرمایید سوار بشید.

 سوار ماشین شدم و گفتم: بهتر نبود قبل اینکه بیای دنبالم بپرسی میخوام بیام بیرون یا نه؟

امین اخماشو کشید توهم و ماشین و به حرکت در اورد وقتی کامال از کوچه خارج شدیم با کنایه گفت: بهتر نبود قبل 
.محاکمه ی بنده یه سالم بدید

اومدم بگم تو دیکشنری من همچین لغتی وجود نداره ولی بخاطره قولی که به مامان داده بودم جلوی خودم و گرفتم و 
 فقط گفتم: یادم رفت، سالم.

 شیشه ماشین و تا نصفه پایین کشیدم و گفتم: کجا داریم میریم؟

 امین: نمی دونم هرجا شما بگید، اگر دوست داشته باشید میتونم ببرمتون خرید.

 چشم غره ایی بهش رفتم و گفتم: میدونی رشته من و کاری که قراره از فردا شروع کنم چیه؟

 امین: بله میدونم و باعث افتخارمه این موضوع، همسر من...

بدون اینکه بزارم حرفشو کامل کنه با صدای بلند گفتم: کمد من پر از لباسه، لباس هایی که برای طرحای خاصش شب و 



.روز زحمت کشیدم پس خریدن لباس الزم نیست

امین که از حرکت من شوکه شده بود ماشین و وسط راه متوقف کرد و بعد چند ثانیه جلوی چشمای بهت زدم مسیر و 
 دور زد و به سمت خونه برگشت.

 صدام و پایین تر اوردم و گفتم: چرا دور زدی؟

امین با کنترل اخم روی پیشونیش گفت: ملیسا خانوم انگار حالتون خوب نیست برتون می گردونم، شماهم حواستون و 
 جمع کنید تا دفعه بعدی صداتون روی من بلند نشه.

 از شاخ شدن یهوییش دهنم باز مونده بود با پوزخند گفتم: اگر بشه چه اتفاقی میوفته اقای ندیمی؟

.امین: اتفاقایی میوفته که هیچ خوش آیند نیست

بعد گفتن این حرف ماشین امین جلوی در خونمون متوقف شد،  باز گند زده بودم اگر می رفت پیش طاها و شکایتمو 
 میکرد چی؟

 صدامو مهربون کردم و گفتم: آقا امین.

 نمی دونم از تغییر ناگهانی من بود یا چیز دیگه ولی اخمای امین باز شد و مات بهم خیره شد.

 امین با صدای لرزون گفتم: جان امین؟

._متاسفم، برای فردا خیلی استرس دارم، یکم سیستم عصبیم بهم ریخته

امین: نه شما چرا متاسف باشید تقصیر من بود، نباید بدون هماهنگی میومدم، االنم برید خونه بگید برای امین کار پیش 
 اومد نتونستیم بیرون بریم.

 مثل خری که بهش تیتاب داده باشن ذوق کردم، ایول به خودم خر کردن این احمق زیاد سخت نبود.

 _باشه، شرمنده اگر ناراحت شدید، بدون منظور بود.

بعد گفتن این حرف بدون اینکه به امین اجازه بدم چیزی بگه ازماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم، دلم نمی خواست 
.فردا خوابالو باشم

وارد خونه که شدم اولین چیزی که توجه ام رو جلب کرد مامان بود که روی مبل نشسته بود و مجله ایی که جلوش بود 
 و ورق میزد.

 با دیدن من چشماش گرد شد، مجله رو کنار گذاشت و با استرس گفت: چقدر زود برگشتی ملیسا چیشد؟

 با سرعت به سمت پله ها رفتم و گفتم: نترس، برای امین کار پیش اومد، من کازی نکردم.

 مامان: اخه چه کاری اون که خودش اومد دنبالت برید بیرون؟

بدون اینکه بخوام جواب سوالشو بدم دستی به موهام کشیدم و گفتم: محض رضای خدا کسی نیاد تو اتاقم میخوام 
 بخوابم.

.مامان: وا االن که ساعت هشت و نیمه، مگه مرغی که میخوای اینقدر زود بخوابی

نفسمو کالفه بیرون فرستادم و گفتم: مامان میخوام فردا ساعت شیش و نیم بیدار بشم، من و که میشناسی تا خوابم 
 کامل نباشه بیدار نمیشم.



مامان: پس شام چی؟ دختر تو با چی زنده ایی اخه این بیچاره امین چه گناهی کرده که زنش یه پاره استخون بیشتر 
 نیست؟

به سمت مامان برگشتم پوزخندی زدم و گفتم: از خداشم باشه، اون احمق کی فکرشو میکرد کسی مثل من نامزدش 
 بشه؟ فکر کردی برای چی اینقدر...

.مامان: ای وای خدا مرگم بده، این چه حرفیه میزنی، برو بخواب میگم کسب بیدارت نکنه، اینجوری بهتره انگار

نیشخندی زدم و به قدم های سرعت دادم، بعد طی کردن پله ها وارد اتاقم شدم و با دیدن در باز پنجره آه از نهادم بلند 
.شد

 اتاقم یخ بسته بود، بعد بستن پنجره سریع لباسامو دراوردم و گوشه اتاق پرت کردم.

اصال خوابم نمی اومد ولی باید تالشمو میکردم، ناچار به سمت تخت رفتم و با تیشرت و شورتکی که تنها پوششم بود 
.روش دراز کشیدم

.نمی دونم چقدر گذشت ولی اونقدر روی تخت وول خوردم که کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد

****

.کیفم و روی دستم جا به جا کردم و انگشت اشارمو روی دومین دکمه اسانسور گذاشتم

 با بسته شدن در اسانسور، برای صدومین بار به خودم نگاه کردم همه چی ردیف بود.

مانتو پاییزه ی زیتونی رنگم به خوبی روی تنم نشسته بود و شدیدا با چشمام که به لطف خط چشم کلفتم تیره تر به 
.نظر میومد هماهنگی پیدا کرده بود

بعد حدودا یک دقیقه اسانسور متوقف شد و من خانومانه درو به سمت جلو هل دادم و وارد یه محیط کامال با کالس و 
.هنری شدم

.دکور شرکت واقعا معرکه بود، با غرور از جلوی میز منشی رد شدم و به سمتم اتاقم رفتم

.قبل اینکه در اتاق و باز کنم منشیه گفت: اقای صدر گفتن اول برید اتاق ایشون

 ابرومو باال دادم و به سمتش برگشتم با همون تکبرهمیشگیم گفتم: خودشون اینجوری گفتن خانوم منشی؟

 منشی: انصاری هستم خانوم شایان، بله خودشون خواستن اول برید پیش ایشون.

.لبخندی زدم و گفتم: من با ایشون کاری ندارم، بهشون بگید اگر با من کار دارن میتونن بیان اتاقم

 در اتاق و باز کردم و قدم اول و به داخل اتاق برداشتم، نگاه اجمالی به کل اتاق انداختم.

  اون میز بزرگ کنار پنجره با صندلی چرم مشکی که پشتش بود بهم چشمک میزد.

.دستی روی میز کشیدم و به گلدون های سفید آلوورای گوشه پنجره خیره شدم

. حس ریاستی توی وجودم احساس میکردم که وصف ناپذیر بود

روی صندلی نشستم و به سیاهی صفحه ی مانیتور نگاه کردم، برای اولین قدم بد نبود، ولی مطمئن بودم به موفقیت 
.های بیشتری دست پیدا میکنم



 درگیر اتاق بودم که در اتاق باز شد و پسری با قامت ورزیده وارد اتاق شد.

به صندلی تکیه زدم و مشغول انالیزم کردن تیپش شدم، جین سورمه ایی رنگ، بافت طوسی رنگی که یقه های پیرهن 
.مردونه سفید ازش بیرون اومده بود و در اخر کت اسپرت سورمه ایی

.موهامو عقب فرستادم و گفتم: شما باید اقای صدر باشید درسته؟ بابک صدر

 صدر: گفته بودم بیایید دفترم اینطور نیست خانوم شایان؟

 لبخندی زدم و ریلکس گفتم: من کاری ندارم شما چی گفتی، مهم اینه که من چی میخوام.

من طراح جدید این شرکتم، کسی که همه برای همکاری باهاش سرو دست میشکونن شما حتی به عنوان مدیرعامل هم 
 حق ندارید به من دستور بدید.

داشتم چرت و پرت میگفتم ولی برای نشون دادن خودم الزم بود، صدر که بهش میخورد حدودا سی و یکی دوساله 
 باشه از شدت خشم سرخ شده بود.

با ابروهای توهم گره خورده گفت: خودتونو زیادی دست باال گرفتید، فعال هیچ برندی برای شما سرو دست نمیشکونه 
 خانوم ولی اگر با من و قوانینم کنار بیایید ، قسم میخورم کاری کنم به آرزوتون برسید.

.پوزخندی زدم و گفتم: شما نمی دونید آرزوی من چیه، چجوری میخواید منو بهش برسونید

صدر بدون اینکه اجازه بدم کامال وارد اتاق شد و در و پشت سرش بست جدی روی صندلی که جلوی میزم بود نشست 
 و گفت: مگه ارزوت این نیست که همه برات سرو دست بشکونن.

 _چه جالب.

 صدر: چی جالبه؟

 _اینکه بعد دوتا جمله از لحن رسمیتون خارج شدید، درضمن من همین االنم به ارزوم رسیدم.

با قهقهه ایی که زد شبیه عالمت سوال شدم فکر کنم خودش اینو فهمید چون بعد تموم شدن قهقهه ی مزخرفش دوباره 
 وارد حالت جدیش شد و گفت: تو حتی به خودتم دروغ میگی دخترجون.

از جاش بلند شد و به سمت در رفت قبل خارج شدن از اتاق به سمتم برگشت و گفت: در هر حال ورودت به شرکت و 
.تبریک میگم

 _آقای صدر.

 بابک که از اتاق خارج شده بود دوباره داخل اتاق شد و با لبخند گفت: بله خانوم طراح؟

 پوزخندی به خیاالتی که توی ذهنش پروش میداد زدم و گفتم: دفعه بعد بدون در زدن وارد اتاقم نشید.

صدر مات بهم خیره شد کم کم لبخندش محو شد و جاشو به یه اخم پر رنگ وسط پیشونیش داد با عصبانیت از اتاق 
 بیرون رفت و درو محکم بهم کوبید.

.حاال صدای قهقهه ی من بود که توی فضای اتاق پیچیده شده بود

با خاموش روشن شدن صفحه گوشیم نگاهمو از در گرفتم، گوشی و از روی میز برداشتم به اسم شخصی که بهم زنگ 
 میزد خیره شدم.



 مهبد بود تماس و برقرار کردم و گوشی و به گوشم نزدیک کردم: جانم؟

 مهبد: سالم عزیزم.

 _سالم آقا مهبد خوب هستید شما.

 مهبد: با کم لطفی های شما مگه میشه خوب بود، تو چرا دیگه نمیای دانشگاه.

._اوه بابا چه خبرته فقط پنج روزه نیومدم

 مهبد: بچه ها دلشون برات تنگ شده، یه قرار بزار همگی بریم بیرون.

._نمیشه بابا، از امروز به بعد صبح سرکارم ظهر تا عصرم دانشگاه، فردام که با این آریا کالس دارم نرم حذفم میکنه

 مهبد: باشه ولی پنج شنبه بریم بیرون، حق نداری بپیچونی حالیته یا نه؟

 از لجبازیش خندیدم و گفتم: باشه یه کاریش میکنم، کاری نداری؟

 مهبد: باشه توهم که همیشه مارو می پیچونی، فقط یه چیزی؟

 _چیکار داری؟

 مهبد: میخواستم بگم ملون پیش منه، با رژان رفتیم از بنفشه گرفتیمش.

 _خیلی دلم براش تنگ شده میتونی فردا ساعت هفت بیاریش دمه دانشگاه ببینمش.

.مهبد خندید و گفت: باشه میارمش یعنی این ملون از من خرشانس تره ها

.به ساعت موچی ظریفی که توی دستم بود نگاه کردم و جدی گفتم: نمک نریز مهبد، مواظب خودتم باش

.مهبد: چشم گل دختر

.بعد قطع کردن مهبد اینترنتم و خاموش کردم تا درگیر نباشم، گوشی و توی جیبم گذاشتم و از پشت میز بلند شدم

.دلم میخواست بیشتر با محیط شرکت و اقای رئیس اشنا بشم، شدیدا از جناب صدر خوشم اومده بود

 از اتاق خارج شدم و به سمت میز منشی رفتم، سخت مشغول کامپیوتر مقابلش شده بود.

 دستم و گوشه ی میزش کشیدم و گفتم: چیکار میکنید خانوم انصاری؟

انصاری که حواسش جمع من شده بود کمی از کامپیوتر دور شد و گفت: سفارش های خانوم قاسمی و به کسی که 
 برامون پارچه میاره ایمیل کردم.

 این بارم مثل همیشه طرحای روی پارچه هاشون معرکس، معلومه که بازم موفق میشن بهترین کارو ارائه بدن.

 پوزخندی به اعتماد به نفسش زدم و گفتم: زیاد مطمئن نباش، اینبار همه چی مثل گذشته پیش نمیره.

دختره ی احمق بهم چشم غره رفت و با طعنه گفت: امیدوار نباشید، در هر صورت با من کاری داشتید که وقتمو 
 گرفتید؟

به این غرور کاذبش خندیدم، روی میزش خم شدم و گفتم: ببین، دوسانتی سعی نکن غرور نداشتتو به رخ من بکشی، از 
.این به بعدم حرفتو اول مزه مزه کن بعد دهنتو باز کن، میدونی میترسم کارتو از دست بدی



حاالم به جای حاضر جوابی یه لیست از طراحای جدید و قدیمی شرکت و حاضر کن و بیار تو اتاقم، فهمیدی خانوم 
؟کوچولو

انصاری لبشو به دندون گرفت و با حرص گفت: تشریف ببرید تو اتاقتون تا نیم ساعت دیگه لیست طراحای شرکت و 
 میارم خدمتتون.

از میزش فاصله گرفتم، برعکس راه رویی که اتاقم توش بود قدم برداشتم و گفتم: یک ربعه دیگه بعد اینکه یکم بیشتر 
.با محیط کار جدیدم اشناشدم لیست طراحا به اضافه ی سابقه ی کاریشون و روی میزم میخوام خانوم انصاری

.بدون توجه به غرولند های انصاری با حفظ لبخندی روی لبم بود داخل شرکت مشغول قدم زدن شدم

با کنجکاوی به اتاق هایی که از جلوشون رد میشدم نگاه میکردم، اینکه بفهمم پشت اون اتاق ها چی میگذره برام خیلی 
.مهم بود

 نگاه گذرایی به عده ایی که تو یه سالن بزرگ پشت کامپیوتر نشسته بودن انداختم و به راهم ادامه دادم.

هنوز چند قدم از اونجا دور نشده بودم که صدای یه دختر منو وادار به ایستادن کرد: کارآموز جدیدی؟ خوش اومدی 
 عزیزم.

 _آره جدیدم، میخواستم یه نگاه به اطراف بندازم و با بقیه اشناشم موردی که نداره؟

.دختره با لبخند به سمتم اومد دستشو به طرفم دراز کرد و گفت: من فاطمه ام، تو کارگاه کار میکنم

 بی تفاوت دستم و توی دستش گذاشتم و گفتم: یعنی طرحایی که طراحا میکشن رو شما میدوزید درسته؟

 فاطمه: آره یه چیزی تو همین مایه ها، دوست داری بهت شرکت و نشون بدم، من سه ساله اینجا کار میکنم.  

 _فکر خوبیه، دیگه کم مونده بود گم بشم. 

فاطمه با خوش رویی خندید و جلوتر از من شروع به حرکت کرد، به هر دری که میرسیدیم یه شجره نامه از صاحب 
 اتاق در اختیارم میذاشت.

 فاطمه: کجایی عزیزم؟

 _ببخشید حواسم پرت شد داشتی میگفتی.

.فاطمه: میگم این اتاق خانوم قاسمیه، ایشون یکی از بهترین طراحای شرکته

با شنیدن حرفای فاطمه یاد انصاری افتادم، ناخداگاه از این قاسمی متنفر شده بودم، من همیشه از تکرار شدن اسم 
.رقیب هام بیزار بودم

بدون فکر کردن به چیزی تقه ایی به در زدم و وارد اتاقش شدم، کنجکاو شده بودم این خانوم خالق و با استعداد و 
.ببینم

.دکور اتاقش قشنگ بود، یه چیزی تو مایه های اتاق من ولی ساده تر و جمع و جور تر

  قاسمی که روی  طرح خم شده بود با، باز شدن در متعحب به سمت من خیره شده و گفت: امرتون؟

 روی صورتش زوم شدم، چهره ی کامال عادی و ساده ایی داشت، با احساس برتری کردن نسبت به قاسمی با اعتماد به 
 نفس کامل وارد اتاق شدم و روی صندلی مقابلش نشستم.

قاسمی که با اخم بهم زل زده بود از طرحش کمی فاصله گرفت و روی صندلیش جا خوش کرد، پاهامو روی هم انداختم 



!و گفتم:چرا اینجوری نگاه میکنید؟ آدم عجیبی هستم خانوم قاسمی؟

قاسمی لبخندی گوشه لبش نشست و گفت: شما باید شایان باشید اقا بابک تو اخرین جلسه ایی که با ما داشتن زیاد 
.اسمتون رو..

 از جام بلند شدم و به سمت میزش رفتم، قاسمی از حرکت ناگهانیم جا خورد و ادامه حرفش تو دهنش ماسید.

نگاهی به طرحش انداختم، یه لباس شب کامال فانتزی با پارچه ی طالکوب شده ، نیشخندی زدم و گفتم: بهتر نبود بند 
!های پشتشو برمیداشتی، خانوم قاسمی؟

قاسمی که طعنه مو گرفته بود روسری ساتنشو روی سرش مرتب کرد و گفت: هانیه صدام کنید اینجوری بهتره، اگر 
 کاری مهمی هم با من ندارید برید تا به کارم برسم.

._البته که میرم خانوم قاسمی، وقتمو اینجا نمی گذرونم

بدبخت بیچاره کارد بهش میزدی خونش درنمیومد، با لب خندون از اتاق خارج شدم، فاطمه پشت در نبود بیخیال لبه 
 های شالمو صاف کردم و به اتاقم برگشتم.

.همونجوری که خواسته بودم لیست طراحا به اضافه ی سابقه کاریشون روی میزم بود

 با کنجکاوی لیست پرینت شده ایی که انصاری درست کرده بودو برداشتم روی صندلیم نشستم.

.صنم علیپور سی و یک ساله با هفت سال سابقه کاری، طرحای درخشانی نداشت یعنی من نمی پسندیدم

سیروان جعفری، نگار بیرجندی، سیاوش موسوی و.....هیچ کدومشون توجه ام رو جلب نکردن با رسیدن به اسم هانیه 
.قاسمی روی صفحه ایی که بودم متوقف شدم

 هانیه قاسمی بیست و شیش ساله، به همراه پنج سال سابقه کاری درخشان.

نمیتونستم منکر بشم، این دختر بدجوری ذهنم و درگیر کرده بود و با تکرار شدن مکرر اسمش در طول روز حالم بدتر 
 شده بود.

خالصه اولین روز کاریم با چرخیدن تو محیط شرکت گذشت، ساعت پنج بود  که کیفم و برداشتم و از اتاقم زدم 
 بیرون.

همزمان با من صدرم از اتاقش خارج از سامسونتی که توی دستش بود مشخص بود میخواد بره خونه زیر لب روز 
 بخیری گفتم و به سمت اسانسور رفتم.

 صدر خودشو بهم رسوند و همراه من وارد اسانسور  شد بعد بسته شدن درگفت: اولین روز کاریت چطور بود؟

با تازه شدن داغه دلم به سمت صدر برگشتم و تند و تیز گفتم: اگر راستشو بگم کسل کننده بود، شما به من نگفتید باید 
.چیکار کنم واقعا حوصلم سر رفت، من عاشق طرح کشیدنم نه نگاه کردن به درو دیوار های شرکتتون

.چشم غره ایی بهش رفتم و ادامه دادم: حتی یه بسته مداد رنگیم تو اتاق نبود که بتونم سرمو باهاش گرم کنم...

لبخند مرموزی روی لبای صدر نقش بست و بعدم صدای خستش بود که به گوشم خورد: خانوم شایان وقتی صبح گفتم 
 بیاید اتاقم میخواستم بگم که باید در طول روز چیکار کنید، باور کنید نمیخواستم حالتونو بپرسم.

 مشغول تحلیل حرفاش بودم که در باز شد و صدر با همون لبخند گوشه لبش از اسانسور خارج شد.

 وقتی به خودم اومدم صدر رفته بود و من پوکر به جای خالیش خیره شده بودم.



با حرص پاهامو به زمین کوبیدم و شکست خورده به سمت ماشینم قدم برداشتم چند قدم مونده تا رسیدن به ماشین، 
.آذرای مشکی رنگ صدر جلوی پام متوقف شد

شیشه رو پایین کشید و با لحن شیطونی گفت: خانوم شایان اگر باهام کاری دارید فردا ساعت هفت توی اتاقم 
.منتظرتونم

 صدر بدون اینکه اجازه بده من حرفی بزنم به ماشینش سرعت داد و در عرض چند ثانیه از جلوی چشمام محو شد.

 سفیدم رسوندم. ۲۰۶روزم بخاطره غرور کاذبی که به خرج داده بودم حروم شده بود، با قدم های بلند خودمو و به 

توی راه همش به کارایی که امروز انجام دادم فکر کردم، میتونستم به جرعت بگم از انصاری گرفته تا خود قاسمی تو 
 همین روز اول ازم متنفر شدن.

 رفتاری که من داشتم با رفتار قاسمی قابل مقایسه نبود، باید رفتارمو کنترل میکردم.

 من به حمایت شدن از طرف افرادی که داخل شرکت بودن نیاز داشتم.

****

 روی تخت نشستم و لیوان آب پرتقالی که مامان آورده بود رو سر کشیدم.

؟مامان: چرا پکری؟ سرکار خوب نبود

._خوب بود فقط خیلی خسته شدم

 مامان: اخه دختر نونت کم بود، آبت کم بود سرکار رفتنت دیگه چی بود؟

.دانشگاهم که میری، بخدا از پا درمیای

 _این حرفارو جلوی کسی نزنی ها من از وضعیتم راضیم قربونت برم.

.مامان: باشه به گلی میگم شامتو بیاره تو اتاق بخور، چیزی نخوری فردا غش میکنی

 _باشه.

مامان که رفت بعد بیست دقیقه در اتاقم باز شد و گلی با یه سینِی غذا  وارد اتاقم شد، دلم براش سوخت معلوم بود 
 مامان از خواب بیدارش کرده.

  غذارو گذاشت رو میزو با همون لحجه ی شمالیش گفت: نوش جونتون خانوم.

بعد گفتن این حرف دستشو روی دهنش گذاشت و خمیازه ایی کشید به سمت در رفت که با اخمای توهم گره خورده 
 گفتم: من بهت اجازه دادم که میری؟

 گلی:اِاِا..َن..چیزه ببخشید، خانوم یکم خستم میتونم برم یا کارم دارید؟

.چپ چپ نگاش کردم و گفتم: کاریم داشته باشم با این وضع نمیتونی کمکم کنی میتونی بری

گلی که از رفتن منصرف شده بود به سمت من برگشت و با مهربون ترین لحنی که ممکن بود گفت: خانومم فدای اون 
 چشماتون بشم، از چی اینقدر دلتون پره، چرا چشماتون داره تر میشه؟

 با بی حوصلگی از روی تخت پایین اومدم و گفتم: اخالق من خیلی بده مگه نه؟



 لبخندی رو لباش نشست و گفت: از یک تا ده به اخالقتون دو میدم، اون دو نمره هم برای مواقعیه که مظلوم میشد.

 موهامو عقب فرستادم، لبخندم و جمع کردم و گفتم: میگفتی صفر که سنگین تر بود.

 گلی: صفر حق زمان هایی که لبخند میزنید نیست.

روی مبل نشستم و فکری که درگیرم کرده بود و به زبون اوردم: گلی توی این خونه تو از همه مهربونتری، تو از همه 
 بیشتر باهام راه میای ولی من با تو از همه بدترم.

.دلیل مهربونیات و درک نمیکنم ولی واقعا دوسشون دارم

.من وقتیایی که نمی تونم خودم و کنترل کنم و بهت بی احترامی میکنم از خودم متنفر میشم

گلی خواب از سرش پریده بود با اجازه ایی گفت و کنارم نشست، سینی غذا رو جلوم گذاشت و گفت: وقتی بچه بودی 
.از تمام خواهرا و برادرات مهربون تر بودی

.امکان نداشت چیزی و بخری و قبل اینکه خودت بخوریش به بچه های خدمه ندی

.اشکی که روی گونم سر خورده بود و پاک کردم و گفتم: بابا خواست که بد باشم، اون منو تغییر داد من آدم بدی نبودی

.با این همه تکبری که باعث نفرت خیلیا شده به دنیا نیومدم

 گلی: میخواید با تلخ کردن کامتون به چی برسید؟

به چشمای گلی خیره شدم و گفتم: میخوام سعی کنم تو محیط کارم مهربون باشم، شوخی کنم، بخندم، خالصه اینکه 
 به کسی از باال نگاه نکنم.

 گلی: خوب اینکه خیلی خوبه، چرا ناراحتید؟

._چون...چون نمی دونم چجوری باید اینکارو انجام بدم...خواهش میکنم کمکم کن گلی

****

 با همون لبخندی که از حرفای گلی روی لبم نشسته بود از اسانسور خارج شدم.

اولین چیزی که دیدم انصاری بود، جدی پشت میزش، کنار در اتاق صدر نشسته بود و مشغول خوندن چند تا پرونده 
 بود.

!بهش که رسیدم با حفظ لبخندم گفتم: صبح بخیر خانوم انصاری خوب هستین؟

!با تعجب منو نگاه کرد و بریده بریده گفت: بلـ..بلـه ممنون شـ...شما خوبید؟

 چشمکی زدم و گفتم :مرسی.

 بعد گرد شدن چشمای انصاری به سمت اتاقم رفتم که یادم افتاد باید برم پیش صدر.

 _خانوم انصاری، آقای صدر هستن.

.انصاری: بله..اتفاقا صبح که اومدن گفتن برید اتاقشون..تاکید داشتن.

 _باشه ممنون.



 مسیری که طی کرده بودم و برگشتم و خودم و به اتاق صدر رسوندم.

برای صاف شدن صدام سرفه ی مصلحتی کردم، کمربند نازک قهوه ایی که روی مانتوم بود و جا به جا کردم و دستم و 
.به در اتاق رسوندم: تق تق

._بفرمایید

 درو باز کردم و با قدمای کوتاه ولی محکم وارد اتاق شدم.

 صدر عینک طبی دور مشکی شو روی چشماش جا به جا کرد و بهم خیره شد.

حرکت مردمک چشماش برام کامال مشخص بود، از نوک کفش های پاشنه بلدم، تا چتری هایی که از شالم بیرون اومده 
 بود رو برسی کرد.

.از نگاه خیرش خسته شدم و گفتم: اقای صدر معذرت میخوام حرکت دیروزم واقعا زننده بود، متاسفم

.لبخندی روی لبای صدر نشست و از پشت میز کنار اومد

 با دست اشاره کرد روی مبل های چرم مشکی رنگی که جلوی میزش بود بشینم.

بدون حرف به سمت جایی که اشاره کرد رفتم و روی مبل نشستم، جدی به میزش تکیه داد و گفت: کدوم و باور کنم، 
 ملیسایی که االن مقابلم نشسته، یا احمقی که دیروز سعی داشت خودش و ثابت کنه.

 با خارج شدن اخرین کلمه حرفش شدن فشاری که روی مشتم بود و بیشتر شد.

با حفظ خونسردیم لبخند مصنویی زدم و گفتم: من تو واقعیت اون احمقی هستم که ازش حرف میزنید و دیروز 
.مقابلتون بود

.ولی شما اینی که جلوتون نشسته رو باور کنید، دیگه هرگز تو محیط کاری با اون ملیسا روبرو نمی شید

 چشمم به عکس پسر بچه ایی که روی میز صدر بود افتاد، ناخداگاه از بحث اصلی فاصله گرفتم و گفتم: با نمکه.

صدر که از تغییر ناگهانیم شوکه شده بود مسیر نگاهمو دنبال کرد، با رسیدن به عکس لبخند عمیقی روی صورتش نقش 
.بست و گفت: به باباش رفته

 حاال این من بودم که چشمام گرد شده بود با تعجب گفتم: پسر شماست، چقدر زود تشکیل خانواده دادید.

.صدر: آران چهار سالشه منم سی دو، شاید حق با تو باشه ازدواج برای یه پسر بیست و پنج ساله یکم زود بود

 دماغمو باال کشیدم و زمزمه وار گفتم:بود؟

 صدر با اخمای توهم گفت: جدا شدم، بهتره برگردیم سر بحث اصلی مون، این موضوع منو بهم میریزه.

؟_اوه بله حتما، ناراحتتون کردم

 صدر: نه مشکلی نیست، خوب خانوم شایان همونجور که دیروز خودتم متوجه شدی.

توی این شرکت جایی برای غرور نیست، برای رسیدن به اونی که میخوای بشی باید با اخالق مزخرفی که داری کنار 
 بیای.

خودش بحث و ماهرانه عوض کرده بود، بدون حرف سرمو پایین انداختم و گفتم: اقای صدر من برای باال رسیدن به 
 کمکتون احتیاج دارم، میخوام تمام تجربیاتتون رو در اختیارم بزارید.



.صدر: اگر واقعا بخوای، به جون تنها پسرم قسم که تو رو موفق ترین طراح این شهر میکنم

[[یک ماه بعد

 مداد رنگی و پشت گوشم گذاشتم و به طرح خیره شدم زیر لب زمزمه کردم: فکر کنم دیگه تموم شد.

 بابک لب تابش رو بست و از روی صندلی بلند شد، ورق آچار رو از بین دستام بیرون کشید و گفت: میتونست بهتر باشه.

 کالفه نفس مو بیرون فرستادم و گفتم: میشه بیخودی ایراد نگیری، طرح فوق العاده ایی شده.

 بابک: فوق العاده نشده.

 اخمامو توهم کشیدم و گفتم: این طرح وقتی دوخته بشه تو تن مانکن واقعا بی نظیر میشه.

.بابک لبخند حرص دربیاری زد، کتشو از روی صندلی برداشت و گفت: باید برم آران و از مهد بیارم

 درضمن با من بحث نکن وقتی بهت میگم خوب نیست یعنی باید بیشتر تالش کنی، توقع من از تو خیلی باالتره.

بعد گفتن این حرف به سمت در رفت ولی قبل اینکه از اتاق خارج بشه زیر لب نالیدم: منم میخوام یکی از طراحای فشن 
 شوی امسال باشم، این فرصت و بهم بده.

بابک جدی به سمتم برگشت و گفت: ملیسا درک کن، ارغوان طراحای با تجربه ی این شرکت و ول نمیکنه به سمت تو با 
.یه ماه سابقه کاری بیاد

 موهامو عقب فرستادم و گفتم: ولی من میخوام اینکارو...

 قبل اینکه حرفم از دهنم خارج بشه در اتاق به شدت باز شد، هانیه با استراب وارد اتاق شد و گفت: بابک بدبخت شدیم.

 بابک با اخمای توهم گره خورده گفت: چیشده؟

 هانیه: مدیر برنامه ی پندار تو دفترته، آمپرش بد رفته باال ولش کنیم شرکت و رو سرت خراب میکنه.

 بابک با صدای تقریبا بلند رو به هانیه گفت: غلط کرده، میشه به جای چرت و پرت گفتن بگی چه اتفاقی افتاده؟

هانیه هم مثل بابک صداشو بلند کرد و گفت: سر من داد نزن بابک، بهت گفته بودم کار پندارو بدی به من ولی بخاطره 
 کینه ی مزخرفت اینکارو نکردی.

بیست روز دیگه کنسرته لباس که هیچی آرزو خانوم هنوز طرح لباس این بیچاره رو کاملم نکرده، تو با این کارات داری 
 اسم شرکت و زیر سوال میبری.

از صمیمیت یهویی که بین هانیه و بابک به وجود اومده بود متعجب بودم، توی این شرکت بجز من پرو کسی جرعت 
.نداشت بابک و به اسم صدا بزنه

 _میشه بگید چه خبر شده؟

 هانیه: خواهش میکنم تو دخالت نکن، بابک همراه من بیا باید یه جواب منطقی براشون داشته باشی.

 بابک: َاه لعنتی، زنگ بزن بابا بره آران و از مهد بیاره.



 بعد گفتن این حرف بابک و هانیه سریع از اتاقم خارج شدن و من و با یک دنیا سوال بی جواب تنها گذاشتن.

دو هزاری کجم کم کم داشت صاف میشد، ناخداگاه اتفاقی که هفته ی پیش افتاد تو ذهنم تداعی شد، هانیه تو اتاق 
.بابک بود و عکس آران و محکم تو بغلش گرفته بود

نا باور از فکری که توی ذهنم نقش بسته بود دستم و روی دهنم گذاشتم این یعنی...یعنی هانیه قاسمی همسر سابق 
.بابکه

 چشمام گرد شده بود، زوری لبخندی که رو لبم نشسته بود و جمع کردم و از اتاق خارج شدم.

.نباید میزاشتم هانیه طرح پندارو بدست بیاره چه پنج روز مونده باشه چه بیست روز من باید طرح لباس پندارو بکشم

.ملیسا هیچ وقت این فرصت و برای دیده شدن و مطرح شدن از دست نمیده

 به سمت اتاق بابک رفتم، خداروشکر انصاری نبود، اروم به در نزدیک شدم.

 صداشون و خیلی راحت می تونستم گوش بدم.

.هانیه: اقای مقدم، ما سال هاست با شما و اقا پندار کار میکنیم، نباید بی مسئولیتی یکی از طراحا رو..

غرق حرف هانیه بودم که صدای نسبتا خشن پسر جوونی که احتماال همون مقدم بود به گوشم خورد: خوب همینه دیگه 
 خانوم، مشکل من اینه که بهتون اعتماد کردم.

 اونقدر درگیر کارای آلبوم تازه منتشر شده پندار بودم که کنسرتا رو و به کل فراموش کردم.

 یه جورایی داشت راست میگفت بیچاره اگه من جای اون بودم چشمای همشونو از کاسه در میاوردم.

 صدای جدی بابک مانع پرورش یافتن فکرم شد.

 بابک: آقا اشکان، امروز روز تحویل طرحا بود.

 مقدم: بله، توی قراردادمون که اینجوری ذکر شده.

بابک با اطمینان گفت: ما امروز باید لباسا رو به شما تحویل میدادیم، بخاطره بی دقتی مون االن حتی طرحای شما 
 حاضرم نیست.

من واقعا از این موضوع متاسفم، شما تا اخر همین هفته به ما فرصت بدید، اگر شده شخصا طرح لباسی که پندار قراره 
 هشتم بپوشه رو میکشم.

مقدم: پس بقیه ی طرحا چی میشه، دو هفته بعد کنسرتی که تو برج میالد برگذار میشه تو اصفهان کنسرت داریم 
.همچنین تو شیراز

 دوازده روز پشت سرهم تو شهرستان ها کنسرت داریم اقای صدر، پندار هر لباسی و نمی پوشه.

.بابک: واقعا گیج شدم، نمی دونم چی بگم

هانیه: اگر یکم صبور باشید شخصا به شما قول میدم تمام لباسا سر موقع تحویل داده بشه، لطفا بزارید اولویت های 
.اولمون...

داشتم گیج میشدم، واقعا امکان نداشت بتونن ده تا طرح و تا بیست روز دیگه بکشن و دوخته شده به این خواننده ی 
 خوش پوش تحویل بدن.



.کم چیزی نبود که از هشتم تا شونزدهم هر روز پشت سرهم کنسرت بود، اونم دو سانسی

.با دیدن انصاری که از انتهای سالن به سمت میزش میومد با احتیاط از در فاصله گرفتم و خودمو به اتاقم رسوندم

****

بابک: واقعا گیج شدم ملیسا، نمی دونم چرا اینقدر بدشانسم، اخه من چجوری اون همه طرح و بتونم سر وقت تحویل 
 بدم.

همینجور که مشغول کشیدن نیم رخ عصبانی بابک بودم گفتم: خوب تو مجبور نیستی مسئولیت این کارو به یه نفر 
 بدی.

 میتونی چندتا طراحو مسئول کشیدن طرحا کنی، دوختن لباسام که زیاد طول نمیکشه.

 مسائل و زیادی داری بزرگ میکنی بابک توی این شرکت تا دلت بخواد طراح با تجربه ریخته.

.بابک: فقط چند نفرشون مردونه رو خیلی حرفه ایی طرح میزنن، لباسای پندارو همیشه هانیه طراحی میکرد

 از کشیدن دست برداشتم و گفتم: بابک میتونم یه سوال ازت بپرسم؟

منتظر جوابش بودم که معنی دار نگام کرد و گفت: الزم نیست بپرسی، خودم بهت میگم اره حدسیاتت درسته، همسر 
.سابقه من هانیه قاسمی

 با چاپلوسی لبخندی زدم و گفتم: خوب چرا طرح و نمیدی اون بکشه، خودش که خیلی مشتاق بود.

بابک: نمی تونم اجازه بدم ملیسا، نمی تونم تحملش کنم فقط بخاطره اون سه درصدی که تو سهام شرکت داره اینجا 
 تحملش میکنم.

 _اتاقی که من توشم، قبال برای هانیه بوده؟

بابک بعد چند ثانیه سکوت کالفه دستی تو موهاش کشید و گفت: آره، برای اینکه حرصشو دربیارم اون اتاق و دادم به 
 تو.

.شاید احمقانه باشه ولی هنوزم دنبال یه بهونم تا بیشتر زجرش بدم، دلم میخواد خودش با پای خودش از شرکتم بره

 بیخیال به بابک که دور خودش میچرخید نگاهی انداختم و گفتم: حاال میخوای چیکار کنی؟

.باید در نظر بگیری که سابقه ی کاری شرکتت خیلی مهم تر از لجبازیت با زن سابقته

.بابک با دقت به چشمام خیره شد و با مکث گفت: تو اینکارو میکنی

جلوی کش اومدن لبخندم و گرفتم و با چشمای گرد شده که الکی مثال من شوکه شدم گفتم: االن دستور دادی یا 
 درخواست کردی؟

بابک: دستور دادم، اینکارو من تو و سیروان انجام میدیم، فکرشو بکن تو ماه اول کارت، طراحی لباس یک فرد مشهور و 
.انجام بدی

 دفترو روی میز گذاشتم و با ذوق گفتم: بابک تو خیلی خوبی، االن رو ابرام.

 بابک: وقتی قول میدم پاش میمونم، حاالم پاشو برو دانشگاهت دیر نشه.



 با اومدن اسم دانشگاه فورا دستم و باال اوردن و به ساعت مچیم خیره شدم، سه و نیم بود تا میرفتم اونجا میشد پنج.

 سریع از جام بلند شدم و گفتم: دیگه برم بابک، فردا بیشتر حرف میزنیم.

.بابک: مواظب خودت باش کارآموز کوچولو

 کولمو برداشتم و به سمت در رفتم به طرف بابک برگشتم و لوس گفتم: چشم.

 در و باز کردم و با خوشحالی از اتاق خارج شدم، با دیدن هانیه که داشت با انصاری حرف میزد لبخندم عمیق تر شد.

انگار لبخندم حرصشو در اورد چون با صدایی که به گوشم برسه گفت: زیاد خوشحال نباش، با گرفتن طرح پندار نمی 
 تونی به جایگاه من برسی.

به سمتش برگشتم و با ابروی باال اومده نوچ نوچی کردم و گفتم: خانوم قاسمی استراق سمع (فال گوش ایستادن) اصال 
 در شان شما نیست.

درضمن من هیچ وقت جای شمارو نمیگیرم، برای خودم جایگاهی ویژه تر از جایگاهی که االن شما توش قرار دارید در 
.نظر دارم

 خوشحال از اینکه تونستم حرص هانیه رو در بیارم از شرکت زدم بیرون و به سمت دانشگاه راه افتادم.

 خداروشکر ترافیک نبود و تونستم راس ساعت پنج به کالسم با استاد بد اخالقمون جناب آقای سهند آریا برسم.

با غرور همیشگیم وارد کالس شدم و بدون اینکه به کسی محل بدم به سمت ردیف آخر کالس رفتم، همه میدونستن 
 کسی نباید جای ملیسا بشینه.

 از اومدن من چند دقیقه هم نگذشته بود که آریا وارد کالس شد و بعد یه حضور غیاب سرپایی مشغول درس دادن شد.

با اینکه از خود اریا بدم میومد ولی شیوه تدریسشو خیلی دوست داشتم، نفهم ترین دانشجوهاشم با یک بار توضیح 
.درس و میفهمیدن

بالخره بعد کلی بدبختی و جرو بحث های تکراری با آریای سه نقطه سه ساعت گذشت و من با خستگی از کالس زدم 
 بیرون.

!دیگه نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم، ساعت هشت شب بود و بخاطره فصل محترم پاییز هوا تاریک تاریک شده بود

.سوئیچ ماشین و از کیفم خارج کردم و مقنعه مو عقب کشیدم

.قبل اینکه در ماشین و باز کنم با شنیدن صدای امین سوئیج از بین دستام سرخورد و پایین افتاد

 امین: سالم خانومم.

 ای خدا این احمق اینجا چه غلطی میکرد؟

!با اخم به سمتش برگشتم و گفتم: علیک سالم، کی به شما گفته بیای دم دانشگاه من؟

!امین: الزم نیست کسی بگه عزیزم، خودم دوست داشتم بیام ببینم محیط دانشگاهت چجوریه

 _خوب، االن دیدی؟ خوب برسی کردی؟ میتونی بری در پارکینگ اون سمته.

 امین: میدونم خسته ایی ولی باید امشب و خوش اخالق باشی، با پدرت صحبت کردم امشب شام مهمون مایی.



 خم شدم و سوئیچ و از روی زمین برداشتم، بعد زدن ریموت سوار ماشین شدم.

شیشه رو پایین کشیدم و با لبخندی که از حرص روی لبم نشسته بود گفتم: به بابا گفتی، مگه نه؟ به نظر من بهتره 
 کسی که باهاش هماهنگ کردی و به شام دعوت کنی.

 امین: خواهش میکنم بچه نشو، بیا سوار ماشین من شو باهم بریم زشته اینجوری مامانم کلی تدارک دیده.

_حالم از پسرای مامانی بهم میخوره امین، اینو یادت نره من مثل تو نیستم برای بیرون رفتن با من الزم نیست با طاها 
.یا بابا هماهنگ کنی فقط کافیه به خودم..

.با دیدن سانیار که با لبخند به ماشین نزدیک میشد، زبونم از کار افتاد

 سانیار اولین دوست پسرم توی دانشگاه بود، فقط کافی بود جلوی امین سوتی بده تا منه بیچاره بدبخت بشم.

 سانیار: ملیسا هنوز نرفتی؟

 زوری لبخندی زدم و گفتم: نه هیتم هنوز،  آقای هاشمی کاری داشتید با من؟

.سانیار که از لفظ قلم صحبت کردنم فهمیده بود اوضاع از چه قراره، با تردید به امین و بعد به من خیره شد

.زمزمه وار گفت: بله کارتون داشتم، استاد آریا گفتن سه شنبه حتما کتاباشونو بیارید

رپـنـــدا

تیشرتم و از روی مبل برداشتم و با یه حرکت تنم کردم، صدای سیستم و پایین اوردم و به مامان که با اخم بهم نگاه 
 میکرد خیره شدم.

بعد یه مکث کوتاه دوباره صداشو انداخت رو سرشو گفت: پندار خاک تو سرت کنن، خجالت نمیکشی، پسر چرا تو مثل 
 بابات نشدی اخه؟

 دستی تو موهام کشیدم و گفتم: مامان دلت میاد؟

مامان که هنوز اخماش توهم بود یه نگاه به خونه ی ترکیدم انداخت، تیشرتای کثیفمو از روی کاناپه پایین انداخت و رو 
.قسمت تمیزش نشست

ناراحت گفت: پندار چرا نمیای خونه خودمون، جای اولین قلم تو خونه خالیه، چجوری دلت میاد توی این بازار شام 
 زندگی کنی.

درد مامان شراره رو از دوری بابات حاال بعد بیست و پنج سال دارم میفهمم، وقتی بچت ازت دوره انگار نفست باال 
 نمیاد.

 روی مبل کنار مامان نشستم و گفتم: الهی فدای بغضت بشم مادر، نبینم غمتو قربون چشمات برم.

 ناراحت نباش امشب وسایالمو جمع میکنم میام عمارت تا تموم شدن کنسرتا پیش خودت میمونم.

لبخندی رو لبای برجسته مامان نشست دستشو روی صورتم گذاشت و گفت: یعنی میشه با دستای خودم پسرت و بغل 
 کنم.

 از سیاستش خندم گرفته بود، ابرو باال انداختم و گفتم: نوا خانوم داشتیم؟



 مامان که تیرش به سنگ خورده بود با خنده از جاش بلند شد و گفت: اگه من نوام تا اخر سال واست زن میگیرم.

.حاال پاشو یه لباس درست و حسابی بپوش باهم بریم خونه میترسم بعد رفتن من بزنی زیر حرفت

.از جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم دوست نداشتم زیاد منتظرش بزارم

 سویشرت مشکی مو روی تیشرت سفیدم تنم کردم بعد برداشتن کاله و کتونیم از تو کمد از اتاق خارج شدم.

 مامان: الهی نوا قربونت بره زندگیم، دوست ندارم خودت و خسته کنی امیر جواب جواب آزمایشام کی حاضر میشه؟

 مامان بلند خندید با عشوه ی امیر کشش گفت: خاک تو سرت این چرت و پرتا چیه میگی پیرمرد.

.با شنیدن حرفایی که مامان به بابا میگفت یه لبخند عمیق روی صورتم نشسته بود

از دعواهاشون گرفته تا قربون صدقه رفتناشون، همه و همه قشنگ و پر انرژی بود بعضی وقتا احساس میکردم مامان و 
.بابا از من جوون ترن

 مامان با دیدن من خندشو جمع کرد و سرو سنگین و خانومانه گفت: عزیزم برسم خونه بهت زنگ میزنم کاری نداری؟

کالمو گذاشتم رو سرمو با برداشتن سوئیچ از خونه زدم بیرون، مامان جلوی ما با بابا راحت حرف نمیزد به قولی 
 خجالت میکشید.

.پنج دقیقه بعد اینکه ماشین و از پارکینگ مجتمع خارج کردم مامان با لپای سرخ و لبخند از ساختمون خارج شد

بعد خدافظی با اقا مراد اومد و سوار ماشین شد و قبل اینکه بزاره من حرف بزنم خیلی جدی گفت: پندار به جون بابات 
 اگر بخوای تیکه بندازی یا بخندی چنان تو دهنت میزنم که ده سال اینده نتونی بخونی.

.دستامو به نشونه تسلیم باال بردم و با کنترل خندم گفت: چشم سرورم

 مامان روسری شو عقب کشید و فلشش و از کیفش خارج کرد.

 با قیافه در مونده زیر چشمی بهش خیره شدم که با چشم غره گفت: پندار بخدا ماشین و از پهنا میکنم تو حلقتا.

.بعد گفت این حرف بی توجه به من فلش و توی سیستم گذاشت و اهنگ و پلی کرد

 یکم که از خونه دور شدیم مامان صدای ضبط و کم کرد و گفت: پندار سونیا رفته سونوگرافی.

 با کنجکاوی به سمت مامان برگشتم و گفتم: جنسیت بچه مشخص شده؟

 مامان خندید و گفت: آره دختره، پارسا میگه میخوام اسمشو بزارم پوپک.

.به ماشین سرعت دادم و با همون لبخندی که روی لبم نشسته بود گفتم: غلط کرده اسمشو باید بزاریم آوا

مامان به سمت من برگشت و با صدایی که خنده توش موج میزد گفت: پارسا مثل پرستش نیست فرزندم عمرا بزاره 
 دخالت کنی.

 _آخه آوا خیلی قشنگ تر از پوپکه چرا اینا یکم سلیقه ندارن.

 مامان: اینو دیگه از خودشون بپرس، راستی سپند و سپنتا واسه دوهفته دیگه میان ایران.

._این دوتا از اون سهندم خر خون ترن بخدا، من نمی دونم مخشون چجوری این همه...

مامان محکم روی شونم کوبید و گفت: مثل تو باشن خوبه، با کتک فرستادیمت دانشگاه، دبیرستانم که رفتی فنی حرفه 



 ایی.

بلند خندیدم و به مامان که غرغر میکرد گفتم: هرچند با کتک ولی مهم اینه که به کارشناسی ارشد رشته ایی که با کارم 
.هماهنگ بود رسیدم

 مامان: خیلی خوب جناب اهنگساز یکم تندتر برو االن مهمونام میرسن من هنوز اینجا دارم با تو بحث میکنم.

 _اون پرستش که هر روز عمارته دیگه مهمون حساب نمیشه.

 مامان: جلوش نگی ذلیل مرده بچم ناراحت میشه، بعدشم نیما اینام امشب اونجان.

 _اوه پس خونه شلوغه، به اشکانم زنگ بزنم بیاد؟

 مامان: من خودم بهار و پرهام و دعوت کردم ولی تو به اشکان شخصا بگو بیاد.

._باشه

.به خونه که رسیدیم طبق معمول پرستش و نفس دایی اومدن استقبالم

.زیاد تو جمع نموندم و رفتم تو اتاقم کل دیشب نخوابیده بودم و مامانم با اومدنش مانع خوابم شده بود

سوییشرتم و در اوردم و روی تخت پرت کردم، بعد در اوردن گوشیم از جیب پشت شلوارم شماره اشکان و گرفتم هنوز 
 دوتا بوق نخورده بود که صدای عصبیش توی گوشی پخش شد.

 اشکان: جانم داداش؟

 _کجایی پسر؟ چرا پکری؟

اشکان: همین االن از شرکت اومدم بیرون، پنی فکر کنم روز کنسرت باید شلوار مامان دوز با کت چرمی قهوه ایی و 
!پیرهن خال خالی بپوشی

؟روی تخت نشستم و با تعجب گفتم: این چرت و پرتا چیه میگی اشکان؟ مثل اینکه حالت خوب نیست، چه مرگته

.اشکان: بابا این طراح لباسه بود

 _آرزو رو میگی؟

 اشکان:آره همون، زنیکه از بیستا طرحی که باید اماده میکرده دوتاشم کامل نکشیده.

؟صدرم نمی دونسته طرحا اماده نیست، حاال همشون مثل خر تو ِگل گیر کردن، میخوای چیکار کنی

؟با اخمایی که توهم رفته بود دستی به موهام کشیدم و گفتم: مگه این کارا الکیه اشکان

 ما قرارداد بستیم طرحا اماده نیست یعنی چی؟

اشکان: تا ماه دیگه که کنسرته فرصت خواستن، صدر گفت شده خودمم طرحا رو بکشم نمیزارم به سابقه کاری شرکتم 
 لطمه بخوره.

._اه پسر چقدر بهت گفتم بیا سفارش لباسا رو به یه مزون بدیم

.اگر به حرفم گوش میکردی حاال یه مشکل به مشکالتمون اضافه نمیشد



 این همه کار روی سرم ریخته حاال باید مثل دخترا به این فکر کنم که باید چی بپوشم.

 اشکان: پندار خواهشا چرت نگو، مزون ها همه کاراشون تو یه سبکه ولی این شرکت تمام کاراش خاص و تکه.

.به زودی شعبه دوم شرکت تو فرانسه افتتاح میشه

._اخه این به چه درد من میخوره، بیخیال این حرفا شماره طراح جدید و بده باید شخصا باهاش حرف بزنم

 یه سبکایی هست که من اصال باهاش ارتباط ندارم، یه وقت نره برا من کت پولکیه پشت دراز طراحی کنه.

اشکان خندید و گفت: صدر دقیق نگفت به کی این کارو میده، ولی االن زنگ میزنم شرکت میپرسم شماره طرفم 
 میگیرم.

 _اوکی، راستی شب خاله بهار و اقا پرهام میان اینجا مامان گفت توهم بیای.

 اشکان: نوا جون پارتی گرفته؟ چه خبره اونجا؟

._نه بابا پارتی کجا بود، به مناسبت مشخص شدن جنسیت دومین نوه ی خانواده آریا نوا خانوم دورهمی ترتیب داده

؟اشکان: باشه من کارامو جفت و جور کنم میام اون طرف، کاری نداری

 _نه، دیگه بهم زنگ نزن یکم بخوابم، رزا هم بالک کن باهاش دعوام شد حتما بهت زنگ میزنه.

 اشکان: باشه خدافظ.

 بعد این حرف اشکان بهم اجازه خدافظی کردن و نداد و گوشی و قطع کرد.

.واقعا دلم نمیخواست به اینکه چرا طراح لباسام اماده نیستن فکر کنم، دلم یه خواب واقعی میخواست

 دایی چقدر تو میخوابی پاشو دیگه.

 نفس و محکم تو بغلم فشار دادم و با صدایی که از خواب دو رگه شده بود گفتم: دایی جون توهم بیا بغلم بخواب.

 نفس زوری خودشو از بغلم بیرون کشید و با غرغر گفت: اگر منم پیشت بخوابم که نیمولی با اون عصاش خوردم میکنه.

 تو همون حالت خواب بشگون ریزی از بازوی نفس گرفتم و گفتم: بی ادب نیمولی چیه بگو بابابزرگ.

نفس: کافیه بهش بگم بابا بزرگ اون وقت همون عصارو میکنه تو حلقم، دایی بلند شو واگرنه با شیوه مامان پرستشم 
 بیدارت میکنم.

 نفس پتو رو از روم کنار کشید کالفه دستی به صورتم نشستم و با خستگی گفتم: همه اومدن دایی؟

.نفس: اومم نه فقط نیماجونم و مامان مانی و عمو اشکان اومدن

.دایی پارسا و بابامم هستن، زن دایی سونی و مامانمم دارن کمک مریم خانوم میکنن که غذارو حاضر کنه

خاله آیداهم گفت عمو شهرام باز حالش بد شده امشب نمیاد، خاله بهار و اقا پرهامم تو راهن اونجور که مامان پرستش 
 گفت تا ساعت هشت و نیم میرسن.

عمه آیلینم اومده ولی....اوه راستی دایی مامان نوا و بابا امیرم تو اتاقشونن، یکم مشکوکن خیلی وقته صداشون در 
 نمیاد.



 به این جای حرفاش که رسید اروم گوشش و پیچوندم و با تشر گفتم: دختر این همه فضولی از کی به تو ارث رسیده.

.نفس نخدی خندید و گفت: نیمولی میگه مامان نواهم مثل خودم فضول بوده

از شیرین زبونی هاش دلم ضعف میرفت، خم شدم لپش و بوسیدم و گفتم: دایی قول میده دیگه نخوابه توهم برو 
.پایین تا من یه دوش بگیرم بیام

.نفس: باشه پس من رفتم

نفس که از اتاق خارج شد سریع وارد حموم شدم و یه دوش پنج دقیقه ایی گرفتم، میدونستم اگر دوش نگیرم توی 
.جمع همش باید خمیازه بکشم

بعد پوشیدن شلوار شیش جیبم و خالی کردن ادکلن رو خودم یه تیشرت مشکی از کمد بیرون کشیدم و با برداشتن یه 
.سوییشرت نازک از اتاق خارج شدم

 عاشق سر رو صدایی بودم که توی کل عمارت پیچیده شده بود، برای خنده های از ته دل مامان و پرستش جون میدادم.

 لبخندی که رو لب بابا از هم صحبتی با دایی نیما نشسته بود به منم قدرت میداد.

دستم و روی نرده ها گذاشته بودم و اروم پله ها رو پایین میومدم اشکان که متوجه من شده بود سوت بلندی کشید و 
.گفت: عروس خانومم تشریف اوردن

 به حال که رسیدم لبخندی زدم و گفتم: جمعتون جمع بود گلتون کم بود که تشریف اورد.

 برمنکرش لعنت پسرگلم.

.با شنیدنه صدای نسرین خانوم دقیقا پشت سرم تمام انرژی مثبتی که گرفته بود بارشو به منفی تغییر داد

؟وای اخه نوا خانوم من به تو چی بگم؟

با امید و اقا سامان مشکل نداشتم ولی امان از دست خودش و اون دختره ترشیدش که میخوان بکنن تو پاچه ی منه 
.بیچاره

.به سمتشون برگشتم و با سردی سرمو تکون دادم دلم نمیخواست به اینا رو بدم

مامان با خوش رویی از اشپزخونه خارج شد و با صدای بلند گفت: سالم نسرین جان خوش اومدی، اقا سامان و 
 امیدجان کجا موندن؟

نسرین دسته گلی که دستش بودو به مهربانو خانوم که کنارش ایستاده بود داد و گفت: شرمنده بخدا نوا جان یه 
 ماموریت براشون پیش اومد.

 مامان: اهان ایشاال دفعه بعد اوناهم توی جمعمون حضور داشته باشن، بفرمایید داخل دم در بده.

بی توجه به تیکه پاره کردن های مامان به سمت جایی که جوونا جمع شده بودن رفتم، شایلین دختر داییم و همسرش 
 محمد.

 پرستش و سوشا، پارسا و سونیا، کنار اشکان و سهند نشستم و گفتم: فقط منو داداشام تکیم تو جمع.

 اشکان: منو سهند جون باهم رل زدیم خودتو قاطی ما نکن.

 بعد این حرف اشکان خودشو به سهند نزدیک تر کرد که صدای خنده بچه ها بلند شد.



.سوشا یه پیک جلوم گذاشت و گفت: این پیکم میزنیم به سالمتی داش پندارمون

 پیک کوچیکی که تو دست سوشا بود و گرفتم و گفتم: نه بابا به سالمتی جمع بخوریم.

 تک تک پیکامونو بهم کوبیدیم و کل پیک و یه نفس سر کشیدیم.

درسته مشروب توهمه دورهمی هامون بود ولی هیچ وقت زیاد نمیخوردیم، بابا برامون یه سری خط قرمز گذاشته بود 
.و رعایت اون خط قرمز ها وظیفه تمام افراد خانواده بود

 سهند: پندار داداش جمع کن بریم بیرون سرم درد گرفت.

 اشکان: فکر کنم گیراییش خیلی زیاد بوده که با چهار تا پیک مست شدی نه؟

 سهند خندید و گفت: حرف الکی نزن مست کجا بود، سرم درد میکرد خوردم بدتر شد.

 پرستش: حاال تحمل کنید یکم بعد شام همه بساط جمع میکنیم بریم پارکی، بام تهرانی جایی.

.سونیا نگاه حسرت بارشو از شیشه مشروب گرفت و جدی گفت: بعد شام بریم، مامان نوا تدارک دیده زشته پاشیم بریم

همه بچه ها بیرون رفتمونو بعد از شام تائید کردن به پیشنهاد محمد مشروبارو جمع کردیم تا مست نشیم و بتونیم چند 
.پیکم شب بخوریم

صدای چرت پرت گفتن های دایی نیما  که از همون بچگی باعث شادی جمع هامون بود با صدای بلنده خنده های بقیه 
 اعضای خونه سمفونی قشنگی ایجاد کرده بود.

 پارسا: پندار نسترن بدجور داره نگات میکنه ها، فکر کنم یه عروسی در پیش داریم.

 پوزخندی زدم و زیر چشمی به طرفی که پارسا میگفت نگاه کردم دختره بی پروا بهم زل زده بود.

نگاهمو ازش گرفتم و روبه پارسا و بقیه بچه ها که با لبخند مرموزی بهم خیره شده بودن گفتم: هیکلش و دوست 
 ندارم، زیادی الغره.

 بعد گفتن این حرف همه با چشمای گرد شده بهم خیره شدن که گفتم: چیه؟ تیکه های بهتر از نسترن هرشب تو...

 پیچیده شدن گوشم توسط دست های اشنای زن دایی مانا باعث شدن حرفمو نصفه رها کنم.

؟بچه ها روی زمین ولو شده بودن زن دایی با قیافه برزخی نگامون کرد و گفت: خدا مرگم بده این چی داشت میگفت

خودمو عقب کشیدم و بعد خارج شدن گوشم از دستای زن دایی گفتم: ز..ن زندایی هیچی...اوم داشتم میگفتم تیکه 
.هایی از این بهتر هرشب تو تختشون خوابن

 زندایی مانا جلوی خندشو گرفت و گفت: بسه دیگه پاشید بیاید شام بخوریم.

.دخترا مطیع از جاشون بلند شدن و در عرض چند ثانیه بساط مشروبمونو جمع کردن

 همه خودمونو جمع و جور کردیم و به سمت سالن غذا خوری راه افتادیم.

 بوقلمون شکم پری که وسط سفره خودنمایی میکرد به همه چشمک میزد.

 چشمم رو از بوقلمون گرفتم و نگاهمو به سمت پنیر های طالیی شده ی الزانیا سوق دادم.

همه چی عالی و بی نقص بود از غذا های رنگ و وارنگه روی میز گرفته تا قاشق و چنگال های نقره که تو مهمونی های 



.خاص از کابینت بیرون اورده میشدن

 به بابا که با اقتدار روی اولین صندلی میزناهار خوری بیست و چهارنفره نشسته بود خیره شدم.

.با این همه ثروت و دارایی هیچ وقت به خودش اجازه نمیداد خودپسند باشه، تو بابا هیچ غرور کاذبی وجود نداشت

 بابا: پندار پسرم چرا هنوز ایستادی بشین دیگه.

با صدای بابا به خودم اومدم و سرجام نشستم رو به جمع که بهم خیره شده بودن گفتم: معذرت میخوام حواسم پرت 
.شد

چند ثانیه بعد تنها صدایی که توی سالن شنیده میشد صدای برخورد قاشق و چنگال ها و نوای مالیم اهنگ سنتی بی 
 کالمی بود که از گرامافون قدیمی گوشه سالن پخش میشد.

.این سکوت دلنشین با صدای نسرین شکست و قیافه منی که داشتم از فضا لذت میبردم درهم شد

نسرین: پندار جان پسرم امیدوارم بعد صرف این شام فوق العاده مارو الیق شنیدن صدای بی نقصت بدونی و کمی 
.برامون زنده اجرا کنی

اومدم یه جواب دندون شکن بهش بدم تا از این به بعد شعورش برسه سر میز غذا نباید حرف بزنه و مزاحم خوردن 
 افراد شکمویی مثل من نشه.

ولی از شانسش سونیا از من پیش دستی کرد و گفت: باشه یه فرصت دیگه نسرین خانوم، اخه ما قراره بعد شام بریم 
 بام تهران.

 نسرین: وای، نوا جان نکنه مزاحمتون شدیم؟

مامان که سخت مشغول خوردن شده بود با مخاطب قرارگرفته شدنش توسط نسرین سریع غذا شو با نوشیدن یک 
 جرعه آب پایین فرستاد و گفت: نه نسرین جان این چه حرفیه.

 نیما: پیرزن شما غذاتو بخور جوونا میخوان برن بیرون ما پیری ها باید بشینیم خونه پاستور بازی کنیم.

نسرین چشم غره ایی به دایی رفت و گفت: اقا نیما اصل دله که باید جوون باشه سن مالک نیست، اتفاقا ماها تازه اول 
 چلچلی مون شده.

دایی نیمه دستی به ته ریشش کشید و گفت: یعنی پنج تا شوهری که به گور دادید خدا رفتگان همه ی ماهارو بیامرزه 
 براتون کم بوده؟

بعد گفتن این حرف دایی، قیافه های بچه ها دیدنی بود، حتی باباهم با سرفه های مصنویی قصد داشت خندشو پنهان 
 کنه.

نسترن که دید مامانش ضایع شده رو به جمع کرد و با لبخند مصنویی که روی لبش بود گفت: اگر مایل باشید این بحث 
.شیرین و بعد شام ادامه بدیم، غذا ها از دهن میوفته ها

بعد خوردن غذا و جمع شدن سفره صبر نکردم به حرفای نسرین گوش کنم با یه عذر خواهی جمع و ترک کردم و به 
 سمت اتاقم رفتم.

به بچه ها هم اشاره کردم پاشن حاضربشن بخدا که یک لحظه دیگه هم نمیتونستم نگاهای خریدارانه ی نسرین و روی 
 خودم و دخترش تحمل کنم.



 وارد اتاق شدم و به سمت کمدم رفتم، یه پیرهن مردونه سفید از بین لباسام بیرون کشیدم.

تیشرتمو با یه حرکت از تنم در اوردم و پیرهنمو تنم کردم، همینجور که مشغول بستن دکمه های لباس بودم به تصویرم 
 تو ایینه ی خیره شدم.

 شونه هام پهن تر شده بود و پیرهن کامال به بدنم چسبیده بود.

کمی خم شدم تا بتونم موهامو توی آیینه ببینم، بهم ریختگی موهام جداب ترم کرده بود ترجیح دادم دست بهشون 
 نزنم.

.از بین انبوه شیشه های ادکلنم بهترینشو بیرون کشیدم و روی خودم خالی کردم

.عاشق گرمی بوی این ادکلن بودم، یه چیزی تو مایه های چوب خیس و سیگار بود که بهم انرژی میداد

.کت اسپرتمو از روی تخت برداشتم که در اتاق باز شد و سهند حاضر و اماده وارد اتاقم شد

.سوتی زد و گفت:اوه بابا خوشتیپ بسه دیگه از جلو ایینه بیا کنار خودتو کشتی

 یه نگاه کلی به خودم انداختم و رو به سهند گفتم: خودت و دانشجوهات قربونم برید استاد.

 سهند لبخندی زد و گفت: بخدا ادم  از تو خودشیفته تر ندیدم.

 در کشوی کوچیکی که متعلق به ساعت هام بود و باز کردم و بعد برداستن ساعت رولکسم در کشو رو بستم.

ساعت و دستم کردم و رو به سهند گفتم: میخوام برم پایین سهند برو چک کن ببین کسی درحاله پوست  کندن پرتقال 
.نباشه

سهند محکم رو شونم کوبید و گفت: تا نزدم لهت کنم تمومش کن، بچه ها خودشون راه افتادن فقط من و تو اشکان 
.موندیم

._غلط کردن رفتن میخواستم اکیپی راه بیوفتیم، بدو بریم باید زودتر از اونا برسیم ضایع بشن

بعد خارج شدن از اتاق پله هارو دوتا یکی بدون در نظر گرفتن شلوغی خونه طی کردیم و به سمت اشکان که بیرون 
 عمارت کنار ماشینش ایستاده بود رفتیم.

 اشکان: بخدا دخترا زودتر از شما حاضر شدن بیاید سوارشین بریم.

.به ماشینم که دقیقا کنار ماشین اشکان پارک شده بود اشاره کردم و گفتم: من با ماشین خودم میام

 شب میخوام برم خونم یه چندتا وسایل بردارم بیارم صبح مامان اجازه هیچ کاری بهم نداد.

 اشکان: اوکی، سهند بیا باهم بریم من تنهایی تو ماشین حوصلم سرمیره.

با گفتن این حرف سهند و اشکان سوار ماشین شدن و بعد روشن کردن ماشین با سرعت از عمارت خارج شدن بدون 
.حرف سوار ماشینم شدم به تبعیت از اشکان پاهامو روی گاز فشار دادم

 بعد چهل و پنج دقیقه رانندگی پر سرعت به شهرک بام تهران تو شمالی ترین قسمت محدوده سعادت آباد رسیدم.

 عاشق بام تهران بودم، اخه تنها جایی بود که میتونستم با خیال راحت توش خوش بگذرونم.

کسی با کسی کاری نداشت، میدون بهرود و که رد کردم با به یاد اوردن خاطرات اخرین بام تهرانی که با سپند و سپنتا 



 رفته بودم لبخندی روی لبام شکل گرفت.

.اون موقع فقط بیست و یکی دو سالم بود و تازه تو نخ دختر بازی رفته بودم

با پیدا کردن یه جای مناسب سریع ماشینم و یه گوشه دنج نزدیک ورودی پارک کردم و بعد مطمئن شدن از قفل بودن 
 درها پیاده به سمت در اصلی پارکی که بچه ها توش اتراق کرده بودن راه افتادم.

ژوراسیک پارک مورد عالقم بود، هربار با دیدن مجسمه های دایناسورهایی که توی پارک بودن یاد خاطرات قشنگ 
.بچگیم میوفتادم

خیلی سعی کردم از جاهای خلوت برم و به بچه ها برسم ولی خوب غالبا با این هیکلم نتونستم از دست چشمای تیز بین 
 چندتا دختر فرار کنم.

.بعد گرفتن شیش تا سلفی و دادن دوتا امضا به پرستش زنگ زدم و بچه هارو پیدا کردم

 بخاطره من جای خلوتی و برای نشستن انتخاب کرده بودن تعداد خیلی کمی از اونجا رد میشدن.

البته قابل ذکره اون یه عده ایی هم که رد میشدن منی که رو به سمت بچه ها و پشت به سمت جمعیت نشسته بودم و 
 نمیدیدن.

نگاهی به سوشا که مشغول چرخوندن ذغال بود انداختم و رو به پرستش که توی گوشیش فرو رفته بود گفتم: مگه 
 باهم حرکت نکردید، پس بقیه کوشن؟

 سوشا: شایلین و محمد سر راه یه سر به طال زدن بخاطره همین از ما عقب افتادن.

.پرستش: سونیا و پارسام رفتن با اون داییناسور بیریخت عکس خاطره انگیز بگیرن

 سونیا: هوی پری خانوم خواهرشوهر بازی نداشتیما برو کنار بشینم.

 پرستش خودش و کنار کشید، پارسا و سونیا با نیش باز کتونی هاشونو دراوردن و نشستن.

 بدون در اوردن کفش هام روی زیرانداز حصیری که پهن شده بود نشستم.

بعد نیم ساعت با اومدن بچه ها اکیپمون کامل شد و با بپا شدن دوباره ی بساط مشروبمون صدای چرت و پرت 
 گفتنامون کل پارک و برداشت.

 ساعت دو و نیم شده بود و هوا کم ک رو به سردی میرفت.

سهند، پرستش و شایلین شریکی قلیون میکشیدن و شاهد مسابقه ایی که بین من و سوشا به داوری اقا اشکان ایجاد 
.شده بود نگاه میکردن

 اشکان با دقت پیکای کوچیک مشروب و پر میکرد و جلوی منو سوشا میذاشت.

 چشمام میسوخت و بدنم داغ شده بود، میدونستم اگه از جام بلندبشم با مخ میرم تو دیوار.

بعد باال رفتن هفدهمین پیک اشکان سوتی زد و گفت: سوشا جان یدونه باشی با اون پیکایی که اول زدی تا االن سه تا 
 از پندار بیشتر خوردی پایان مسابقه رو اعالم کنیم؟

 با صدایی که کم کم داشت کشدار میشد رو به اشکان گفتم: آریا ها نمیبازن داداش شیشه رو بده بیاد.

پرستش: بسه نخورید دیگه میخواید رانندگی کنیدا بعد این حرف با حرص بازوی سوشا و بشگون گرفت و با حرص 
.ادامه داد من هنوز از جونم سیر نشدم تو جرعت داری یه پیک دیگه بخور ببین چیکارت میکنم



.سوشا که کامال مست شده بود دستاشو به نشون تسلیم باال برد و گفت: من دیگه نمیخورم ولی جون داداش تو باختی

باخت از سوشا تو َکَتم نمیرفت یک دوم شیشه تقریبا خالی شده بود بدون فکر شیشه رو برداشتم و شروع کردم به 
 خوردن.

با پایین رفتن هر جرعه ی اون لعنتی معدم میسوخت ولی خوب از هر زاویه ایی بهش نگاه میکردم سوراخ شدن معدم 
.بهتر از باختن بود

.اونقدر خورده بودم که دیگه اختیار خودم و از دست دادم، واقعا نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم

از جام بلند شدم و باصدایی که از شدت مستی دو رگه شده بود به بچه ها گفتم: میرم خونه خودم وسایالمو برمیدارم 
 بعدش میرم عمارت.

.اشکان متعجب از جاش بلند شد و گفت: با این وضعیت میخوای تنها بری خونه، اخه شتر بی جنبه کی با بیستا پیک...

 بدون اینکه حرفشو کامل کنه محکم رو کمرم کوبید و گفت: خرسم بود تا حاال خوابیده بود تو چرا بیداری هرکول؟

.با بلند شدن صدای خروپف سوشا بی اراده قهقهه ی بلندی زدم و باصدای کشیده گفتم: بیا منو ببر پیش ماشینم

.

 اشکان: اوکی اوکی، تو بشین من برم ماشینو بیارم جلو در ورودی بعد خودت برو.

سرم داشت گیج میرفت بدون مخالفت با اشکان سرجام ولو شدم، حرفای بچه هارو نمیفهمیدم و برای خودم چرت و 
.پرت میپروندم و بلند میخندیدم

 اون بدبختام سعی داشتن با پاچیدن آب روی صورتم مستی مو بپرونن.

؟باصدای بلند به شایلین که داشت برام قهوه میریخت گفتم: بابا من مست نیستم، اصال این اشکان کجا موند

محمد از جاش بلند شد و به سمت من اومد دست راستمو روی شونش گذاشت و گفت: بزار ببرمت دم ماشینت االن با 
 این دادو هواری که راه انداختی انتظامات پارکم میفهمه اینجا چه خبره.

 از خدا خواسته تمام وزنمو روش انداختم و با عشوه گفتم: داداش لب و بده بیاد.

محمد قیافشو کج کرد و گفت: پندار بخدا میزنم لهت میکنما، مرتیکه ی چندش سرتو بنداز پایین تا ابروت جلو ملت 
.نرفته

 از پارک که خارج شدیم اولین چیزی که به چشمم خورد اشکان بود که به مرسدس خوشگلم تکیه داده بود.

.با دیدن ما از ماشین فاصله گرفت به سمت من اومد و گفت: بیا بشین خودم میرسونمت با این حالت تنها نرو

 اشکان به طرف در راننده ماشینم رفت که گفتم: هوی تو کجا؟ خودم میرم.

 اشکان: داداشم مسته مستی بیا مثل آدم برسونمت حوصله مرده کشی ندارم.

از محمد کمی فاصله گرفتم دستامو از هم باز کردم یه دور، دور خودم چرخیدم و با صدایی که سعی میکردم زیاد کش 
 دار نباشه گفتم: چقدر زر میزنی اشکان از جلو چشمام خفه شو خودم میرم.

!اشکان که کالفه شده بود دستی به موهای ژل زدش کشید و گفت با ابرو باال اومده گفت: مثل اینکه مرغ تو یه پا داره

بلند خندیدم و شروع کردم به بشکن زدم با ریتم بشکن زدنم صدام که از خنده میلرزید و بلند کردم و گفتم: ابرو به من 



وکج نکن کج کاله خان یارمه....بق بق

 محمد خندید که اشکان عصبی گفت: محمد نخند این روانی شده چیکارش کنیم.

 _بق بقو

اشکان با اخمای دهم به سمت منی که داشتم بق بقو میکردم برگشت و با صدای بلند گفت: داداشم اونی که بق بقو 
 میکنه کفتره نه مرغ.

؟_ما مرغامون خارجین بق بقو میکنن مشکلیه

اشکان لگد محکمی به الستیک ماشین زد سوئیچ و به سمتم پرت کرد و گفت: نه عزیزم چه مشکلی برو گمشو ولی اگر 
 مردی پا خودت!

اشکان با حالت عصبی به سمت ماشین خودش رفت ولی وسط راه ایستاد به سمت من برگشت و گفت: احمق اگر گیر 
 پلیس بیوفتی تا فردا صبح کل ایران میفهمن خواننده محبوبشون با چه حالتی دستگیر شده.

زوری چشمامو تا اخر باز کردم و گفتم: به جان خودت خوبم...اونقدرام مست نیستم که نتونم رانندگی کنم، اصال 
 اقاجون چقدر تو سیریشی با دوست دخترم قرار دارم.

نگاهی به تصویر بنفشه که روی صفحه گوشیم خاموش و روشن میشد انداختم، ناچار گوشی و از روی پام برداشتم و 
 تماس و برقرار کردم.

 بدون اینکه بزارم بنفشه حرفی بزنه با صدای تقریبا بلندی گفتم: چقدر زنگ میزنی بنفشه خستم کردی.

بنفشه: ملیسا ساعت سه صبحه بخدا دارم سکته میکنم پاشو بیا خونه اگر اتفاقی برات بیوفته جواب داداشتو چی بدم 
 اخه؟

دنده رو عوض کردم و کالفه گفتم: ببین بنفشه من برای لذت بردن از این دنیای لعنتی با کلی زحمت بابا رو راضی کردم 
 تا به بهونه درس خوندن دوروز بیام پیش تو.

 ولی تو بدتر از اونا ازادی مو گرفتی تازه ساعت سه دختر تهران تا صبح بیداره نمی دونم نگران چی هستی؟

بنفشه با عصبانیتی که دیگه نمی تونست کنترلش کن گفت: ملیسا از ساعت شیش از خونه رفتی بیرون تو دست ما 
 امانتی یادت رفته.

.آروینم گفت هرجا میری ساعت دوازده بیا خونه بیچاره االن فکر میکنه تو اتاق خوابیدی

 نباید میذاشتم با اون مهبد عوضی تنهایی بری پارتی حاالم معلوم نیست کدوم گوری هستید.

از فکری که راجبم کرده بود خونم به جوش اومد دستمو روی بوق ماشین گذاشتم و با خشن ترین لحنی که ممکن بود 
 گفتم: ببند دهنتو بنفشه مهبد رفته من تنهام اومدم یکم دور بزنم تا مشروب از سرم بپره.

 تو درباره من چی فکر کردی ها؟؟

ارزش منو مثل رژان که با اشاره هرپسری خودشو در اختیارش میذاره پایین نیار چون ممکن بالیی به سرت بیارم که از 
 به دنیا اومدنتم پشیمون بشی.

.اونقدر حالم بد شده بود که متوجه ماشینی که با سرعت به سمتم میومد نشدم و....

چند ثانیه مونده بود تا با برخورد ماشین هامون بهم زیر بنز مشکی رنگی که با سرعت به سمتم میومد له بشم که سریع 



 فرمونو کج کردم و با همون سرعت ماشینو به سمت جاده خاکی هدایت کردم.

 دستام یخ زده بود باور نمیشد فقط چند قدم با مرگ حتمی فاصله داشتم.

هنوز چند ثانیه از متوقف شدنم نگذشته بود که صدای برخورد اون بنز به دیوار و خورد شدن شیشه های ماشینش توی 
 فضای ساکت خیابون پخش شد.

 دستو پاهام داشت میلرزید و پرنده توی خیابون پر نمیزد با تردید از ماشین پیاده شدم و به سمت بنزی که توی دیوار 
 فرو رفته بود قدم برداشتم.

بافکر به اینکه من داشتم ورود ممنوع میومدم و تا چند دقیقه دیگه همه میفهمن من باعث چه اتفاقی شدم ترس توی 
 بند بند وجودم رسوخ کرد.

 آروم به سمت طرف رفتم و در راننده رو باز کردم، یه پسر با اندام درشت توی ماشین بود و سرش روی فرمون بود.

با کنترل لرزش صدام دستامو به سمتش بردم شونه هاشو تکون دادم و با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم: آقا...آقا 
 شما خوبید...خواهش میکنم بیدارشید.

.فضا با نور چراغ های ماشین من و همون مرده کمی روشن شده بود

با استرس کمربند پسره رو باز کردم، باید از ماشین خارجش میکردم کمی خم شدم ولی قبل اینکه دستم به کمربند 
 برسه.

 صدای دورگه ایی که با درد مخلوط شده بود باعث شد با ترس چند قدم از ماشین فاصله بگیرم: داری چیکار میکنی؟

با تردید به چهره درهم طرف مقابلم خیره شدم با اولین نگاه دقیقم شناختمش سومین بار بود که سر راهم قرار 
.میگرفت

 با بهوش اومدنش ترسم کمتر شده بود با صدای لرزون گفتم:حالتون خوبه؟

 پندار با چشمای سرخ شده نگاهی بهم انداخت و باصدای کشدار گفت: تو عقدسی؟

 با تعحب چشمامو گرد کردم و گفتم: چی میگی تو عقدس کیه؟ چیزی مصرف کردی، انگار حالت خوب نیست؟

 منتطر بودم حرف بزنه که تو یه عمل غیر منتطره تو صورتم ها کرد و گفت: عقدس تو بگو من مستم؟

با احساس بوی مشروب چهرم توهم رفت ازش فاصله گرفتم، با صدای بلند گفتم: تو غلط کردی مست نشستی پشت 
.فرمون نزدیک بود بمیرم میفهمی

پندار خودشو از ماشینش بیرون کشید تلو تلو کنان به سمتم اومد و با صدای کشدار گفت: میدونستی وقتی خشن 
 میشی خیلی خواستنی میشی.

مست بود و هیچ اختیاری از خودش نداشت داد زدن سر یه ادم مست کارو بدتر میکرد دلم نمیخواست توی دردسر 
 بیوفتم و شب خوبم و خراب کنم.

نفس عمیقی کشیدم و عصبانیت و کنار گذاشتم نگاهی به اطرافم کردم و رو به پسری که مشغول باز کردن دکمه های 
؟پیرهنش بود گفتم: خونتون کجاست

 پندار دست از باز کردن دکمه هاش برداشت نگاه دقیقی تو صورتم کرد و با زیرکی گفت:تو باغچه.

نگاهی به وضعیتمون انداختم حاال دیگه من به ماشینم چسبیدم و فاصلم با پنداری که اولین دکمه های پیرهنش و باز 
 کرده بود فقط دو قدم بود.



سیکس پک هاش زیر نور کم چراغ های ماشین بهم چشمک میزد زوری نگاهمو از یقه لباسش برداشتم و گفتم: از من 
 فاصله بگیر.

 _و اگه این کارو نکنم.

بعد گفتن این حرفش نتونستم خودم و کنترل کنم، واقعا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد وقتی به خودم اومدم که دیدم 
.دست پندار روی صورتشه و دست خودم از شدت ضربه ایی که به صورتش زدم سرخ شده

پندار با چشمایی که از زور خشم و مستی بیشتر از چندثانیه پیش سرخ شده بود با صدای بلند و وحشتناکی داد زد: 
 هوی داری چه غلطی میکنی؟

از ترس قالب تهی کردم ولی خودم و کنترل کردم و با حفظ ظاهر شجاعتم گفتم: الزمت بود، تو حالت خوب نیست 
 آدرس خونتونو بگو برسونمت.

 بعد کلی چرت و پرت گفتن آدرس خونشو ازش گرفتم و سوار ماشینم کردمش، به ثانیه نکشید بیهوش شد.

 نمیتونستم ماشید چندصد میلیونیشو توی این خیابون ول کنم ولی چاره ی دیگه ایی هم نداشتم.

 بعد قفل کردن ماشینش سوئیچشو توی جیبش چپوندم و ماشینو روشن کردم.

 توی طول مسیر زیرچشمی نگاش میکردم مثل پسر بچه ها معصوم شده بود، واقعا پسر جذابی بود.

 ساعت یک ربع به چهار بود که جلوی مجتمع شیک و کامال الکچری متوقف شدم.

خمیازه ایی کشیدم با تمام توانم روی شکمش کوبیدم، بخدا قسم که دستم درد گرفت ولی این مرتیکه یک وجبم جا به 
 جا نشد.

.ضربه بعدیم که با یه جیغ خوشگل همراه بود کارساز بود و تونست الی پلک های جناب خواننده رو باز کنه ولی...

 با غرغر گفتم: من خوابم میاد میشه از ماشینم پیاده بشی و بری خونت.

.سفیدم جا کرده بود بدون حرف در ماشینو باز کرد ۲۰۶پندار که زوری خودشو روی صندلی

منتظر بودم مثل ادم پیاده بشه و وارد مجتمع بشه ولی با بازشدن در ماشین با مخ رفت تو دیوار یعنی کال از صندلی 
 افتاد رو زمین.

 با اون هیکلش پخش زمین شده بود زیر لب غریدم: چراا خوابیدی اینجا پاشو برو خونت االن یکی میبینت.

پسره ی روانی باصدای بلند خندید و کشدار گفت: احمق جوون بیا منو تا خونم همراهی کن...من بی آزار ترین مست 
.جهانم

 واقعا نمیشد تنهاش بزارم، ولش میکردم تا صبح همینجا میخوابید ناچار ماشینو جلوی مجتمع پارک کردم.

.بعد بیدار کردن نگهبان پیر ساختمون آقای خواننده که کمی هوشیار شده بود و به واحدش بردیم

 نگهبان: میخواید زنگ بزنم آقای مقدم تشریف بیارن مثل اینکه آقا پندار حالشون خوب نیست.

پسره ی بیشعور با همون لحن مستانش صداشو روی سرش انداخت وگفت: من خوبم آقا مراد به کسی نگو بیاد، عقدس 
 درو باز کن.



 چشمای نگهبانه از شنیدن اسم عقدس گرد شد و بدون حرف واحد پندارو ترک کرد.

 به سمت پندار برگشتم و گفتم: کیلید.

 پندار لبخندی زد و گفت: کلید میخوای چیکار شیطون.

از لحن حرف زدنش واقعا حرصم گرفته بود، یکمی خودمو جا به جا کردم با همون حرص گفتم: میخوام بکنمش تو 
.حلقت تا دیگه حرف نزنی

.احمق میگم کلیدو بده درو باز کنم کل هیکلتو انداختی رو من خسته شدم بدو

 پندار:از خداتم باشه هیکلم رو توعه دختر جون، همه حسرت دارن االن جای تو باشن.

پوزخندی زدم و با اخمای توهم رفتم گفتم: من ملیسام جز همه به حساب نمیام، حسرت آغوش کسیم ندارم حاال 
 کیلیدتو بده واقعا کمرم داره میشکنه.

 پندار کیلید و از تو جیبش خارج کرد و به طرف من گرفت.

بدون حرف در خونه رو باز کردم و با تمام توانم پسری که با هشتاد و هشت کیلو وزن و صدو نود و پنج سانتی متر قد 
 روی من لم داده بود و داخل خونه پرت کردم.

 اومدم از در و ببندم و برم ولی با صدایی که از برخوردش با زمین به وجود اومد دلم براش کباب شد.

 با تردید به عقب برگشتم و شاهد آش و الش شدن این مرتیکه شدم، بدبخت کف زمین پخش شده بود.

 جلوی خندم و گرفتم و وارد خونه شدم، نمی دونم چرا حس دلسوزیم به قلیان افتاده بود و انسان دوست شده بودم.

 کله ی پندارو از روی زمین بلند کردم و شروع کردم به کشیدن، بعد کلی زور زدن چند سانتی متری از در فاصله گرفت.

هنوز کامل وارد سالن نشده بودم که با صدایی که پشتم احساس کردم از ترس جیغ بنفشی کشیدم و کله ی این فلک 
 زده رو رها کردم.

فکر کنم ضربه ایی که با زمین خوردن دوبارش به مخش خورده بود کارساز بود چون چشماشو باز کرد و آخ بلندی 
 گفت.

زوری از جاش بلند شد دستی به سرش کشید و با یه چشم غره به من به دختری که با چشمای اشکی خیره نگاش میکرد 
؟گفت: اینجا چیکار میکنی تو

؟دختره با عصبانیت به من اشاره کرد و گفت: اول بگو این دختره اینجا چیکار میکنه

.اومدم بپرم بهش که پندار با یه حرکت سریع و احمقانه منو تو بغلش کشید و گفت: این عشقمه

واقعا دیگه تحمل نداشتم از شدت خستگی و عصبانیت داشتم منفجر میشدم با صدای بلند به پندار که هنوزم گیج بود 
 گفتم: دستتو بکش ببینم چه زودم پسر خاله میشه.

به سمت در رفتم و با همون صدای بلندم گفتم: دیگه یک لحظه هم نمیتونم توی روانی و تحمل کنم اگر طرفدارات یک 
 بار از نزدیک ببیننت هیچ کدوم از بیلیط های کنسرتت فروش نمیره.

پندار دستم و گرفت و با بی توجهی به حرفایی که زدم گفت: کجا میری عشقم؟ جای تو اینجاست این خدمتکار من یکم 
 پرو شده.



؟دختره فریاد زد: چی؟؟ من خدمتکارم

حرفاشون اصال برام مهم نبود سریع به سمت در رفتم که پندار تو یه حرکت بازوی دختره رو گرفت و از خونه بیرونش 
 انداخت.

قبل اینکه بخوام عکس العملی از خودم نشون بدم در خونه رو قفل کرد کیلید و توی جیبش گذاشت و گفت: از خودت 
.پذیرایی کن تا من بیام پرنسس کوچولو

دختره با مشت و لگد به در میکوبید و باصدای خش دارش می گفت: پندار ترو خداا در و باز کن حداقل لباسامو بده 
 سوئیچ ماشینمو بده لعنتی.

 درمونده نگاهی به قیافه شرورش کردم و گفتم: درو باز کن برم این کارا چیه میکنی؟

.پندار با خنده درحالی که تلوتلو میکرد به سمت اتاق رفت و داد زد: لباساتو از پنجره میندازم تو حیاط رزا

.یکم ارومتر زیر لب غرید: کیلید خونمم عوض میکنم تا دیگه نتونی مثل یابو سرتو پایین بندازی و بیای تو

دیگه صبرم تموم شده بود با حرص دستگیره درو باال پایین کردم و داد زدم: لعنتی داره صبح میشه بیا درو باز کن باید 
.برم

پندار لباسای دختره رو از روی میز برداشت بدون حتی یک لحظه ترید کل لباسای دختره بیچاره رو از پنجره ی بزرگی 
 که توی حال بود بیرون انداخت.

بعد این حرکت خیلی ریلکس خودشو روی اولین کاناپه پرت کرد و با صدایی که زوری شنیدمش گفت: تو لطف بزرگی 
.کردی تا جبران نکنم نمیزارم بری

دیگه داشتم میترسیدم روی زانوهام خم شدم سرمو تو آغوش گرفتم و گفتم: من کاری نکردم که جبران کنی خواهش 
.میکنم درو باز کن، باید برم

 پندار با چشمای بسته دستی تو موهاش کشید و گفت: کاری نکردی؟ درسته مستم ولی حواسم به اطرافم هست.

 اینقدری که توی این یه ساعت از تو کتک خوردم تو بیست و هشت سال زندگیم از بابام نخوردم.

با شنیدن این حرفش چشمام تا حد امکان گشاد شد این چی داشت میگفت از جام بلند شدم و با بغض گفتم: میخوای 
؟منو بزنی؟

 خجالت نمیکشی یه دختری که قصد داشته کمکت کنه رو تهدید میکنی؟ اگر من کمکت نمی کردم ابروت همه جا میرفت.

توی همون حالت ابروشو باال برد و با لبخند مرموزی که روی لبش بود گفت: دختر جون من این همه لطفتو با کتک زدن 
.جبران نمیکنم

.درمونده به چهره پسری که پلکاش کم کم روی هم میوفتاد خیره شدم

 ساعت پنج صبح بود و من تو خونه ی مردی که همیشه شنونده ی اهنگ هاش توی گوشیم بودم زندانی شده بودم.

.سرم و به دیوار تکیه دادم و نگاهمو به سمت دیوار های لوکس آپارتمان پندار سوق دادم

.خود شیفته فقط پوستر عکسای خودشو به درو دیوار چسبونده بود

 مطمئنم مامان بعد دیدن خونه ی این بشر اعتقادش بر خودشیفتگی من کامال از بین میره.

بجز دیزاین و دکور محشر خونه که سفید، مشکی و طوسی بود از سقف خونش خیلی خوشم اومد کاغذ دیواری سه 



 بعدی آسمون بود.

یه پس زمینه سیاه با کلی ستاره ی ریز و درشت نقره ایی رنگ برای یک لحظه از فضا خارج شدم، انگار هیچ سقفی 
 باالی سرم وجود نداشت.

 ناخوداگاه دستمو برای برداشتن بزرگترین ستاره توی نزدیک ترین نقطه ایی که نشسته بودم بلند کردم.

 از حرکت احمقانه خندم گرفت و دستم و پایین اوردم.

 دلم یه خواب عمیق میخواست یه خواب راحت و بی حاشیه.

با فکر کردن به افکارم که هر لحظه بزرگ و بزرگ تر میشد کمکم چشمام گرم شد و وارد یه خلصه ی عظیم و ارامش 
.بخش شدم

««پـنـــدار

 با احساس گردن درد زوری چشمامو باز کردم، طبق عادت همیشگیم به ساعت موچیم خیره شدم.

 سه و نیم ظهر بود از دیدن خودم روی کاناپه چشمام که از زور خواب هنوز از هم باز نشده بود گشاد شد.

 من احمق با وجود یه تخت هشت میلیونی توی اتاقم اینجا روی مبل خوابیدم.

 دستی به گردم کشیدم و با نگاه گذرایی کل خونه رو انالیزم کردم.

همینجوری مشغول وارسی خونه بودم ولی با دیدن دختری که کنار در ورودی با تکیه به دیوار خوابیده بود کامال استپ 
 کردم.

 با تعجب دستی به گردم کشیدم و فورا از جام بلند شدم.

 سرگیجه داشتم، یادم بود دیشب خیلی زیاده روی کردم کمی به دختره نزدیک شدم.

تیپشو با یه شلوار جین مشکی که از اول تا اخرش پاره بود به همراه مانتوی اسپورت مشکی رنگی که بلندیش تا روی 
 باسنش بود کامل کرده بود.

.اروم خم شدم و به چهرش خیره شدم صورت کوچولویی داشت لبای قلوه ایی و موژه های بلند

موهای قهوه ایی رنگش شالقی روی صورتش ریخته بود و چهرشو و مثل عروسک های شکستنی کرده بود که هر ادمی 
 از دست زدن بهش هراس داره.

 ناخوداگاه دستامو به سمت گونه های برجستش بردم، چهره ی زیبا و بدون عملش برام جذابش کرده بود.

.با ترید انگشت اشارمو روی گونش کشیدم که الی پلکاش کم کم باز شد و...

؟گیج خواب بود زوری خودشو سرجاش صاف کرد و با صدای گرفته از خواب گفت: مامان ساعت چنده

._مامان دیگه کیه پاشو جمع کن خودتو تو خونه من چیکار میکنی پاشو برو بیرون

دختره که تازه چشماش باز شده بود با دیدن من چشم غره ایی رفت و با همون صدای گرفته که حسابی بامزش کرده 



 بود گفت: بخدا رو که نیست سنگ پا قزوینیه.

.تو اون حالت کمکت کردم ولی تو درو روم قف..

منتظر کامل شدن حرفش بودم که خیلی ناگهانی چشماش گرد شد و با دست روی پیشونیش کوبید و گفت: گوشیم 
 کجاست؟

بدون حرف به کیف مشکی رنگی که جلوی در ورودی افتاده بود اشاره کردم دختره سریع از جاش بلند شد و به سمت 
 کیفش پرواز کرد.

 چشمامو بستم و سعی کردم دیشب و بخاطر بیارم.

.اخرین چیزی که تو ذهنم مونده بود برخوردم با درخت و صدای جیغ الستیک های ماشینم بود

 اونقدر غرق اتفاقات دیشب بودم که با صدای دختره به خودم اومدم: وای بدبخت شدم.

.امینم زنگ زده نگرانم شدن درو باز کن باید سریع برم خونم، ازت خواهش میکنم مسخره بازی درنیار پای آبروم وسطه

حالش بد شده بود بیچاره معلوم بود ترسیده با عجله به سمت در رفتم و گفتم: من که نفهمیدم تو اینجا چیکار داری 
 ولی مانع رفتنتم نمیشم.

 با خیال راحت دستگیره درو پایین کشیدم ولی چیزی که باعث تعجبم شد قفل بود در بود.

؟درمونده به دختره خیره شدم و گفتم: در چرا قفله؟

 _از من میپرسی تو دیشب قفل کردی گفتی تا کتکایی که بهت زدم و جبران نکنی نمیزارم بری.

بعد شنیدن حرفی که دختره زد شاخکام تکون خورد ابرومو باال انداختم و گفتم: نفهمیدم چی شد؟ توی فسقلی منو 
 زدی؟

بیچاره مظلوم سرشو پایین انداختو درحالی که با بند های کیفش ور میرفت گفت: از قصد نبود که، مثال وقتی سرت 
.کوبیده شد زمین من مقصر نبودم اون دوست دختر چاقت مقصر بود

دیگه از شدت تعحب کم مونده بود پس بیوفتم، تنها دوست دختر تپل من رزاس که باهاش قهرم و این دختره تا حاال 
.یک بارم ندیدش

 دهنم و زوری بستم و سوالی که توی ذهنم رژه میرفت و به زبون اوردم: دیشب اینجا چه خبر بوده؟؟

دختره اومد حرف بزنه که صدای گوشیش بلند شد ماتم زده به صفحه گوشیش خیره شد و گفت: سر کارم نرفتم بابک 
 داره زنگ میزنه.

نگاهی به من که هنوزم هیچ کدوم از رفتاراشو درک نمیکردم انداخت و گفت: نگران نباش دیشب هیچ اتفاقی که برای 
 تو بد باشه نیوفتاده، ماشینتم تو خیابون(...)پارک کردم.

 االن فقط ازت خواهش میکنم درو باز کنی، کیلید توی جیب شلوارته.

 بدون حرف دستمو تو جیب شلوارم کردم، درست میگفت کیلید اونجا بود.

 از ترسی که تو چشماش به وجود اومده بود خوشم میومد، تو هیچ کدوم از برخوردای قبلی مون اینقدر رام نبوده.

.نگاهی به انگشت شصتم انداختم، رد کمی از آثار دندون هاش روی دستم باقی مونده بود

.دختره که کالفه شده بود با صدای تقریبا بلندی داد زد: هوی مرتیکه درو باز کن واگر نه..



؟وسط حرفش پریدم و با حفظ لبخند مرموزی که روی لبم بود گفتم: و اگه باز نکنم چی؟ چه اتفاقی میوفته

««مـلــیــسـا

 بغضی که توی گلوم گیر کرده بود و پایین فرستادم و ماشین و روشن کردم، حوصله خودمم نداشتم.

 هنوز چندتا خیابونم از خونه پندار دور نشده بودم که گوشی مو از کیفم خارج کردم.

 نمیدونستم باید جواب بنفشه رو چی بدم؟ کلی تماس بی پاسخ از بنفشه و مهبد داشتم البته اگه امین و فاکتور بگیریم.

.اومدم شمارشو رو بگیرم که صدای گوشیم بلند شد و شماره مهبد روی صفحه افتاد

 دستمو روی صفحه کشیدم و گوشی کنار گوشم گذاشتم.

؟ولی با صدای فریاد کر کننده ی مهبد گوشی و از گوشم فاصله دادم و گفتم: هوی چه خبرته

 مهبد بلندتر داد زد: ملیسا کجایی؟ 

 تو بهت صدای بلندش بودم که باز داد زد: چرا جواب نمیدی لعنتی؟

 به ماشین سرعت دادم و مثل خودش با صدای بلند گفتم: چرا داد میزنیی مهبد؟چته؟ مثل آدم بگو چه مرگت شده؟

صدای فجیح شکستن چیزی به گوشم خورد و بعد صدای مهبد بود که گفت: توی لعنتی از دیشب تو کدوم قبرستونی 
؟بودی؟؟ مگه ساعت سه از من خدافظی نکردی

 دختره ی احمق منو بنفشه از پنج صبح داریم خو خیابونا دنبالت میگردیم.

؟صداش دوباره مثل اول اوج گرفت و گفت: میدونی االن ساعت چنده ملیسا؟

به ساعت مچی ظریفم خیره شدم، ساعت دوازده و نیم و نشون میداد با صدایی که از شدت ناراحتی میلرزید گفتم: 
 دیشب خیلی بد بود مهبد، حالم خیلی بده.

ولوم صدای مهبد پایین اومد با ترسی که کامال توی صداش مشهود بود گفت: چیشده ملیسا؟ خوبی دختر، یه چیزی 
 بگو جون به لب شدم.

برای اینکه خیالشو راحت کنم نفس عمیقی کشیدم و گفتم: جسمی خوبم، ولی روحم داغونه، حال روحیم اصال خوب 
 نیست.

 میشه قطع کنم؟ میخوام برم بهشت زهرا، خیلی وقته سر خاک ملینا نرفتم.

.مهبد: اما تو حالت خوب نیست، بیا خونه استراحت کن باید بهمون بگی چه اتفاقی افتاده

  _نمیتونم مهبد، دلم میخواد یکم آروم بشم.

 مهبد: پس منم میام اونجا، تنهات نمیزارم.

 قبل اینکه بتونم باهاش مخالفت کنم صدای بوق های ممتدی که نشون از قطع شدن تماس میداد توی گوشم پیچید.

شاید بزرگ تربن خطای من وقتی بود که برای یک لحظه هم فکر نکردم مهبدی که هنوز شیش ماه از دوستیم باهاش 
 نمیگذره.



؟ملینایی که از مرگش یازده سال میگذره رو از کجا میشناسه

 به لرزش نامحسوس دستم توجهی نکردم و کل لیوان آب پرتقال و یک جا سر کشیدم.

 حالم دگرگون شده بود واقعا دست خودم نبود عذاب وجدان مثل خوره به جونم افتاده بود.

 وارد پذیرایی شدم و بعد برداشتن کتم که روی مبل افتاده بود از خونه خارج شدم.

دختره حسابی فکرم و درگیر خودش کرده بود، باورش برام سخت بود ولی من رو یه دختر کسی که از من ضعیف تره 
 دست بلند کرده بودم.

 درک این موضوع واقعا شخصیتم و خورد میکرد من کسی نبودم که بخوام به موجودات ضعیف تر از خودم زور بگم.

 اینجوری تربیت نشده بودم.

 از اسانسور پیاده شدم و به طرف پارکینگ رفتم،مجبور بودم امروز و با ماشین سعید سرکنم.

 قبل اینکه وارد پارکینگ بشم اقا مراد از سرایداری خارج شد و گفت: سالم اقا.

 به سمتش برگشتم و بر خالف حال خرابم با خشرویی گفتم: سالم اقا مراد صبح بخیر، امری داشتید؟

آقا مراد دست تو جیبش کرد و سوئیچ ماشین خودمو به سمتم گرفت وقتی تعجب و توی صورتم خوند فهمید باید 
 توضیح بده.

 دستی به پیرهن اتو شده اش کشید و گفت: آقا خانومی که دیشب آوردنتون خونه اینو دادن بهم بدم به شما.

.گفتن سوئیچ ماشین شماست و پیشش جا مونده، بعدشم گفتن ماشینتونو تو خیابون..

. نا خوداگاه تصویر های محوی از دیشب رو پرده ی مغزم به نمایش در اومد، مستی من

 خستگی دخترک بیچاره از حمل من تا آپارتمانم.

.اومدن رزا و زمین خوردنم

 همه و همه مثل سکانس اخر یک فیلم با دور تند از جلوی چشمام رد شد.   

تازه فهمیده بودم چه غلطی کردم، حرفای مامان و بابا مدام توی ذهنم اکو میشد: دل شکستن هنر نیست، هیچ وقت دل 
 کسی و نشکن.

 توی مغزم شورش عظیمی بپا شده بود و یاد اوری خاطراتم به عذاب وجدانی که گریبان گیریم شده بود دامن میزد.

 _بابا...بابا چرا پرستش و دعوا نمیکنی اون ماشینم و خراب کرد.

بابا: میدونی پندار دخترا خیلی معصومن، نباید بخاطره چیزای الکی ناراحتشون کنیم تو مردی باید اینو بفهمی مگه نه 
 پسرم؟

 طبق عادت همیشگیم دستم و تو موهام کشیدم و یقه پیرهنمو صاف کردم، اره من مردم بابا باید اینارو بفهمم. 

سوئیچ و از دست اقا مراد که هنوز داشت صحبت میکرد گرفتم و بدون اینکه بزارم حرفش و کامل کنه گفتم: آقا مراد 
 شما برو استراحت کن خیلی خسته شدید از دیشب.

بدون اینکه بزارم چیز دیگه ایی بگه و وقتمو بگیره به قدم هام سرعت دادم و وارد پارکینگ شدم باید اون دخترو پیدا 



 میکردم.

هم یه تشکر برای نجات دادن ابروم بهش بدهکار بودم و هم یه عذر خواهی برای سیلی و حرفایی که تو خونه بهش 
.زدم

_ببین اقا پسر من اصال حوصله شوخی با تو یکی رو ندارم اگر دیدی باهات اروم حرف زدم فکر نکن عاشق چشم و 
 ابروت شدم.

فقط میخواستم کارم زودتر راه بیوفته ولی دیدم نه تو ادم نیستی جنبه مالیم صحبت کردنو نداری حاال یا درو مثل ادم 
 باز میکنی من میرم.

.یا فردا جوری تو رسانه ها ابروتو میبرم که وقتی میری بیرون مردم کت و دامن قهوه ایی تنت کنن

بچه پرو حسابی داشت روی اعصابم رژه میرفت یه جورایی تو جواب دادن بهش کم اوردم و ترجیح دادم از زور بازوم 
.استفاده کنم

با قدم های بلند خودمو بهش رسوندم و بازوی های ظریفشو توی دستام گرفتم زیر لب غریدم: کت و دامن قهوه ایی 
 دوست داری دختر کوچولو؟

 من یکیش و توی کمدم دارم اگر دوست داشته باشی خودم تنت میکنم، نظرت چیه؟

 گستاخانه بازوشو از دستم بیرون کشید و گفت: دنبال چی هستی مرتیکه االن همه دارن دنبال من میگردن.

 اصال تو میدونی بابای من کیه؟

اگر تو توی خوندن شهرت داری رضا شایانم که بابای من باشه توی خفه کردن امثال تو که به ناموس مردم دست درازی 
 میکنن شهرت داره.

.اونقدر از حرفش بهم ریختم که کنترلم و از دست دادم و سیلی محکمی روی صورتش خوابوندم

بعد ضربه ی من صورتش به سمت راست متمایل شد و در اولین نگاه به جای پنج تا انگشتم که روی صورت ظریفش 
 هک شده بود انگار کسی به قلبم چنگ انداخت.

 خدایا من چیکار کردم؟؟

نمیخواستم خودمو مقصر جلوه بدم بدون توجه به احساسی که بهم دست داده بود با صدای بلند گفتم: ببین دختر 
 کوچولو من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم به ناموسن کسی بدون اجازه دست بزنم.

 هرزه هایی مثل تو که تا سه نصفه شب توی خیابونا پرسه میزنن ناموس کسی نیستن، میدونی چراا؟

چون کسی که غیرت داره و شرف و ناموس براش مهمه اجازه نمیده زنش، خواهرش، دخترش یا مادرش تا این موقع 
.شب تو خیابون بمونه و گیر من و امثال من بیوفته

 کیلید و تو بغلش پرت کردم و گفتم: بزن به چاک حوصله تو و امثال تورو ندارم.

 بی توجه به دختره که سرجاش خشک شده بود به سمت آشپزخونه رفتم.

دستی به موهای آشفتم کشیدم و در یخچالو باز کردم دلم نمیخواست بزنم تو دهنش ولی واقعا حرفی که زد خیلی برای 
 من زور داشت.

من هیچ وقت اونقدر عوضی نمیشم که به یه دختر یا یه زن دست درازی کنم، این هرزه چطور تونست به خودش اجازه 



 بده منو قضاوت کنه.

 نگاهی به داخل یخچال انداختم، چیز زیادی برام نمونده بود ناچار بطری آب پرتقال و برداشتم و در یخچالو بستم.

لیوان مخصوصمو روی کابینت گذاشتم ولی قبل اینکه آب پرتقالمو توی لیوان بریزم صدای بسته شدن در ورودی منو 
.سرجام متوقف کرد

 دماغمو باال کشیدم و گفتم: فردین بازی درنیار مهبد، اخه میخوای چیکار کنی؟

 بابام خیلی قاطع گفت باید زن اون عقب افتاده بشم واگرنه سرکار که هیچی دانشگاهم دیگه نمیزاره برم.

 مهبد: تو منو نشناختی ملیسا بخدا یه کاری میکنم خود بابات بیاد بهت بگه نمیخوام با امین ازدواج کنی.

_آخه...آخه چجوری میخوای اینکارو کنی؟ امین با دختر خر نمیشه ها تیلور هم بفرستی تو بغلش، باز سرشو میندازه 
 پایین ذکر میگه.

مهبد از جاش بلند شد و با گرفتن بازوهام منم از سر جام بلند کرد جدی تو چشمام خیره شد و گفت: تو خیلی با ارزشی 
 ملیسا.

نه برای من، برای کسی که حتی یک بارم از نزدیک ندیدیش ولی اگه بفهمه یک قطره اشک تو چشمات اومده کل کائنات 
 رو فدای اشک چشمات میکنه.

با تعجب به مهبد خیره شدم، آثار شوخی به هیچ وجه تو چشماش دیده نمیشد چشمامو تو حدقه چرخوندم و گفتم: 
؟چی داری میگی برا خودت

 مهبد کالفه نگاهی بهم انداخت و گفت: کاش میتونستم این بازی و هرچه زودتر تموم کنم.

 _مهبد میشه درست حرف بزنی من واقعا حرفاتو درک نمیکنم.

.مهبد: هیچی...زده به سرم بیخیال فعال بیا از اینجا بریم، تو باید بری پیش بنفشه

 ملیسا خانوم امیدوارم عذر خواهی یادت نره چون بیچاره دیشب خیلی ترسیده بود.

 _باشه، نگران نباش اونقدرام بیشعور و قدر نشناس نیستم، حاال تو کجا میری؟ با من نمیای؟

 مهبد به طرف ماشینامون راه افتاد و جدی گفت:من باید برم مقدمات خراب کردن نامزد شمارو فراهم کنم.

 سرجام متوقف شدم و با تردید گفتم: مهبد میخوای چیکار کنی؟ یه وقت شر نشه برامون؟

.مهبد: خیالت راحت فقط کافیه شماره موبایل و ادرس خونشو برام اس کنی

.و منتظر پدرت با روی شرمنده از اینکه میخواسته تو رو بدبخت کنه باشی

 گوشیمو از کیفم خارج  کردم و آدرس و شماره امینو برای مهبد فرستادم.

 نمیدونستم میخواد چیکار کنه ولی کامال بهش اعتماد داشتم.

.مهبد در ماشینشو باز کرد با ترس اسمشو صدا زدم که مهربون گفت: جان مهبد؟ 

 _امین پسر خوبیه مهبد، دلم نمیخواد اسیبی به اون برسه میفهمی که چی میگم؟

.مهبد: خیالت راحت مهبد خان فقط با پنبه سر میبره خانوم خوشگله



 نزدیکه بهشت زهرا که شدم ماشین و یه گوشه پارک کردم و چندتا شاخه رز با یه شیشه گالب دوتا شمع خریدم.

 دیگه سوار ماشین نشدم و پیاده به سمت قطعه ایی که ملینا توش دفن شده بود راه افتادم.

 با دیدن سنگ قبرش قدم های بلند تری برداشتم و خودمو بهش رسوندم.

.از دیدن گل های پژمرده ایی که توی باغچه بود دلم به رحم اومد، خواهر کوچولوی بیچاره من اینجا خیلی غریب بود

با گالبی که خریده بودم سنگ قبرش که خاک گرفته بود و تمیز کردم و بعد روشن کردن شمع ها شاخه های رز و روی 
.قبرش گذاشتم

.و روی نیمکت آهنی که دقیقا کنار سنگ قبرش درست کرده بودیم نشستم

.فقط شیش سالم بود که از دستش دادم، برای منی عاشقانه دومین قلمو می پرستیدم خیلی سخت بود که تنها بشم

 یکی از بزرگ ترین دلیل هایی که اینقدر پرخاشگر و تندخو شدم مرگ ملینا بود.

 نفهمیدم چقدر طول کشید ولی با تموم شدن شعمایی که روشن کرده بودم صدای مهبدم به گوشم خورد.

.مهبد: نه مثل اینکه جدی جدی خیلی داغونی خانوم

 بعد گفتن این حرف به جایی که نشسته بودم اشاره کرد و گفت: اجازه هست؟

بدون حرف کمی خودمو کنار کشیدم مهبد خودشو کنار من جا کرد، نگاهی به سنگ قبر ملینا انداخت و گفت: نمیخوای 
؟باورم کنم که یهویی دلت برا خواهرت تنگ شده

 لبخند بی رقمی زدم و گفتم: راستشو بخوای بخاطره خودم میام اینجا نه برای ملینا.

 مهبد سوالی نگام کرد که گفتم: وقتی میام اینجا بار سنگینی که روی دوشم دارم سبک میشه. 

 یه جورایی احساس میکنم...با یادآوری حرفایی که پندار بهم زده بود اشک تو چشمام حلقه بست.

؟بغضمو کنترل کردم و گفتم: مهبد من کیم؟

.چرا یه غریبه باید به خودش اجازه بده بهم بگه خراب..

 چرا کسی بهم اعتماد نداره، هیچ وقت از خودت پرسیدی بابام چجوری با کار کردنم موافقت کرد؟

.مهبد بابام داره مجبورم میکنه با کسی که دوسش ندارم ازدواج کنم

.من برای رسیدن به آرزوهای کاریم باید این شرطشو قبول می کردم

 مهبد ناباورانه زمزمه کرد: ملیسا تو چیکار کردی؟

_کاری که فکر میکردم درسته، دیگه نمیتونم کشش بدم بابا میگه یک ماه برای اشنایی کافی بوده و ما هیچ بدی از امین 
 ندیدیم.

 گفته فردا بریم ازمایشگاه آزمایش بدیم.

 بعد گفتن این حرف قطره اشکی روی گونم لغزیده بود و پاک کردم و گفتم: من امین و دوست ندارم.

.من به کارم به رشته ایی که دارم توش تحصیل میکنم عالقه دارم، چرا اینا استعداد های منو درک نمیکنن



بخاطره همین موضوع اومدم خونه بنفشه بمونم ولی...یکی با حرفاش بد دلمو شکست، جوری که حالم داره از خودم 
 بهم میخوره.

.مهبد با انگشت اشارش اشکم و پاک کرد و گفت: به مردونگیم قسم نمیزارم با کسی که نمیخوای ازدواج کنی

[[دو روز بعد

 بابک: خوب داریم پیش میریم مطمئنم تا اخر هفته طرحا تکمیل میشه.

 سیروان که داشت تو طرحای من سرک میکشید گفت: زیادی فانتزی نشده؟

 با بیخیالی نگاهی بهش انداختم و گفتم: همین تم فانتزی و رسمی که بهش دادم کارمو خاص کرده.

 به نظر من که خیلی شیکه، برای مطمئن شدن از حرفام به بابک نگاه کردم تا عکس العملشو ببینم.

 بابک طرحو از روی میز برداشت و گفت: ملیسا بیشتر روی این طرح کار کن.

 سیروان: به طرح روی پارچش فکر کردی؟

 لبمو به دندون گرفتم و گفتم: وقت برای این کار زیاده، اینطور نیست بابک؟

 بابک: نه، این کار اینقدراهم راحت نیست در کل قسمت مهم کارت انتخاب پارچه مناسبه.

 از دور میز بلند شدم و درمونده گفتم: این باخودتون من حوصلشو ندارم.

 بابک نگاه جدی بهم انداخت و گفت: من تا اخر هفته پنج تا طرح کامل ازت میخوام اگر بهم تحویل ندی اخراجت میکنم.

._ولی..

 بابک: ولی نداره اینجا تنبل بازی ممنوعه ملیسا، یکی از طرحات که داره کامل میشه فقط طراحی پارچه مونده.

 مطمئنم اگه وقت و حوصله بزاری میتونی تا اخر هفته بهترین طرحارو ارائه بدی.

.سیروان: بابک میشه طراحی پارچه هارو به هانیه...

 هنوز حرف سیروان بیچاره کامل نشده بود که منو بابک همزمان با اخمای توهم داد زدیم: عمرا.

 سیروان چشم غره ایی به هماهنگیمون رفت و گفت: بابک اینجوری کارمون کمتر طول میکشه.

بابک: هانیه به هیچ وجه نباید توی این کار دخالت کنه، قصد من باال کشیدن ملیساست با وجود هانیه اسم طراح تازه 
 کارم کمرنگ میشه.

!سیروان پوکر به بابک خیره شد و گفت: خدا شانس بده واال

.بابک: من آینده شرکتو تو دستای ملیسا میبینم، همتون به این حرفم خواهید رسید

 با لبخند محوی به حرفای بابک گوش می کردم، حس وصف ناپذیری از حرفاش به وجودم تزریق شده بود.

غرق رویا شده بودن که صدای زنگ گوشی بابک منو از هپروت بیرون کشید و توجه ام رو به سمت صدای کسی که 
 بهش زنگ زده بود کشوند.



 بابک: جانم خانوم ماهوتی؟ اتفاقی افتاده این موقع از روز زنگ زدید؟

بعد چند ثانیه بدون اینکه متوجه بشم دقیقا چه اتفاقی افتاده صدای بابک تو فضای اتاق طنین انداز شد: همین االن 
 میام اونجا.

(ماهوتی:(...

 بابک: مادرش؟؟خانوم ماهوتی راستش هانیه االن تهران نیست رفته کیش.

(ماهوتی:(...

.بابک: باشه من هرجوری شده تا قبل ساعت دو خودمو میرسونم مهد، روزتون بخیر

بابک تلفن و قطع کرد کتش و از پشت صندلیش برداشت و گفت: بچه ها من باید برم مربی آران بود انگار توله ی من باز 
 شر درست کرده، اینام زنگ زدن مشاور اومده.

؟نگاهی به بابک انداختم، با کمال خودشیرینی با لحن اغواگرانه ایی گفتم: میخوای به جای هانیه باهات بیام

؟شاید معلمش نتونه راحت با تو صحبت کنه که گفته با مادرش بری

 بابک با تردید به ساعت مشکی رنگی که باالی میرش بود نگاه کرد و گفت: مزاحمت نمیشم.

کیفم و از رو میز برداشتم به سمت در رفتم و گفتم: بقیه کارارو وقتی برگشتیم باهم انجام میدیم میدونی چیه مشتاقم 
 آران و ببینم.

.بابک که چشماش ستاره بارون شده بود لبخندی زد و گفت: خیلی خوب بیا بریم آرانم میاریم اینجا

.سرمو تکون دادم و مطیعانه به دنبال بابک از اتاق خارج شدم، خودشیرینی بعضی مواقع واقعا الزم بود

*

 رحمانی: آقای صدر این بچه از لحاظ روحی خیلی تو فشاره.

.صدر: واقعا دلیلش رو نمیفهمم واگرنه جلوشو میگیرفتم، اخه یه بچه چهارساله که همه چی داره چرا باید..

رحمانی عینکشو روی چشمش جا به جا کرد و گفت: اقای صدر همه چی به پول نیست، آران االن به مهر مادر و محبت 
 پدر احتیاج داره.

 میفهمید چی میگم؟ اون بچه فقط کمبود محبت داره و اون کمبود هاشو اینجا با دعوا کردن تخلیه میکنه.

 شما به عنوان یک پدر مسئولید از پسرتون به خوبی حمایت کنید.

حوصله گوش دادن به حرفای خواب اور رحمانی و نداشتم نگاهمو به سمت پسر بچه ی چهارساله ایی که روی کاناپه 
.خوابیده بود سوق دادم

 بچه ی خیلی خوشگلی بود دلم میخواست اون لپای گندشو گاز بگیرم و موهای لخت و خرمایی رنگشو محکم بکشم.

 بابک: شما میگید من باید چیکار کنم؟ آران و ببرم پیش روانشناس؟

رحمانی اخماش رو کشید توهم و گفت: اقای صدر شما خودتونم میتونید با یکم ناز و نوازش آران و از وضعیتی که داره 
 نجات بدید.



 میدونید خطر افسردگی کودک چهارساله ی شما رو تهدید میکنه.

 ماهوتی: آران به پدر و مادری نیاز داره که براش وقت بزارن.

رحمانی: وقتی داشتم باهاش صحبت می کردم گفت دوست داره بره خونه خودشون میگفت از خونه مامان بزرگش 
.خوشش نمیاد

 رحمانی از جاش بلند شد بعد برداشتن کتاباش از روی میز گفت: من چیزایی که الزم بود و بهتون گفتم.

.دیگه باید برم تصمیم گیری درباره پسرتون به عهده خودتون باشه جناب صدر

.بابک آروم آران و بغل کرد و گفت: مرسی از لطفتون قول میدم یه فکر اساسی برای آران و مشغله های کاریم بکنم

.دیگه بریم ملیسا جان

 از جام بلند شدم و درحالی که به همراه بابک از اتاق خارج میشدم گفتم: مرسی از لطفتون روز بخیر.

.ماهوتی: خواهش میکنم روز شمام بخیر

.از مهد بیرون اومدیم بابک سریع به سمت ماشین رفت و آران که غرق خواب بود و روی صندلی مخصوصش گذاشت

.چهرش خیلی گرفته شده بود

بدون حرف در ماشین و باز کردم و کنار بابک جا خوش کردم حدودا ده دقیقه از راه افتادنمون می گذشت و وارد 
 اتوبان شده بودیم.

 به عقب برگشتم نگاهی به آران انداختم، موهاش از زیر کاله مخملیش بیرون افتاده بود.

 واقعا بچه ی خوشتیپی بود و همین خصوصیتش منو به طرف خودش جذب می کرد.

؟به بابک که غرق فکر کردن بود نگاه کردم و گفتم: االن میریم شرکت

 از تو آیینه به آران نگاهی انداخت و گفت: نه اول میریم غذا بخوریم، بچم هیچی نخورده از صبح.

!زیر لب نالیدم: ایش رستوران؟

 بابک: نه میریم فست فود، پیتزا دوست داری مگه نه؟

 لبخندی زدم و گفتم: عاشقشم اون لعنتی نیمه گمشده ی منه.

.بابک: آران همین احساس و به پیتزای اینجا داره

.بعد گفتن این حرف وارد یه خیابون پر رفت و امد شد و جلوی فست فود بزرگی متوقف شد

.از ماشین پیاده شدم و بدون این که منتظر بابک و آران باشم وارد فست فود شدم

 زیاد گرسنم نبود چون قبل اومدن مامان مجبورم کرده بود صبحانه بخورم، ولی خوب گذشتن از پیتزا کار اسونی نبود. 

 بعد چند ثانیه بابک در حالی که آران و تو بغلش گرفته بود وارد رستوران شد و رو به من گفت:چی میخوری؟

 _پیتزا، پپرونی باشه لطفا.

بابک تو یه حرکت غافلگیر کننده آران و تو بغل من انداخت و گفت: اوکی برو بشین اونجا کنار پنجره، من سفارش بدم 



.میام

 بدون حرف به طرف میزی که گفته بود رفتم، آران دستاشو دورم پیچیده بود و سرشو توی گردنم فرو کرده بود.

؟نمیدونم چرا عاشقش شدم محکم تر فشارش دادم و آروم گفتم: اینجا کسی پیتزا نمیخواد

 آران: آران پیشزا دوس داله، منو بزار زمین خسته شدم.

از لحن بچگونش لبخندی رو لبم نشست، روی صندلی نشوندمش و گفتم: پس خوابالو بازی و بزار کنار تا بابات برات 
 پیشزا بگیره.

.آران: من خوافالو نیشتم

 بدون حرف داشتم به بچه ایی که روبروم بود نگاه میکردم، واقعا نمیدونستم باید بهش چی بگم.

 نمیتونستم با بچه ها ارتباط برقرار کنم یه جورایی از بچه ها متنفر بودم، ولی حس تنفرو به آران نداشتم.

._ملیسا

 با شنیدن صدای فردی که صدام میزد انگار یه پارچ آب یخ روم خالی کردن.

 از جام بلند شدم و به طرفش برگشتم، اشک تو چشماش حلقه زده بود و دستای مشت شدش میلرزید.

؟آروم زمزمه کردم: تو اینجا چیکار میکنی

.دانیال: خجالت نکشیدی با مرد زن دار....عوضی اونم داری مثل من گول میزنی..

 به اونم میگی دوست دارم، هرشب براش شعر عاشقانه میفرستی؟؟

؟دانیال اشکشو پاک کرد و گفت: اونم اول اسمتو رو رگ کردنش تتو کرده

 کمی بهش نزدیک شدم و گفتم: باز چیزی زدی نئشه شدی؟ بیا برو بیرون محیط اینجا رو به گند نکش.

.دانیال با صدای بلند خندید و گفت: من محیط اینجا رو به گند میکشم یا توی...

.من بخاطره عشق تو به این روز افتادم، هنوزم عکس توی نامرد رو بک گراند گوشیمه

؟بابک: اینجا چه خبره

به سمت بابک برگشتم ولی قبل اینکه من چیزی بگم دانیال رو به بابک گفت: نزدیک این دختر نشو داداش مثل مار افعی 
 میمونه.

اولش عاشقانه باهات قدم میزنه و برات دو بیتی های سعدی و حافظ میخونه ولی وقتی خرش از پل میگذره مثل یه 
.اشغال پرتت میکنه یه گوشه

.قیافه بابک که هرلحظه متعجب تر میشد حالمو بد کرد

.با صدایی که کنترل ولومش از دستم در رفته بود داد زدم: حرف مفت نزن دانیال این من نبودم که بد شدم

 تو خیانت کردی تو با نازگل دوست شدی، یادت رفته تو چه حالتی بودید وقتی دیدمتون.

بعد که ولت کردم و دیگه کسی و نداشتی که ازش پول بگیری مثل یه سگ ولگرد رفتی سراغ مواد و به همه گفتی 



 اعتیادت بخاطره منه.

دست از سر من بردار واگرنه بیخیال ترسام میشم و میرم تمام اتفاقاتی که بینمون افتاده رو برای بابام و نامزدم تعریف 
 میکنم.

 شغلشونو که میدونی نه؟ فکر نکنم بخوای کارت گیر دوتا پلیس گردن کلفت که اشاره کنم برام جون میدن بیوفته.

صدای گریه آران و چشمایی که روی ما زوم شده بود اعصابم و بهم ریخته بود بدون حرف به کیفم که روی میز بود 
.چنگی زدم و با قدم های بلند از فست فود خارج شدم

.هنوز چند مترم از اون رستوران کذایی فاصله نگرفته بودم که آسمون ابری شد و قطره های بارون راهی زمین شدن

 ته قلبم احساس بدی داشتم، جلوی بابک آبروم رفته بود!

 امیدوار بودم متوجه قسمتی از حرفام که به امین اشاره کرده بودم، نشده باشه!

 ولی خوب غیر ممکن بود.

.بی توجه به مردمی که از به خاطره بارون با عجله از کنار هم رد میشدن وارد پیاده رو شدم

 برخورد قطره های نمناک و خنک بارون روی صورتم احساس خوبی رو بهم تزریق می کرد.

نمی دونم چقدر راه رفتم؛ ده دقیقه، یک ربع یا شایدم نیم ساعت ولی با متوقف شدن یه ماشین جلوی پام، نگاهم رو از 
 زمین آسفالت شده گرفتم و به راننده ماشین خیره شدم.

!بابک بود

دلم میخواست فرار کنم، ولی با پیاده شدنش از ماشین این فرصت رو از من گرفت. تنها کاری که تونستم انجام بدم 
 پایین انداختن سرم بود!

 بابک چتر مشکی رنگش رو باالی سرش گرفت و به سمتم اومد، چتر و باالی سرم گرفت و با صدای جدی گفت:

 -چرا مثل دیوونه ها فرار کردی؟ بیا تو ماشین االن بارون شدید میشه ها!

 -امم...میشه...خودم میرم آقا بابک.

 -من چرا از بابک دوباره به آقا بابک تبدیل شدم؟

-خواهش میکنم شوخی نکن، من میخوام تنها برم. میدونم توهم باید آران و برسونی. کارای شرکتم که همینجوری 
 نصفه رها شده.

.-نگران شرکت نباش، سیروان حواسش به همه چیز هست

!-من حالم بده، خواهش می کنم برو، باید یکم باد به کلم بخوره

 درمونده بهش نگاه می کردم که به ایستگاه اتوبوسی که دقیقا در چند قدمی مون قرار داشت اشاره کرد و گفت:

 -مشکلی نداره، اونجا می شینیم، هم باد به سرت می خوره، هم می تونیم یه گپ دوستانه باهم بزنیم، چطوره؟

 قبل اینکه بتونم بهونه ایی بتراشم به سمت ایستگاه اتوبوس رفت و گفت:



 -پس منتظره چی هستی خانوم؟

 چشم غره ایی رفتم و بی حوصله نالیدم:

!-من عمرا بیام تو ایستگاه اتوبوس بشینم

 -چرا؟ به کالستون نمی خوره؟

 به سمت ماشینش رفتم و گفتم:

!-شما می تونید هرجور دوست دارید فکر کنید

 بابک با غرغر سوار ماشین شد.

؟نگاه اجمالی به آران که تو خواب شیرینش غرق شده بود انداخت و گفت: این پسره، دوست پسر سابقت بود نه

 سرم رو به نشونه آره باال و پایین کردم که بابک ادامه داد:

.-الزم نبود بخوای دروغ بگی، من خودم حسابش رو می رسیدم

:با تعجب سرم و باال بردم و گفتم

 -دروغ؟

.-همین که نامزد داری دیگه! نباید می ترسیدی و دروغ می گفتی

 با درک حرفی که زد ابروهام از شدت تعجب باال پرید!

؟یعنی نفهمیده بود

:نگاهی بهش انداختم و گفتم

 -می خواستم...خوب...خوب دوست نداشتم دیگه مزاحمم بشه.

:بابک ماشین و روشن کرد و مهربون گفت

 -میای شرکت؟ یا میخوای ببرمت خونتون؟

 کالفه قلنج انگشتامو شکستم و گفتم:

.-اگه میشه من برم خونه، ادامه طرحا رو خونه می کشم. سرمم خیلی درد می کنه

 -باشه می رسونمت خونتون، فقط چشمات و ببند سرتم تکیه بده به شیشه، سر دردت بهتر میشه.

 -متشکرم بابک، خیلی کمکم کردی!

؟-این وظیفه ی منه، بالخره یه کاراموز تنبل که بیشتر ندارم! اینطور نیست

.لبخندی روی لبم نشست ولی بابک با زیاد کردن صدای سیستم، اجازه حرف زدن رو از من گرفت

.ترجیح دادم با گوش کردن به موزیک مالیمی که توی فضا پخش شده بود، آرامش از دست رفته ام رو بدست بیارم

****



 شالم و کمی جلوتر کشیدم و سومین شکالت قلبی شکلی که مقابلم قرار داشت و توی دهنم چپوندم.

:گلی که تو همه ی فنجون ها چای ریخته بود و منتظر به من نگاه کرد و گفت

 -آخه خانوم، فدای این ریخت و قیافه عجیبت بشم. از خر شیطون پیاده شو، چایی ها یخ کرد.

:اخمام و توهم کشیدم و گفتم

 -من برا کسی چایی نمی برم، دستور میدم برام بیارن.

 -مگه الکیه؟ دختر تو مراسم بله برونش چایی نبره!

؟-عصبی از شکالت ها فاصله گرفتم و رو به گلی گفتم: من-چایی-نمی-برم! فهمیدی یا باز تکرار کنم

 همینم مونده، جلوی خواهرای کج و کوله ی امین و مامان بابای چروکش خم بشم چای تعارف کنم!

 گلی زیر لب استغفر� ایی گفت و ناچار سینی چایی رو از روی کابینت برداشت.

:رو به هنگامه گفت

 -دخترم شیرینی ها و شکالت هارو بیار پشت من تعارف کن.

 -چشم گلی خانوم!

با ورود مامان تو اشپزخونه لبخند پیروزمندانه ایی که روی لبم نشسته بود رو جمع کردم ولی لبخندم از چشم بهارک 
 خانوم دور نمونده بود!

با اخمای درهم به گلی که از اشپزخونه خارج شد نگاهی کرد و گفت: اخه تو کی میری خونه شوهر از دستت راحت بشم 
 ها؟ با کارای بچه گانت خستمون کردی!

!همش باید مواظب باشیم، رفتار احمقانه ایی ازت سر نزنه. بس کن ملیسا، تمومش کن

پوزخندی که رو لبم نشسته بود و پر رنگ تر کردم و با کنایه گفتم: چطوره تا موقع عروسیم برم اصفهان پیش عمه 
 کژال؟

 اینجوری از دستم راحت می شید، دیگه عذاب نمی کشید، نظرتون چیه؟

.-ملیسا، تو هیچ وقت شعور حرف زدن و یاد نمی گیری! برات متاسفم

 بازم تحقیرم کرده بود!

 ولی اصال برام مهم نبود سختیای من در حال به اتمام رسیدن بود، به این ایمان داشتم.

برای این که بیشتر حرصشون بدم، دسته بلندی از موهامو از زیر شال بیرون کشیدم و با اعتماد به نفس کامل از 
 اشپزخونه خارج شدم!

 خونه واقعا شلوغ شده بود!

 مثل دو گله مختلف گوسفند شده بودن!

 خوانواده من و خانواده امین.



.از فکری که کردم لبخند عمیقی روی لبم نقش بست، تصور این که بابا بخواد بَه َبه کنه واقعا خنده دار بود

 خودم و جمع و جور کردم و با اشاره طاها وارد جمع شدم!

:رابعه خانوم از جاش بلند شده و گفت

 -سالم عزیز دلم!

:زوری لبخندی زدم و گفتم

.-سالم مامان جون، خوش اومدید

 بعد یک سالم و احوال پرسی تحمیلی، با بیست و پنج نفر آدم با قیافه درهم رفته کنار مامان امین نشستم!

 نه که بخوام خودشیرینی کنما!

.بجز اونجا دیگه جایی برای نشستن نبود

:بعد کلی صحبت متنفرقه که بین جمع رد و بدل شد، بابای امین سیبیل های کلفت و جوگندمی شو باال فرستاد و گفت

 -سرهنگ جان، این صحبتا بمونه برای بعد!

رابعه: آره اقای شایان! ندیمی راست میگه، امروز فقط باید درباره زندگی امین و ملیسا جان صحبت کنیم! البته با اجازه 
 ی شما و برادرای گل عروس خانوم.

؟بابا که چشماش از خوشحالی برق می زد نگاهی به من انداخت و گفت: واال اجازه ی ماهم دست شماست! بفرمایید

رابعه:-واال آقای شایان، سری قبل که خدمت رسیدیم اقا طاها یک فرصت یک ماهه خواست تا این دوتا جوون بیشتر 
 باهم اشنا بشن!

خواهر بزرگه امین بی ریخت خندید و گفت: تا اگه خدا خواست و دل جوونا راضی بود، برن آزمایش و ماهم سور و 
.سات جشن عقدشون رو بپا کنیم

.بابا: واال تا اونجایی که معلومه، جوونا هیچ مشکلی نداشتن توی این یک ماه، بهتره ما...

 اخمام اونقدر توهم رفته بود که همه فهمیدن اگر بابا یک کلمه دیگه حرف بزنه یه جیغ بنفش می کشم!

!طاهر که دید وضعیت قرمزه، سرفه ی مصلحتی کرد و گفت: بابا جان، بهتر نیست بزاریم خود ملیسا جواب بده

؟بابا مصنویی خندید، سرشو تکوت داد و گفت: البته، البته. ملیسا جان، بابا نظر شما چیه

داشتم لبام رو با حرص می جوییدم، مامان با استرس دستش و روی شونم گذاشت، کمی خم شد و کنار گوشم زمزمه 
:کرد

 -خواهش می کنم ملیسا!

 پوزخندی زدم و بی خیال به چشم های نگرانی که بهم خیره بود گفتم: چی بگم آخه، امین پسر بدی نیست!

.ولی خوب من شرایط خاصی برای ازدواج دارم، اگر امین بتونه با شرط های من کنار بیاد حرفی برای گفتن نمی مونه

قیافه رابعه خانوم حسابی توهم رفته بود! هنگامه خواهر امین رشته کالم رو به دست گرفت و گفت: خوب عزیزم، این 
 که چیزی نیست!



هر دختری برای ازدواجش یک شری شرط و شروط داره، با اجازه حاج آقا و حاج خانوم شما برید تو حیاط، درباره همه 
 چی صحبت کنید.

 -نه نه، می خوام شرط هام و توی جمع بگم، تا بعدا اختالفی پیش نیاد!

 امین: شما هرچی بگید من قبول می کنم، با این حال بفرمایید! سراپا گوش هستم.

:نگاه اجمالی به جمع انداختم، ریلکس پاهامو روی هم گذاشتم و خیلی جدی رو به بابای امین گفتم

 -آقای ندیمی، همینجور که می بینید، من با خانوادم خیلی فرق دارم.

 چه از لحاظ اخالق، چه اعتقاد، یا حتی نوع پوششم، من کامال به عقاید شما و خانواده خودم احترام می ذارم.

ولی نمی تونم مانع پیش روی این تفاوت ها بشم (مخاطبم رو امین قرار دادم) آقا امین شما، هم خواهراتون و هم 
 مادرتون چادری هستن!

 من هرگز نمی تونم با چادر کنار بیام، شما تو خانوادتون سرکار رفتن زن رو چندان مناسب نمی دونید!

 ولی خوب من به عشق کارم، به عشق رشته ی تحصیلیم نفس می کشم، پیشرفتم و در کار کردن می بینم!

!نمی خوام عمرم رو بیهوده بگذرونم، من برای خودم کلی برنامه دارم

 نمی خوام به چیزی تظاهر کنم، پس صادقانه بهتون می گم من با اون چیزی که شما دنبالشید، زمین تا آسمون فرق دارم.

 اگر می تونید، من رو همینجوری که هستم، با همین پوشش، با همین اخالق قبول کنید!

.من هیچ مشکلی با این وصلتی که قراره بین دو خانواده به وجود بیاد ندارم

!ولی از شما می خوام به من قول کتبی بدید، تا بعد از ازدواج این قرار هایی که امشب باهم گذاشتیم، از یادتون نره

بعد از اتمام حرفام، سکوت مطلق توی جمع حکم فرما شد. همه به هم دیگه نگاه می کردن و منتظر جوابی از طرف 
 خانواده امین بودن!

 فکر می کردم، زدم به هدف ولی با حرفی که امین زد فهمیدم باز هم تمام نقشه هام، نقش بر آب شده:

 -ملیسا خانوم، وقتی اومدم خواستگاریتون هم با همین شمایل جلوم ظاهر شدید!

 حتی توی برخوردامون خارج از منزل تغییری در شما احساس نکردم، همین که با من صادق هستید برای من کافیه!

.من هیچ وقت شمارو مجبور نمی کنم از چیزایی که دوست دارید دست بکشید. تو این مسئله بهتون قول شرف می دم

:نگام که به لبخند بابا افتاد، با حرص گفتم

!-آقا امین، من اینجوری قانع نمی شم. قول شرفتون باید کتبی باشه

.-ملیسا عزیزم، این چه حرفیه اخه...

:رابعه به دماغش چین دادن و با پوزخند گفت

.-عسلم خوب نیست اینقدر گستاخ باشی! پس فردا ممکنه خدایی نکرده..

:قبل این که ادامه حرفش رو بزنه امین سرفه مصلحتی کرد و گفت



 -من مشکلی ندارم! ایشاال روز عقد، هرچی که خواستید و امضا می کنم.

:اومدم حرفی بزنم و یه بهونه دیگه بتراشم، که هنگامه از جاش بلند شد و گفت

.-عروس راضی، دومادم راضی شرمنده بزرگترای جمع گور بابای ناراضی

:شیرینی و از روی میز برداشت به سمت بابا رفت و گفتم

 -آقای شایان دهنتون رو شیرین کنید!

:بابا مشتاقانه یه شیرینی از توی ظرف برداشت و گفت

.-مبارکه انشاال

بعد خارج شدن این کلمه از دهن بابا، صدای دست زدن جمع به گوش رسید و من شوک زده به اتفاقی که افتاده بود 
!خیره شدم

 هنگامه سر خوش شیرینی و توی جمع می چرخوند، به من که رسید گفت:

 -ملیسا عزیزم؛ شیرینی!

:بغض توی گلوم داشت خفم می کرد، گوشیم و از روی میز برداشتم و گفتم

 -هنگامه جون، کالریش باالس ترجیح میدم نخورم.

!بعد گفتن حرف از جام بلند شدم و گفتم: می رم تو حیاط یکم هوا بخورم، یکم...یکم هیجان زده شدم، شرمنده

.مامان: برو عزیزم، دیگه بقیش به عهده...

 بی توجه به مامان که هنوز داشت حرف می زد، از سالن خارج شدم.

 تمام بدنم گر گرفته بود!

 من واقعا از این پسره ی خز و خیل خوشم نمی اومد! آخه چطوری می تونستم باهاش زندگی کنم؟

 با، باز شدن در خونه سوز خنکی به سمت صورتم هجوم آورد.

 نفس عمیقی کشیدم و وارد باغ شدم، دلم می خواست پا برهنه رو چمن های خیس راه برم.

 مسیرم و به سمت تابی سفید رنگی که درست کنار استخر قرار داشت تغییر دادم.

 کفشام و در اوردم؛ رو لبه ی استخر نشستم، کمی شلوارم رو باال کشیدم و با خیال راحت پاهام و توی آب فرو بردم.

 خنکی آب و تا روی مچ پاهام احساس می کردم و در این لحظه، بهترین حسی بود که می تونستم داشته باشم!

 به چهره خودم که روی آب افتاده بود خیره شدم. با آه جانسوزی که کشیدم خودم دلم برای سوخت.

!غرق خودم بودم که با دیدن چهره امین روی آب، دقیقا پشت سرم دست از فکر کردن برداشتم

 -ملیسا خانوم، میشه کنارتون بشینم.

 -اگه بگم نه میری؟



 -بله، اگر مزاحمم میرم!

:نفس عمیقی کشیدم و با لبخند تلخی که روی لبم نشسته بود گفتم

 -پس برو! نه فقط از پیشم، بلکه از زندگیم!

 یعنی واقعا نفهمیدی اصال ازت خوشم نمیاد؟ خودت از بی محلی هام چیزی برداشت نکردی؟

:امین روی تاب نشست و گفت

 -ملیسا خانوم، من واقعا بهتون عالقه دارم! برام مهم نیست که تا قبل من چجوری بودید!

 مهم اینه که بعد از من چجوری رفتار می کنید، شما اونقدر خانوم و با وقار هستید که حدو حدود هارو رعایت کنید.

؟-من هیچ وقت تغییر نمی کنم آقا پسر، شاید از قبل بدترم بشم! حاال چی داری که بگی

-می دونم دوسم ندارید! خوب این از یک دختر محجوبی مثل شما که تو یه خانواده پاک بزرگ شده کامال قابل پیش 
 بینی بود!

.من شما رو دوست دارم، یعنی... خوب یعنی من خیلی وقت پیش از شما خوشم میومد

!می تونم بهتون قول بدم بعد از ازدواج اون عشقی که قراره ستون یک زندگی بشه، بینمون به وجود میاد

 با لرزیدن گوشیم توی جیبم، از کنار استخر بلند شدم و با پوزخندی که گوشه لبم نشسته بود گفتم:

 -چه ستودنی بشه! یه عشق زوری. شما بهتره برگردید پیش مامانتون.

 بعد جواب دادن تلفنم به جمعتون ملحق می شم، آقای ندیمی.

امین هم به تبعیت من از جاش بلند شد و بیخیال گفت: داخل منتظرتونم، یه فرصت دیگه پیش بیاد بیشتر راجب این 
!عشق اجباری صحبت می کنیم

از حرص در حال تغییر رنگ بودم، با حرص دستم و رو صفحه گوشیم کشیدم و بلند داد زدم: بله مهبد؟چی میخوای 
 بگی؟

 مهبد: چرا داد میزنی روانی، باز کی گازت گرفته که داری سر من بدبخت خالی می کنی؟

 -مهبد خواهش می کنم، نه وقت شوخی دارم نه حوصلش رو دست از سرم بردار.

:اومدم گوشی و قطع کنم که صدای داد مهبد مانع این کارم شد

.-ملی جان من قطع نکن، احمق فهمیدم چجوری از دست این پسره خالص بشی

 شک زده گوشی و به گوشم چسبوندم و گفتم: چی؟؟ راست می گی؟ میخوای چیکار کنی؟

:مهبد بلند خندید و گفت

 -اینو بسپارش دست خودم دختر کوچولو، زنگ زدم بگم با امین و این خانوادش راه بیا.

 مثل یه عروس نمونه رفتار کن تا بعد گندی که زدم پای تو وسط کشیده نشه؟ میفهمی که چی می گم؟

 -نه نه من واقعا چیزی نفهمیدم!

 مهبد: بیخیال ملیسا فقط کاری که گفتم و بکن، فردا بهت توضیح می دم می خوام چیکار کنم. اوکی؟



!-باشه، ولی یه توضیح بهم بدهکاری

!تلفن و قطع کردم و به سمت امین که با اخم بهم خیره شده بود برگشتم

.اومدم دوباره بپرم بهش و چهارتا کلفت بارش کنم که با به خاطر اوردن حرف مهبد جلوی خودم و گرفتم

:امین از عصبانیت سرخ شده بود، زیر لب غرید

 -مهبد هم دانشگاهی تونه ملیسا خانوم؟

:مونده بودم چی بهش بگم که یه چراغ تو مغزم روشن شد، لبخند مصنویی زدم و

 -اِامم..خوب مهبد پسر نیست! اینی که زنگ زد دوستم هلیا بود!

 چون خوشش نمی یاد تو خیابون اسمش رو صدا کنیم، بهمون گفت بهش بگیم مهبد.

!االنم تمام بچه های اکیپمون عادت کردن و هلیا رو مهبد صدا می کنن

:اخم امین ناگهانی باز شد! اولین دکمه پیرهنش و باز کرد، نفس عمیقی کشید و گفت

 -معذرت می خوام! مثل اینکه تند رفتم.

 -اشکال نداره! می شه بریم داخل؟

 -اوه بله، هرچی شما بگید!

:بعد گفتن این حرف از جلوم کنار رفت و با اشاره به مسیر مودبانه گفت

 -بفرمایید!

جلوتر از امین به سمت خونه راه افتادم! خیلی جلوی خودم و گرفتم تا لبخندی که زدم شبیه پوزخند نباشه، مرتیکه ی 
؟زود باوِر احمق! آخه پسرم اینقدر َپه ِپه

وارد خونه که شدم اولین صدایی که به گوشم رسید صدای بابای امین بود. پیر مرد کسل کننده ایی که شدیدا احساس 
!باتقوا بودن می کرد

.-خوب، مثل اینکه جوونا از هم دل کندن! حاج اقا اگر اجازه بدید ما رفع زحمت کنیم

!بابا: این چه حرفیه، تشریف داشتید حاال

نگاه سرسری به جمع ایستاده انداختم و با در نظر گرفتن حرفای مهبد، با کمال پاچه خواری رو به خواهر بزرگه امین که 
:کنارم ایستاده بود گفتم

.-امیدوارم یه فرصت پیش بیاد که بتونیم بیشتر باهم اشنا بشیم! تو مراسم امروز شما خیلی ساکت بودید

لبخند محوی زد و گفت: انشا� به زودی اون فرصت پیش میاد! امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشی ملیسا جان، 
.من کال آدم کم حرفی هستم

!می تونستم تعجب و تو چشمای محبوبه(زن داداش ملیسا)که دقیقا کنارمون ایستاده بود ببینم



؟حقم داشت بیچاره! آخه ملیسا شایان و چه به این حرفا و این پاچه خواری ها

!با خداحافظی های گرم من از خانواده امین، چشم و چال همه ی اعضای خانوادم گرد شده بود

بعد رفتنشون روی مبل راحتی کنار سیما نشستم و بی توجه به خدمتکارا که درگیر جمع و جور کردن خونه شده بودن، 
!مشغول ناخن های بلندم شدم

کشیدگی دستام، بلندی ناخون هام و الک خوش رنگی که روشون خودنمایی می کرد، جذابیت دستام و دو برابر کرده 
!بود

 -می گم...ملیسا می شه یه سوال ازت بپرسم؟ البته اگر ناراحت نمی شی؟

 زیر چشمی نگاهی به سیما که داشت از فضولی می مرد انداختم و گفتم:

 -بپرس!

!-آقا امین چی بهت گفت

 ابروم و باال انداختم و با تعجب ظاهری گفتم:

؟-باید بهت بگم

سیما پنچر شده از من فاصله گرفت و گفت: نه، خودت که می دونی من مثل محبوبه فضول نیستم! فقط از تغییر 
.رفتارت تعجب کردم

!اومدم جوابش و بدم که صدای طاها مانع شد

 -زن داداش، مامان کارت داره گفت بری آشپزخونه.

 سیما جاش بلند شد و درمونده گفت: وای یادم رفته بود! قول داده بودم بستنی درست کنم.

؟-داداش چیزی الزم نداری برات بیارم

 -نه مرسی چیزی نمی خوام.

 سیما با شنیدن جواب طاها، شالش رو مرتب کرد و به سمت آشپز خونه راه افتاد.

 بعد دور شدن سیما طاها با تردید کنارم نشست و گفت:

!-ملیسا می شه بپرسم دلیل این همه تغییر اونم تو بیست دقیقه چی می تونه باشه

چشم غره ایی به چهره جدی طاها انداختم و گفتم: شاید برای اینکه نمی خوام با بد اخالق بودن سر نوشت خودم و 
 مثل اون کنم!

طاها مسیر انگشتم و با چشماش دنبال کرد و به مریم که مثل همیشه در حال جرو بحث کردن با حمید بود رسید، بعد 
:یه مکث کوتاه گفت

!-مریم هیچ مشکلی نداره

 خندم گرفته بود!

 آخه این چی داشت می گفت؟

؟خوشبختی خواهرش و تو جرو بحث های همیشگیش با شوهرش می دید



!-طاها اگر خوشبختی که ازش دم میزنن، زندگی مثل زندگیه مریم باشه، دلم می خواد بدبخت ترین آدم این زمین باشم

-می شه برای من فلسفه نچین! بجای این حرفا بگو ببینم امین چی بهت گفت که تو یهویی صدو هشتاد درجه تغییر 
!کردی؟

از حرفا و منطقش حالم بهم می خورد! از جام بلند شدم و با کنترل پوزخند تحقیر آمیزی که روی لبم نقش بسته بود 
:گفتم

.-لزومی نمیبینم خصوصی ترین مسائل زندگیم و برات بازگو کنم

 منتظر اینکه طاها حرفی بزنه نموندم و به سمت اتاقم راه افتادم!

 فردا اولین روزی بود که اون خواننده ی احمق برای مالقات حضوری با ما میومد!

.نمی دونستم من و یادش میاد یا نه! ولی مطمئن بودم فردا می خوام انتقام تحقیر شدنم و از اون مرتیکه بگیرم

 دستم و روی دستگیره ی نقره ایی رنگ در اتاقم گذاشتم و آروم درو به سمت جلو ُهل دادم.

 اتاقم تاریک بود، شالم و از روی سرم برداشتم و دستم و روی کیلید برق کشیدم.

 نور مالیم لوستر صورتی رنگم تو فضای اتاق انعکاس پیدا کرد.

.به سمت راحتی هایی که گوشه اتاقم چیده بودم رفتم و مداد رنگی هام و از روی میز پایین پرت کردم

 روی مبل جا خوش کردم و پاهام و روی میز گذاشتم! گوشیم و از جیم در اوردم و سریع شماره مهبد و گرفتم!

:بعد چند ثانیه انتظار صدای گرمش تو گوشم پیچید

 -جانم ؟

 لبخندی بی اراده رو لبم نشست و لوس گفتم:

 -جانت بی بال عشق جان! البته از اون عشقا نه ها، از این عشقا.

:با بلند شدن صدای قهقهه مهبد لبخند منم پر رنگ تر شد، مهبد بریده بریده گفت

 -بله بله از همین عشقا!

 -مهبد! نخند دیگه می خوام ازت سوال بپرسم. اگر هی بخندی که نمیشه!

؟-چشم، بفرمایید

 دکمه های شونیزم رو باز کردم و گفتم:

.-می خوای برای بهم خوردن این وصلت چیکار کنی؟ بهت که گفته بودم نمی خوام...

-کاری که باید انجام بدم و انجام میدم، خطرناکم نیست! نگران نباش، برای من و تو هیچ مشکلی به وجود نمی آره. ولی 
.یه سنگ گنده جلو پای آقا امین می شه

 -خیلی خوب، بهت اعتماد دارم! ملونم خوبه؟

-آره بابا، توله سگ شما دهن همه ی مارو آسفالت کرده اخالقش مثل اخالق خودت مزخرفه، فقط من می تونم تحملش 



!کنم

 -برو بابا، کاری نداری؟ می خوام برم بخوابم.

؟-نه، فقط شما از کی اینقدر زود میخوابی

 -از وقتی که طراح شرکت بابک شدم.

 -اوهوع خانوم طراح و باش، خوب ملی دیگه مزاحمت نمی شم! جیش بوس الال کوچولو.

.-شب شماهم بخیر آقا مهبد

 بعد قطع کردن تلفن، از جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم!

اصال حوصله ی حموم و نداشتم، به پاک کردن صورتم با شیر پاک کن قانع شدم و بعد عوض کردن لباسام با یه تاپ و 
 شلوارک روی تخت، زیر پتو خزیدم.

!اونقدر خسته و عصبی بودم که بدون مزاحمت هیچ فکری توی ذهنم، کم کم چشمام گرم شد و نفهمیدم کی خوابم برد

***

؟-ملیسا خانوم؟ کدوم روسری رو برات اتو بزنم 

 یه جرعه دیگه از چایی مو خوردم و با اشاره به شال مشکی حریرم که زیر خروار روسری هام پنهان شده بود گفتم:

 -تا من آرایش می کنم، تو اون و اتو کن.

 گلی بدون حرف شالم رو به سمت اتو برد و من سینی کوچیک صبحانم رو کنار گذاشتم و به سمت میز آرایشم رفتم.

.دلم نمی خواست آرایش غلیظی کنم، بعد یه صاف کاری نقاشی، الیت روی صورتم از پشت صندلی بلند شدم

!آرایش های مالیم واقعا معصومم می کرد! چشمام به خاطره خط چشم کلفتم خمار تر از همیشه به نظر می رسید

نگاهم رو از خودم گرفتم و به سمت  لباسایی که می خواستم بپوشم سوق دادم. همشون اتو شده روی کاناپه افتاده 
 بودن.

 بدون توجه به حضور گلی، وسط اتاق لباسای خونگیم و با لباسایی که روی مبل بود عوض کردم.

از حرکت های گلی خندم گرفته بود! بر می گشت من و نگاه می کرد و بعد زیر لب زمزمه می گفت: استغفر�، خدایا 
!خودت هدایتش کن

 بدون اینکه بخوام جلوی کش اومدن لبخندم رو بگیرم سوئیچ ماشین و از رو میز برداشتم و گفتم:

؟-می خوام در اتاقم و قفل کنم گلی، میری بیرون

گلی سرش رو به نشونه مثبت تکون داد و از اتاق خارج شد! به همراهش از اتاق بیرون اومدم و بعد قفل کردن در، کیلید 
 رو توی کیفم چپوندم.

 -خانوم امروز ناهار تشریف میارید خونه؟

 -نمی دونم! به احتمال زیاد نمی تونم بیام، چون شخصی که لباساش رو طرح زدیم قراره بیاد شرکت.



 -واا، خدا مرگم بده برای چی؟

.-اونجوری که رائیسم گفت قراره بیاد برای اندازه گیری...

 بدون اینکه حرف رو کامل کنم به سمت گلی برگشتم و کالفه گفتم:

؟-وای خدا! چرا اینارو دارم به تو می گم

با عجله اخرین پله هارم طی کردم همین جور که به سمت در ورودی می دویدم گفتم: شاید امروز یکم دیر تر بیام 
 خونه! نگران نشید.

.گلی: چشم، به بهارک خانوم می گم

دیرم نشده بود! ولی امروز می خواستم زودتر از همیشه برسم شرکت. هانیه هم دیشب برگشته بود و ممکن بود 
!حضورش برای کارم مزاحمت ایجاد کنه

 سریع در حیاط و باز کردم و سوار ماشینم شدم، از تو آیینه به خودم نگاهی انداختم و ماشین و روشن کردم.

با فکر به اینکه همه چی عالیه پاهام و روی گاز فشار دادم و با سرعت، جوری که رد الستیک های ماشین روی مزائیک 
!های کف حیاط موند از خونه خارج شدم

خیلی هیجان داشتم، ساعت شیش و نیم بود و خیابون ها خلوت. با تمام وجوم از خلوتی خیابون ها سو استفاده می 
 کردم و گاز می دادم!

!دلم نمی خواست با دیدن اینکه هانیه قبل من رسیده روزم خراب بشه

اونقدر تند رفتم که، مسیری رو که هر روز پنجاه دقیقه صرفش می کردم! نیم ساعته طی کردم و با غرور وارد پارکینگ 
 شرکت شدم.

!نگاهبان که تازه رسیده بود حسابی از دیدن من متعجب شده بود! هه خوب حق داشت بیچاره

هیچ وقت اینقدر زود نمی اومدم شرکت، من هر روز اخرین نفری بودم که وارد شرکت می شد! ولی امروز برعکس شده 
 بود.

پارکینگ خالی بود، با شرارت به جا پارک ماشین هانیه نگاهی انداختم و تو یه تصمیم ناگهانی فرمون ماشین و به اون 
!سمت هدایت کردم

؟مطمئن بودم با دیدن ماشین من تو جا پارک همیشگی خودش آب روغن قاطی می کنه و چه لذتی باالتر از این حس

 با اطمینان از ماشین خارج شدم، ریموت و زدم و به سمت آسانسور رفتم.

حس ریاست وجودم و گرفته بود! حاال فهمیدم هانیه چرا همیشه زودتر از همه میاد شرکت، فکر کنم اونم این حس من 
!و درک کرده

!با، باز شدن در آسانسور، از اتاقک اهنی خارج شدم و وارد سالن شدم

نگاهم و از میز انصاری گرفتم و به سمت اتاق بابک راه افتادم. دستم و رو دستگیره ی طالیی در گذاشتم و با آرامش 
 وارد اتاق شدم.



 نفس عمیقی کشیدم و برق و روشن کردم، صندلی بزرگ و مشکی رنگ بابک بهم چشمک می زد.

با تردید، میز بزرگی که وسط اتاق بود و دور زدم و روی صندلی چرمی پر ابهتی که پشت میز قرار داشت جا خوش 
 کردم.

.دلم می خواست جیغ بزنم! مطمئنم اون روزی که مدیرعامل بزرگ ترین شرکت طراحی لباس بشم دور نیست

غرق آینده ی نچندان دورم شده بودم که با، باز شدن ناگهانی در اتاق از هپروت بیرون اومدم و از ترس سرجام سیخ 
.شدم

با دیدن هانیه که از عصبانیت سرخ شده بود و تند تند نفسای عمیق می کشید، ترسم از بین رفت و پوزخندی طعنه دار 
 روی لبم نشست!

ریلکس به صندلی تکیه دادم و گفتم: خانوم قاسمی! اینجا یک محیط اداریِ، دفعه بعدی قبل وارد شدن به اتاق کسی در 
.بزنید...

-دختره ی احمق! تو به چه جرعتی ماشینت و جای ماشین من پارک کردی؟ اصال کی بهت اجازه داده وارد اتاق بابک 
؟بشی؟

.به خیال خودت می خوای جای من توی شرکت بگیری؟ نه دختر جون کور خوندی این شرکت..

می تونستم همین االن از جام بلند شم و کله ی پوکش و محکم به دیوار بکوبم! ولی ترجیح دادم با جواب هایی که 
 براش در نظر گرفتم بیشتر آتیشش بزنم.

:لبخندم و عمیق کردم و قبل اینکه بزارم حرفش رو کامل کنه گفتم

!-خانوم قاسمی، بهتره به جای اینکه به فکر جا پارک ماشینتون باشید کمی به پسر بچه ی کوچولون فکر کنید

آران حال مساعدی نداره، کسی بهم نگفته ها! خودم فهمیدم، وقتی بغلش کرده بودم دستای کوچولوشو محکم دور 
.گردنم حلقه کرده بود

 پسرتون بوی خیلی خوبی می ده! راستی خیلیم شیرین زبون و خوشتیپه!

.من که تو اولین برخوردمون عاشقش شدم

!با اخرین جمله ایی که گفتم، اشک تو چشمای هانیه حلقه زد

!رو بد نقطه ایی دست گذاشته بودم، به اونی که می خواستم رسیده بودم

!سوختنش و به اضافه ی حسرت بزرگی که تو چشماش موج می زد رو احساس کردم

:از جام بلند شدم، در پنجره رو باز کردم با سوز خنکی که وارد فضای اتاق شد نفس عمیقی کشیدم و گفتم

!-عجب هواییه ها

:به سمت هانیه برگشتم! صورتش پر از اشک شده بود لبخندم و عمیق تر کردم و با ابروی باال رفته گفتم

؟-خانوم قاسمی کیش بهتون خوش گذشت

:هانیه دستاش و صوری صورتش کشید و اشکاش و پاک کرد باصدایی که از شدت بغض می لرزید گفت



!-قشنگ نبود ملیسا خانوم

بازی با احساسات دل تنگ یه مادر، اصال قشنگ نبود! دعا می کنم، برسیم به روزی که تو از دوری بچت تب کنی و من از 
!دور فقط نگات کنم

 دست خودم نبود! بی اراده خندم به قهقهه تبدیل شد و بریده بریده گفتم:

.-وایی خدا...امیدوارم.. به اونی... که می خواین برسید هانیه خانوم..

!-ملیسا تو مزخرف ترین و عوضی ترین آدمی هستی که تا حاال، توی زندگیم دیدم

:لبم و به دندون گرفتم و گفتم

.-اوم نظر لطفته

!بعد گفتن این حرفم تنها صدایی که سکوت اتاق رو شکست کوبیده شدن در توسط هانیه بود

 شالم و از سرم در اوردم و کش موهام و باز کردم، سرم داغ کرده بود!

دستی تو موهای قهوه ایی روشنم کشیدم و با خوشحالی از اینکه موفق به سوزوندن هانیه شدم تو هوا برای خودم 
!بوس فرستادم

 حدود نیم ساعت بعد بابک جدی تر از همیشه در و باز کرد و وارد اتاق شد!

 با دیدن من چشماش گرد شد و گفت:

 -دارم چی می بینم؟ این تویی که زودتر از من اومدی؟

!لبخندم و جمع کردم و با افتخار گفتم: من امروز از خانوم قاسمی تونم زودتر رسیدم جناب صدر

!-اوه خدای من

؟-کدومش عجیبه؟ اینکه زود رسیدم، یا اینکه تو اتاق تو هستم

 -خوب، هر دوش، حتما یه دلیل قانع کننده داری! اینطور نیست؟

!-هی...یه جورایی...

؟-خوب! بگو، می شنوم

 دستی تو موهام کشیدم و گفتم:

.-خوب...می دونی! وقتی اومدم هیچ کس نبود. بعد از اونجایی که من خیلی جوگیرم...

 قبل اینکه حرفم رو کامل کنم بابک با صدای بلند خندید و گفت:

 -فاز مدیرعاملی برداشتی و اومدی تو اتاق من؟

:سرم و تکون دادم و لوس گفتم

.-بعدشم نشستم روی صندلیت! پنجره ها رم باز کردم، کلی با صندلیت دور خودم چرخیدم



.-دختره ی خل و چل! پاشو برو پیش سیروان، اخرین کارای طرحارو انجام بدید! پندار با مدیر برنامش ساعت..

-می دونم، می دونم ساعت ده اینجان! همه طرحا کامل شده و به جرعت می تونم بگم بی نقصن! سیروان تمام 
.اشکاالتم و گرفت

 -اوکی، نمی خوای بری تو اتاقت؟ شاید یه برسی دیگه مفید باشه؟

 -واا، خو از اول می گفتی ملی پاشو برو بیرون دیگه چرا دوساعت مقدمه چینی کردی؟

.بابک خندید و گفت: خواستم به در بگم دیوار بشنوه، دیدم نه تو از دیوارم..

 -خوبه، خوبه ادامه نده االن می رم، دیگه ام تا کارت دعوت نفرستی اتاقت نمیام.

صدای خنده بابک بلندتر شد، وسایالم و برداشتم و به سمت در رفتم ولی قبل خروجم از اتاق با صدای بابک جلوی در 
 متوقف شدم!

 -ملیسا!

 -جانم؟

 -موهات، موهات خیلی قشنگن!

.شالم که، دور گردنم بود و روی سرم انداختم و گفتم:-مرسی! تو لطف داری

 منتظر نموندم تا جواب دیگه ایی از بابک بشنوم و سریع از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم رفتم!

انصاری با دیدن من که از اتاق بابک خارج شدم، چشماش گرد شد و با تعجب گفت:-خانوم شایان؟ شما کی تشریف 
 بردید داخل؟

 لبخند مصنویی زدم و گفتم:-وقتی که شماها نبودید. مشکلی پیش اومده؟

.-نه، نه اصال فقط یکم تعجب کردم! متاسفم اگر ناراحت شدید

.-اشکال نداره، به کارت برس! به اقای جعفری هم بگو بیاد اتاقم

.-چشم! همین االن بهشون می گم

 انصاری مشغول گرفتن شماره سیروان شد و من پر هیجان وارد اتاق خودم شدم!

.دقیقا مثل اتاقم توی خونه بود، شلوغ، پر هرج و مرج و آشفته...

.این کثیفی که متعلق به اتاقام بود رو خیلی دوست داشتم

 کیفم و روی میز پرت کردم و برای صدومین بار، مشغول چک کردن طرحا شدم!

دلم نمی خواست هیچ ایرادی توی کارم باشه، حدود پنج دقیقه بعد سیروان وارد اتاقم شد و به درخواست من مشغول 
 چک کردن، نهایی طرحا شد.

 نقد شدن طرحام توسط سیروان و بابک که دوتا آدم حرفه ایی بودن، برام دلنشین بود.

 به قولی انتقاداتشون سازنده بود، نه کوبنده، از وقتی باهاشون صمیمی شدم کلی تو طرح کشیدن پیشرفت کردم!



 -ملیسا، این طرحا رو بابکم تائید کرده! واقعا کارت فوق العاده شده دختر، الزم نیست دیگه روش کاری انجام بدی.

.-میدونی، خوب می ترسم از طرح خوشش نیاد، اگر از من ایراد بگیره...

!-چرا نباید خوشش بیاد؟ دوساعته نشستیم داریم برسی می کنیم. اگر مشکلی بود حتما به چشممون می خورد

 -نمی دونم واال، ساعت هشته دوساعت دیگه می رسن، استرس دارم!

:سیروان اومد جوابم و بده که گوشیش زنگ خورد، تماس و برقرار کرد و گفت

؟-جانم بابک

:نمی دونم بابک چی بهش گفت که با خوشحالی از جاش بلند و با هیجان گفت

 -جدی میگی؟ وای خدا باورم نمی شه! تا ماشین و روشن کنی اومدم.

 -چی می گه؟

-سیروان اشاره کرد بهت می گم و دوباره به بابک گفت:

.باشه بسپارش به خودم

:تلفنش که قطع شد گفتم

 -چی شد؟ کجا قراره برید؟

:سیروان کتش و برداشت و گفت

 -اومدیم بهت توضیح می دم!

 -سیروان!! شما برید که من تنها می شم، تو بمون تروخدا!

 -نگران نباش کوچولو، تا قبل ساعت ده میایم! اگر یه درصد دیرتر از پندار اینا اومدیم، اصال وقت و تلف نکن.

.ببرش اتاق پرور و به شایسته بگو اندازه هاش و بگیره، ما که اومدیم سر موضوع های اصلی حرف می زنیم

:کالفه نگاهی به سیروان انداختم و گفتم

!-من نمی خوام تنها با اون و مدیر برنامش روبرو بشم! بجز تو و بابکم از کسی کمک نمی گیرم

 -این فقط یه احتمال بود ملیسا، نود و هفت درصد قبل ده میایم! دیگه باید برم االن بابک عصبانی می شه ها.

 نفسم و کالفه بیرون فرستادم و درمونده گفتم:

.-باشه، بسپارش به خودم! مراقب همه چی هستم

****

 با صدای در، سرم و از روی میز بلند کردم و باصدای گرفته گفتم:

 -بله انصاری، باز چی شده؟

.-خانوم شایان، پندار و اقای مقدم اومدن شما گرفتید خوابیدید؟؟ داره کم کم عصبی می شه! سیروان و آقای صدرم...



 با درک حرفاش، به کلی خواب از سرم پرید فوری از پشت میز بلند شدم و گفتم:

 -ساعت چنده؟ کی اومدن؟

.-ساعت ده و ده دقیقست، اینام و ده رسیدن، االنم تو اتاق اقا بابک منتظر هستن

 -اوه، چه آن تایم.

با عجله شالم و روی سرم صاف کردم و بدون اینکه منتظر ادامه حرف انصاری بمونم، از اتاق خارج شدم و به سمت 
 اتاق بابک رفتم.

 در اتاق رو باز کردم، با اعتماد به نفس کامل و قدم های بلند وارد اتاق شدم!

 با ورودم اشکان مقدم از جاش بلند شد و گفت:

!-سالم، صبحتون بخیر

.-صبح شماهم بخیر! شرمنده یکم منتظر شدید

!نگاهم و از اشکان گرفتم و به پندار خیره شدم، بی ادب بدون توجه به من مجله ای که روی پاش بود و، ورق می زد

:به سمت اشکان برگشتم و با اشاره به مبل های، مشکی رنگی که جلوی میز بابک چیده شده بود گفتم

.-بفرمایید بشینید

 اشکان نشست و با اشاره به ساعت گفت:

 -یکم دیر کردید!

 -اوه، بله. واقعا متاسفم من خوابم برده بود.

 زیر چشمی به پندار نگاه کردم، احمق هیچ توجهی به من نداشت و خودش و محو اون مجله ی مسخره کرده بود!

 طاقت نیاوردم و با پوزخندی که گوشه لبم نشسته بود گفتم:

!-منم از آشنایی با شما خوشبختم آقای پندار

 پندار مجله رو بست، روی میز پرتش کرد، ریلکس پاش و روی پاش انداخت و گفت:

 بهتره بریم سر موضوع اصلی! بابک و اینجا نمی بینم؟

نفس عمیقی کشیدم و با حرصی که کامال توی صدام مشهود بود گفتم: ایشون تا چند دقیقه دیگه میان. بهتره بریم 
 اندازه هاتون رو بگیریم!

!بچه ها می خوان کارای دوخت رو شروع کنن، ولی اونجوری که اقای مقدم گفتن اندازه هاتون تغییر کرده

.-تا وقتی طرحا از طرف من تائید نشه، اجازه دوخت ندارید، خانوم محترم

 واقعا در حال انفجار بودم! طرحا رو از روی میز بابک برداشتم و با عصبانیت جلوی پندار گذاشتم.

 اشکان ساکت نظاره گر بود و اون پسره ی عقده ایی ریلکس تر از چند دقیقه قبل مشغول نگاه کردن به طرحا شده بود.



!-ببینم، کدوم یکی از اینا رو تو طراحی کردی

 لبخند حرص دربیاری زدم و گفتم:

 -آقای آریا اینجا جای بحث نیست، خواهش می کنم لج بازی رو کنار بزارید!

!ما اینجا برای رضایت شما هفته هاست داریم زحمت می کشیم

 پس لطفا همراه من تا اتاق پرور بیاید. آقای شایسته باید اندازه هاتون رو بگیره و به بچه ها بده!

 بعد این حرفم، پندار نگاه طوالنی بهم انداخت و بعد چند ثانیه، دستاش رو به نشونه تسلیم باال آورد و گفت:

؟-خیلی خوب، حق باتو بود! کجا باید برم

 خوش حال از اینکه تونستم راضیش کنم از جام بلند شدم و گفتم:

.-می رم آقای شایسته رو خبر کنم

.بدون اینکه بزارم حرفی بزنن از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق پرو راه افتادم

 جو اتاق بابک اونقدر برام سنگین شده بود که نمی تونستم راحت نفس بکشم.

!دلم می خواست یکی بیاد بهم کمک کنه

 -ملیسا، عزیزم با شایسته کار داری؟

:کالفه به سمت فاطمه که صدام می کرد برگشتم و گفتم

؟-آره، چطور مگه

 -امروز نیومده خودت و تو زحمت ننداز گلم.

با صدایی که حتم داشتم بلندیش تا اتاق بابکم رفت داد زدم: چی گفتی؟ نیومده؟ حاال من باید چیکار کنم! معلوم 
 نیست اون سیروان احمق و بابک کجا موندن!

.-نمی دونم واال! کاش می شد کمکت کنم ولی واقعا دیرم شده باید با شقایق بریم مزون مانلی

 -خیلی خوب مزاحمت نمی شم، برو دیگه!

 دستی به موهام کشیدم و درمونده به فاطمه که ازم دور می شد خیره شدم!

 نگاه اجمالی به سرتاسر شرکت انداختم و به سمت اتاق بابک برگشتم، تنها یه راه برام باقی مونده بود!

باید خودم اندازه های پندار و می گرفتم! اینجوری هم وقت تلف می شد، هم من با بی کار بودنم احساس بی مصرفی 
!نمی کردم

دستم و روی دستگیره در گذاشتم، ولی قبل اینکه درو باز کنم با شنیدن صدای پندار و اشکان از این کار منصرف شدم و 
!کمی به در نزدیکتر شدم

!اشکان: پندار چه مرگت شده؟ چرا ایراد های بنی اسرائیلی می گیری؟ طرحا واقعا خوبن

.پندار: می دونم، می دونم اشکان، ولی واقعا دست خودم نیست! از این دختره خوشم نمیاد



!اشکان:اتفاقا به نظر من دختر خوبیه، خیلیم خوشگله! باید یه دلیل منطقی بیاری، تا بفهمم چرا ازش خوشت نمیاد

.پندار: اولین بار که دیدمش مثل سگ هار به دستم آویزون شد و گازم گرفت! فکر نمی کنی حسی که دارم منطقی باشه

لبخندی که از یاد اوری اولین برخوردمون، رو لبم نشسته بود و جمع کردم و بدون معطلی در اتاق رو باز کردم، پسرا با 
!دیدن من خودشون رو جمع و جور کردن

 اشکان خندون و پندار اخمو!

کلی تقاوت تو این دونفر بود، مهربونی اشکان دوست داشتنیش می کرد، ولی با این حال پندار با اون اخالقش خیلی 
 جداب تر بود!

-خوب آقایون، متاسفانه امروز کسایی که الزمشون داریم تو شرکت حضور ندارن! مجبورم خودم اینکارو بکنم. لطفا با 
!من بیایید آقا پندار

 -یعنی تو می خوای اندازه های من و بگیری؟

 -بله، مشکلیه؟

 بعد این حرفم پندار نگاه شروری بهم انداخت و شیطون گفت:

!-نه، اصال

:اشکان از جاش بلند شد و با صدایی که خنده توش موج می زد گفت

.-پس منم تا کار شما تموم بشه و اقای صدر بیان، می رم اتاق خانوم بیرجندی! کار واجبی باهاشون دارم

اشکان بعد گفتن این حرف از کنارم رد شد تا از اتاق خارج بشه، ولی جمله ایی که زیر لب گفت، از گوش های تیز من در 
 امان نموند!

!-خدا خودش بخیر کنه

****

:برق اتاق شصت، هفتاد متری که برای پرو نهایی لباس ها بود و روشن کردم و به پندار که پشت سرم ایستاده بود گفتم

!-لطفا رو صفحه برگردون وایسا تا من بیام اندازه هات و ثبت کنم

 بی توجه به پندار به سمت قفسه هایی که گوشه دیوار بود رفتم، تا وسیله های مورد نظرم رو پیدا کنم!

 پرده های کرمی رنگ اتاق رو از نظر گذروندم.

با پیدا کردن جای مترا، بهترینش رو از جعبه بیرون کشیدم و بعد برداشتن یه دفتر یادداشت کوچیک و یه خودکار به 
 سمت پندار برگشتم.

!ولی با دیدن نیم تنه ی برهنش، چشمام گرد شد و با تعجب جیغ زدم: لباستو بپوش

 با صدای بلند قهقهه زد و گفت:

 -من از لباسای گشاد متنفرم، دیدی که لباس خودمم جذب بود!

 نمی خوام با وجود لباس، اندازه هام و اشتباه بگیری، بدو بیا شروع کن! من کلی کار دارم.



 نفس عمیقی کشیدم و زیر لب غریدم:

 -همین االن، لباست رو تنت کن آقای خواننده!

!-همین االن بیا و اندازه های من و بگیر خانوم طراح! چون ممکن از این در برم بیرون و دیگه پشت سرمم نگاه نکنم

 دقیقا مثل اون روزی که توی خونش گیرم انداخته بود عصبی شده بودم!

 با حرص به سمتش رفتم و متر و باز کردم.

!قدش که بلند بود، روی صفحه گردونم رفته بود و بلندتر شده بود

!ناچار چهار پایه کوچیکی که کنار مبلمان قهوه ایی رنگ اتاق بود و کنار صفحه گردون گذاشتم و روش ایستادم

 نگاهم و از عضله های سینه ی، ستبر و برنزش گرفتم و به زنجیر طالیی که روی گردنش خودنمایی می کرد خیره شدم!

رو پالک زنجیرش، اسم خدا هک شده بود! واقعا یه گردنبند مردونه و شیک بود. دلم می خواست یکی مثل همین برای 
!خودم داشته باشم

!شکمش به کمرش چسبیده بود و پهن بودن شونه هاش دل هر بیننده ایی رو آب می کرد

با دستای یخ زده، متر و دور شکمش پیچیدم! خیلی سعی کردم از برخورد انگشتام با بدنش جلوگیری کنم ولی موفق 
.نبودم چون...

""پـنـــدار

با پوزخندی که روی لبم نشسته بود، زیر چشمی حرکاتش رو زیر نظر گرفتم! هر از چند گاهی دستای سردش با عضله 
!های شکم و سینم برخورد می کرد و این من هر لحظه، کالفه تر می شدم

مطمئنم خیلی جلوی خودش و گرفته تا غش نکنه! بعد گرفتن اندازه ی سرشونه هام، یه چیزی تو دفتر یاداشت، سیاه 
 رنگی که کنارش بود یاد داشت کرد و دوباره به سمتم برگشت.

 با حس دستاش تو گودی کمرم، نا خوداگاه عضله های شکمم رو منقبض کردم!

!سردی دستاش، رو بدن گرم من همخونی نداشت و باعث شده بود عصبی بشم

با غیظ، دستای دختره رو محکم کشیدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم: تنت می خاره دختره جون؟ مطمئنی فقط داری 
؟اندازه می گیری

 -چیکار داری می کنی وحشی! دستام و ول کن تا جیغ نزدم.

!با خارج شدن این حرف از دهنش، قهقهه ایی از سر حرص زدم و گفتم: جیغ بزن

؟با چشمای ترسیده بهم خیره شده بود که بلندتر از قبل داد زدم: ِد جیغ بزن دیگه! چرا خفه شدی

 چشمای درشتش و تو حدقه چرخوند و با بغض گفت: دستم و شکوندی!

.با حلقه زدن اشک تو چشماش، دیکه نتونستم هیچ جوابی بهش بدم، غرق چهرش شده بودم



!تا حاال هیچ وقت از این فاصله، به اجزای صورتش خیره نشده بودم

!دماغش قلمی و سرباال بود و لبای قلوه اییش به لطف سرخی رژ لب، برجسته تر نشون داده می شد

.محو زمزد های سبز رنگی که پر بغض بهم نگاه می کرد شده بودم

! ضربان قلبم و توی دهنم احساس می کردم، انگار در عرض چند ثانیه دمای بدنم پایین اومده بود

 فشار دستام و کم کردم و زیر لب غریدم: چرا من اینقدر از تو متنفرم ها؟ مگه تو چیکارم کردی؟

ملیسا دستش و محکم از بین دستام بیرون کشید و با عصبانیتی که از صداش مشهود بود گفت: من از تو بهترم! برای 
!همینه که از من خوشت نمیاد

!ولی می دونی چیه؟ باور کن، منم همین حس و به تو دارم آقای محترم

.-واقعا پیش خودت چه فکری کردی؟ تو از من بهتری؟ به چیت می نازی دختر کوچولو؟ خواهشا..

هنوز حرفم تموم نشده بود که ملیسا به لبخند تمسخر آمیزی که رو لبش نشسته بود به لباسم اشاره کرد و گفت: اندازه 
 هات و گرفتم، می تونی لباست و بپوشی.

نفس عمیقی کشیدم و با عصبانیتی که با کالفگی مخلوط شده بود پیرهنم و از روی مبل برداشتم و تنم کردم! حوصله 
.بحث باهاش رو نداشتم

تو این لحظه تنها چیزی که مرکز توجه ام بود، دو گوی سبز رنگی بود که جلوی چشمام قرار گرفته بود و قصد کنار 
!رفتنم نداشت

با صدای باال و پایین شدن دستگیره در، نگاهم و از کاغذ دیواری های کرم رنگ اتاق گرفتم و به سمت ملیسی که به در 
 آویزون شده بود برگشتم!

 با تعحب نگاهی بهش انداختم و گفتم: حالت خوبه؟ این حرکتا چیه می زنی؟

منتظر بودم صدای لوسش رو با بغض دیوانه کنندش کنار گوشم بشنوم ولی با دادی که زد ابروم هام، تو موهام گره 
؟خورد: در قفله میفهمی

 -چی؟ در چرا قفله؟

.با قدم های بلند خودم و به در رسوندم، ملیسا خودش و کنار کشید و من پشت در قرار گرفتم

 با شک بهش نگاهی انداختم و دستم و رو دستگیره در قرار دادم.

 آروم دستگیره رو پایین کشیدم و درو به سمت جلو هول دادم.

!باز نشدن در به تعجبم اضافه کرد، چند بار دیگه امتحان کردم! ولی فایده نداشت، در از پشت قفل شده بود

-بفرما، دیدی دروغ نمی گم! حتما شایسته احمق اومده درو قفل کرده رفته، بجز اون و بابکم هیچ کس کیلید اینجا رو 
 نداره.

 -خوب مشکلش چیه؟ زنگ بزن بابک بیاد درو باز کنه، واقعا تحمل دیدنت خیلی سخته!

زیر چشمی به پوزخندی که تنها، عکس العملش بود نگاهی کردم و به سمته قفسه ایی که پر از مداد رنگی و پارچه 
!و...بود رفتم



 ولی تمام حواسم پیش دختری بود که داشت سعی می کرد با صدر تماس بگیره.

 -اه، لعنتی جواب نمی دن.

گوشیم و از جیبم در اوردم و بدون معطلی شماره اشکان رو گرفتم، واقعا برام سخت بود جلوی نگاه کردنم به این 
 دختره رو بگیرم!

.نمی دونستم چم شده! فقط می دونستم توی دلم آشوبه، آشوبی که با نگاه کردن به این دختره، ملیسا آروم می شه

 -جانم داداش؟ کارتون تموم شد؟

 -آره،تو کجایی؟

 -من پیش خانوم بیرجندی چطور؟

.-اشکان در این اتاقه که ما توشیم، قفل شده! به این منشِی صدر بگو ببین کیلید داره یا نه

 -باش، دو مین دیگه اونجام.

بعد قطع کردن اشکان، گوشیم و توی جیب شلوارم چپوندم که ملیسا گفت: دارم می گم بحر بابک و شایسته کسی 
!کیلید و نداره

؟پوزخندی زدم و برای خالی کردن حرصم گفتم: خیلی عالقه داری با من تو یه اتاق در بسته باشی نه

!-حواست باشه، می ترسم با این تفکراتت به دیوار بخوری

 بس توجه به ِور ِور این موجوده، عحیب الخلقه مشغول متر کردن اتاق شدم.

!هنوز چند قدم راه نرفته بودم که با ضربه ایی که به سرم خورد اخ بلندی گفتم و داد زدم: لعنت به این شانس

 کمی از لوستر گنده ایی که از سقف اویزون بود، فاصله گرفتم و باغرغر مشغول مالوندن سرم شدم.

؟با احساس سنگینی نگاه ملیس، به سمتش برگشتم و با غیظ گفتم: چیه؟ نگاه داره

-آدم غیر عادی مثل تو نگاه کردنم داره دیگه! طول این لوستر با زمین دومتره! برخوردت متعجبم کرد. هیکلتم مثل 
!عقلت ناقصه

 کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم: کاش نخن و سوزن داشتم، اون موقع لباتو دندون موشی به هم کوک می زدم!

 -نخ و سوزن اونجا تو طبقه سوم قفسه هست، اگر جرعت داری بیا و کاری که گفتی و انجام بده!

آروم ولی با قدم بلند به سمتش رفتم، نگاه خریدارانه ایی به سرتا پاش انداختم و گفتم: می دونی، من کار با نخ و 
 سوزن و زیاد دوست ندارم!

ولی خوب یه روشی بلدم که از نخ و سوزن کارایی بیشتری داره، یه مدت طوالنی تری هم دهنتو می بنده! نظرت چیه 
 امتحانش کنی؟

هر قدمی که بهش نزدیک تر می شدم، با شجاعت قدمی به عقب برمی داشت، پوزخندی که رو لبای خوش فرمش بود 
؟پر رنگ تر شد و گفت: تو می خوای من و از چی بترسونی

با قدم بعدیم، ملیسا کامال به دیوار چسبید و دیگه جایی برای عقب کشیدن نداشت، دستم و کنار گردنش روی دیوار 



.گذاشتم و گفتم: از نخ و سوزنی که تا حاال باهاش خیلیا رو خفه کردم

شال حریری که روی سرش بود، رو گردنش سر خورد، نگاهم بی اراده به سمت موهاش کشیده شد، موهای قهوه ایی 
 رنگی که آشفته باالی سرش جمع شده بود!

!واقعا که این دختر، خوشتیپ ترین و جذاب ترین، دختری بود که تو زندگیم باهاش برخورد داشتم

؟-چیه؟ پشیمون شدی یا قبل اینکه تو دست به کار بشی زیبایی هام خفت کردن

 -زیبایی های تو! روزی صدتا سیندرال میاد در خونم تا فقط بهش یه امضا بدم خانوم کوچولو!

 -من هیچ وقت، مثل اون پرنسس احمقی که هیچ فرقی با کوزت نداشت نمی شم!

 می دونی، با نامادری سفید برفی رابطه بهتری دارم!

واقعا از دست خودم حرصم گرفته بود! نمی تونستم هیچ جوابی در برابر گستاخی هاش بدم! نه که نتونم ها نه اتفاقا، 
!تو استینم کلی جواب داشتم، ولی دهنم بسته شده بود

 دلم می خواست، ببوسمش! نه از رو عشق و عالقه، بلکه برای تالفی حرفاش.

.ولی نمی تونستم چینی احساساتش رو بشکنم. یه حسی بهم می گفت این مثل بقیه نیست

!باز دمم رو توی صورتش فرستادم و غریدم: توهم یه عجوزه ی، زشتی، درست مثل نامادری سفید برفی

بعد گفتن این حرف، ازش فاصله گرفتم و به سمت در اتاق رفتم. دختر شرور و مرموزی بود. می ترسید ولی هرگز به 
.روی خودش نمی اورد که ترسیده

.شاید از بین این اخالق های مزخرفش، فقط این اخالق بود که برام جدابش کرده بود

!نمی تونستم پیش وجدانم، اینکه از ملیسا خوشم اومده رو انکار کنم

.اون واقعا خیلی جداب و..

 توی تفکراتم غرق شده بودم، که با صدای کوبیده شدن در به خودم اومدم.

 اشکان:پندار زنده ایی؟

؟-خانوم شایان، شما حالتون خوبه

من و ملیسا به سرعت از جامون بلند شدیم و به سمت در رفتیم. ملیسا اروم گفت: خوبم سارا، تونستی به بابک زنگ 
 بزنی؟

 قبل اینکه من چیزی بگم، صدای اشکان بلند شد: یا علی، بخدا این جادوگر پندار و کشته!

!سارا:این چه حرفیه، خودت جادوگری

.قبل اینکه اشکان حرف دیگه ایی بزنه زیر لب غریدم: خوبم

؟قاسمی:این دیگه چه اشتباهیه! شایسته چرا باید بیاد و در اتاق و قفل کنه

!انصاری: نمی دونم خانوم قاسمی، حتما فکر کرده کسی داخل اتاق نیست



 قاسمی: به زودی برای این کارش به شدت تنبیه می شه. 

 با شنیده شدن صدای قاسمی، چهره ملیسا کامال گرفته شده بود و با حرص به در بسته اتاق نگاه می کرد.

 نفس عمیقی کشید و گفت: سارا، هنوز اونجایی؟

 سارا: اوهوم.

 اشکان: منظورت همون بله ست دیگه؟

 سارا: تو دخالت نکن.

!ملیسا با عصبانیت داد زد: سارا؟

 سارا مظلومانه گفت: بله خانوم.

.-برو تو اتاق من، زیر گلدون آلوورام یه دسته کیلیده! اون و بابک بهم داده. احتماال کیلید اینجا بین اون کیلید ها هست

 سارا: باشه خانوم.

 قاسمی: سارا الزم نیست تو بری. خانوم انصاری شما برو. احتماال آقای صدرم باید برای اینکه کیلید اتاق ها رو در اختیار 
!یه طراح ساده گذاشته باز خواست بشه

 نگاهی به ملیسا انداختم تا عکس العمش رو ببینم ولی با قهقهه ی دور از انتظاری که زد، چشمام تا حد امکان گشاد شد.

ملیسا تو بین خنده هاش بریده بریده گفت:طراح ساده؟..خانو..م قاسمی! همین طرا..ح ساده، در عرض..سه ماه..می 
فهمید؟ فقط..سه ماه...تونسته..چیز هایی و رو بدست...بیاره که شما، تو این همه..سال، زندگی زناشویی تون بدست 

!نیاوردید

قاسمی: حدت و رعایت کن ملیسا، کاری نکن که مانع موندت توی این شرکت بشم. واقعا دیگه داری رو اعصابم راه می 
 ری.

 خیلی عصبی شده بودم، حالم داشت از این بحثای خاله زنکی شون بهم می خورد.

تکیم رو از دیوار گرفتم و با صدای بلند و جدی گفتم: خانوم قاسمی، شما بعدا هم می تونید با خانوم شایان دعوا کنید 
!و قدرت هاتون رو به رخ هم بکشید. دارم از این بحثاتون خسته می شم

صدای باز دم کالفه قاسمی به گوشم خورد و بعد اون صدای نازکش که از عصبانیت می لرزید با ارامشی کامال تظاهری 
 گفت: بله، شما درست می گید! واقعا شرمندم.

.خانوم انصاری، شما برید کیلید هارو بیارید

!مثل اینکه آقا پندار خیلی کار دارن

 نفس عمیقی کشیدم و به ساعت رولکسم خیره شدم! یازده و نیم بود و من ساعت دو باید می رفتم آموزشگاه.

 با احساس سنگینی نگاهی سرم و بلند کردم که با ملیسا چشم تو چشم شدم، با سرد ترین لحن ممکن گفتم: چیه؟

 دختره ی احمق چشم غره ایی رفت و به سمتم اومد، با تعجب گفتم: کجا؟

 ملیسا بدون حرف دستم و گرفت که با بهت گفتم: چیه نکنه خوشت اومده؟



 - رو چه حسابی فکر کردی ملیسا شایان از تو خوشش میاد؟ دستت و بده من! گوشوارم رو آستین کتت جا مونده.

دستم و باال اوردم و نگاهی به استینم انداختم راست می گفت؛ گوشواره رو از رو استینم جدا کردم و گفتم: این و 
 میگی؟

 -بدش به من. حوصله تو ندارم.

 به سمت اومد تا گوشواره رو بگیره، تو یه حرکت سریع گوشواره رو تو اون یکی دستم گذاشتم و دستم و باال بردم.

 با کرمی که تو درونم فعال شده بود گفتم: الزمش داری میمون کوچولو؟

ملیسا با حرص پاهاشو به زمین کوبید، با عصبانیت به دستم اویزون شد و گفت: بهت می گم گوشوارمو بده! بدش به 
 من.

 -نمیدم.

 -یادگاریه، بده من تا گم نشده!

.لبخندی زدم و زیر لب به گفتم: ِن می دم

بی توجه به همهمه ایی که بیرون ایجاد شده بود به ملیسا که داشت سعی می کرد گوشوارشو از دستم دربیاره نگاهی 
 انداختم و بی اراده با صدای بلند خندیدم.

بی توجه به صورت سرخ شدش داشتم می خندیدم که با پیچیده شدن درد تو مچ پام داد بلندی زدم و روی زمین خم 
 شدم.

 اشکان: یا خدااا، پندار حالت خوبه.

.همینجور که خاک روی شلوارم رو می تکوندم، زیر لب غریدم: خوبم

با چهره برزخی، به ملیسا که فاتحانه گوشوارش رو تو دست گرفته بود نگاهی انداختم و گفتم: تالفی این لگد و سرت 
 در میارم، سگ هار.

 -منتظر تالفی تون هستم جناب آقای پندار، امیدوارم موفق باشی.

 صدر: اینجا چه خبر شده؟

 قاسمی: اقای صدر، طراح کوچولوتون با پندار جان تو یه اتاق زندانی شدن! شرکت که نیست باغ وحشه.

اومدم یه چیزی بار این قاسمی کنم که ملیسا زودتر از من داد زد: خانوم قاسمی میشه لطفا از این باغ وحش بری طویله 
.خودتون اینجوری برای ما راحت تره

!قاسمی: حد و حدود خودت و رعایت کن ملیسا، نباید با من اینجوری حرف بزنی

 ملیسا:اصال وقتم و برای حرف زدن با تو حروم نمی کنم.

بعد این حرف، ملیسا صدر و مخاطب قرار داد و گفت: بابک میشه بگی چرا گوشیت رو جواب نمی دی؟ قرار بود ده و 
!نیم اینجا باشی فکر کنم

 بابک: لطفا کلکل رو تموم کن ملیسا، پنچر کردیم تو راه، آنتن موبایالمونم رفته بود! االن می رم کیلید میارم.

 انصاری: اقای صدر، اقای صدر.



!من کیلیدا رو اوردم الزم نیست برید

 صدای پیچیده شدن کیلید توی قفل در، باعث شد نگاهم به ملیسا کشیده بشه.

 بی خیال به دیوار تکیه داده بود و به در نگاه می کرد.

!بعد باز شدن در، شلوغی نسبی که پشت در ایجاد شده بود متعجبم کرد

 صدر با صدای جدی گفت: خوب دوستان، برید سر کارتون، شکر خدا مشکل حل شد.

بعد رفتن، کار کنان معمولی که پشت در جمع بودن. دستم و توی موهام کشیدم و گفتم: می شه ادامه این مالقات رو به 
 یه روز دیگه موکول کنید آقای صدر! کلی کار دارم که با اینجا موندنم...

.بابک: پندار جان، من واقعا متاسفم نمی دونم چرا هر بار که..

!منتظر بودم عذر خواهیش رو کامل کنه که با سکوت بهم اشاره کرد و گفت: پیراهنتون

نگاهم رو از بابک گرفتم و به بقیه خیره شدم، همشون داشتن به من نگاه می کردن! اشکان با خنده، قاسمی با عصبانیت 
.و صدر با تعجب

 زمزمه وار گفتم: چیزی شده؟

 قاسمی پوزخندی زد و گفت: ما باید از شما بپرسیم! داخل اتاق بودید چیزی شد؟

.ملیسا با صدای بلندی داد زد: بلند می شم دهنتو..

!بابک: ملیسا خواهش می کنم

.هانیه: چرا واسه من شاخ و شونه می کشی؟ مگه دروغ می گم! ببین جای رژ لب رو یقه پیراهنشه

 ملیسا چپ چپ نگام کرد و با حرص و صدای بلند گفت: اگر گوشوارمو داده بودی اینجوری نمی شد!

 قاسمی: بفرما، بهونه جدیدم که پیدا شد.

!-با عصبانیت قدمی به سمت هانیه برداشتم و داد زدم: خانوم قاسمی اگر اتفاقیم افتاده باشه به شما ربطی نداره

  تا کی می خواید تو کار بقیه دخالت کنید؟

من واقعا دلیل حضور شما اونم جلوی این در و درک نمی کنم! بفرمایید به کار و زندگی تون برسید اینقدر تو کار های 
 دیگران دخالت نکنید.

 صدر: میشه بریم اتاق من، ازتون خواهشا می کنم. نمی دونم چرا یهو همه چی بهم ریخت.

اشکان که جدی شده بود، جلوتر اومد و گفت: اقای صدر این اخرین قراردادی بود که با شرکت شما تنظیم کردم. هیچ 
 وقت به اندازه االن شرمنده پندار نشده بودم!

.فقط همین یه تهمت رو کم داشت

.قاسمی: من که حرف بدی نزدم جناب..

 صدر: هانیه خفه شو!

برق اشک و تو چشمای قاسمی دیدم. دلم نمی خواست جلوی ما خورد بشه سرم و پایین انداختم و گفتم: اقای صدر، ما 



!می ریم

طرحا رو خانوم شایان نشون دادن، همه چی عالی بود، اندازه هاهم گرفته شده، اشکان برای صحبت های نهایی و 
 پرداخت چک، فردا میاد شرکت.

 منتظر شنیدن حرفی از صدر نشدم و با اخمای درهم به سمت آسانسور راه افتادم. دیگه واقعا شورش رو در اورده بودن.

 با حسادت های زنونه ی قاسمی، شرکت تبدیل به یک صفحه جنگ شده بود!

 -پندار، پندار داداش یه لحظه صبر کن.

سرجام متوقف شدم و به سمت اشکان برگشتم با لبخندی که رو لبش بود گفت: حواست باشه با این یقه پیش دوست 
 دخترات نری.

 باهم دیگه سوار اسانسور شدیم، بعد بسته شدن در اسانسور گفتم: من با کسی نیستم!

.-سعی می کنم نسترن جون و نادیده بگیرم

 -نسترن برا دیشب بود. االن در حال حاضر با کسی نیستم.

 اشکان: مگه دخترا تاریخ مصرف دارن؟

.-اشکان، داداش فکر کنم عاشق شدم

 از تو آیینه اسانسور به اشکان که داشت چپ چپ نگام می کرد خیره شدم و گفتم: ایندفعه حس می کنم واقعیه!

 اشکان: سیصدهزار بار قبلی هم همین فکر و میکردی، اولیش هم فکر کنم فقط ده سالت بود!

 -من عاشق نیاز نبودم، میشه اینقدر تکرارش نکنی.

 اشکان: اره ولی اینو بعد کتکی که از خاله نوا خوردی فهمیدی.

 کالفه دستی به موهام کشیدم و گفتم: مگه عشق اونی نیست که همش تو فکرش باشی؟

اشکان: ِد آخه المصب، بزار یک ساعت از خارج شدنت از اون اتاق بگذره! اگه هنوزم بش فکر می کردی بیا بگو عاشق 
.شدم

.-باشه، پس تا شب بهت می گم عاشق شدم یا نه

اشکان در و به سمت جلو هل داد و از اسانسور خارج شد، درحالی که به سمت ماشین می رفت گفت: منتظر جوابت 
 هستم. امروز اموزشگاه نمیای؟

.دنبال اشکان راه افتادم و با بی حوصلگی گفتم: معلومه که میام. خیلی وقته اونجا نرفتم

****

.عینکم و در اوردم و به ساختمون بزرگی که مقابلم بود خیره شدم

""آموزشگاه موسیقی نوا

وارد اموزشگاه شدم و نگاهی به اطراف انداختم. سپهر با دیدن من به سمتم اومد و گفت: چه عجب شاهزاده ی بزرگ 
 تشریف اوردن.



 خندیدم و گفتم:بخدا درگیرم.

 سپهر چشم غره ایی رفت و گفت: سر دره اینجا باید بزنی با مدیریت سپهر نه پندار.

.-چقدرم که تو اینجا زحمت می کشی. داداش به جان خودت شرمنده عرق رو پیشونیتم

 سپهر: نه حاال جدی چرا اومدی؟

 -اومدم یکم به کارای اینجا سرو سامون بدم! انگار پیانو ها مشکل پیدا کردن.

.زنگ می زنم بیان درستش کنن، چندتا کار دیگم دارم، یک ساعتی اینجام

سپهر: باشه پس مزاحمت نمی شم. فقط پندار این پسره کیوان اینجا رو با خونه عمش اشتباه گرفته، قبل رفتن گوشش 
.رو بپیچون

 -باشه یه کاریش می کنم.

.بعد گفتن این حرف گوشیم رو از جیبم در آوردم و به سمت اتاقم راه افتادم

.خیلی وقت بود اموزشگاه نیومده بودم، دیگه همه چی و به سپهر سپرده بودم

 در حالی که کامنت های آخرین پستم رو می خوندم، درو با پا باز کردم و وارد اتاقم شدم.

با خوندن بعضی از کامنتا خندم می گرفت، عکس چشمای خودم و گذاشته بودم و تو کپشن نوشته بودم: یه چیزی می 
!گم فقط در حد گله اذیت می شم بس که چشمام خوشگله

"نود در صد دخترا، کپشن و تائید کرده بودن و نود درصد پسرا فقط نوشته بودن"خودشیفته

گوشیم و توی جیبم گذاشتم و پشت میز نشستم، نگاه سرسری به به دیوار های کرم رنگ اتاق انداختم و لپ تاپ روی 
.میز و روشن کردم

باید بعضی از ساز ها رو تعویض می کردم، اصال حوصله تعمیرات و این بند و بساط ها رو نداشتم. نمی دونم این بچه 
!ها با این گیتار ها چیکار میکنن که هی سیماش در می ره

با تموم شدن کارم، تلفنی که روی میز  بود و به سمت خودم کشیدم و شماره یزدان نژاد رو گرفتم، بعد اولین بوق صدای 
 مهربونش توی گوشی پخش شد: بفرمایید آقا پندار!

 -سالم خانوم یزدان نژاد، خسته نباشید. می شه لطفا بگید کیوان اسمائیلی رو بیاد اتاقم.

 نگاهی به برنامه کاری مربی ها انداختم و گفتم: طبق برنامه ایی که من دارم، کالسش یک ربع دیگه تموم می شه!

.یزدان نژاد: بله، برنامتون کامال درسته. کالسشون تموم شد می گم بیان اتاقتون

.-باشه، پس منتظرم خانوم یزدان نژاد

 بعد قطع کردن تلفن، به صندلی تکیه دادم و به سقف خیره شدم.

 حاال دیگه چشمای، اون دختره یه دنده رو تو صفحه لپ تاپم نمی دیدم.

.کل چهرش تو سقف سفید اتاق نقش بسته بود و برام قابل لمس بود

 می دونستم این حسم مثل حسای قبل نبود.



 این دختره رو دوست داشتم. یهویی شده  بود همه ی فکر و ذکرم.

 گوشیم رو از روی میز برداشتم بدو فکر به مامان پی ام دادم: مامان عشق چیه؟

 روی صفحه چتم با مامان قفلی زدم که بعد چند ثانیه، پی امم رو دید و جواب داد:پسر من عاشق شده؟

 تایپ کردم: مامان، حس می کنم دوسش دارم. می دونی، مثل بقیه نیست! بد اخالقیش برام جذابه.

 مامان: همه عشقای بزرگ با همین دوست داشتن ها شروع می شه پندارم. حاال کی هست این خانوم خوشبخت؟

!در مونده پی امی که مامان داد، نگاهی انداختم و تایپ کردم: مامان، می خوام ببینمت

 مامان: من خونم، کسیم اینجا نیست. بیا یکم حرف بزنیم. فقط امیدوارم یه عکس از عروسم توی گوشیت داشته باشی!

 -ندارم مامان، من بجز یه شماره تلفن، هیچی از اون دختر ندارم.

از رو صندلی بلند شدم ولی قبل اینکه فرصت کنم از اتاق خارج بشم تقه ایی به در خورد و صدای کیوان به گوشم 
 رسید.

؟کیوان: اجازه هست

 -بیا تو!

.در اتاق باز شد و کیوان با جثه ریزش تو چارچوب در ظاهر شد

 لبخندی زد و ادامه داد: سالم آقا پندار، شمایید؟ فکر کردم آقا سپهره.

.با چهره جدی به صندلی که جلوی میز بود اشاره کردم و گفتم: بشین آقای اسمائیلی

کیوان با استرس وارد اتاق شد و روی صندلی نشست، گیتارش و روی پاش گذاشت و گفت:اولین باره شما شخصی و 
 صدا می کنید، اتفاقی افتاده؟

بی توجه به سوالی که کرد، با اخمای توهم رفته، کشوی میزم رو بیرون کشیدم. یه خودکار و کاغذ آچار از کشو بیرون 
.کشیدم و گفتم: استفاء نامت رو بنویس و امضا کن

کیوان متعجب، باصدایی که کمی از ولوم اصلیش بلندتر شده بود گفت: االن شما دارید من و اخراج می کنید؟ میشه 
 دلیلش رو بدونم؟

با صدای نسبتا بلندی گفتم: صدات و برای من باال نبر جناب اسماعیلی. ایجاد مزاحمت برای شاگردهات. فکر می کنم 
.دلیل قانع کننده ایی باشه

.روی اعصابم راه نرو، چون نمی خوام رزومه کاریت رو به گند بکشم! سریع تر امضاش کن و از آموزشگاه من برو بیرون

کیوان با حرص از جاش بلند شد و خودکار و از روی میز برداشت، مو به مو چیز هایی که بهش گفتم رو نوشت و در 
 اخر یه امضای عجق وجق پای نوشته هاش زد.

بی تفاوت ورق اچار رو از زیر دستش بیرون کشیدم و توی کشو برگردوندم، با ابرو به در اشاره کردم و گفتم: خوش 
 اومدی.

 کیوان طلبکارانه بهم زل زد و گفت: پس حقوق این پونزده روز...



 به ساعتم نگاهی کردم و با خونسردی گفتم:فردا برو حساب داری.

.میز و دور زدم و به سمت در اتاق رفتم، بعد باز کردن در رو به کیوان، با صدای کشیده گفتم:بفرمایید

 کیوان با حرص زیر لب غرید: تا چند هفته دیگه، از کاری که انجام دادید پشیمون می شید آقا پندار.

بعد گفتن این حرف با سرعت از اتاقم خارج شد، بی توجه به این آدم کوچولوی موزی، به سمت میز رفتم و بعد 
 برداشتن وسایالم از اتاق خارج شدم.

باید با مامان حرف می زدم، حسی که نسبت به ملیسا پیدا کرده بودم روی شونم سنگینی می کرد. واقعا نمی تونستم 
.تنهایی تحملش کنم

هنوز وارد سالن اصلی نشده بودم که با دیدن نسترن، تو راهرویی که اتاقم داخلش قرار داشت، زیر لب لعنت به این 
 شانسی گفتم و بهش نزدیک شدم.

 متعحب گفتم: نسترن؟ تو اینجا چیکار می کنی؟

 -این دیگه چه سوالیه، من سه ماهه تو آموزشگاه تو ثبت نام کردم! کم کم دارم یه پیانیست ماهر می شم.

.ابروم و باال دادم و بی تفاوت گفتم: پس اونی که پیانو هارو خراب کرده تویی؟ نگا کن، خوب خودت رو لو دادی

!نسترن: هیی، نه بخدا! من خیلی مالیم باهاشون کار می کردم. آخه استادم گفته تو رو سازهات خیلی حساس هستی

 -بله، کامال درسته! من با این سازا بزرگ شدم.

 نگاهی به راهرو انداختم و گفتم: اونجور که معلومه فقط اتاق من داخل این راهرو قرار داره!

 تو اینجا چیکار می کنی؟

نسترن دستی به موهای فندوقیش کشید و گفت: وقتی فهمیدم خودت اینجایی، گفتم بیام یه سری بهت بزنم! اشکالی 
؟داره

.خوب، من و تو االن باهم دوستیم دیگه! حق ندارم به اتاق دوست پسرم..

قبل اینکه حرفش رو کامل کنه، قیافم رو جدی کردم و با همون ابروی باال رفته گفتم: دوست پسرم؟ نسترن نمی 
 دونستم با یه شب خوش گذرونی، خودت و دوست دخترم می دونی!

عزیز من، دیشب با بچه ها رفتیم بیرون و یه شام دلچسب کنار هم خوردیم. تموم شد و رفت. قرار نیست از یک شب 
 بیرون رفتمون یه رابطه به وجود بیاد.

.نسترن درحالی که سعی می کرد بغضش رو پنهون کنه گفت: مثل اینکه اشتباه برداشت کردم! کالسم دیر شد، با اجازه

 -به سالمت.

 بعد این حرفم نسترن سریع ازم فاصله گرفت و به سمت آسانسور رفت.

.زده بودم تو برجکش ولی ناراحت نبودم! دوست نداشتم بعدا مثل رزا آویزونم بشه

 بی خیال از آموزشگاه خارج شدم و به سمت ماشینم که تو پارکینک پارک شده بود رفتم.

اپتیمای جدیدم رو دوست نداشتم، ولی خوب باید یه مدت تحملش می کردم تا ماشینی که سفارش دادم، وارد ایران 



.شه

**** 

!مامان: قیافش و تروخدا

 گل نساء جان، شما برو سرایداری یکم استراحت کن.

 می خوام خودم برای پندارم چای دم کنم.

گل نساء شیرینی که تو دستش بود و روی میز گذاشت و گفت: خدا از بزرگی کمتون نکنه نوا خانوم. چیزی الزم ندارید 
 آقا؟

.-نه گل نساء خانوم. شما استراحت کنید

 با دور شدن گل نساء، مامان دستش و روی شونم گذاشت و گفت: دختر خوشگلیه؟

 لبام به خنده کش اومد. نگاهمو به مامان دوختم و گفتم: خیلی، شاید اگه کمتر آرایش کنه خوشگلترم به نظر برسه!

 مامان با صدای بلند خندید و گفت: تو داغون شدی گل پسرم. حاال چی می خوری برات بیارم؟

 -نمی دونم فقط یه چیزی بده بخورم! از گرسنگی دارم هالک می شم. از صبح هیچی نخوردم.

:مامان دستم و گرفت، از روی مبل بلندم کرد. درحالی که من و به سمت اسپز خونه می کشید گفت

.نوا برات بمیره. بیا اینجا بشین تا من برات غذا گرم می کنم تو از دختره بگو

به اوپن تکیه دادم و گفتم: از چیش بگم مادر من؟ اخالق مزخرش؟ زبون درازش؟پوزخندای چندش اورش؟ آخه من از 
 چیه این دختر برات بگم؟

مامان که داشت غذام و از توی یخچال بیرون میاورد به سمتم برگشت و با چشمای گرد شده گفت: خاک تو سرت که 
 هیچیت به آدمیزاد نرفته!

 اخه پسره ی احمق، آدم قحطی بود رفتی عاشق مادر فوالد زره شدی؟ خوشگلیش بخوره تو فرق سرم.

 گفته باشم، بخواد عروس بازی برای من در بیاره با پرستش و سونیا چشماش رو از حدقه در میاریم! افتاد؟

دستم به موهای آشفتم کشیدم و نالیدم: مامان من هنوز نمی دونم دوسش دارم، یا نه. بعد تو داری از در اوردن چشمش 
 حرف می زنی؟

مامان غذام و تو ماکروفر گذاشت و با لبخندی که رو لبش نشسته بود گفت: شوخی کردم پسر جون! من به انتخابت 
 ایمان دارم.

 حتما دختری که ازش خوشت اومده، لیاقت تو و شایستگی عروس من شدن رو داره! اینطور نیست؟

 تکیم رو از اوپن گرفتم، خودم و به مامان نزدیک کردم، آروم پیشونیش رو بوسیدم و گفتم: همینطوره تاج سرم.

؟اصال مگه می شه دختری و بیارم تو این خونه، که شایستگی شما رو نداشته باشه

؟مامان: خوبه خوبه! زبون نریز، چجوری این دختر و ببینم

 -ماماان! شوخی می کنی؟



 مامان: نه عزیزم چه شوخی؟ می خوام ببینم کی دل پسرم رو برده!

 -نمی دونم چیکار کنم باهم روبرو بشید بیخیال!

 مامان: وااای، خدای من چرا این پسر اینقدر خنگه!

 مگه هفته ی دیگه کنسرت نداری؟ خوب یکی از اون بیلیط های کوفتی رو برو بده به دختره!

.-فقط همینم مونده! مثل احمقا برم و بگم ببخشید خوشحال می شم پاشی بیای کنسرت من

 مامان چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت: مگه این دختره به همراه دوتا پسر دیگه، طراح لباست نیست؟

!-چرا، هست

مامان: خوب پس مشکل حل شد! بعد تحویل گرفتن لباسا، سه تا بیلیط به عنوان تشکر از زحماتی که کشیدن تقدیمشون 
.کن

 -باشه، فقط بزار فکر کنم مامان من واقعا نمی دونم چه احساسی بهش دارم!

.ولی می دونم امروز صبح، وقتی به چشماش خیره شدم دلم لرزید

مامان با چشمای پر از اشک بهم خیره شد و با لبخند عمیقی که رو صورتش نقش بسته بود گفت: عاشق شدنت مبارک 
 پسرم. به دنیای ما بدبخت ها خوش اومدی.

****

[[ده روز بعد

.پرواز شماره چهارصدو هفده...

 پرستش: ای بابا، پس این دوتا کجا موندن؟

.-االن میان دیگه! چقدر غر میزنی

.بابا، با جدیت به مامان نگاه کرد و گفت: نوا خانوم، می شه اینقدر بی قراری نکنی؟ االن پیداشون می شه

 مامان: وا امیر، مگه می شه بی قرار نباشم بعد دوسال می خوام پسرامو از نزدیک ببینما!

 سهند: بفرما، مامان خانوم شازده هات اومدن. بابای بدبخت من و نخور!

با هیجان به جایی که سهند اشاره کرده بود خیره شدم و با دیدن سپند و سپنتا که شونه به شونه ی هم به سمت ما 
 میومدن لبخندم پر رنگ شد.

(هرکوالی من چه قدی کشیده بودن! (حاال خوبه فقط چند دقیقه ازشون بزرگ تره ها

مامان با ذوق به سمتشون پرواز کرد، تو یه حرکت خودش و تو اغوش سپنتا انداخت با هیجان گفت: خوش اومدی، 
 عزیز دل نوا.

 خوش اومدی همه کس من.

 بابا مردونه سپند و بغل کرد، با لبخند به شونش کوبید و گفت: خوش اومدی پسرم.



!دایی نیما: کره زاده های من چه ریش و پشمی در اوردن. ماشاال چقدر دراز شدن

سپنتا با تعجب دستی به صورتش کشید و گفت: دایی بجا رسیدن بخیره! آخه من بدبخت هر روز شیش تیغ نکنم از 
 خونه بیرون نمی رم. پشمم کجا بود؟

 دایی بلند خندید و گفت: من پشمای درونت و می بینم کره خر! حاال بیا بغلم دلم تنگ شده.

از رسیدنشون خیلی خوش حال بودم. هیچ کس به اندازه ی این دوتا خل و چل نمی تونست من و بخندونه! البته باید 
 اسم دایی نیما رو تو یه پرانتز جدا از همه نوشت.

بعد انجام دادن مراحل ماچ و بوسه. بغل و تف کاری و خوش آمد گویی. خانوما اجازه دادن، ادامه این ذوق مرگیشون 
.رو داخل خونه برگذاز کنیم

""ملیسا

 مهبد: ملیسا، پسره اوکی داد بهم زنگ بزن. باید محمد و بفرستم اون طرف.

 -باشه، گوشی و قطع کن زنگ می زنم بهش.

.مهبد: اوکی، بای

 بعد قطع کردن مهبد، شماره امین رو گرفتم. خوشبختانه بعد هشت تا بوق بالخره تصمیم گرفت جوابم رو بده.

 امین: سالم ملیسا خانوم.

 طبقه گفته مهبد، با پر عشوه ترین لحن موجود گفتم: سالم امین جون خوبی؟

 امین: مرس...مرسی واقعا من...من نمی دونم چی بگم االن شما حالتون خوبه؟

 با صدای بلند خندیدم و گفتم: من که خیلی خوبم. االن تو کجایی؟

 امین: من؟خوب من..خونمون هستم!

 اگر اتفاقی تفتاده یا چیزی شده...

 کالفه دستی به موهام کشیدم و با همون لحن اولیه گفتم: وای چه عالی!

 منم تو خونه تنهام، می خوای بیای دنبالم بریم خرید؟

 امین خیلی از رفتارم تعجب کرده بود، از لحن صداش کامال مشخص بود.

 زیر لب گفت: خرید که سهله!

 من با شما تا قعر جهنمم میام.

 به بینیم چینی دادم ک با چندش گفتم:

.-مرسی، پس من حاضر می شم. فقط، زود بیا اصال حس و حال انتظار کشیدن رو ندارم

 امین: من تا بیست دقیقه دیگه دم در خونتونم.



.-امین من...

 با پیچیده شدن صدای بوق توی گوشم، نفس کالفه ایی کشیدم و بی سیم و روی تخت پرت کردم.

 یه پسر چقدر می تونه ندید بدید باشه؟ اخه بیرون رفتن هم اینقدر ذوق داره؟ حتی نذاست حرفم رو کامل کنم!

 واقعا از این پسره ی نچسب بدم می اومد.

برای بهم نخوردن نقشه ، مجبور بودم تحملش کنم! امیدوار بودم که نقشه ی مهبد، من و از شر این پسره ی خز نجات 
 می ده!

پشت میز آرایشم نشستم و بعد یه آرایش مفصل و غلیظ، لنزای آبی رنگم و توی چشمام گذاشتم. بعد پوشیدن لباسام 
 وارد تراس شدم.

.دلم می خواست امین هر لحظه با دیدنم حرص بخوره، برای همین کوتاه ترین مانتوم و پوشیده بودم

 استرس تمام وجودم رو گرفته بود.

به درستی یا نا درستی نقشه مهبد فکر نمی کردم. فقط دلم می خواست، هرچه زودتر این حلقه ی بی ریخت و از 
 انگشت سمت چپم در بیارم!

.با بلند شدن صدای اس ام اس نگاهی به صفحه گوشیم انداختم، مهبد بود

 مهبد: همه چی حاضره ملیسا! فقط احمق بازی در نیاری ها یه کاری کن ماشینش رو یه جای خلوت پارک کنه!

 نفس عمیقی کشیدم و برای مهبد نوشتم: مهبد! مطمئنی خطرناک نیست؟ یه وقت برامون شر درست نشه؟

 مهبد: خیالت راحت خوشگلم! برای ما هیچ اتفاقی نمی افته، اون امین پخمه هم طوریش نمی شه!

 فقط از زندگی تو گورش رو گم می کنه!

 -مرسی مهبد، واقعا مرسی که هستی.

!مهبد: من کوچیکتم آبجی کوچیکه

 بعده تموم شدن حرفم با مهبد، از اتاق خارج شدم و با استرس پله ها رو پایین اومدم. نمی دونستم قراره چی بشه!

کاری که می خواست انجام بده هم خطر ناک بود، هم بی خطر. حتی فکر به اینکه کارا اونجور که باید پیش نره، من رو 
!دیوونه می کرد

خونه خیلی ساکت بود! مامان که در حال اب دادن به گلدون ها بود با دیدن من، عینکش و روی چشمش جا به جا کرد و 
 گفت: هنوز این مانتو رو ننداختی دور؟

تو این سر درگمی که داشتم، سوالی که مامان پرسید واقعا رو اعصابم رفت،  کالفه به سمتش برگشتم و گفتم: چرا باید 
 این کارو بکنم؟

.مامان: مجبورت نمی کنم دور بندازیش! ولی اخرین بار که عطا تو تنت دید یه کتک مفصل خوردی

!با پوزخنوی که گوشه لبم نشسته بود رو به مامان گفتم: چه با افتخار وحشی بازی ها پسرات و تعریف می کنی

 مامان: الکی جو نده، کتکی که اون روز خوردی حقت بود! اگه منم زورم بهت می رسید یه کتک دیگم االن می خوردی.



چقدر باید بگیم! این مانتو مناسب بیرون نیست. نه جلو داره نه پشت! نه آستین داره نه یقیه. یه شال سیاه می بستی 
 دور سینه هات سنگین تر بود!

 اعصابم خورد بود و مامان با حرفاش بیشتر رو مخم رفته بود با عصبانیت گلدون که روی میز بود و زمین انداختم و 
داد زدم: مامان خودت می دونی، من مخم داغ کنه دیگه بابامم نمی شناسم! پس رو اعصابم راه نرو که االن حالم خوب 

 نیست.

.مامان: صداتو بیار پایین دختره ی بی شرف. خدا منو مرگ بده با این بچه بزرگ کردنم

-صدام و نمیارم پایین می خوای چیکار کنی؟ با پسرت تهدیم کنی؟ پیر زنی شدی برای خودت، خجالت نمی کشی 
 اینقدر بهم گیر می دی!

 امیدوارم همتون بمیرید تا از دستتون راحت بشم. شماها منو مریض کردید! از دستتون دیوونه شدم.

.بعد این حرفم، تنها صدایی که تو فضای خونه پیچید، صدای سیلی بود که مامان به صورتم زد

 سمت راست صورتم داشت گز گز می کرد و چشمام پر از اشک شده بود!

سکوت فضای خونه با صدای داد مامان شکسته شد: اگر من پیر شدم بخاطره توعه! تو من و پیر کردی دختر! تو من و 
!نصفه جون کردی

من با ترس اینکه نکنه باز، گشت تو رو گرفته پیر شدم. من بخاطره، بزرگ کردن یه دختر بچه لوس که تو باشی از حق 
.بچه های خودم زدم

 حاال اومدی جلوی من داری پرو بازی در میاری؟ دو قورت و نیمت هم باقیه؟

.قبل اینکه بخوام عکس العملی نشون بدم، مامان بازو هام و گرفت و به سمت در ورودی رفت

 مامان: برو...خواهش می کنم برو.

.گلی: ملیسا خانوم بهتره برید تا بهارک خانوم یکم آروم بشن

دیگه بس بود شکسته شدن غرورم از روی زمین بلند شدم، اشکام و پاک کردم و با صدای گرفته گفتم: می رم، ولی دیگه 
 هیچ وقت بر نمی گردم!

از این کاری که کردی پشیمون می شی! اگر اسم من ملیساست کاری می کنم خودتون به دست و پام بیوفتید و التماس 
 کنید که برگردم.

 بعد گفتم این حرف کیفم و از روی زمین برداشتم و بدون توجه به عجز و ناله های گلی عمارت و ترک کردم.

 دلم گرفته بود و حرفای گنگ مامان هر لحظه توی ذهنم تکرار می شد! از نتیجه ایی که بهش رسیده بودم هراس داشتم.

 اشک صورتم و پر کرده و بود و بی توجه به اطرافم، بی هدف راه می رفتمم.

!من بچه بهارک نیستم؟ پس مامان من کیه؟ خدایا دارم دیوونه می شم

.با شنیدن صدای امین ناچار، سر جام متوقف شدم: ملیسا! عزیزم چرا هر چی صدات می کنم...

 خدای من! تو داری گریه می کنی؟

.-امین هیچی نگو، فقط من و ببر پیش طاها



.امین: ملیسا خواهشا بگو چیشده؟ با این لباسا خاکی، چشمای قرمز...

با حرفی که امین زد، یاد لحظه ایی که توسط مامان روی زمین کشیده می شدم  افتادم و گریم اوج گرفت. اختیارم و 
.از دست دادم و خودم و تو بغل امین پرت کردم

امین: باورم نمیشه داری تو بغل من گریه می کنی! حس بدیه. خواهش می کنم گریه نکن. بیا سوار ماشین شیم می 
 برمت دادگستری، طاها اونجاست.

!صدای هق هقم، با صدای جیرجیره،  جیرجیرک ها سمفونی دردناکی به وجود اورده بود

 داشتم به حقیقتی نزدیک می شدم که حتی فکر نمی کردم وجود داشته باشه.

 اونقدر ناخوش بودم که نفهمیدم، کی سوار ماشین امین شدم و کی رسیدیم دادگستری!

با دیدن ساختمون بزرگ دادگستری، اومدم از ماشین پیاده شم که امین گفت: ملیسا عزیزم! مانتوت زیادمناسب اینجا 
 نیست.

 داخل رات نمیددن! اگر صبر کنی من برم آقا طاها رو صدا کنم خیلی بهتره.

 با دستمالی که امین داده بود، چشمای خیسم و خشک کردم و با صدای گرفتم گفتم: برو زود طاها رو بیار.

 به رفتن امین، نگاه بی تفاوتی به مردمی که درحال رفت امد بودن انداختم! 

 تو چشمای بعضیاشون غم و اندوه دیده می شد و تو چهره بعضیا حرص و طمع.

.با لرزش گوشیم از هپروت بیرون اومدم و به صفحه گوشی خیره شدم! با دیدن اسم مهبد بغضم بیشتر شد

 بدون معطلی دستم و رو گوشی کشیدم که بالفاصله صدای کالفه مهبد به گوشم خورد: ملیسا، دختر کجایی؟

.-مه...مهبد..

 مهبد که از شنیدن صدام تعجب کرده بود، بهت زده گفت: ملیسا خوبی؟

 -نه...اصال، اصال حالم خوب نیست! مهبد امروز خودم، خودم رو نابود کردم.

 مهبد: دختر این حرفا چیه می زنی؟ می شه بگی چیشده؟ ماجرای امین و کسی فهمیده؟

.بغضم برای صدومین بار ترک برداشت و با صدایی که کنترلش دست خودم نبود داد زدم: مهبد من دختر مامانم نیستم

برای چند لحظه هیچ صدایی بگوش نرسید. در مونده اسمش رو صدا زدم که با صدای لرزون گفت: ملیسا...،از کجا 
؟فهمیدی

 -خودش گفت مهبد، خود بهارک گفت دیگه من و نمی خواد! گفت بیست سال داشته تحملم می کرده.

.من و جلوی خدمتکارا داغون کرد

 مهبد با بغض مردونه ایی که باعث لرزش صداش شده بود گفت: ملیسا، االن کجایی؟

-تو ماشین امین، اومدم دادگستری! می خوام طاها رو ببینم، باید همه چیز و برام توضیح بده! من حق دارم هویت 
 واقعیم رو بشناسم.

 مهبد:ملیسا از ماشین اون پیاده شو! یه تاکسی بگیر بیا خونه من. باید باهات حرف بزنم.



 -مهبد نمی تونم بیام! درک کن چقدر حالم بده بعد یه عمر فهمیدم مامانم، واقعا مامانم نیست. لعنتی میفهمی حالم رو؟

 مهبد: می فهمم، بخاطره همینه که می گم بیا پیشم! من چیزایی رو می دونم که حتی طاها هم نمی دونه!

 -تو...مهبد تو چی داری می گی؟

مهبد: یادته سر خاک ملینا(خواهر ملیسا که تو پارت های قبل نام برده شده بود)گفتم راز هایی هست که ازش بی 
؟خبری

!با تعجب گفتم: یادمه

مهبد: بیا اینجا، وقتش رسیده اون راز هارو بفهنی! نمی خواستم به این زودی بهت بگم، بهارک خودش همه چیز رو بهم 
!ریخت

از حرفاش کالفه شده بودم، با جیغ کر کننده ایی داد زدم: به من بگو جریان چیه مهبد؟ تو از کجا راز های خانواده من 
!رو می دونی و من ازش بی خبرم

 مهبد با صدای بلندی مثل خودم فریاد زد: کدوم خانواده ملیسا؟ هان کدوم خانواده؟ بسه دیگه، اینقدر احمق نباش.

بازی تموم شد، کسایی که دل خواهرم و شکستن، به زودی تاوان پس می دن! وقتش رسیده با خانواده واقعیت رو برو 
.بشی

 با صدای داد مهبد گوشی از دستم افتاد و شدت گریم بیشتر شد.

.تازه داشتم به عمق فاجعه پی می بردم! تازه داشتم می فهمیدم اطراف من چه خبره و من با چه کسایی طرف هستم

خم شدم و گوشی و از روی زمین برداشتم، با بغضی که داشت خفم می کرد، از ماشین پیاده شدم و به سمت خیابون 
 راه افتادم.

 اشکم رو با دستماله مچاله شده ایی که داشتم، پاک کردم و دستم رو برای اولین تاکسی بلند کردم: دربس. 

 با متوقف شدن تاکسی جلوی پام، نفس عمیقی کشیدم و سوار ماشین شدم.

 راننده به سمتم برگشت و گفت: کجا بریم خانوم؟

 -فعال برو ونک، بعدش می گم کجا بری.

 ماشین که راه افتاد سرم و به شیشه تکون دادم و چشمام رو بستم.

 حجم غمی که روی شونه هام سنگینی می کرد، برام نا عادالنه بود.

!با نشستن قطره های بارون، رو شیشه ی سمند سبز رنگی که من رو به مقصد می برد، اشکی روی گونم سرخورد

مامان، بابا، طاها و بقیه هیچ وقت جوری رفتار نکردن که حس کنم یه غریبم! با تمام بد بودنام نگرانم بودن و بهم 
 محبت می کردن.

حتی یادم میاد وقتی بچه بودیم و سر شکالت باهم جرو بحث می کردیم، این من بودم که موفق به گرفتن شکالت های 
 بیشتری می شدم!

!بابا بهم می گفت چشم زمردی



؟چرا من هیچ وقت احساس غریبگی نداشتم

.بخاطره گریه زیاد، لنزی که تو چشمم بود باعث سوزش و قرمزی بیش از حد چشمام شده بود

 با صدای راننده که به خودم اومدم: خانوم، دارید گریه می کنید؟ می خواید بزنم کنار براتون آب بگیرم؟

.اشکام و با دست پاک کردم و با صدای گرفته گفتم: نه، چیزی الزم ندارم! ممنون

 دور میدون ونک بودیم که باز راننده گفت: از کجا برم؟

!-وارد خیابون(...)بعد دادن آدرس خونه مهبد، راننده به ماشین سرعت داد و به سمت جایی که گفته بودم راه افتاد

.حدود یک ربع بعد، جلوی در خونه مهبد بودم. با آشفتگی دستم و روی زنگ گذاشتم که در، بدون هیچ حرفی باز شد

 با، بلند شدن صدای گوشیم، برای بار دهم، تماسی که از طاها داشتم و رد کردم و وارد ساختمون شدم.

در حالی نگام قفل شده رو صفحه گوشیم بود، سوار آسانسور شدم. طاها، طاهر، امین و بابا پشت سرهم زنگ می زدن و 
 من فقط رد تماس می دادم.

 باز با یاد اوری کاری که مامان انجام داد، چشمام پر از اشک شد.

با متوقف شدن آسانسور تو واحد مهبد، گوشیم و خاموش کردم و تو کیفم انداختم و بی حوصله از اسانسور خارج 
 شدم.

 سورمه ایی دمه در ایستاده بود. Slashدر خونش باز بود و خودش با یه تیشرت سفید و شلوار 

 سرم رو به نشونه سالم تکون دادم که گفت: بیا تو.

؟وارد خونش شدم، با دیدن کفش های مردونه ایی که روی جل کفشی بود گفتم: کسی اینجاست

.مهبد: آره، ولی بعد از توضیحات من میاد. یه سری مسائل هست که اون باید توصیح بده

.

!بدون حرف روی اولین مبلی که تو مسیرم قرار گرفت نشستم و در مونده گفتم: مهبد، تروخدا کشش نده بهم بگو

 گریم شدت گرفت و ادامه دادم:بگو چرا همه این اتفاق ها باید برای من بیوفته؟

مهبد کنارم روی مبل نشست، سرم و تو آغوشش گرفت و زمزمه وار گفت: کوچولوی من! باور کن بخاطره خودت سکوت 
 کرده بودم.

 حاال این مرواریدرو از رو صورتت پاک کن تا مردونه بهت حقیقت و بگم.

 بدون حرف دستی به صورتم خیسم کشیدم و منتظر به مهبد خیره شدم.

 مهبد نفس عمیقی کشید و گفت: می دونی که، من یه خواهر دارم مهال! درست همسن توعه.

از وقتی یادم میاد تمام عکسایی که توی خونمون بود پنج نفره بود. مادرم، پدرم، من، خواهرم و دختر کوچولویی که تو 
!تمام عکس ها حضور داشت

همیشه برام سوال بود، این شخصی که تو عکسای خانوادگیمون حضور پر رنگی داره کیه؟ یکم که بزرگتر شدم و عقلم 
 رسید.



سوالم رو به زبون اوردم ولی تنها جوابی که از بابام می شنیدم این بود: هنوز وقتش نیست، موقعش که رسید می 
 فهمی!

 ملیسا موقع فهمیدن من، وقتی رسید که هفده سالم بود، زمانی که تو اوج غرور و تعصب بودم.

اون موقع فهمیدم اون شخصی که تو تمام عکسای ما حضور داره! اون دختری که تو عکسا با چشمای سبزش دلبری می 
 کنه، خواهرمه!

 خواهری که هیچ وقت ندیدمش.

 شک زده با چشمایی که دیگه اشکی برای باریدن نداشت به مهبد نگاه می کردم.

مهبد یه نخ سیگار از روی میز برداشت و گوشه لبش گذاشت، منتظر ادامه حرفاش بودم که صدای گیرا و مردونه 
 شخصی، توجه من رو به خودش جلب کرد.

 مرده: وقتی مهبد چهارسالش بود، خدا بهم دوتا فرشته زمینی داد. مهال و مهسا دنیای من بودن!

جوری عاشق دختر کوچولو هام شده بودم که، از غید کارم گذشتم. من فرنود سپهری بودم! پسر منوچهر سپهری کسی 
.که تو قاچاق، مواد مخدر ایران حرف اول رو می زد

 کل ایران دنبالمون بودن. منم یه نقشی تو کارهای بابام داشتم و اسم من به عنوان سردسته این باند دست پلیس بود.

.هیچ وقت از دستگیرشدنم توسط پلیس ترس نداشتم! گردن کلفتی بودم برای خودم

ولی سرنوشت باهام یار نبود. یه شب برفی، شبی که تمام اعضای اصلی باند بابا، با خانواده هاشون تو یه ویال جمع شده 
.بودن

 پلیس ها ویال رو محاصره کردن. نصف افرادی که تو ویال بودن فرار کردن، بابا مهبد و فرخنده رو فراری داده بود.

ولی من، پرنسس کوچولوهام رو پیدا نکرده بودم، تمام ویال رو گشتم. تک تیرانداز ها می دونستن تو ویالم و بدون 
 مکث شلیک می کردن.

جوجه های دو سالم رو، زیر میزی که تو سالن غذا خوری بود پیدا کردم. رنگشون پریده بود و قلب کوچیکشون مثل 
.گنجشک تند تند می تپید

 فرنود اشکی که رو گونش چکید و پاک کرد و گفت: دخترام و بغل کردم و به سمت در مخفی ویال دویدم.

 پلیس ها وارد ویال شده بودن، بدون توجه به ایست هایی که می گفتن به سمت طبقه باال رفتم.

 تمام فکر و ذکرم دوقلوهام بودن، اونقدر برای بچه هام ترسیده بودم که نتونستم به موقع فرار کنم.

هنوزم درد اون تیر لعنتی از یادم نرفته، دخترا از دستم افتادن و پخش زمین شدم، تنها صدایی که، قبل از بی هوشیم 
.شنیدم..

 صدای شخصی بود که می گفت:

 رضا، به موقع پاداش این کار و دریافت می کنی، خانوم حجتی بچه ها رو ببرید.

.به فکر خودم نبودم، تو عالم خواب و بیدار هم اسم پرنسس هام رو صدا می زدم

 -بعدش، بعدش چی شد؟



 فرنود لبخندی زد و گفت: خونریزیم شدید بود، توی آمبوالنس هم می دونستم دیگه هیچ وقتی تا زمان مرگم، نمونده!

 وقتی به بیمارستان منتقلم کردن، فورا بردنم اتاق عمل! متاسفانه نجات پیدا کردم.

 تا چند وقتی که بیمارستان بودم، چهار پنج تا مامور نگهبانیم رو می دادن. هه بالخره من ادم خطرناکی بودم.

 چند تا پلیس اومدن و بهم َسر زدن. حتی شخصی که، بهم تیر زده بود هم اومد.

مسخرس ولی برای گرفتن حاللیت اومده بود، می گفت داره می ره کربال. دلش نمی خواست کسی ازش کینه به دل 
 داشته باشه.

 نگرانی دخترام روانیم کرده بود! فکر اینکه تو پرورشگاه بزرگ بشن من رو به مرز جنون می کشید.

!بهش گفتم اگر می خوای حاللت کنم باید دخترام و به مادرشون بر گردونی

گفت امکان نداره، می دونستم بابا اینا برای نجات دادن ما بر نمی گردن، چون برگشتشون مساوی بود با اعدام، یا شایدم 
.یا ابد و یک روز

رضا، رضا شایان کسی که من رو با تیر زد اون روز بهم قول داد دخترام و به خونه خودش ببره و مثل دختر خودش 
 بزرگ کنه!

!گفت قول می ده کاری کنه که بچه هام هیچ کمبودی رو احساس نکنن، منم بهش اعتماد کردم

بعد از بیمارستان من و به زندان ِاوین فرستادن. تمام زندگیم شده بود یه چهار دیواری، بدون بچه هام، بدون زنم. بدون 
.خانوادم

.دوسال تمام تو حسرت و انتظار بودم. هیچ امیدی توی دلم نبود. تا اینکه بابام پیداش شد

 منوچهر خان، با واسطه هایی که داشت به گوش من رسوند هیچ وقت تنها پسرش رو فراموش نکرده.

 گفت فقط منتظر بوده آب ها از آسیاب بیوفته و وقت آزادی من رسیده.

 با وجود بابا و حمایتش، قدرت قبلم رو بدست آوردم، من آدم زندان نبودم.

.با کمک واسطه ی بابا یه درگیری توی زندان ایجاد کردیم. حیدر...

 -حیدر کیه؟

 فرنود: همون واسطه ایی که بابام فرستاده بود، تو دعوا بی هوا چاقو رو توی شکمم فرو کرد.

 قبل اینکه، فکر خائن بودنش به ذهنم برسه؛ شروع کرد داد و بی داد کردن که، فرنود چاقو خورده.

 بهم گفت، از اولم نقشه همین بوده! باید من و جوری زخمی می کرده که از زندان خارج بشم.

همون طورم شد. مردک احمق جوری من و زخمی کرده بود که اگر چند دقیقه دیرتر به بیمارستان منتقل می شدم می 
 مردم.

اونحا عملم کردن و دکترا گفتن یک هفته دیگه باید برگردم زندان. هنوز سه روز از اون یک هفته ایی که گفته بودن، 
 تموم نشده بود که آدمای بابا اومدن و فراریم دادن.

 اصال کار سختی برای منوچهر خان نبود! به قول خودش سخت ترین قسمت توی زندان انجام شده بود.



 فرنود نفس عمیقی کشید و لیوان آبی که روی میز بود و یک جا سر کشید.

 غمی توی نگاه سه تامون نشسته بود.

 حقیقتی که داشتم می شنیدم، به تلخی زهر و به شیرینی عسل بود.

 مهبد به جای فرنود ادامه داد: وقتی بابا فرار می کنه، شوک عمیقی به پلیس ها وارد می شه!

 اونا یک سال تمام دنبال بابا بودن، ولی بابا توسط منوچهر خان مخفی شده بود پیدا شدنش امکان نداشت!

.بعد این یکسال، پلیس ها بدون اینکه پرونده ی فرنود سپهری رو ببندن، بیخیال پیدا کردنش شدن

 فرنود: بعد اینکه همه چی عادی شده بود، جای خالی پرنسس هام بیشتر به چشم می اومد.

 فرخنده افسردگی شدیدی گرفته بود و حال منم هر روز بدتر از دیروز می شد!

 این باعث شد، منوچهر خان دوباره به فکر بیوفته! یه روز اومد و بهم گفت باید نوه هاش رو بر گردونم.

این چیزی بود که من بیشتر از همه می خواستم، پیدا کردن رضا شایان که، بعد دستگیر کردن من، به درجه سرگردی 
.رسیده بود، برای ما کار سختی نبود

.فکرش رو بکن؛ رضا شیش تا بچه داشت و با دوقلو های من، خرج هشتا بچه رو می داد

؟به نظرت این آدم با وضعیت اجتماعی متوسط چی از من خالفکار می خواست، تا دخترای عزیزم رو بهم برگردونه

اشکم و پاک کردم و گفت: پول خواست، مگه نه؟ این همه ثروتی که ادعا می کنه از راه حالل بدست اورده همش 
 بخاطره من و ملیناس؟

فرنود:همینطوره! بابا پول هنگفتی به رضا داد، و اون با سرمایه گذاری پول ها رو چند برابر کرد و به اینی که االن هست 
 رسید.

؟-پس، پس چرا من بعد بیست سال، هنوز پیش اونا هستم و تازه امروز باید از این حقیقت باخبر بشم

 فرنود: بعد گرفتن پول ها، رضا زیر قولش زد، گفت زنش به دخترا عادت کرده. گفت پرنسسای من و بهم پس نمیده.

از اون روز رضا دشمن خونی خانواده سپهری شده بود! هر روز بخاطره من یا بابا یه بالیی سر خودش و خانوادش می 
 اومد.

تا زمانی که که رضا از خونه ایی که توش بود رفت و دیگه خبری ازش نشد. من خوب فهمیده بودم که با این بشر نمی 
 شه مثل ادم برخورد کرد.

 بعد یک ماه، دوباره ردشو و زدم و بدون اینکه به بابا بگم با دو سه تا از ادمام رفتم دم خونش.

 دلم نمی خواست بی گدار به آب بزنم، یه شب تا صبح دمه در خونشون بودم تا بالخره به ارزوم رسیدم.

 اشکای من، با دیدن اشکای فرنود، شخصی که پدر واقعیم بود، جاری شد.

 فرنود با بغض گفت: بعد چهار سال حسرت، داشتم پرنسس هام رو می دیدم.

 که دست تو دست، یه خانوم مسن به همراه بچه های رضا به سمت پارک می رفتن.

فرشته هام موهای بلندشون رو بافته بودن و با اخمای درهم، درحالی که دست های هم رو محکم گرفته بودن؛ دنبال 



.اون زنه می رفتن

با ماشین، تا پارک تعقیبشون کردیم. بعد نیم ساعت که بچه ها گرم بازی شدن و زنی که همراهشون بود حواسش پرت 
 شد.

به سمت مهال رفتم و از روی زمین بلندش کردم، تا اومدم تورو بغل کنم، دستم و گاز گرفتی و با جیغ به طرف اون زن 
!دویدی

.دختر جیغ جیغوم، با صدای گریش، توجه اون زن رو به سمتم جلب کرده بود

 مهبد لبخند تلخی زد و گفت:پس از بچگی هم، این اخالق مزخرف رو داشتی!

 فرنود با تشر گفت: مهبد!

 مهبد: ببخشید جناب سپهری، ادامه داستان جنایی تون رو تعریف کنید که برای من هم تازس.

فرنود دستی به موهای جوگندمیش کشید، به مبل تکیه داد و گفت: زنه که دید مهال تو بغل یه مرده غریبس، از جاش 
 بلند شد و به سمت من اومد.

دیگه نمی تونستم بیستم! با دو از پارک خارج شدن، ادمام با دیدن من که بچه بغل به از پارک خارج شدم، ماشین و 
.روشن کردن و به سمت من اومدن

زنه داشت بهم نزدیک می شد، با رسیدن ماشین جلوی پام، خودم و مهال رو داخل ماشین پرت کردم و با سرعت، از 
 اونجا دور شدیم.

از توی آیینه ماشین، شیون های اون زن و خنده های پر ذوق تو رو دیدم. این یکی از صحنه هایی بود که هیچ وقت از 
.ذهنم پاک نشد

بعد از، دزدیدن دختر خودم، که رضا به اسم ملینا شایان براش شناسنامه گرفته بود. دورتا دور خونه رضا، توسط پلیس 
 ها نگهبانی داده می شد.

 دسترسی محال ممکن بود! بعد از اونم رضا برای همیشه، از شمال رفت و دیگه هیچ ردی ازش بجا نموند!

 ده سال دیگه هم گذشت، یعنی وقتی که تو شونزده ساله شده بودی و مهبد بیست سالش شده بود.

رد رضا رو زدم، می دونی چجوری پیداش کردم؟ افرادم خبر رسوندن تو بهشت زهرای تهران یه قبر به اسم ملینا شایان 
 پیدا کردن!

رضا با فریب من، یه زندگی جدید برای خودش درست کرده بود! من هم مهبد و برای نابودی اون و پیدا کردن تو 
!فرستادم تهران

فرنود از جاش بلند شد، در حالی که به سمت در خونه مهبد می رفت با غم گفت: این اون حقیقتی بود که می خواستی 
!بفهمی

!دلم نمی خواست رضا با دروغ هاش، مثل تمام این بیست سال باز هم گولت بزنه

 قبل اینکه فرنود از خونه خارج بشه، از جام بلند شدم و با بغضی که توی گلوم گیر کرده بود گفتم: بابا.

؟فرنود با تعجب و چشمای گرد شده، به سمتم برگشتم و بریده بریده گفت: ج...جا..ِن ب...بابا

 -من دیگه نمی خوام از پیشم بری!



 دخترت، دیگه نمی خواد ملیسا شایان با اون همه نفرت و حسرت باشه.

!من هویت از دست رفتم رو می خوام، بابا من خانواده ی واقعیم رو می خوام

با این حرفم، به هق هق افتادم و خودم رو تو بغل بابام پرت کردم. با صدای بلند گریه هام شونه های بابا فرنودمم آروم 
 آروم تکون می خورد.

 صحنه ی دردناکی ایجاد شده بود، تو بغل بابام زار می زدم و عطر تنش رو به ریه هام می فرستادم.

.بابا دستش و روی سرم گذاشت و با بغض گفت: تاج سرم، پرنسسم از این به بعد نمی ذارم، اشک به چشمت بیاد

 دوری دیگه تموم شد فرشته ی چشم رنگیه بابا، دیگه خانواده ی پنج نفره ی ما کامل شده!

 مهبد از جاش بلند شد و به سمت ما اومد، از چشمای قرمزش معلوم بود که گریه کرده.

مهبد: ساعت پنجه! از صبح هیچی نخوردیم. من برم یه چیزایی برای خوردن بگیرم. بعد برای اینکه قراره چیکار کنیم 
!تصمیم می گیریم

.فرنود: چه تصمیمی؟ مهسا از این به بعد پیش ما می مونه! دیگه نمی ذارم به خونه رضا برگرده

مهبد صورتم رو، با دستای مردونش قاب کرد. با انگشت شصتش اشکام رو پاک کرد و گفت: اون چیزی که واقعا می 
؟خوای همینه

 به چشمای نگران مهبد نگاه کردم و گفتم: به نظر تو اونی که می خوام اینه؟

 مهبد: از اون چیزی که می خوای می ترسم.

.-اونا باید جزای، این نوزده سالی که من رو از خانواده واقعیم، دور کردن رو بدن

 به سمت بابا برگشتم و گفتم: چجوری می تونی از حقت بگذری؟

.بابا: من به اون چیزی که می خواستم رسیدمو ازش می گیرم

 -تو آروم زندگی کن بابا، منم آروم هرچی که به رضا دادی رو از چنگش در میارم!

.نمی ذارم، ایل و تبارش رو، با پول هایی که از من و خواهرم بدست اورده تامین کنه

مهبد:ملیسا، تو هرکاری بخوای انجام بدی؛ من، بابا، مهال و مامان که بی صبرانه منتظر به آغوش کشیدنت هستن، 
 پشتتیم.

-ملیسا، مهسا حتی نمی دونم کدوم اسم واقعا متعلق به خودمه. اینا همش بخاطره رضا شایانِ، سرهنگ درست کار این 
.مملکت

مهبد: به نظر من چند روزی نرو خونه، بزار ترس از دست دادنت رو کامل احساس کنن! تو بحران از دست دادن تو من به 
.شیوه ی خودم، وارد عمل می شم

با احساس سرگیجه، دستم و رو سینه مهبد گذاشتم و با صدایی که در حال تحلیل رفتن بود گفتم: بعدا حرف بزنیم! من 
 خیلی حالم بده.

.بابا: من می رم فرخنده و مهال رو بیارم اینجا، تا مهبد می ره غذا بگیره، یکم تو اتاقش استراحت کن



""پندار

!سپند: وای پسر، این عالیه! خوش سلیقه شدی آقا پندار. لبخندی زدم و گفتم: خوش سلیقه بودم

 سپنتا، با قلیون چاق شده وارد اتاق شد و گفت: بر منکرش لعنت آقا داداش. سهند لشتو جمع کن االن ذغال می ریزه.

 سهند خودش و جمع و جور کرد و سپنتا قلیون و روی میز گذاشت.

؟قبل اینکه گرم، صحبت بشن، با تردید گفتم: کدومتون تا حاال، واقعا عاشق شدید

 سهند: چیه؟ نکنه خر شدی!

 خندم و جمع کردم و گفتم: دیشب آدرس خونشون رو پیدا کردم!

 سپند: نگو که، می خوای مارو بفرستی خواستگاری؟

.سپنتا: رو من اصال حساب نکن، گفته باشم، من خواستگاری، ماستگاری نمیام

 -بی خیال سپی! حاال کی خواست بره خواستگاری؟ این دختره خیلی چموشه، اول باید آدمش کنم.

 سپند: مای ِشت! آروم برو بابا. شاید دختره از ریخت نحست خوشش نیاد.

؟یه سیب از روی ظرف میوه ها برداشتم و بی خیال گفتم: من به اندازه دوتامون ازش خوشم میاد، کافیه

 سهند به شونم کوبید و با خنده گفت: خودخواه عوضی، االن مثال، خیر سرت عاشق شدی؟

جدی به سهند خیره شدم و گفتم: نمیشه گفت عشق! ولی بی نهایت ازش خوشم اومده. من رو مثل اهن ربا به سمت 
 خودش می کشه.

!سپنتا: پس زنداداشمون مهره مار داره

 -ولمون ِده ترو قران. اشکان نیست شماها کرم می ریزید؟

؟سهند: تسلیم! من فردا دانشگاه ندارم زنگ بزنم پارسا بیاد، فردا بریم بیرون

 با به یاد اوری فردا، از جام پریدم و گفتم: فردا باید بریم شرکت، لباسام رو بگیرم! هفته دیگه کنسرته.

!سپند: پندار داداش ایسگا کردی؟ اشکان که گفت خودشون لباس هارو می فرستن

-نه، من خودم می خوام برم! باید صدرو شخصا دعوت کنم. بیچاره پدرش برا لباسای من در اومد. واقعا هم طرحای 
 قشنگی زد.

.پرستش هم دو سه روز پیش رفته، تا برای خودش و نفس لباس ست طراحی کنن

 -آقا پندار! داری چرت و پرت بهم می بافی، یه نگاه به پشتت بنداز، ببین بابات پشتت نباشه.

 متعجب به سمت بابا برگشتم و گفتم: با منی امیر خان؟



.بابا: دقیقا با خودتم! نوا گفته فردا می خوای به بهونه لباس بری دختره رو ببینی

 بابا کنار ما نشست، محکم به شونم کوبید و گفت: می خوای مخش و بزنی؟

!نگاهی به پسرا انداختم و گفتم: نه بابا! من که به مخ زدن نیاز ندارم، یه نگاه کنم خودش میاد خواستگاریم

 با احساس سوزش ناگهانی که رو پس گردنم اینجاد شده بود، چشمام گرد شد و گفتم: بابا!

بابا: کوفت و بابا، بشین اینجا تا مثل آدم شیوه درست مخ زنی رو یادت بدم، واگرنه باید شیش هفت سالی معطل بشی 
!تا شمارشو گیر بیاری

-هالک طرز فکرتم! جدی فکر کردی برام سخته؟ همه آرزوشونه من فقط بهش نگاه کنم، چه برسه به اینکه پیشنهاد 
.دوستی هم بدم

بابا: منم چند سال پیش همین فکر و در باره خودم می کردم! ولی همین خانوم نیم وجبی که االن مامان جنابعالیه، 
.نظریم رو به کل تغییر داد

 -وای پدر من! آخه من که مثل تو نیستم. تو یه آقا مهندِس، جنتلمن بودی! ولی من چی؟ من بین دخترا شناخته شدم.

 -با یه سرچ کوچیکم، هرکسی می تونه بفهمه وضعیت مادی، خوبی دارم! این برای یه دختر کافی نیست؟  

بابا: پول، شهرت، قیافه، تمام اینا تا یه مدت خاصی به چشم میاد. بعد یه مدت عادی می شه، به نظر من، مهم اخالق و 
.عالقس

-بابا، اینا رو بزار کنار ترخدا، وقتی هیچ پولی توی جیبت نداری، عاشقی خجالت نداره؟ حاال هر چند، اخالقت خوب 
 باشه.

بابا: نه، چه خجالتی؟ عشق بین دو جسم، دو روح، دوشخص به وجود میاد و تمام وجودشون رو یکی می کنه. ثروت تو 
.عشق بی تاثیره

!مثال من االن معتقدم، اگر کسی که باهاش ازدواج می کنی عاشقت نباشه، زندگیتون یک سال هم دوام نداره

 می دونی چرا؟ چون واقعا، اخالق بدی داری. فکر نکنم دختری، بتونه با این همه خودخواهیت، کنار بیاد.

سهند: بابا من تا حدودی با پندار موافقم! آخه وقتی پول نداری دست عشقت رو بگیری، ببری براش یه آب میوه بگیری، 
 غلط می کنی عاشق بشی.

سپنتا: این همه آدم، تو این جامعه زندگی می کنه. تقریبا نصفشون هم تو قشر ضعیف هستن! یعنی اونا حق ازدواج 
 ندارن؟

-معلومه که نه! اگر قرار باشه با بی پولیت، دختر مردم و با یه مشت آرزو بدبخت کنی، همون بهتر هیچ وقت ازدواج 
.نکنی

 من نمی گم پول خوشبختی می آره، ولی قسمت، مهمی از خوشبختی به پول بستگی داره.

 مامان: من با امیر موافقم! این عشق و احساس که، یه رابطه رو همیشه زنده نگه می داره. عشق دست خود آدم نیست.

کسایی که بی پول هستن هم قلب دارن، اوناهم حق عاشق شدن رو دارن، عشق و ازدواج رو، خیلی قبل تر اون باالیی 
 برامون رقم زده.

 به سمت مامان، که وارد اتاق شده بود برگشتم و گفتم: شد یه بار، تو بحثایی که با، بابا دارم طرف من رو بگیری؟



 مامان چشم غره ایی رفت و گفت: من هیچ وقت، شوهرم و ول نمی کنم شما رو بچسبم.

 بابا: تاج سر کی بود تو خانومم؟

مامان لبخندی زد و گفت: ای وای خاک تو سرم! خجالت بکش پیر مرد. جلو این نره قول هایی که پس انداختی، زشته 
 این حرفا.

.قیافه های هممون پوکر شده بود! سهند زیر لب گفت: یه لحظه فکر کردم مامان اینا، مارو از رو دیوار مهربانی برداشتن

با خنده از جام بلند شدم و بعد برداشتن گوشیم از روی میز گفتم: نوا خانوم، ما داریم می ریم سر خونه زندگی مون، 
 کاری نداری؟

مامان که با بلند شدن من، کمی از بابا فاصله گرفته بود با تعجب گفت: پندار ناراحت شدی؟ کجا می خوای بری؟ گل 
!نساء غذا درست کرده

.-ِا مامان، این چه حرفیه؟ یعنی من اینقدر بی جنبم؟ بخدا ناراحت نشدم، فقط می خوام برم خونه خودم، فردا باید..

 مامان: آها، پس از اون لحاظ می گی. باشه برو، فقط خیلی مواظب خودت باش!

.-چشم، شما نگران من نباش

""ملیسا

((پنج روز بعد

 -آخه قلبم، همیشه به عشق تو می تپبه!

 صدات برام اوج آرامش.

.نیمه ی گمشده ی منی

 آخه قلبم، همیشه به عشق تو می تپبه!

 صدات برام اوج آرامش.

.نیمه ی گمشده ی منی

؟با متوقف شدن، انگشت های مهبد؛ روی سیم گیتار، دست از خوندن برداشتم و گفتم: پس چیشد

 مهال قهقهه ایی زد و با ذوق گفت: هیچی، باز یاد دوست دختراش افتاد زد تو حالمون.

 بشگون ریزی، از بازوی برهنه مهال گرفتم و گفتم: هیس، مثل اینکه واقعا بهم ریخت!

مهبد، گیتار و روی زمین رها کرد و روی تخت، کنار من و مهال نشست با چهره ی گرفته ایی گفت: ملیسا، چرا موقع 
 خوندن بغض کردی؟

 لبخند غمگینی زدم و گفتم: کجا بغض کردم دیوونه؟

 مهبد: بغض کردی، من فهمیدم. زود باش بگو خواهرم چشه! به جان خودت نگی می رم به مامان فرخنده می گما.



 مهال از گردنم آویزون شد، بوسه کوچولویی رو لپم زد و گفت: می شه خواهرم و اذیت نکنی؟

 همینطور که، مشغول تاب خوردن رو گردنم بود گفت: اصال بغض و گریه چیه؟حاال که خانوادمون تکمیل شده!

به کوری چشم دشمنامون، فقط باید بخندیم. ماه دیگم می ریم شمال، پیش بابا منوچهر! اونم دلش می خواد مخسامون 
.رو ببینه

 مهبد: درست می گی، ولی خوب این حقه منه که بدونم چرا صدای خواهرم هنوز ناراحته!

 از مهربونیش، لبخندی رو لبم نشست و گفتم: جدی چیزی نبودم، فقط برای کارم ناراحتم. دیگه نمی تونم برم شرکت.

 فاطمه، یکی از همکارام دیروز بهم زنگ زد، طاها رفته شرکت. خونه رژان و بنفشه هم رفتن.

؟مهال: واقعا نمی دونم، چرا افتادن دنبالت! اونا که تا حاال هرچی می خواستن بدست اوردن. چرا ولمون نمی کنن

.مهبد: ملیسا گنجینشونه مهال؛ اونا می دونن اگر نباشه نابود می شن

 با حرف عجیبی که زد چشمام گرد شد، این پسر چی داشت می گفت برای خودش؟!

 مهبد: چرا اونجوری به من زل زدی؟

.-نمی دونم چرا حس می کنم، تو چیز هایی می دونی که من هنوز نمی دونم

.مهبد: ملیسا، تو هرچیزی که باید بدونی و فهمیدی! ازت خواهش می کنم اصراری برای بیشتر دونستن نکن

!نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خیلی خوب، قول می دم دخالت نکنم

 مهال با لبخند عمیقی که رو لباش نشسته بود گفت: از این بحث بیاید بیرون! این رو ببینید.

من و مهبد، به مهال نگاه کردیم که با ذوق، از زیر بالشش چندتا کاغذ بیرون کشید و با جیغ گفت: فردا همه می ریم 
!کنسرت پندار، وایی عاشقشم

 با غرور، ابروم رو باال انداختم و گفتم: من با شما نمیام!

 مهال محکم به شونم زد و گفت: اونوقت چرا؟

 خندم و جمع کردم و گفتم: چون اگر با شما بیام، باید بشینم ردیف وسط و بجای پندار فقط کله ببینم!

 ولی اگه خودم، با بیلیط ویژه ی خودم برم، خیلی راحت می تونم از کنسرت لذت ببرم.

 مهال با تعجب گفت: جان آبجی برا من قوپی نیا! من خودم رفتم تو سایت، تا چهارتا صندلی تو ردیف اول رزرو کنم.

 ولی زده بود همش رزرو شده، از دو سه نفرم پرسیدم گفتن اون دو ردیف دوستا و فک و فامیل خود پندارن.

 مهبد که ماجرا رو می دونست با خنده گفت: ملی خودش به همراه دو نفر دیگه، طراح لباسای، پندارو کشیده!

 چهار روز پیشم خود پندار، موقع تحویل گرفتن لباسا؛ سه تا بیلیط تو ردیف اول داده این احمقا.

 -البته من که نبودم! نمی دونم دقیق چی گفته، ولی بابک زنگ زد گفت فردا برم اونجا تا با سیروان و بابک باهم بریم.

.مهال که چشماش داشت از حدقه بیرون می زد، سوتی کشید و گفت: واو



 با نیش باز، به سمت من برگشت و گفت: ملیس خانوم، باهمه آره، با ماهم بله؟ چرا بهم نگفته بودی؟

-تو این چند روز، اینقدر فکرم درگیره که یادم می ره غذا خوردم یا نه! چجوری توقع داری یادم بمونه، بهت بگم طراح 
؟لباِس خواننده مورد عالقتم

 مهال به دماغش چین داد و گفت: از نزدیک جذاب تره مگه نه؟ هیکلش که معرکس!

مهبد: حداقل یکم از وجود من شرم کنید، خواهرم خواهرای قدیم! دختره پرو، نشسته جلو من از هیکل پسر مردم 
.تعریف می کنه

.مهال: ایش، مهبد تو که اینجوری نبودی؟ اصال تو اتاق ما چیکار داری؟ برو بیرون می خوایم حرف دخترونه بزنیم

 مهبد از جاش بلند شد، گیتارشو از روی زمین برداشت و درحالی که به سمت در می رفت گفت: خدا بخیر بگذرونه!

 -ببخشید، اونوقت چیو؟

!مهبد: حرف زدنتون رو دیگه! وقتی حرف دخترونتون هیکل پسر مردم باشه، منه مهبد باید از حرفای پسرونتون بترسم

مهال کوسن تخت و به طرف مهبد پرت کرد، ولی قبل اینکه کوسن بهش برسه، فوری در اتاق و باز کرد و از َمحِول گرِم 
 مان، خارج گشت!

.ای وای خاک تو سرم چرا یهو ادبی شد

.-الوو، مهی، ملی، مهسا، ملیسا..

؟با صدای مهال به خودم اومدم که با تعحب گفت:حواست کجاست

 خندم و جمع کردم و گفتم: ملیسا صدام کن بابا، دوچار دوگانگی شدم تو این چند روز.

 مهال: اوکی ملیسا خانوم، حاال بفرمایید حواستون کجاست؟

 -هیچی بابا، یه لحظه سیمام قاطی کرد! من لباس درست و حسابی برای فردا شب ندارم، میای بریم خرید؟

 مهال با تردید گفت: خطرناک نباشه!

 پوزخندی زدم و گفتم: واقعا ترس شماها بی مورده مهال، این ماییم که برای شایان ها خطرناکیم.

!درضمن، اونا فکر می کنن من از خونه قهر کردم و بعد پیدا کردنم برم می گردونن خونه

 هنوز نفهمیدن من هویت گمشدم رو پیدا کردم.

 مهال: باشه، اگر حس می کنی مشکلی پیش نمیاد بریم. فقط به مامان بگم تا ناراحت نشه.

.-باشه، تا آرایش می کنم برو بهش خبر بده

****

 یه مانتوی جلو باز طوسی و یه شلوار پاکتی و شال مشکی از کمد مهال بیرون کشیدم و تنم کردم.

 آرایشم کامل شده بود، رژ قرمزی که روی لبام زده بودم، جذابیتم و بیشتر کرده بود.

.خوشحال بودم که دیگه، بدون تحمل غرغر های کسی می تونم آرایش کنم و بیرون برم



 در اتاق ناگهانی باز شد و مهال حاضر و آماده وارد اتاق شد، با دیدن من لبخندی زد و گفت: حاضری؟ بریم؟

 داری؟ Amethysteلبام رو به دندون گرفتم و گفتم: مهال تو ادکلن 

 مهال: هی، خاک توسرم اینکه تحریک کنندس، من فقط ادکلن ماه تولدم و می زنم، خیلی بوش عالیه.

 چشم غره ایی به مهال رفتم و گفتم: به تحریک کنندش چیکار داری، بوش معرکس.

 مهال خندید و گفت: خیلی خوب بابا من و نزن، االن رفتیم بیردن می ریم از آرسام می خریم، تمام ادکلن هاش اصله.

.گوشیم رو از روی میز آرایش مهال برداشتم و گفتم: باشه، بریم

 مهال درست مثل خودم بود، فقط یکم مهربونتر و شوخ تر! من هیچ نمی تونستم مثل مهال با بقیه شوخی کنم.

 بعد خروجمون از خونه، سواره سوناتای سفید مهال شدیم و به سمت مرکز خریدی که توی جردن بود راه افتادیم.

حالم خیلی گرفته بود، نوزده سال از عمرم تو جایی که هیچ وقت بهش تعلق نداشتم هدر رفت، درحالی که می تونستم 
 با خانواده خودم خوشبخت زندگی کنم.

مهال: ملیسا، می گم تو چه تصمیم هایی برای آیندت داری! وقتی برای اولین بار باهات حرف زدم فهمیدم دختر بلند 
.پروازی هستم

((قابل توجه خوانندگان عزیز، رشته تحصیلی مهال روانشناسیه

 -قبال خیلی برنامه ها توی ذهنم داشتم! ولی االن که راهم باز شده، نمی دونم می خوام انجامشون بدم یا نه.

من همیشه می خواستم تو آمریکا درس بخونم، چون حس می کردم با وجود طاها و اون اقای مثال بابا، تو ایران به 
 جایی نمی رسم!

ولی االن همه چیز فرق کرده، بابا فرنود و مهبد مثل اونا نیستن، مامان فرخنده زن فهمیده اییه. حس می کنم با وجود 
 اونا رفتن از ایران کار احمقانه اییه.

مهال: می فهمم چی می گی! کاش می تونستم درکت کنم، ولی نمیشه. به نظر من، یه آدم رو بجز خودش هیچ کس دیگه 
.ایی درک نمی کنه

تا رسیدن به پاساژ، حرف دیگه ایی بینمون رد و بدل نشد. مهال ماشینش رو تو کوچه بغلی پاساژ پارک کرد و از ماشین 
 پیاده شد.

 زیر چشمی مشغول انالیز کردنش شدم: با یه مانتوی کوتاه زرشکی و شال و شلوار مشکی تیپش رو کامل کرده بود.

 چشمای درشت و عسلی رنگش، تو نور افتاب روشن تر شده بود.

 مهال: چیه خوشگلم، چرا اینجوری نگام می کنی؟

 لبخند عمیقی رو صورتم نشوندم و گفتم: مهال تو دوست پسر داری؟

!مهال نگاه غمگینی بهم کرد و گفت: داشتم، سه چهار ماهی می شه که جدا شدیم. من و سهند بهم نمی خوردیم

 با دیدن ناراحتیش، برای دونستن بیشتر مصمم شدم. با کنجکاوی پرسیدم: چرا جدا شدید؟

 مهال با غمی که تو نگاهش، نشسته بود گفت: خانوادش با من مشکل داشتن، سهند گفت مامانش از من خوشش نیومده.



 اخمام از ناراحتی مهال توهم گره خورده بود، دستش و محکم گرفتم و گفتم: بخاطره یه عفریته از عشقت جدا شدی؟

.مهال: چاره دیگه ایی نداشتم

 -احمقی دیگه، احمق اگر من بجای تو بودم. اون پیر زن احمق و با دستام خفه می کردم.

 مهال با این حرفی که زدم، باصدای بلند خندید و گفت: اوال که مامان سهند پیر نیست، دوما اروم باش تا سکته نکردی.

 وارد پاساژ شده بودیم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خوب اعصابم خورد شد دیگه.

 مهال: حاال اینا رو بی خیال، نظرت درباره اون مانتو چیه؟

 -کدوم و داری می گی؟

.مهال: همون سفیده که کمربندطالیی داره

 به مانتویی که می گفت نگاه کردم، از اون مانتو هایی بود که فقط از بیرون نما داشت.

به دماغم چین دادم و گفتم: تن خورش خوب نمی شه، بیا بریم طبقه سوم. دوسه تا مغازه رو می شناسم که از مزون 
 نازی لباس می گیرن. مانتوهاش عالیه.

به سمت پله برقی رفتم و مهال بدون حرف دنبالم راه افتاد، درگیر ناخون های بلند و فرنچ شدم بودم که مهال گفت: 
 ملیسا!

!به طرفش برگشتم و گفتم: بله؟

:چشماش رو تو حدقه چرخوند و با حسرت گفت

.-ما تو بچگی هیچ وقت نتونستیم مثل دوقلوها لباسامون رو باهم ست کنیم، بیا امروز عقده گشایی کنیم

لبخندی زدم و گفتم: احمق دیوونه! خیلی خوب فردا باهم ست می کنیم. مثل جوجه اردک های زشتم پشت هم راه 
 میوفتیم و به اقای خواننده سالم می دیم.

.مهال با خوشحالی لپم رو بوسید و گفت: کاش زودتر پیدات می کردم، نیمه گمشده

 به طبقه سوم رسیدیم، مستقیم به سمت بوتیک رامین رفتم، مهالم ساکت دنبالم راه می اومد.

مثل همیشه، شیشه های بوتیکش از تمیزی برق می زد. شیک ترین مانتوهایی که توی پاساژ بود رو می تونستی تو مغازه 
 رامین پیدا کنی.

 مهدیه، با دیدن من از پشت میز بلند شد و با جیغ گفت:وای ملیسا جون، خوش اومدی.

 خودشو تو بغلم پرت کرد و بعد اینکه سه تا تف رو صورتم کرد، از من فاصله گرفت و گفت: خانوم و معرفی نمی کنی؟

؟با چندش، لپم رو پاک کردم و گفتم: خواهرمه، رامین نیست

 مهدیه بعد اینکه با مهال دست داد گفت: نه اقا رامین امروز نیومدن.

 چرخی تو مغازه زدم، مهدیه که سردرگمیم رو دید گفت:عزیزم چجوری میتونم کمکت کنم؟

-یه مانتو شیک به من و خواهرم بده، یه مدل می خوایم ولی دو رنگه متفاوت. این مدالیی که تو رگاله رو دوست 
 ندارم.

.مهدیه به سمت یه مانکن رفت و گفت: این مدل خیلی جذابه، مخصوصا تو تن شما



.سرم به نشونه ی تأیید تکون دادم و گفتم: باشه بیارش، به نظرم قشنگ میاد

؟رو به مهال گفتم:من حوصله ندارم برم پرو کنم؛ می شه تو بری

 لبخند دندون نمایی زدم که مهال با گفت: باشه بابا، لوس نشو خوشم نمیاد.

 جان تو به ملیسای گند اخالق خودم عادت کردم.

مهدیه، یه مانتوی کوتاه شیری رنگ، که یه کمربند قهوه ایی رنگ داشت؛ به مهال داد و گفت: مهال خانوم اتاق پرو اون 
 سمته.

با رفتن مهال و مهدیه، نگاهی به مانکن هایی که تو مغازه بود نگاهی انداختم. زشت نبودن، ولی خوب باب سلیقه من هم 
 نبودن.

 کالفه از مغازه زدم بیرون، تا مغازه های دیگه رو ببینم. همیشه از خرید کردن تو اولین مغازه متنفر بودم.

 دوست داشتم تک تک مغازه ها پاساژ و ببینم و از بهترینش خرید کنم.

.به مانتوهایی که، پشت ویترین مغازه ها بود نگاه می کردم. هیچ کدوم به دلم نمی نشست

چندتا مغازه، از مغازه رامین دور شدم که چشمم به یه مانتوی اشنا خورد. مانتویی که برای طرحش نزدیک پنج روز در 
.تالش بودم

 با ذوق به مغازه نزدیک شدم، صاحب مغازه که دم در ایستاده بود. با لبخند جذاب و مشتری جذب کنی گفت:

 سلیقتون عالیه! دست رو گل مغازم گذاشتید. بفرمایید داخل راهنماییتون کنم.

 صدام و صاف کردم و مودبانه گفتم: این مانتو رو، از مزون نازنین جون گرفتید؟

 پسره با خنده گفت: ماشاال همه چیم می دونید ها!

 -ما اینیم دیگه، خوب حاال بگذریم! من دوتا از این مانتو می خوام. سایز اسمال رنگای متفاوت!

 پسره: خوب، بزار یه نگاه بندازم! فکر کنم از اسمال فقط همین یدونه مونده باشه.

 بقیش برا اندام شما بزرگه.

 -باشه، پس تا دوتا اسمال پیدا کنی من برم خواهرم و بیارم.

 پسره: چشم حتما پیدا می کنم، تا کی منتظر باشم؟ من نیم ساعت دیگه باید برما!

 -چقدر عجله داری! پنج دقیقه دیگه اینجام نمی خوام برم خونم، که خواهرم بوتیک بغلیه.

 بدون اینکه بزارم چیز دیگه ایی بگه، از مغازش خارج شدم و به سمت بوتیک رامین رفتم.

مهال داشت خودش و توی آیینه نگاه می کرد. مانتوعه خیلی خوب تو تنش نشسته بود. اما اون مدل به نظرم بیشتر 
.بهش میومد

.با لبخند گفتم: اممم،  خوشگل شدی

!مهال با تعجب برگشت سمت من و با ناز و ادا گفت: من همیشه خوشگل بودم



!-به من رفتی دیگه! زود این و در بیار؛ می خوام ببرمت یک جای بهتر

 مهال با کنجکاوی بهم خیره شد، که گفتم: یه مانتو شیک دیدم، خوراک خودمونه! بیا ببینش.

.سری تکون داد و دوباره برگشت تو اتاق پرو

بعد از یک ربع، خانم زحمت کشیدن و تشریف اوردن. با ذوق مانتو رو جلوی مهدیه گذاشت و گفت: دوتا از این مانتو رو 
.بزار تو نایلکس! دو دقیقه دیگه میام حساب کنم

 مهدیه: باشه چشم، مبارک باشه.

 طبکارانه بهش نگاه کردم و  به ساعتم اشاره کردم که گفت: بریم دیگه.

 برگشتم سمتش که یک قدم رفت عقب؛ با جدیت گفتم: مهال از انتطار خوشم نمیاد، تکرار نشه، اوکی؟

!مهال چشم غره ایی رفت و گفت: اوکی بابا، اوکی

از بوتیک رامین خارج شدیم، با اشتیاق مهال رو به سمت اون مغازه کشیدم. پشت ویترین ایستادیم، با دست به مانتو 
؟اشاره کردم و گفتم: چطوره

 مهال که انگار ذوق زده شده بود، با جیغ گفت:خیلی قشنگه، عاشق این جور مانتوهام. ترکه ها از قیافش معلومه.

 پوکر بهش نگاه کردم و گفتم: مدلش و ببین به جنسش چیکار داری!؟

 مهال:مدلش عالیه! خوش سلیقه کی بودی تو نفسم؟ بریم تن بزنیم.

 -باشه.

با مهال وارد مغازه شدیم، پسره با دیدن من از پشت کامپیوترش بلند شد، به سمت یه رگال رفت و گفت: خوشانس 
 بودید! فقط دوتا از این مدل مونده بود.

؟مهال به جای من گفت: می شه بدید پرو کنم

.-چشم، چند لحظه صبرکنید

؟فقط رنگ گلبهی و سفیدش مونده بود؛ کدوم و بدم

 مهال: سفید.

 پسره مانتو سفیده رو دست مهال داد و گفت: بفرمایید.

 مهال که وارد اتاق پرو شد رو به پسره گفتم: می شه گلبهی رو بدید.

پسره: البته. طرف از جاش بلند شد، خواست مانتو رو به دستم بده...که با کشیده شدن مانتو، از بین دستام، اخم 
.غلیظی روی پیشونیم جا خوش کرد

 به سمت دستی که مانتو رو از دستم بیرون کشیده بود برگشتم، از سر تا پاش بهش نگاهی انداختم و با کنایه گفتم:

.-خانم محترم، من و خواهرم می خوایم ست کنیم. پس لطفا می شه مانتو رو بدید

 زنه مانتو رو داد دست دخترش و گفت: سحر جان، برو بپوش ببین خوشت میاد.



 با عصبانیت، روی میزه پسره کوبیدم و داد زدم: شنیدی چی گفتم یا کری؟

 زنه: درست حرف بزنا، دختری بی ادب، من قبال این مانتو رو قبال برا دخترم پسندیده بودم.

.نفسم و با عصبانیت بیرون دادم. و با لحن ارومی گفتم: حرف و یک بار می زنم، پس مانتو رو بده

 -گمشو بابا واسه من شاخ و شونه نکشا،  یک بار گفتم نمی دم یعنی نمی دم. حاالم برو کنار می خوام حساب کنم.

.دیگه بیش از حد داشت تند می رفت. نمی دونم چی شد، به طور اتوماتیک دستم خورد توی صورتش

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خودت خواستی اینجوری بشه! حاال تا نزدم لهت کنم مانتو رو بده به من.

پوزخندی بهش زدم، دستش رو صورتش بود و با چشمای گرد شده بهم زل زده بود، حواسم نبود که ناگهانی با مشت 
 کوبید تو چشمم.

 صورتم به یک طرف دیگه متمایل شد، تو شوک بودم. فکر نمی کردم عکس العمل نشون بده.

 بدون توجه به درد چشمم، موهاش رو از زیر شال بیرون کشیدم و بدون توجه به داد و بیداد مهال، پسره و دخترش.

 سرش رو محکم به دیوار کوبیدم و داد زدم: من و میزنی بادمجون؟ دست رو من بلند می کنی؟

 اصال می دونی جلوی کی ایستادی؟

مهال و پسره اومدن تا مارو از هم دیگه جدا کنن، بی توجه به جمعیتی که پشت در مغازه جمع شده بود، سرش رو به 
 دیوار می کوبیدم و با ناخون های بلندم، روی صورتش چنگ می انداختم.

 زنه سعی می کرد، لگد بزنه ولی با اون پاهای کوتاهش نمی تونست کاری کنه.

 زنه: وای، مردم به دادم برسید.

 یکی این دختره ی هار و از من جداکنه، وای خدااا مردم!

 مهال جیغ زد: بسه ملی، دماغش داره خون میاد بس کن.

 -غلط می کنه دست رو من بلند می کنه! ملیسا نیستم اگر فیسشو نترکونم.

دوباره جری شدم و سیلی محکم، دیگه ایی به زنه زدم، اون فقط فوش می داد و، با فوشایی که می داد، من و برای 
 زدنش بیشتر تحریک می شدم.

؟یه مرده از بین جمعیت خودش رو بیرون کشید و باصدای بلند گفت: صلوات بفرستید! این کارا چیه انجام می دید

 معلوم نیست دخترن یا برادرزاده های بروسلی.

 مهال با حرص گفت: ملیسا بیا بریم، من پول مانتو هارو حساب کردم! پسره برامون گذاشت تو نایلکس.

.-باشه...باشه رو مخم نرو دارم میام

مهال بی توجه به غرغر های من و جیغ و ناله های اون زنیکه بادمجون، من رو از مغازه بیرون کشید و به سمت اسانسور 
.برد

:با نگرانی بهم زل زد و گفت



.وای، ملیسا...صورتت یکم ورم کرده

.دستم و گذاشتم روی صورتم، که از درد صورتم جمع شد

 -آخ، الهی دستش بکشنه، زنیکه غربتی من این و تو خیابون ببینم. به مرگ خودم می کشمش.

 -بی خیال ملیسا، جناییش نکن. بیا بریم پول مهدیه رو بدم.

 دستم و زیر چشمم گذاشتم و زیر لب گفتم: براش کارت به کارت می کنی! من دیگه نمیام باال حالم گرفته شد. 

مهال خندید و گفت: دماغش که ترکید، موهاشم که کال نابود شد! صورتشم تا شیش ماهه آینده پر زخم باشه فکر کنم. 
 هیجان خوبی بود، نه؟

.چشم غره ای به مهال رفتم و گفتم:باید اینقدر می زدمش تا می مرد

توی آیینه آسانسور به خودم نگاه کردم؛ چقدر هم ورم کرده. ای کاش کبود نشه، فردا شب جلو بابک اینا حسابی آبروم 
!می ره

 مهال: اينقد سخت نگير تموم شد رفت، بیا بریم یه چیز بخوریم، بعدشم بریم بقیه خریدامون و بکنیم.

 -مهال من چجوري اينو ول كنم، دختر ببين، چشمم ورم كرده! با عجز نالیدم: حتما تا فردا هم كبود ميشه، ابرو ميره.

 مهال: رفتیم خونه می گم سلیمه زیر چشمت روغن زیتون بزنه، مطمئن باش کبود نمی شه.

مهلت دستم و گرفت و از پاساژ بیرون کشید، همینطور که من رو به سمت آب میوه فروشی اون طرف خیابون می برد 
 گفت: آب هویج خوبه؟

 بی حوصله گفتم: من آب پرتقال. با هویج میونه خوبی ندارم!

 مهال: ای بابا، ملیسا چرا خودت و ناراحت می کنی اجی، بیخیال دیگه!

 با حرص زیر لب گفتم: ای کاش اون زنيكه ي ميمون رو، بيشتر ميزدمش.

 به خدا قسم، اگر دوباره جلوی راه من سبز بشه، یه جوري ميزنمش که نفهمه از در و دیوار خورده یا از ملیسا!

 ديدي ندید بدید چجوري مانتو رو مي كشيد از دستم، دلم می خواست دندون هاش رو توی دهنش خورد کنم!

._مليسا عزيز من، ول كن خواهر خوشگلم تموم شد. فعال باید دعا کنی نره شکایت کنه. حاالم به اعصابت مصلت باش

 نفس عمیقی کشیدم و با لبخندی که جای اخمم رو گرفته بود گفتم: لعنتی تو خیلی خوب آرومم می کنی!

.مهال با ناز خندید و گفت: من نصف تو هستما، ما نتونیم هم رو آروم کنیم که به درد الی جرز هم نمی خوریم

کیف پولم رو از کیفم در اوردم و رو به مردی که مستقیما به ما زل زده بود گفتم: یه اب پرتقال و یه اب هویج لطف 
 کنید.

 مرده: پونزده هزارتومن.

.سه تا پنج تومنی روی میزش گذاشتم، اونم بدون حرف پول هارو برداشت و وارد مغازش شد

با مهال رو صندلی پالستیکی هایی که دم در چیده شد بود نشستیم، تا همون مرده، با یه سینی کوچولو آب میوه هامون 
 رو اورد.



مهال اب هویجش رو از روی سینی برداشت و گفت: به آرسام اس دادم، گفتم ادکلنی که می خوای رو بزاره کنار بریم 
 ببریم.

 جرعه ایی از اب پرتقال خوردم و گفتم: چه کاری بود، مگه نمی ریم اونجا.

.مهال: چرا ولی خوب اگر نداشت باید دوساعت معطل می شدیم، االن نداشته باشه هم می ره از انبار میاره

 نفس عمیقی کشیدم و بدون حرف به صندلی تکیه دادم، داشتم برای کنسرت فردا لحظه شماری می کردم.

با یاد اوری مکالمم با سیروان لبخند عمیقی، روی لبم نشست. حس لذت بخشی از حرفاش بهم دست داده بود که 
.معنیش رو درک نمی کردم

؟سیروان: راستی، ملیسا هشتم تیر هستی دیگه نه، کاری باری چیزی نداری

 -آره بابا هستم! چطور؟

 سیروان: خوب خداروشکر، ببین آدرس بده بیایم دنبالت، من و تو و بابک می ریم فقط خدایی خوش می گذره.

 -ولش کن سیروان، حوصله ندارم! پندارم از من دلخوشی نداره.

 سیروان: اره جون خودت، دیروز که برا تحویل اومده بود،چشمش فقط به در بود.

 آخرم نا امید شد و بیلیطت رو داد دست بابک، المصب چجوری مخش کردی؟

-برو بابا دیوونه! اون دنبال یه چیز دیگه بوده با من کاری نداره. مطمئنم تو جای خلوت گیرم بندازه خفم می کنه! شدت 
 تنفرش از من خیلی باالعه.

 اون روز با وجود اینکه توی دلم قند اب می شد، سر سیروان داد زدم و بعد تموم شدن حرفم گوشی رو قطع کردم!

 شدیدا، احساس غرور می کردم. ته دلم یه ذوق کوچولوام داشتم که سعی می کردم با بی تفاوتی پنهانش کنم.

 با فشردن بازوم توسط مهال، از فکر در اومدم و داد زدم: آخ، چیکار می کنی؟

 مهال: وای خدا، فکر کردم سکته کردی! مثل احمقا به تیر چراغ برق زل زدی می خندی؟ دختره روانی!

.مهال من و از روی صندلی بلند کرد وگفت: بیا برگردیم پاساژ، بدو کلی خرید داریم! خواهشا توی راه پاچه کسی و نگیر

 -خیلی خوب بابا، من و نکش دارم میام.

 مهال بی توجه به حرفم، من رو کشون کشون، تا طبقه دوم پاساژ برد.

بعد اینکه چند دقیقه من و این طرف و اون طرف کشید. به یه مغازه ادکلن فروشی اشاره کرد وگفت: اول بریم ادکلن تو 
 رو از آرسام بگیریم.

من و مهال وارد مغازه شدیم، پسر جوونی که پشت میز نشسته بود از جاش بلند شد و گفت: سالم خوش اومدید مهال 
 جان.

 -سالم آرسام خوبی؟ چه خبر؟

؟آرسام و مهال باهم دست دادن، ارسام گفت: دلمون تنگ شده، کجایی چند وقته

 -من همینجام تو نیستی، وا، اقا ارسام پس ادکلن سفارشی ما کجاست؟



 آرسام خندید و گفت: اینجا نداشتم، حسین و فرستادم انبار االن پیداش می شه.

 راستي! مهال جان؛ اين خانوم زيبا رو معرفي نكرديي. چقدر شبیه شماست. 

 مهال، دستام رو گرفت و با لحن مهربونی گفت: ملیسا خانوم، خواهر عزیزم!

 ارسام با تعجب گفت: واو، مگه تو خواهرم داشتي؟ قبال بهم نگفته بوديي! فكر ميكردم فقط تو و مهبدين.

آرسام نگاهی به من انداخت، دستش رو به سمتم گرفت و گفت: در هر حال، از اشنایی با خانوم خوشگلی مثل شما 
.خوشبختم

.باهاس دست دادم و خیلی جدی گفتم: مرسی ممنون، شما لطف دارید

 تا ادکلن من رو بیارن، ارسام چندتا شیشه ی عطر خیلی خوشگل گذاشت روی میز و گفت: بو اینا معرکس!

 اگر بخواید می تونید امتحانش کنید. یه چیزی تو سبکای همونیه که سفارش دادید.

 مهال یکی از شیشه هارو برداشت، درش و باز کرد، شیشه رو به بینیش نزدیک کرد نفس عمیقی کشید و بالفاصه گفت:

 بوش که معرکس، ولی من ترجیح می دم از ادکلن خودم بردارم! دوست ندارم هر روز یه عطر برنم.

!آرسام: خیلی خوب هرجور راحتی

بعد تموم شدن خریدامون برگشتیم خونه، مهبد می گفتید بازار و برداشتید اوردید؛ کلی لباس، کیف، کفش، مانتو 
 و...خریده بودیم.

 همیشه تنها می رفتم خرید! اگر کبودی زیر چشمم رو در نظر نمی گرفتم، هیچ وقت مثل امروز بهم خوش نگذشته بود.

****

((هشت تیرماه/ساعت هشت

 از آیینه فاصله گرفتم و به خودم خیره شدم، دستی به موهای فر شدم کشیدم و رو به مهال گفتم: خوشگل شدما!

!مهال با ذوق بهم نگاه کرد و گفت: خیلی ناز شدی ملیسا، رنگ روشن خیلی بهت میاد، همیشه تیره می پوشیدی

 شالم و سرم کردم و با لبخندی که رو لبم نشسته بود گفته: مرسی، توهم ناز شدی.

 تو حس بودیم که در با شدت باز شد و مهبد، مثل خر وارد اتاق شد.

 قیافش و کج کرد و گفت: وای چه ناز شدی ملیسا، توهم ناز شدی مهال جونم.

.(به حالت عادی ایستاد)بعد یه چشم غره گفت: جمع کنید این لوس بازی هارو، حالمون بهم خورد

.مهال: اوال که فال گوش وایسادن کار زشتیه، دوما کم ادا در بیار خرس گنده

!ابروم و باال دادم و به حمایت از مهال گفتم: کم کم دارم حس می کنم، با یه میمون رابطه خیشاوندی دارم

 من و مهال با صدای بلند شروع کردیم به خندیدن، که صدای آرزو باعث شدت گرفتن خندمون شد.

 آرزو: مهبد نگاه کن، دختر عموی عزیزم نیومده داره حیوانات خانواده سپهری رو شناسایی می کنه!



!مهبد چشماشو درشت کرد و گفت: نامردا چند نفر به یه نفر

.کیفم و از روی میز برداشتم و بعد پوشیدن کفشای، پاشنه دوازده سانتیم. به سمت در رفتم

.به سمت بچه ها برگشتم و گفتم: بابک اینا اومدن، من می رم دمه در، شماهم زود بیایدا

.مهال: بابا تو بری ماهم راه میوفتیم دیگه

.-تو و آرزو حاضرید، ولی مهبد هنوز زیرشلواری پاشه

 چشم غره ایی رفتم و ادامه دادم: شیش ساعت درست کردن موهاش طول می کشه!

مهبد با لحن بامزه ایی گفت: از تو که بیشتر طولش نمی دم! از شیش صبح جلو آیینه ایی، صد نوع کرم زدی به زیر 
 چشمت.

!صد مدل بابلیس و اتو مو آوردی تا موهات و درست کنی

.فقط تو یکی از دیر حاضر شدن حرف نزن که یهو دیدی زیر اون یکی چشمتم بادمجون سبز شد

اومدم جوابش و بدم که با روشن و خاموش شدن صفحه گوشیم، و نمایان شدن اسم سیروان، تنها به زدن تو سرش 
 اکتفا کردم.

 بعد یه خدافظی سر سری با بچه ها، با عجله از اتاق خارج شدم، ساعت هشت بود و کنسرت شروع شده بود.

.دلم نمی خواست دیرتر از نه برسم! کاش زودتر راه می افتادیم

 در آهنی، مشکی رنگه، باغ و باز کردم و وارد کوچه شدم. ماشین بابک دقیقا جلوی در پارک شده بود.

سیروان با دیدن من، شیشه دودی رنگ ماشین رو پایین کشید و با ژست خاص خودش گفت: نگا چه تیپی هم زده بال 
.مرده

 در شاسی بلند نوک مدادی رنگ بابک و باز کردم و رو صندلی عقب جا خوش کردم، با صدای آرومی گفتم: سالم.

؟بابک به سمت من برگشت و گفت: سالم خانوم خانوما! خوب هستی شما

.سیروان با صدای بلند خندید و گفت: روشن کن بریم اقا بابک، باور کن این عفریت، از من و تو خیلی بهتره

بابک با خنده ماشین و روشن کرد و راه افتاد، از تو ایینه نگاهی به من انداخت و گفت: تو به این اخالقش می گی 
!عفریت

 اگر روز اول کاریش داخل شرکت بودی، می فهمیدی لقب عفریته در برابر این عجوبه خیلی کمه.

 سیروان: خداروشکر نبودم.

 بابک در حالی که رانندگی می کرد، از ایینه جلوی ماشین رو چشمام زوم کرد و گفت: ملیسا زیر چشمت ورم داره؟

.دستم و زیر چشمم گذاشتم و گفتم: آخ، آره کبود شده! با کلی کرم گیریم مخفیش کردم، مثل اینکه هنوزم تابلوعه

بابک به که ماشین سرعت داده بود و وارد اتوبان شده بود، سرش و به نشونه تاسف تکون داد و گفت: از بس دست و پا 
.چلفتی دیگه، سیروان جان ضبط و یکم زیاد کن

دیگه تا کل مسیر حرف زیادی بینمون رد و بدل نشد، سیروان با اون صدای مزخرفش با اهنگی که پلی بود همخونی می 



 کرد.

 من هم توی افکارم غرق شده بودم، دلم یه کوچولو، فقط یه خورده برای حرص دادن جناب خواننده تنگ شده بود.

!دستم و حصار صورتم کردم و سعی کردم، از چیزی که تو ذهنم می گذشت خالص بشم

!حتی فکرشم مسخره بود

پنج دقیقه به نه بود که رسیدیم برج میالد، استرس داشتم اصال نفهمیدم که بابک کی ورودی و داد و کی وارد سالن 
 بزرگ، کنسرت شدیم.

 شنیدن صدای زنده پندار یه لذت دیگه ایی داشت، قلبم باهام لج کرده بود و محکم خودش و به قفسه سینم می کوبید.

.تنها صدایی که می شنیدم صدای گرم پندار بود که با صدای مردم، ترکیب شده بود

ووقتی تو رو، می بینم

 پر می کشم تو دستای گرمت

 مثل قدیما بچه می شم

 می خوام با تو باشم

 تو دنیا جایی ندارم

مبجز دل تو اینو می گ

 تو می تونی بمونی

 می تونی بسازی

 من و اونجوری که همه

رحسودا بشن آدمای این شه

 سیروان داشت صدام می کرد، بدون اینکه بخوام جوابش و بدم به استیج خیره شدم بودم.

.وقتی دید صدا کردن من فایده نداره، کیفم و گرفت و به سمت صندلی هامون کشید

.-سیروان؛ یکم آروم بابا، کیفم رو ول کن خودم میام

.-اگه نمیوردمت، تا فردا صبح ایستاده بودی. بشین سر جات حرف نزن

.می خواستم به بقیه بفهمونم پندار برای من، مهم نیست! اما هوف..



:چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

.چه تحفه ای هست که نگاهش کنم؟ اصال ارزش نگاه کردن من و نداره

.-اوه، بله پرنسس، شما درست می گید، شما مدل ویکتوریا سکرت هستید. هیچ کسی در حدتون نیست

 بدون توجه به تیکه ایی که انداخت، سرجامون نشستیم!

 من و بابک کنار هم بودیم ولی سیروان سه تا صندلی با ما فاصله داشت.

 همه تو آهنگ غرق شده بودن، ولی من...چشم من فقط به پندار بود.

 از وقتی حرفای سیروان و شنیده بودم، هنش به پندار فکر می کردم.

 دستام رو بلند کردم که ببینم ساعت چنده که با صدای، آخ یکی به سمت چپم برگشتم.

 با دیدن قیافه آشنای، استاد ابروهای گره خوردم باال پرید و بلند گفتم: وای استاد شمایید؟ شرمنده ها، دستم خورد.

سهند چپ چپ نگام کرد، در حالی که دماعش رو ماساژ می داد گفت: خانوم شایان، نمی شه شما بدون تکون خوردن یه 
 جا ساکت بشینید.

 سرشو که اون طرف کرد، زبونم و براش بیرون اوردم، اه مرتیکه مزخرف بیرون دانشگاهم اخالق نداره.

 یک دختر جوون، با موهای بلوند و چشمای ابی، کنار استاد، بود که داشت خودش رو منفجر می کرد.

 با صدای بلند همراه پندار می خوند و حرکات موزون در میاورد.

؟دوباره به پندار نگاه کردم، چرا من امشب بی جنبه شدم

پندار روی ِسن، راه می رفت و رفت و باشور و شوق می خوند، هرچند ثانیه هم میکروفن رو به سمت مردم می گرفت 
.تا همراهیش کنن..

 از حق نگذریم، صدای خیلی دلنشینی داشت؛ پارازیت هایی که وسط اهنگ می نداخت و خیلی دوست داشتم.

:همین تیکه های کوچولو کنسرت رو بامزه کرده بود، مثال به یه دختره که داست آرایش می کرد گفت

.خانوما خونتون آرایش می کردید خوب اینجا که جای ریمل زدن نیست

 هر لحظه صدای مردم باالتر می رفت، از سر تاپاش رو انالیزم کردم!

 لباسا خیلی خوب توی تنش نشسته بودن، حواسش اون عقبا بود که، نگاهش که به من افتاد.

 از نگاه خیرش داشتم دیوونه می شدم، سکوت کرده بود و مردم ادامه اهنگ رو می خوندن.

بدون اینکه دست از نگاه کردن برداره، میکروفن رو جلوی دهنش گرفت و بعد یه کلمه خوندن، دوباره به سمت مردم 
.برش گردوند

.خنده ام گرفته بود، دستپاچه شده بود و نمی خوند. به جای اون مردم همراهیش می کردن

 نگاه پندار، که هر چند ثانیه روی من خیره می شد، برام لذت بخش و خنده دار بود.

 باورم نمی شد، ولی از تموم شدن این کنسرت لعنتی می ترسیدم، لحظه های خوب، همیشه با سرعت می گذرن.



امشبم یکی از اون شب ها بود، اونقدر غرق تک به تک حرکاتش شده بودم که اصال نفهمیدم کی دوازده، سیزده تا اهنگ 
.خوند

 بعد تموم شدن، سانس کنسرت پندار با اون صدای گیراش گفت: امید دیدار دوستان.

!از صدای دخترایی که عشقشون رو، به پندار فریاد می زدن متنفر بودم

 دلم می خواست گالیی که دخترا به سمت پندار پرت می کردن رو تیکه تیکه کنم.

.سرم درد گرفته بود، پندار از ِسن خارج شده بود و دخترا دورش رو پر کرده بودن. سلفی ها و امضاها کالفم کرده بود

 نفس عمیقی کشیدم و ازجام بلند شدم. سیروان از سالن خارج شده بود، بابک کمی به من نزدیک شد گفت: چرا دمغی؟

 به دخترا اشاره کردم و گفتم: اینقدر جیغ و داد کردن سرم درد گرفت!

.از سالن خارج شدیم، گوشیم و از کیفم بیرون اوردم و شماره ی مهال رو  گرفتم

؟بعد از چندتا بوق جواب داد:جانم

؟-مهال کجایین

؟-تازه اومدیم بیرون، شما کجایین

.-نزدیک در ورودی سالن ایستادیم

 مهال: ملیس، همونجا بمونید دو دقیقه دیگه پیشتونم!

.بعد پنج دقیقه؛ مهال، مهد و  آرزو نزدیکمون شدن.  لپای مهال گل انداخته بود

 مهال رو به بابک گفت: سالم، آقا بابک.

 بابک خندید و گفت: مثل اینکه من رو می شناسید!

.مهال: بله، ملیسا خیلی از شما تعریف می کرد. مشتاق دیدارتون بودیم

 بابک: ملیسا جان لطف دارن، افتخار اشنایی با کی و دارم؟

 مهال: من مهال هستم؛ خواهر ملیس.

 بابک به همین منوال با مهبد و آرزو هم سالم و احوال پرسی کرد، نگاهی به بچه ها انداختم و گفتم.

؟-کنسرت خوب بود

مهال با ذوق گفت: وای،  محشر بود، خیلی خوش گذشت. من و ارزو فقط داشتیم سوت می زدیم و قر می دادیم. به تو 
؟خوش گذشت

.با حرص گفتم: اهوم، به منم خیلی خوش گذشت، به معنای واقعی عالی بود

 با بلند شدن صدای گوشیم و دیدن شماره ناشناس، با یه عذر خواهی از بچه ها دور شدم.

 احتمال اینکه امین، یا طاها باشن زیاد بود، تو این چند روز با پونصد تا خط بهم زنگ زده بودن.

 همه شماره ها یا ایرانسل بودن یا همراه، ولی این که شماره ناشناس خط دوازده بود من رو به تعجب می نداخت!



؟با ترید تماس و برقرار کردم و گوشی و به گوشم نزدیک کردم، آروم گفتم: بله

با شنیدن شخصی که باهام تماس گرفته بود، ضربان قلبم باال رفت و چشمام از تعجب گرد شد: هی، خانوم طراح! همین 
.االن بیا پشت صحنه

.اومدم حرفی بزنم که، صدای بوق نشون از قطع کردن پندار داد

 دستام یخ کرده بود، درمونده به سمت بچه ها برگشتم.

 آرزو با دیدن من گفت: کجا غیبت زد دختر عمو؟ کی بود بهت زنگ زد؟

 بدون اینکه بخوام جواب آرزو رو بدم به بابک نگاه کردم و گفتم: بابک، شماره من و تو به پندار دادی؟

 گرد شدن چشم بچه ها رو، به وضوح حس کردم، بابک با تعجب گفت: نه برای چی می پرسی؟

 مهال با ذوق داد زد: اینی که زنگ زد پندار بود؟ وایی، خداا چی می گفت؟

 -گفت برم پشت صحنه، نمی دونم چیکارم داره!

سیروان بی خیال بهم نگاه کرد و گفت: خوب حاال مگه چیه؟ برو ببین چی کارت داره، احتماال مشکلی برا لباسش پیش 
.اومده

!(رو به بچه ها کرد)اگر شما افتخار بدید بریم رستوران یه چیزی بخوریم، تا ملیس خانوم کارش تموم بشه

 مهبد:باشه بریم، ملیسا کارت تموم شد توهم بیا پیش ما.

 قلنج انگشتای دستم رو شکستم و گفتم: خیلی خوب، شما برید.

 استرس گرفته بودم! اخه پندار شماره ی من و از کجا اورده بود؟

 با هزار بدبختی جایی که گفته بود رو پیدا کردم.

 انگار به همه سپرده بود که من قراره بیام، نگهبانایی که اونجا ایستاده بودن با دیدن من، از سر رام کنار می رفتن.

.با پرس و جو، خودم و به در اتاقی که دقیقا پشت سالن کنسرت قرار داشت رسوندم

شالم و روی سرم مرتب کردم، دستی به فرهای درشت موهام کشیدم و با دلهره تقه ایی به دره بزرگ و کرم رنگی که، 
 دستگیره طالیی داشت زدم.

 طبق عادت همیشگیم، صبر نکردم تا جوابی بشنوم. در و باز کردم و وارد اتاق شدم.

.تو اولین نگاه، رگال لباس های پندار به چشمم خورد

 پرده های بلند و  شکالتی اتاق و از نظر گذروندم و به مبل های راحتی که، پندار روش لم داده بود، خیره شدم.

.طپش قلبم رفته رو هزار، نفس عمیقی کشیدم و با سرفه ایی مصلحتی، به پندار اعالم وجود کردم

.متحوه حضورم نشده بود، چون از شنیدن صدای سرفم شوکه شد

.از روی مبل بلند شد و به طرفم برگشت

.با دیدن من، کم کم اخماش از بین رفت و جاش رو، به یه لبخند گوشه لبش داد



 در حالی که سعی می کردم عادی باشم، گفتم: کاری با من داشتی؟

 پندار دستشو توی جیب شلوار فرو برد، یه ابروش و باال فرستاد و گفت: فکر نمی کردم امشب بیای!

 استرس زیادی بهم وارد شده بود، حال خودم رو نمی فهمیدم. عصبی خندیدم و گفتم: نمی دونستم نباید بیام.

 پندار: با اومدنت خوشحالم کردی.

.با بهت بهش نگاه کردم، ریلکس بهم نزدیک تر شد و گفت: خانوم طراح، مجبور شدم صداتون کنم بیاید اینجا

چون خودم نمی تونستم بیام اون بیرون. درست نیست، برای این چندم قدم راهی که تا اینجا اومدی سر من منت 
 بزاری.

.از نگاه خیرش، اونم درست در فاصله چندقدمیم، کالفه شده بودم

 -منت...منتظرم، بگو چیکارم داشتی که اینقدر مهم بوده!

پندار دستشو از جیب شلوارش خارج کرد، دستش و روی پیشونیش کشید و گفت: می شه اینقدر عجول نباشی؟ داره 
!یادم می ره چی باید بگم

.-نخیرم نمی شه! دوستام منتظر هستن زود بگو باید همین االن...

 هنوز حرفم تموم نشده بود که پندار با سرعت، دست توی جیبش کرد و یه مکعب مخملی قرمز، از جیبش خارج کرد.

ضربان قلبم روی هزار رفته بود و با دهن نیمه باز بهش نگاه می کردم که، پندار با ژشت خاص خودش، جعبه رو به 
.سمتم گرفت و گفت: تولدت مبارک

با بهت به پندار نگاه می کردم، تک خنده جذابی کرد و گفت: بزارش به حساب زحمتایی که کشیدی! اینجوری هم نگام 
؟نکن، نمی خوای بازش کنی

!-م...من...من واقعا...(نفسم رو کالفه بیرون فرستادم)نمی دونم چی بگم

!پندار: الزم نیست چیزی بگی، فقط بازش کن. می خوام ببینم نظرت درباره سلیقم چیه

 پندار به سمتم اومد، دستم و رو هوا گرفت و مشت انگشتام رو از هم باز کرد.

جعبه رو وسط دستم گذاشت، درحالی که با نگاهش داشت مغزم رو ذوب می کرد گفت: یاال خانوم طراح، مگه دوستات 
 منتظر نیستن؟

!چشمام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم، بدون حرف در جعبه رو باز کردم

 با دیدن گردنبند ظریفی که تو مخمل مشکی رنگه جعبه، خودنمایی می کرد؛ چشمام پر از اشک شد.

 فقط یه غریبه تولدم رو تبریک گفته بود و برام کادو گرفته بود، در جعبه رو بستم و گفتم: مرسی، خیلی قشنگه.

 پندار فاصلش رو باهام کم کرد، جوری که هرم گرم نفس هاش رو، توی صورتم احساس می کردم.

.کمی خم شد، منتظر بودم حرفی بزنه که با احساس، زبری ته ریش مردونش روی لپم، نفس تو سینم حبس شد

 چشمام تا حد امکان گرد شده بود، تو باورمم نمی گنجید، بخواد برام کادوی تولد بخره و لپم رو ببوسه.

 -می شه..بگی داری، چی..چیکار می کنی؟



 پندار با لبخندی که زد، دندون های سفید و یک دستش و به رخم کشید و گفت:

 زیاد بزرگش نکن خانوم طراح، یه تشکر کوچولو بود به شیوه خودم!

 اخمام و توی هم کشیدم و گفتم: الزم نیست از من تشکر کنی جناب خواننده.

.گردنبندی که هنوز توی دستم بود رو، روی میز گردی که وسط اتاق بود گذاشتم

.به سمت پندار برگشتم و گفتم: هدیه قشنگی بود، ولی حیف نمی تونم قبولش کنم

.قبل اینکه فرصت حرف زدن بهش بدم، به سمت در رفتم و به سرعت نور، از اتاق خارج شدم

.تنها چیزی که توی ذهنم بود چند ثانیه پیش بود. من، پندار، گرمی یه بوسه ی دلنشین

ر"پندا

 لگد محکمی به مبل زدم و کالفه گفتم: دختره ی بیشعور، اول که بخاطرش آهنگ یادم رفت و آبروم رفت.

 حاالم خانوم برای من طاقچه باال می زاره!

 خودم و روی مبل پرت کردم و گفتم: َاه، برو بابا اصال پندار و چه به عاشقی؟

.همین که وقتم و با دخترای رنگا رنگ پر کنم کافیه! حس می کنم مغزم و خر گاز گرفته

 اشکان: پاش و برو یه چایی کوفت کن بحای حرص خوردن، االن سالن دوباره پر می شه.

 -ولم کن اشکان، اعصاب ندارم.

 اشکان: پندار جفت پا میام تو دهنتا، بابا اسفندیاری صد دفعه مورد عنایت قرارت داد.

 -بره بدرک، حوصلشو ندارم.

!اشکان: ببین درسته ضایع شدی، ولی کنار نکش

؟دختره خیلی وحشیه، ولی تو با بیست سال سابقه در شغل شریف دختر بازی، باید بلد باشی چجوری رامش کنی! نه

 چشم غره ایی به اشکان رفتم و گفتم: یعنی من از هشت سالگی وارد این شغل شریف شدم؟

!اشکان پاهاش و روی پاش انداخت و گفت: نمی دونم، شایدم یکم زودتر

 بطری آب معدنیم رو از روی مبل برداشتم، درش و باز کردم و بی حوصله گفتم: اشکان نکنه حسم هوس باشه!

 اشکان نگاه جدی بهم انداخت و گفت: داداش من اونقدر مرد هست که با هوس به کسی نگاه نکنه.

!درسته شیطونی، ولی هیچ وقت هوس باز نبودی

 -خیلی کالفم اشکان؛ از یه طرفی، با فکرش شبا خواب ندارم، از طرف دیگم حس می کنم این احساسم زود گذره.

؟نمی خوام اگر حسم واقعی نیست، دختر مردم رو به چیزی امیدوار کنم؛ منظورم و می فهمی



.اشکان: اگر به واقعی بودن حست شک داری، نباید زیاد دنبالش باشی. درست نیست با کارات عاشقش کنی

 بعدهم  تازه یادت بیوفته که، حست یه دوست داشتن ساده بوده.

.-داری درست می گی! ولی اون باهمه متفاوته، من در مقابلش مثل یه...

؟اشکان: جذاب ترین خصوصیتش

 -به نظر من غرورش! اینکه به خودش اجازه نمی ده زیاد سمت من بیاد، من و بیشتر شیفتش کرده.

!از دخترای آویزونی که می خوان خودشون رو، بکنن تو پاچم متنفرم. اشکان ملیسا اونجوری نیست

.اشکان از جاش بلند شد و گفت: ناراحت نشیا! ولی من باش حال نمی کنم. زیادی حس الکچری بودن می کنه

 آب معدنی رو یک نفس سرکشیدم و گفتم: دیوونه نیستم، ولی این اخالقشم به دلم می شینه.

؟اشکان با صدای بلند خندید و گفت: داداش عاشق شدی رفت، تازه می گی شک دارم

 اشکان به گردنبندی که برای ملیسا خریده بودم، اشاره ایی کرد و گفت: این و برسون به دستش!

 -فردا می دم به یکی ببره در خونشون، یکم هیجان برای روحیه هامون بد نیست.

؟اشکان: حاال، آدرسش و از کجا پیدا کردی

 -بزار این یکی ِسکِرت بمونه!

 لبخند مرموزی رو لبم نشوندم و گفتم: پدر و برادراشم پلیسن!

!لبخندم به قهقهه تبدیل شد، رو به اشکان گفتم: داداش من، دختره از خونه بیرون میاد، شاخ می شه

 اونجوری که فهمیدم تو محیط خونه، یه موش سر به زیر و مظلومه.

 اشکان با تعجبی که کامال تو چشماش هویدا بود گفت: پندار تو اینا رو از کجا می دونی؟

 با وجود دونستن این موضوع، می خوای گردنبند رو براش بفرستی؟

 -اره، مگه چه اشکالی داره؟

 اشکان: پندار، نکنه براش شر درست بشه!

!از جام بلند شدم و با اطمینان گفتم: من یه عشق پر هیجان و دوست دارم

.برای اولین قدمی که قراره تو این راه بردارم، هیجان کافی رو تو این کاری که می خوام انجام بدم می بینم

"ملیسا

.تنها چیزی که توی ذهنم بود چند ثانیه پیش بود. من، پندار، گرمی یه بوسه ی دلنشین

.گر گرفته بودم و احساس می کردم دارم آتیش می گیرم. مطمئن بودم صورتم قرمز شده

؟اگه بچه ها من و اینطوری ببینم با خودشون چه فکرایی می کنن

.چشمام و بستم و دستم و روی صورتم گذاشتم



 کالفه و سر درگم، خودم رو به کافی شاپی که مهال اینا توش بودن رسوندم.

؟با رسیدنم به بچه ها، قبل اینکه بتونم بشینم مهبد گفت: خب چیکارت داشت

.هول شدم، اما سریع خودم و جمع و جور کردم و گفتم: هی...هیچی، لباسش خراب شده بود؛ رفتم درستش کردم

.مهبد سری تکون داد و چیزی نگفت. ولی تعجب رو راحت از چشمای بابک می خوندم

 بدون حرف روی صندلی، کنار مهال نشستم. اصال حواسش به ما نبود.

 سیروان: ملیسا چی می خوری؟

 به آب میوه ی مهال اشاره کردم و گفتم: با مهال می خورم!

 آقایون به همراه آرزو، وارد بحث جنجالی تتو شده بودن. نگاهم به مهال افتاد که با سکوت به جایی خیره شده بود.

 دستم و روی بازوش گذاشتم، بعد اینکه تکونش دادم گفتم:

؟-مهال، کجایی تو

 مهال، نگاش رو از پشت سرم گرفت، خندید، سری تکون داد و گفت:

!-ن...نه، اینجام

 ابرویی باال انداختم و گفتم: پاشو بریم دیگه! من خیلی خسته شدم.

.-نه، نه. باشه چند دقیقه دیگه می ریم

.دستش و گرفتم از روی صندلی بلندش کردم و گفتم:همین االن می ریم

 بابکم به تبعیت از من، از جاش بلند شد و گفت: آره دیگه یازده و نیمه! باید برم آران و از خونه مامان اینا بردارم.

 همه بچه ها، از جاشون بلند شدن که بریم! مهبدم بابک و سیروان و راضی کرد و رفت تا پول بستنی ها رو حساب کنه.

.دلم می خواست برم خونه و فقط..

 مانع فکری که داشت تو ذهنم شکل می گرفت شدم.

 به سمت جایی که مهبد رفته بود برگشتم، ولی بجای مهبد، با استاد آریا، که به ما خیره شده بود رو برو شدم.

.بابک: خوب، مهال خانوم؛ ملیسا جان، ما دیگه باید بریم. شب فوق العاده ایی بود. مرسی از همراهیتون

 مهال زوری لبخند زد و گفت: من از شما ممنونم که افتخار دادید با ما همراه بشید.

.بعد کلی تیکه پروندن، با بابک و سیروان خدافظی کردیم! آرزو و مهبدم جلوتر از ما از کافی شاپ خارج شدن

 مهال نگاه کالفه ایی به سمت استاد انداخت و با استرس گفت: بریم دیگه!

؟-مهال چیزی شده؟  چرا یهو هول شدی؟ چیزی هست که به من نمی گی

 مهال سرش و باال اورد و لب زد؛ بریم، همه چیز رو بهت می گم!

.مهال دست من و گرفت و به سمت خروجی کشید، سنگینی نگاهی رو روی خودمون احساس می کردم



 قبل اینکه کامل از اونجا خارج بشیم، با متوقف شدن مهال، منم ایستادم و به عقب برگشتم.

.کیف مهال؛ توسط دست مردونه جناب استاد داشت کشیده می شد

.سهند:ش...شما هم دیگه رو..

!مهال:آقای آریا، کیفم رو ول کنید

.با دیدن برق اشک تو چشمای مهال، توی ذهنم فلش بکی به حرفای دیروز مهال زده شد. گفته بود اسم دوست پسرش...

با بهت، به مهال و بعد هم به سهند خیره شدم! هرگز فکر نمی کردم آریا با اون همه جدبش سر کالس، یه پسر مامانی 
 باشه.

 سهند: مهال، ترخدا صبر کن باهم حرف بزنیم. شماره جدیدت و بده.

 مهال با بغض، کیفش و از بین دستای سهند بیرون کشید. همینطور که من رو به سمت در می برد گفت:

.اقا سهند، مادرتون نگران نشن

 سهند بدون توجه به حضور من، چنگی به بازوی مهال زد و گفت: با اعصاب من بازی نکنا! بیا کارت دارم.

 مهال: هر کاری داری همین االن جلوی خواهرم بگو؛ من با تو هیچ جا نمیام.

 سهند پوزخند تلخی زد و گفت: قبال می گفتی تا قعر جهنم باهاتم.

.مهال قطره اشکی که رو گونش بود و سریع پاک کرد و گفت: اون برای زمانی بود که، تو می گفتی اول خدا بعد مهال

!سهند نگاه عمیقی به چشمام انداخت و گفت: تاره می فهمم چرا همیشه چهرت برام آشنا بوده

!دوباره به مهال نگاه کرد و گفت: مهال، بیا صحبت کنیم. برات توضیح می دم. لطفا

!مهال با تشر گفت: نمی خوام، نمیام. من با شما حرفی ندارم آقای سهند آریا

.و دست من و گرفت و وارد سالن شد

.دستش و کشیدم و ایستادم

؟-وایسا ببینم، اینجا چه خبره؟ تو با سهند قبال...

!مهال دستش و توی هوا تکون داد و گفت: بی خیال، نمی خوام االن در موردش صحبت کنم. باشه برای بعد، لطفا

.برای یه لحظه با تمام وجودم درکش کردم، آروم گفتم: باشه، اما باید سیر تا پیاز ماجرارو برای من تعریف کنی

 مهال سد اشکش شکست و گفت: می گم...همه چی و برات می گم ولی بزار اروم بشم! االن من داغونم.

 قلبم به رحم اومد، دستاشو محکم گرفتم و به سمت خروجی برج میالد رفتم.

 شب سنگینی بود؛ هم برای من هم برای مهال، به دوتامون شک بزرگی وارد شده بود.

 من هنوزم تو شوک کاری بودم که پندار انجام داد، نا خداگاه دستم و روی لپم گذاشتم.

.با به یاد آوردن زبری ته ریشش، روی صورتم، مور مورم شد



*

.بدونه اینکه لباسام رو عوض کنم، دست مهال رو کشیدم و نشوندمش رو تخت، و خودمم نشستم بغلش

 مهال با تعجب نگاهی بهم انداخت که گفتم: خب؛ منتظرم شروع کن. 

؟-چی رو شروع کنم

 -قضیه ی سهند و خودت رو، واسه چی جدا شدید؟

.چشای خوشگلش تر شد، با بغض گفت: من و سهند همدیگرو خیلی دوست داشتیم

.دوست یکی از معلم خصوصی هام تو دوره دبیرستانم بود، قرار بود با هم ازدواج کنیم

 بعد سه سال دوستی، یه روز سهند بهم گفت بیا بریم پیش مامانم تا تو رو بهش معرفی کنم.

.ملیسا خیلی خوشحال بودم، با کمال میل پیشنهادش رو قبول کردم

.بهترین لباسایی که داشتم و پوشیدم، سهند اومد دنبالم و رفتیم خونشون

.مامانش زن مهربون و دوست داشتنی بود مثل یه مادر واقعی بغلم کرد

.معلوم بود، ازم خوشش اومده منم که رفتارش رو دیدم، توی دلم دوق کردم و خودم و تو لباس عروس دیدم

 اون روز تموم شد و من با کلی رویا رفتم خونه، همه چی خوب پیش می رفت که یه شماره ناشناس بهم زنگ زد.

!مهال اشکایی که روی گونش بود و پاک کرد و گفت: مامان سهند بود، می خواست من و ببینه

باهم تو یه رستوران قرار گذاشتیم، تا من و دید بدون هیچ مقدمه ایی، برگشت گفت، شما دیگه حق نداری سمت پسره 
.من بیای

 گفت دختره خوب و خوشگلی هستی ولی دلم نمی خواد کنار سهند من باشی.

! ملیسا من داغون شدم، دلیل تغییر رفتار مادر سهند رو درک نمی کردم

.کاخ آرزوهام رو سرم ویرون شده بود، دیگه نفهمیدم اون چی گفت و من چی جواب دادم

 از رستوران که بیرون زدم به سهند زنگ زدم، جواب نداد. سه روز تمام نه میومد دمه مدرسه دنبالم، نه بهم زنگ می زد.

 سهند مامانش و خیلی دوست داشت! می دونستم رو حرف اون حرف نمی زنه.

.برای اینکه فراموشش کنم خطم و عوض کردم و چند وقت بعدشم بابا بخاطره مشکالی کاریش خونرو عوض کرد

 مدرسمم تموم شده بود؛ اینجوری شد که چندین ماه از دیدن سهند محروم شدم؛ ماها به سالها تبدیل شده بود.

!امشب تمام خاطرات اون سه سالی باهاش بودم، جلوی چشمم رژه می رفت

 مهال سرش و روی سینم گذاشت، بدون حرف اغوشم و براش باز کردم و اون بی صدا گریه می کرد.

؟بوسه ریزی به موهاش زدم و گفتم: مهال، هنوزم  دوسش داری مگه نه

.-دیگه هیچ وقت این سوال رو از من نپرس، نمی خوام بهت دروغ بگم



.مهال رو تو بغلم فشردم و گفتم: بهش فکر نکن، تو قوی هستی فراموشش کن

مهال با صدایی که از شدت بغض می لرزید گفت: نمیتونم، توان فراموش کردن و ندارم. سه سال منتظرش موندم. 
.هرشب با فکر اون خوابیدم

!خاطرات مرور می کردم. سخته ملیسا، توهم یک روزی عاشق می شی، اون موقع این حس من و درک می کنی

.با این حرف مهال، ذهنم یهو به سمت پندار پر کشید

.خدایا، چرا من امشب اینطوری شدم؟ سرم و  چندبار تکون دادم

پوزخندی زدم و گفتم:من و عاشقی؟ حتی این فکر و نکن، که من یک روز عاشق بشم. چون ملیسا هیچوقت عاشق نمی 
!شه

دمهال خودش و از من دور کرد و اشکاش و پاک کر

.-منم همین و می گفتم! اما.

.ملیسا باالخره دلت و به یک نفر می بازی! مطمئن باش

.و بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من بمونه به سمت سرویس بهداشتی رفت

سرم و پایین انداختم و با خودم گفتم:نه ملیسا، نه. تو هیچوقت دل به کسی نمی بندی. من قویم. کسی در حد من 
.نیست که بخوام عاشقش بشم

.اصال عشق تو قصه هاست؛ توی زندگی فقط پول و شهرت مهمه! عشق و عالقه که مالک نیست

.بلند شدم و لباسم و با یک تاپ مشکی و شلوارک مشکی عوض کردم

؛مهال رو صدا زدم

.-مهال، دو ساعته اونجا چیکار می کنی؟ زود بیا بیرون دیگه

.بعد چند ثانیه، مهال با چشمایی قرمز و صورت ورم کرده بیرون اومد و با ”ببخشید“ی از کنار من رد شد

.واقعا دلم برای این حالش کباب شد. نفسم و با صدا برون دادم و روی تخت دراز کشیدم

!با احساس اینکه، فرو رفتن تشک تخت، به سمت مخالفم برگشتم. مهال بود

؟سرش و پایین انداخت و مظلوم گفت:می شه امشب پیشت بخوابم

.لبخندی بهش زدم و گفتم:بیا بخواب جوجه ی دلباخته ی من

.مهال زیر پتو خزید و چشماش و بست. نمی دونم خوابید؛ یا وانمود به خوابید می کرد

 ولی من اصال خوابم نمی برد؛ به هر سمتی می چرخیدم یا اون بوس لعنتی می افتادم.

.تا دو، سه صبح بیدار بودم؛ نمی دونم چقدر دنده به دنده شدم تا خوابم برد

*

.با صدای آالرم گوشی، چشمام رو باز کردم؛ خمیازه ای کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم



!به ساعتی که روی عسلی بود نگاه کردم؛ ای بابا ده و نیم بود

.مهال رو تکون دادم و با صدای خوابالوم گفتم: مهال بیدار شو، بیرون کار دارم

!مهال غر غر کنان گفت:ملیس، بذار بخوابیم تو رو خدا. خسته ام

:با حرص جیغ کشیدم

!-نه، راه نداره...بیدار شـــــو

؟مهال شاکی از زیر پتو اومد بیرون گفت: زهرمار؛ چه نرگته اول صبحی

!خندیدم و گفتم:خب مجبورم می کنی جیغ بزنم

.هنوز حرفم و  کامل نشده بود که، مهبد با موهایی بهم ریخته و یه شلوارک تا باالی زانوش  وارد اتاق شد

 گیج خواب بود؛ منگ گفت: چی شده؟ دزد اومده؟ چرا جیغ کشیدی؟

.به مهال نگاه کردم و همزمان باهم خندیدیم

؟بین خنده هام، بریده بریده گفتم: مهبد؛ برو بیرون؛ این چیه پوشیدی

.دوباره زدم زیر خنده

؟مهبد اخم ساختگی کرد و گفت:نیشتون و ببندین، به چی می خندین

!مهال با خندید گفت:به قیافه ی تو

.اینقدر خندیده بودم، که دلم درد گرفت. واقعا چقدر خوب بود که خانواده ی خودم و پیدا کردم

 چقدر شیرین بود لحظه هایی که واقعا متعلق به خودم بود.

.کاش زودتر پیداشون می کردم. هر لحظه بیشتر از لحظه ی قبل از ستیان ها متنفر می شدم

.بخاطره اون لعنتی ها؛ سال ها از تمام خواسته هام منع شدم

.لبخند تلخی روی صورتم نشست

:سرم و  تکون دادم و گفتم

.مهبد،  برو یه نگاه تو آینه به خودت بنداز. آدم قیافه ی تورو می بینه، انگار هیوال رو داره نظاره می کنه

.مهبد چپ چپی نگاهم کرد و گفت:نگاه کردن به من سعادت می خواد

.از خداتون باشه دارید من و تماشا می کنید. هرکسی الیق دیدن من نیست

!بالشت و  برداشتم و به سمتش پرت کردم داد زدم: گمشو بیرون خودشیفته

 مهال همینطوری می خندید، مهبد هم زود از اتاق خارج شد و درو بهم کوبید.

:از پشت در داد زد

!ملیسا خانم، اینکه تو و مهال اینقدر خوشگلین فقط و فقط بخاطر منه! باید به داشتن چنین برادری افتخار کنی

جیغ بنفشی کشیدم و گفتم: مهبد؛ مگه دستم بهت نرسه! نگاهی به مهال که قرمز شده بود، انداختم و گفتم: نمیری 



!دختر

.پاشو بریم بیرون. کلی کار داریم

.مهال با بی حوصلگی گفت:بیرون چه کاری داریم؟ تو رو خدا امروز و بی خیال شو

.من امروز خیلی دلم شور می زنه، یه حس عجیبی دارم

.-توهم زدی، ازبس فکر عشق و عاشقی هستی، اینطوری شدی

!-ملیسا، یه بارم که شده به حرفای من گوش بده. لطفا

 -نه، بخدا جان آبجی امروز وقت سوالریوم دارم! باید برم دو سه پک پوستمو تیره کنم داره روشن می شه!

.-بعدا هم می شه این کارا رو انجام، اخه من خوابم میاد، وای ملیسا..

.-غر نزن، إإ...بدو صبحونه بخوریم بعد بریم

.مهال با بی میلی بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت

.سریع یه تیپ اسپرت، از کند مهال جمع کردم و بعد حاضر شدن رفتم پایین

 با دیدن فرخنده...اومم، یعنی مامان؛ غم بزرگی توی دلم نشست! اگر رضا شایان نبود.

 االن مادرم بخاطره دوری از من و افسردگی شدید؛ قدرت تکلمش رو از دست نمی داد.

. صبحونه رو کنار مامانم، مهبد و مهال خوردیم و بعد اطالع رسانی به محافظ ها از خونه بیرون زدیم

.مهال با قیافه ی اخمو و حق به جانب نگاهم کرد و گفت:آره، بریم

!نمی دونم حرکاتی که مهال می کرد منم دلشوره ام گرفت

 با کالفگی گفتم:

.-چیزی نمی شه. اینقدر نگران نباش

.مهال نفسش و عصبی بیرون داد و گفت:باشه دیگه، بیا بریم

!مهال سوییچ ماشین و برداشت، که سریع گفتم:نه، پیاده بریم! یکمم قدم بزنیم. تو این هوا می چسبه

.مهال سری تکون داد و سوییچ و روی میز پرت کرد، از حرکاتش کالفگیش کامل مشخص بود

.بدون حرف به دنبال مهال، از خونه خارج شدیم و وارد خیابون اصلی شدیم

.سرم و باال گرفته بودم و به آسمون، نگاه کردم. باد خنکی به صورتم خورد و موهام رو توی صورتم پخش کرد

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 پیاده بریم مهال؛ دوره ها!

 مهال پوکر نگام کرد و با جیغ گفت: ملیسا می زنمت ها! دختر مگه نگفتی پیاده بریم؟

!-مهال، خیلی ضدحالی! آخه یه روز اومدیم بیرون، همش غر می زنی



.-باشه، ببخشید. بریم

*

!مهال با ترس گفت:مطمئنی اینجاست؟ چرا اینقدر خلوته؟ پرنده پر نمی زنه

!-آره، همین جاست. آخر کوچه است

!صدای ماشینی و شنیدم که وارد کوچه شد. دست مهال رو گرفتم و گفتم:وایسا

.به سمت عقب برگشتم و با دیدن مزدایی که درست پشت سرما پارک کرد، ترس به جونم افتاد

.شیشه ها دودی بود، شخص داخل ماشین دیده نمی شد

به پالک ماشین نگاهی انداختم، با شناختن شخصی که پشتم بود، ترس تو تک تک سلول هام رسوخ کرد و درمونده 
.گفتم:مهال، فقط بدو

 دست مهال رو گرفتم و بدون توجه به اینکه طاها فقط چند متر باهام فاصله داره شروع به دویدن کردم.

 اشک صورتم و پر کرده بود، محال بود دوباره وارد اون قفس بشم.

 طاها داد می زد و ازم خواهش می کرد صبر کنم؛ ولی من بی توجه فقط می دویدم!

 مهال که با گریه دنبال من می اومد داد زد: لعنتی بهت گفتم نریم بیرون.

.طاها یه پلیس بود، یه پلیس وظیفه شناس که گرفتن دوتا جوجه مثل منو و مهال براش کار چندان سختی نبود

 در عرض چند ثانیه با قدم های بلند خودش و بهم رسوند و دست من رو از پشت بهم قفل کرد.

 لباش و به گوشم نزدیک کرد و گفت: بدون ما خوش گذشت ابجی کوچیکه؟

 زدم به مرز جنون، با تمام قدرتم دست و پا می زدم و داد می کشیدم که من خواهر تو نیستی.

 طاها هر لحظه فشار دستاشو رو مچم بیشتر می کرد، لگد محکمی به ساق پاش زدم.

.که ناگهانی منو به سمت خودش برگردوند و سیلی محکمی تو گوشم زد

 صدای هقهقم کل کوچه رو برداشته، طاها بدون توجه به زجه های من و مهال؛

 من رو به سمت ماشین کشوند.

:رو به مهال کرد و با فریاد گفت

دیگه دور بر خواهرم نبینمت دختر کوچولو؛ به زودی اون خونه ایی توش خواهرم و نگه میداشتی رو پیدا می کنم و 
 مادرت و به عزات می شونم.

.مهال با فریاد میون گریه گفت: من رو تهدید نکن آقای شایان؛ کافیه دست توی جیبم کنم تا کل خاندانتون رو بخرم

.طاها وحشیانه موهای مهال رو کشید و به دیوار کوبیدش؛ حالم ازش بهم می خورد



 توی اون کوچه لعنتی فقط صدای جیغ و داد ما بود و سرهایی که از پنجره ی خونه ها؛ برای فضولی بیرون اومده بود.

.طاها عربده کشید: بیشتر از کوپنت حرف نزن دختره ی هرجایی؛ ملیسا بخاطره شما ها...

.با شنیدن این حرف داغ کردم، نفهمیدم چطوری کنترلم و از دست دادم و به سمت طاها حمله ور شدم

 با ناخون های بلندم به صورتش چنگ می زدم طاها سعی داشت با گرفتن دستام از خودش دفاع کنه.

.ولی من فقط فوش می دادم و مشت و لگد حوالش می کرد؛ حق نداشت

.این عوضی حق نداشت به همخون من؛ به خواهر عزیز دوردونه ی من بی احترامی کنه

.از شدت گریه و جیغ و داد؛ اونقدر انرژیم تحلیل رفته بود که حتی نتونستم روی پاهام وایسم

 قبل اینکه بیهوش بشم؛ فقط صدای جیغ مهال و پخش شدنم تو بغل طاها بود که، بیادم موند.

 تنها یه جمله توی ذهنم تکرار می شد:

""خدایا خوشبختی من، اینقدر کوتاه بود؟

 تنها یه جمله توی ذهنم تکرار می شد:

""خدایا خوشبختی من، اینقدر کوتاه بود؟

.و بعد به سیاهی مطلق فرو رفتم

.با سردرد شدیدی از خواب بیدار شدم

.چشمام و روی هم فشار دادم و به اطراف نگاهی انداختم

 اتاق خودم بود! توی خونه ی شایان!

 با این فکر، سریع از تخت بلند شدم و به سمت در رفتم.

!دستگیره ی در و باال و پایین کردم؛ اما قفل بود

:سد اشکم شکست؛ محکم به در می کوبیدم و داد می زدم

!-در و باز کنین عوضیا. تا یک دقیقه دیگه این در باز می شه، وگرنه هرچی دیدین از چشم خودتون دیدین

.هنوز چند ثانیه از حرفم نگذشته بود، که در به شدت باز شد

.یک قدم به عقب رفتم، که طاها جلوتر اومد

-چیشد؟ چرا می ری عقب؟ تو که داشتی بلبل زبونی می کردی! پس چی شد؟ چرا ساکت شدی؟ خب در باز شد می 
؟خوای چیکار کنی

.تمام عقده های این چند سال، توی دستم جمع شد؛ بی اراده سیلی محکمی به گوشش زدم

.برق از سر طاها پرید؛ می خواستم از کنارش رد بشم، که دستم و کشید

:روی زمین افتادم، میون گریه با گستاخی داد زدم



!-خدا لعنت کنه طاها؛ خدا تو و اون پدرت و نابود کنه

طاها به سمتم یورش آورد، موهام و تو مشتش گرفت و داد زد: ببر صداتو دختری هرزه! دو شب بیرون خونه خوابیدی 
؟پرو شدی

:نامرد جوری موهام رو می کشید که، کش اومدن پوست سرم رو احساس کردم، هق زدم و نالیدم

 -نمی خوام اینجا باشم! دست از سرم بردار بی غیرت.

:طاها با حرفم جوش آورد؛ لگد محکمی به میز آرایشم کوبید و گفت

.ِد آره، من اگه بی غیرت نبودم که خواهرم هفت شبانه روز بیرونه خونه نمی خوابید

.بدون توجه به فوش هایی که از دهنم خارج می شد، تند و بی رحمانه مشت و لگد نثارم می کرد

 خدایا چرا جنس زن رو اینقدر حقیر آفریدی؟

؟چرا یه زن باید از مردا ضعیف تر باشه

:از درد پهلوم به هقهق افتاده بودم، طاها به سمت در رفت و با صدای بلند گفت

 -تو به جایی که بهش تعلق داری برگشتی، پس الل می شی و هیچی نمی گی.

.بهارک وارد اتاق شد و با گریه دست طاها رو گرفت و گفت: کشتی بچه رو

.-پسرم، ولش کن. تو رو خدا

.طاها با چشمای سرخ شده و مشتایی که توهم گره خورده بود کفت: فقط برو به جون مادرت دعا کن

!با انزجار گفتم: اون مادر من نیست؛ شماها خانواده ی من نیستین

.جمله ی آخر و تقریبا داد کشیدم

.بهارک با چشم های اشکی بهم نگاه کرد و گفت:من مادرت نیستم؟ خیلی نمک نشناسی ملیسا! خیلی

! داد کشیدم: آره، مادرم نیستی. یادت رفته روز آخر با بی رحمی چطور از خونه پرتم کردی بیرون؟ تو مادر من نیستی

 مگه یه مادر؛ می تونه جیگر گوشش رو بدون حتی یک دست لباس از خونه بیرون کنه؟

 بهارک، گریش شدت گرفت و گفت: من اون روز سر عصبانیت یه چیزی گفتم، تو باید بزاری و بری؟

.من خودم تو رو به دنیا آوردم! خودم بزرگت کردم، زیر سایه خودم و پدرت،  ملیسا چطور می تونی با من...

اختیارم رو از دست دادم، زار زدم و با دادی که از اعماق وجودم کشیدم؛ طاها و بهارک متعحب قدمی از من فاصله 
.گرفتن

!-شما من و دزدیدین؛ من از وجود تو نیستم خانوم تشکری! تو و اون شوهرت همیشه تحقیرم کردید

:به طاها اشاره کردم



؟تو هم آرزوهام و ازم گرفتی! حاال می گی زیر سایه ی شما بزرگ شدم

 این چه حور زندگی نکبتی بود که من و ببست و یک سال تمام دچارش کردید؟

 اصال من نمک نشناسم، شما خوبید! شما شایان ها خوش غیرتید.

.شماهایی که با زدن و تحقیر زن ها قدرتتون رو به نمایش می ذارید غیرت دارید

 طاها با صدای بلند گفت: ملیسا دهنت رو می بندی یا بیام ببندمش؟

.مامان برو بیرون

 باید مثل سگ زندانیش کنم تا شب داداش عطا و بابا بیان تکلیف این دختره ی....؛ از فوشی که داد گریم بیشتر شد.

 حق من نبود این زندگی!

.این خانواده و این فوشها حق مهسا سپهری؛ دومین دختر فرنود سپهری که من باشم نبود

 کنار پنجره نشستم و سرم رو، روی دستام گذاشتم! بغض داشت خفم می کرد. منتظر نشونی از بابام بودم.

 من نمی خواستم ادامه ی زندگیم رو تو زندون طاها و آغوش امین بگذرونم.

 عقربه های ساعت، با سرعت از هم دیگه پیشی می گرفتن و حال من هر لحظه بدتر می شد.

 ازصبح تا حاال؛ بجز همون صبحانه ایی که تو خونه خورده بودم، به چیز دیگه ایی لب نزدم.

:با صدا تقه ایی که به در خورد؛ سرم رو از روی دستم برداشتم و با صدایی که نمایان گر گریه های بی صدام بود گفتم

 -چی می خوای گلی؟ دست از سرم بردار من توی این خونه ی نجس چیزی نمی خورم.

 گلی با بغض و چشمای پر از اشک نالید: دورت بگردم من، چشم زمرد من! شوهرت اومده ببینت.

 عصبی از جام پریدم و داد زدم:

 -گمشو از اتاق من بیرون، همین االن گورت رو از جلوی چشمم گم کن!

.-خانوم من..

 بدون اینکه اختیاری از خودم داشته باشم، به سمت گلی یورش بردم و با جیغ و داد از اتاق بیرون انداختمش.

 به سرعت در و قفل کردم و پشت در، روی پاهام فرود اومدم.

 صدای هقهقم بلند شد، بهارک با دست به در کوبید و داد زد: درو باز کن ملیسا؛ امین اومده ببینت.

 مردم چی فکر می کنن، اصال گور پدر مردم، تو و امین باهم نامزدید خدا قهرش می گیره!

 -برید به درک! ایشاال همتون بمیرید عوضی ها، هر کثافت کاری رو، با اسم خدا و پیغمبر می کنید.

.بعد میاید می گید چرا جوونا از دین و خدا زده شدن؛ همه اینا بخاطره دو دره  بازی شما یقه دیپلماتی هاست

(-ذلیل بمیری دختر! الل از دنیا بری که اینقدر من و حرص می دی.(زد زیر گریه

.اگر تو این بیست سال، بجای تو سگ بزرگ می کردم؛ االن برام دم تکون می داد و مثل تو گاز نمی گرفت



!میون گریه، خنده عصبی کردم و داد زدم: شما خودتون سگید

 بوی کثافتتون، تا یک کیلو متری خونه، به مشام هر کسی می رسه.

حالم دوباره بد شد و مثل وحشی ها به جون وسایل اتاق افتادم؛ اونقدر جیغ و داد کردم که کم گلی و بهارک ازپشت در 
.اتاقم رفتن

 باز سرم سنگین شد.

.ماتم زده به گوشی خورد شدم، که کف اتاق افتاده بود نگاهی انداختم و وارد تراس شدم

.می خواستم ببینم امین رفته یا نه، ولی...

 می خواستم ببینم امین رفته یا نه، ولی با دیدن شخصی که ماشینش رو دقیقا، زیر پنجره سمت راست اتاقم پارک کرد.

!امین رو فراموش کردم، کمی خم شدم و به سمتی که ماشین پارک بود خیره شدم

 چیز زیادی دستگیرم نشد، با دو از تراس خارج شدم و به سمت پنجره طرف مقابل رفتم.

 تراس به داخل حیاط راه داشت و با، باز کردن در پنجره می تونستی فضای خیابون رو ببینی.

 با فکر اینکه مهبد یا بابا دنبالم اومدن، پرده ی حریر پنجره رو کنار زدم و در و باز کردم.

 با باز شدن در پنجره، سوز خنک هوای بارونی، به صورت و چشمای ورم کرد وزید.

 نفس عمیقی کشیدم و با دقت به اپتیمایی که زیر پنجره پارک می بود خیره شدم!

 هرچی بیشتر دقت می کردم، کمتر می دیدم؛ باز چشمه ی اشکم جوشید کمی از پنجره فاصله گرفتم.

.ولی قبل اینکه داخل اتاق برگردم؛ در سمت راننده ی ماشینه باز شدن و یه هیکل درشت و مردونه از ماشین خارج شد

 با دیدن موهای خرمایی رنگی که مدل خامه ایی کوتاه شده بود و زیر نور، تیر چراغ برق طالیی شده بود.

 یاد چشمای توسی رنگ پندار افتاد، نفس تو سینم حبس شد؛ خودم رو باالتر کشیدم دقیق تر نگاه کردم.

 پسره ناگهانی به سمت پنجره ی اتاقم برگشت، سریع کمی عقب رفتم تا من رو نبینه!

.جدی جدی انگار خود پندار بود، استرس، غم، هیجان، شادی...

 هیچ توصیفی برای حسی که اون لحطه توی وجودم ایجاد شده بود نداشتم.

.با بلند شدن صدای طاها، با ترس کمی از پنجره فاصله گرفتم

.-اگر تا یک ربع دیگه، در این اتاق باز نشه؛ ملیسا به شرفم قسم درو می شکونم و جنازتو از اتاق می آرم بیرون

.حالم باز دگرگون شد؛ دستی رو پهلوم که، هنوز درد می کرد کشیدم

 نه، نه من دیگه طاقت کتک خوردن رو نداشتم.

.اشکام رو پاک کردم و..



 اشکام رو پاک کردم و بدون معطلی، دمپایی ال انگشتی که پام بود رو، در آوردم.

 خم شدم و دمپایی رو از روی زمین برداشتم؛ با تردید به در اتاق و دمپایی نگاهی انداختم.

 شاید احمقانه  ترین راه نجاتم بود، ولی خوب تنها راه فرار هم همین بود.

 بدون لحظه ایی تردید، دمپایی رو از بیرون به سمت پندار پرت کردم.

 برخورد دمپاییم با سرش رو از فاصله ی دور هم متوجه شدم.

.نا خوداگاه، هی بلندی کشیدم. پندار کالفه دستی به موهاش کشید و به سمت پنجره برگشت

!پندار:آخ سرم...کدوم وحشی بود

.زیرلب گفتم: وحشی عمته، حیف بهت نیاز دارم، وگرنه جوابت و می دادم

.آروم، طوری که صدام از اتاق خارج نشه گفتم:پندار...پندار اینجا..

!بال بال می زدم، تا بلکه من و ببینه

.-پندار، اینجا رو نگاه کن

.انگار متوجه صدایی شد و سرش و چپ و راست می کرد

!آخه این بشر چقدر خنگه

.-پندار اینجا...این باال رو ببین

 سرش و باال اورد ولی باز هم کالفه دنبال صدای من می گشت.

.با حرص زیر لب غریدم: پندار، این باال رو ببین، بابا باالی سرتم

.پندار بالخره سرش رو به سمت پنحره ی اتاقم باال اورد و با من، که داشتم باال و پایین می پریدم چشم تو چشم شد

.اومد نزدیک تر و با تعبجب پرسید: اونجا چیکار می کنی دختر؟ من می خواستم.

.بین حرفش پریدم و سریع گفتم: تو رو خدا من و از اینجا ببر...خواهش می کنم

.توی این موقعیت باید غرور و کنار می ذاشتم و به فرار فکر می کردم

؟کی بهتر از پنداری که خودش تا زیر پنجره ی اتاقم اومده بود

.پندار که تعجبش دو برابر شد گفت: برای چی؟ مثل آدم از اتاقت بیا بیرون چون کار واجبی..

.دوباره بین حرفش پریدم و عصبی گفتم: اه...می گم من و از اینجا ببر یعنی ببر. بعدا واست توضیح می دم. لطفا...

!ازت خواهش می کنم هیچ حرفی نزن،  من هرچه زود تر باید از اینجا برم

!با صدای کوبیده شدن در، با ترس و اضطراب به عقب نگاه. رنگم پریده بود و این رو کامل درک می کردم

!برگشتم و به پندار گفتم: برو عقب تر، من می پرم؛ من و بگیر

.قبل اینکه حرفی بزنه، چنگی به شال بلند و مشکی رنگم که روی میز بود زدم و برش داشتم



.دستام رو به کناره های دیوار گرفتم و پاهام و رو لب پنجره گذاشتم

.بدون اینکه منتظر عکس العملی باشم، بشمار سه از پایین پریدم و خودم رو تو بغل پندار انداختم

.بخاطره پرش ناگهانیم، پندار زمین خورد و من با همون لباسای تو خونه روش پخش شدم

.از درد نمی تونستم چشمام رو باز کنم، اومدم بپرم رو این پسره که آسیب نبینم

.ولی بدنش اینقدر سفت بود که، داشتم به خودم فوش می دادم چرا نپریدم روی زمین

.پندار: آخ مامان...دل و روده ام، اومد تو حلقم دختر قبلش یه خبر بده، آی پاشو از روم موهام خراب شد..

 بهش چشماش خیره شدم، متقابال نگاهی بهم انداخت و آروم گفت:

 -جات راحته؟ بلند شو دختر له شدم، چقدر اضافه وزن داری؟

.از روش بلند شدم همینطور، که لباسام و تکون می دادم گفتم: من اضافه وزن ندارم، عمت داره

.حرف الکی هم نزن، االنم بلند شو باید کمکم کنی از اینجا دور بشم

 پندار از روی زمین بلند شد، دستی به موهاش کشید و گفت: عمه ندارم خداروشکر.

.-حاال هرچی..

.هنوز حرفم کامل نشده بود، که صدای فریاد طاها از توی اتاق، تا پایین هم رسید

.-مامان به ناموسم، بگیرمش به وا� تیکه تیکش می کنم؛ بنیامین بپر ماشین و روشن کن

.ضربان قلبم رفت روی هزار، گونه هام دوباره خیس شده بود

از اینکه می خواستم از پندار کمک بگیرم احساس حقارت می کردم ولی چاره دیگه هم نداشتم، تو اون لحظه تنها حامی 
 من اون بود.

با ترس بهش خیره شدم، صدام از شدت بغض می لرزید آروم لب زدم: التماست می کنم؛ من و از اینجا ببر، می خوام 
.برم خونه خودمون

پندار بدون حرف، اضافه ایی دستم رو گرفت و از روی زمین بلندم کرد؛ نگاهی به پنجره اتاقم انداخت و با قدم های 
 بلند من رو به سمت ماشینش برد.

 خدایا این چه حسی بود، چرا وقتی من با این مرد بودم احساس آرامش و امنیت می کردم!

.چرا با حضورش ضربان قلبم باال می رفت

.پندار با سرعت نور، در ماشین و باز کرد! تقریبا پرتم کرد داخل ماشین و خودشم سریع سوار شد

.قلبم به شدت خودش و به سینه ام می کوبید. عرق سردی کنار شقیقه هام نشست

:شالم و روی بازوهای برهنم انداختم و درحالی که نگاهم به آیینه های پشت بود به سمت پندار برگشتم و با ترس گفتم

.-تو رو خدا حرکت کن

!پندار: اول بگو چی شده، وگرنه هیچ جا نمی رم



.-باشه می گم، اما االن نمی شه.طاها داره میاد

اشکم داشت در میومد، باز به عقب برگشتم با دیدن طاها که از خونه خارج شده و داره با قدم های بلند به یمت ماشین 
.میاد

 داد زدم: پس منتظره چی هستی؟ قرار نیست این ماشین روشن بشه؟

.پندار بدون حرف، ماشین و روشن کرد و پاهاش رو روی گاز فشار داد

.ماشین با سرعت به حرکت در اومد و صدای ناهنجاری تولید کرد

 با استرس از ایینه به عقب خیره شدم؛ طاها داشت پالک ماشین رو یاد داشت می کرد.

؟عصبی فریاد کشیدم: ِد لعنتی مگه بهت نگفتم راه بیوفت...داره پالک ماشین و بر می داره! می خوای چه غلطی بکنی

از کوچه ی ما خارج شده بودیم؛ دستام داشت می لرزید پندار با لحن جدی گفت: یاد داشت کنه! هیچ غلطی نمی تونه 
.بکنه

:قبل اینکه فرصت بده حرفی بزنم، ماشین و گوشه اتوبان کنار کشید و با لحنی حرص دار گفت

 همین االن همه چیز رو واسم تعریف می کنی، واگر نه از ماشین پیادت می کنم!

:با چشم هایی که از تعجب گرد شده بود، بهش نگاه کردم. و در مونده نالیدم

 -چرا داری چرت می گی؟ راه بیوفت من اصال حالم خوب نیست.

؟-امر دیگه ای باشه خانم؟ گفتی تعریف می کنی، االن هم باید بگی چرا فرار کردی

 هیچ شوخی ندارم، اگر توضیح ندی، مجبور می شی تو این موقع شب توی خیابون تنها باشی؛

.و اون موقع معلوم نیست چه بالیی سرت میاد..

ترسیده بودم! می دونستم از این دیوونه هر چیزی بر میاد! مثال اینکه اون وقت شب دمه خونه ما چیکار می کرد هم 
 برام یه ابهام بود.

 بغضم و خوردم و گفتم: چی و می خوای بشنوی؟ من خودمم از دونستنش فراریم!

 -من اون چیزی و می خوام بدونم که، دختر شجاعی مثل تو ازش فراریه! بهم قول دادی باید تعریف کنی.

 نفس عمیقی کشیدم و به چشمای مرموزش خیره شدم؛ چرا حرفاش من رو به زانو در می آورد.

.باالخره بعد نیم ساعت، این دست و اون دست کردن و کلی حاشیه

.یه خالصه از اتفاقاتی که تو چند هفته اخیر برام افتاده بود رو بهش گفتم

 بعد از تموم شدن حرفام؛ پندار بدون اینکه هیچ تغییری تو نگاهش ایجاد شده باشه، دستمالی به سمتم گرفت و گفت:

 از ترحم و دلسوزی خوشم نمی یاد! برا همین نمی خوام چرت و پرت برای دلداریت بهت بگم.

 ولی خوب؛ تو می تونی با یه دید مثبت به این قضیه نگاه کنی!

 اگر تو بچگی دزدیده نمی شدی! هیچ وقت مثل االن به خانواده واقعیت عالقه نداشتی! درست نمی گم؟



 با صدایی که توش غم موج می زد گفتم:شاید تو درست می گی! ولی من نمی تونم جلوی ناراحتیم رو بگیرم!

.من حتی با هویت خودمم غریبم؛ نمی دونم مهسام یا ملیسا، سپهریم یا شایان

.غرق حرف زدن بودم که، یهو به سمت جلو کشیده شدم و تو آغوش گرم پندار فرو رفتم! تمام وجودم آتیش گرفت

نفس عمیقی کشیدم و بوی ِگس ادکلنش رو به ریه هام فرستادم. حواسم نبود با چه وضعیتی تو بغل این  لندهور لم 
.دادم

؟با خجالت خودم و عقب کشیدم و گفتم: چه زود پسر خاله شدی! باز بهت رو دادم

 مثل اینکه فهمید چیکار کرد و با شرمندگی گفت:

.ببخشید، دست خودم نبود

.پندار از من عذرخواهی کرد؟ واقعا عجیب بود! سعی کردم تعجبم و مخفی کنم و بی تفاوت باشم

 هر دو سکوت کردیم و من دست به سینه به صندلی تکیه دادم.

.پندار انگار چیزی یادش اومد و دستش به سمت داشبرد رفت و جعبه ی قرمز رنگی و بیرون اورد

 به سمتم گرفتش و آرون گفت: برای توعه؛ دفعه ی قبل قبول نکردی!

!اما این بار نباید دستم رو رد کنی، فکر نکنم این گردنبند به کسی جز تو بیاد

 ابروهام باال رفت، پس این همون گردنبند بود! به روبرو زل زدم و اروم گفتم:

!-من نمی تونم این و قبولش کنم...یعنی این به عنوان هدیه زیادی گرونه

پندار لبخند مردونه ای زد و گفت: هدیه رو که پس نمی گیرن، این و بزار به پای زحمت هایی که برای لباسام 
!کشیدی...واقعا محشر بود

"بیاد حرفش افتادم که گفته بود"از طرحات خوشم نمیاد!

؟با حرص چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: تو که گفتی طرح های من زشتن؛ گفتی قدیمین پس چی شد

.پندار خم شد و از عقب ماشین مجله ای رو کشید بیرون و جلوی صورتم گرفت

.با تعجب به عکس روی جلد خیره شدم! پندار بود؛ اونم با لباسی که من طرحش رو زده بودم

؟با تعجب به چشماش نگاه کردم و گفتم: تو اینجا چیکارمی کنی؟ توی مجله ی مد و زیبایی؟ اونم تو

پندار خندید و گفت: خودت و دست کم گرفتی ها...یکی از طرح هایی که شما برام زدی، جزو ده طرح برتر این مجله 
!شده خانم

؟با تعجب دستم و جلوی دهنم گرفتم، تا جیغ نزنم. وای خدای من....یعنی من تونستم...

 پندار با خنده گفت: اینقدر تعجب برای اعتماد به نفسی که تو داری زیاد نیست؟

.نتونستم خودم و کنترل کنم جیغ کشیدم



 -نـــه، خیلیم عادیِ، من هنوز تو شوکم!

!چرا بابک بهم نگفته بود

!پندار خندید و گفت: دیوونه

 حاال هدیه ناقابل من رو قبول می کنید یا باید یه سری هم تا پنجره این یکی اتاقت بیام؟

 با صدا خندیدم و گفتم: افتخار قبول کردن این هدیه رو نصیبت می کنم اقا خواننده!

 پندار ماشین و روشن کرد و در حالی که جلو رو می پایید گفت: لطف می کنید خانوم طراح!

 می شه آدرس خونه اصلیتون رو بدید؟

 سرسری آدرس خونه رو به پندار دادم، غرق رویا شده بودم!

.غرق دختر هایی که با لباس های جذاب و متفاوت، که طراحی من بود، با ناز  روی صحنه راه می رفتن

 تشویق مردم!

!و در آخر من، که با افتخار از طراحی اون لباسا روی ِسن حضور پیدا می کنم

 ساعت دوازده و نیم بود که پندار ماشینش رو جلوی در خونمون متوقف کرد!

:زیر لب تشکر کردم و قبل اینکه از ماشین پیاده بشم؛ پندار گردنبند و به سمتم گرفت و جدی گفت

!-سریع برو تو خونه خیالم راحت شه

 خوب نیست با این لباسا تو کوچه بمونی؛ اونم این وقت شب.

با لبخندی که رو لبم نشسته بود، جعبه رو از دستش گرفتم و گفتم: باشه، مرسی؛ هم بابک این(به گردنبند اشاره 
 کردم)هم بابت کمکت!

  منتظر جوابش نموندم، سریع از ماشین پیدا شدم و به سمت خونه رفتم.

.ابراهیم زود در و باز کرد واگرنه از سرما یخ می زدم! وقتی وارد حیاط شدم

 اولین صدایی که به گوشم خورد، صدای گاز دادن وحشتناک پندار بود!

؟از بلندی صدا نفس تو سینم حبس شده بود؛ پسره ی احمق چرا مثل خر رانندگی می کنه

 با تردید در ورودی و به سمت جلو هل دادم و وارد خونه شدم؛ سکوت محض همه جارو گرفته بود.

 شالم رو بیشتر دور خودم پیچیدم؛ با بغضی که داشت گلوم و قلقلک می داد داد زدم:

؟-زهرا....ژاله، کجایید؟ کسی خونه نیست

 با صدای بلندتری ادامه دادم: سلطان خانوم؟

 با شنیدن صدای پاشنه های کفشی به طرف عقب برگشتم؛ سلطان خانوم بود.

؟با همون صالبت همیشگیش به سمتم اومد و با تعجب گفت: خانوم کوچیک



 چونم لرزید، با ترس گفتم: سلطان خانوم؛ چرا کسی نیومد دنبالم؟ چرا اینقدر خونه ساکته!

؟یعنی من اینقدر بی ارزش بودم که حتی، زحمت خبر کردن پلیس هم به خودتون ندادید

 سلطان اخماش و کشید درهم و گفت: امون بدید خانوم کوچیک! شما چه می دونید چه تو این خونه گذشته؟

 مهال خانوم زیر سرم هستن؛ فرخنده خانوم هم بیمارستان!

 آقا مهبد و آقا فرنودم شمال هستن و گوشیاشون در دسترس نیست!

 تو این شرایط بحران برانداز، شما چه توقعی از من با این سن و سال دارید؟

.ترس تو تموم وجودم رسوخ کرد؛ بدون توحه به سلطان به طرف اتاق مهال دویدم

 اشک صورتم رو پوشونده بود، خدایا من سر این خانواده چه بالیی اورده بودم؟

 در اتاق مهال رو به شدت باز کردم و وارد اتاقم شده؛ با سر باند پیچی شده روی تخت خوابیده بود.

.صدای هق هقم بلند شد؛ الهی بمیرم برای خواهرم. زیر لب لعنتی به طاها فرستادم و به مهال نزدیک شدم

 کنار تخت رو زانو هام سر خوردم و دستم و رو موهای خوشرنگش کشیدم.

 زیر لب زمزمه وار گفتم: مهالییم؛ خوشگلم چشمات و باز نمی کنی؟

 حالم از خودم بهم می خورد، مرجان(یکی از خواهرا سابق ملیس)همیشه می گفت که من دختر نحسی هستم.

.سرم و روی سینه مهال گذاشتم، گریم شدت گرفته بود و شونه هام می لرزید

 سردی دست مهال رو روی شونم حس کردم، سرم رو باال اوردم و به مهال خیره شدم.

 مهال چشماش و نیمه باز بود؛ لبخندی زدم که با صدای گرفته گفت:

.-خیلی ترسیدم؛ فکر کردم تو نبود مهبد و بابا دوباره از دستت دادم

. ناگهانی تو آغوش هم رفتیم و صدای گریمون، فضای کل اتاق رو گرفت

 سلطان با صدای بلند و گرفته ایی گفت: گریه کافیه دخترا؛ شما باید کمک من کنید.

!جواد، فرخنده خانوم رو از بیمارستان آورده

 از جام بلند شدم و گفتم: من می آم سلطان خانوم، مهال استراحت کن.

.مهال اونقدر رنگ و روش پریده بود که نتونست مخالفت کنه و چشماش و روی هم گذاشت

 با قدم های بلند به دنبال سلطان از اتاق خارج شدم و به سمت طبقه پایین و اتاق مامان رفتم.

 جواد و زهرا مامان رو از ویلچر روی تخت گذاشته بودن، آروم لب زدم:

؟-ملیست قول داده بود دیگه بخاطرش ناراحت نشی، باز زدم زیر قولم

.مامان فرخنده لبخند کمرنگی زد و گفت: بیا بغلم دخترکم؛ بیا بزار وجودت و حس کنم دردونم

**یک هفته بعد



 کالفه دستی به موهای خیسم کشیدم و پاهام رو، روی میز گذاشتم. حوصالم خیلی سر رفته بود.

.از بعد اون اتفاق بابا از من خواهش کرده بود تا مدتی تنها بیرون نرم، منم چاره ایی جز قبول کردن نداشتم

!گوشی و از روی مبل برداشتم و چک کردم، اما دریغ از یک تماس یا پیام

!چند روز بود خیلی بهونه گیر شده بودم و سر هر چیز ساده ای دلم می گرفت

.برای خودمم عجیب بود

.این احساس های دوگانم رو درک نمی کردم. نمی دونستم با خودم چند چندم! ذهنم آشفته و درگیر بود

.”لعنتی“ زیر لب گفتم و از جام بلند شدم تا برم یه چیزی بخورم، به محض ایستادنم صدای زنگ گوشیم هم بلند شد

.نگاهی به گوشیم کردم؛ با دیدن اسم ”بوقلمون“ که روی صحفه ی گوشیم دهن کجی می کرد

.خندم گرفت؛ پندار بود! اولین بار که بهم زنگ زد با این اسم سیوش کرده بودم

.با هیجان دوباره روی مبل نشستم، قلبم داشت با بی رحمی خودش و به قفسه سینم می کوبید

؟گوشی و برداشتم و دو دل بودم، که جواب بدم یا نه

!ولی خوب؛ نمی تونستم مانع دلم که برای شنیدن صداش بی قراری می کرد بشم

.بی اراده دکمه ی اتصال و زدم که، صدای پندار توی گوشم پیچید

 پندار: سالم عرض شد ملیسا خانوم.

.دستی به صورتم کشیدم؛ احساس کردم گر گرفتم؛ هربار اسمم و صدا می زد اینجوری می شدم

.دستم رو توی موهام فرو کردم و با صدای آرومی گفتم: سالم

.پندار: چرا آروم صحبت می کنی؟  کسی پیشته؟ اگر بد موقع زنگ زدم قطع..

:با عجله وسط حرفش پریدم و داد زدم

 -نه نه، کسی نیست قطع نکن! کاری داشتی زنگ زدی؟

 پندار تک خنده ایی کرد و گفت: خیلی خوب قطع نمی کنم خودت رو کنترل کن!

می دونم ذوق مرگ شدی از اینکه بهت زنگ زدم ولی خوب چه می شه کرد؟ بی کارم حوصلم سر رفته؛ امروز وقت 
؟داری بریم بیرون

!می خواستم ناز کنم، دلم یه کوچولو براش تنگ شده بود؛ ولی خوب این که دلیل نمی شد خودم و کوچیک کنم

:بنابر احساس مزخرف خودبینیم؛ بر خالف حرف دلم گفتم

.-نه، وقت ندارم. نمی تونم بیام

پندار متعجب گفت: به من می گی وقت ندارم؟ همه از خداشونه من یک نگاه بهشون بندازم، اون وقت تو می گی وقت 
؟ندارم باهات بیام بیرون



 خندم گرفته بود، اما خودم و کنترل کردم و گفتم: قبال که بهتون گفته بودم!

 کسی در حد و اندازه ی من نیست؛ شمام زیاد خودتون رو دسته باال نگیرید. 

.بدون اینکه بذارم حرفی دیگه ایی بزنه، گوشی و قطع کردم و پقی زدم زیر خنده

!با وجود اینکه گوشی قطع کردم؛ ولی باز خدا خدا می کردم یک بار دیگه بهم زنگ بزنه

.حرف زدن باهاش حتی از پشت تلفن بهم هیجان خاصی و منتقل می کرد

.نفس از سر آسودگی کشیدم و خودم و روی تخت پرت کردم. و ذوق زده گوشی و به قلبم نزدیک کردم

 خدایا چرا اینجوری شدم؟

.غرق تماس چند دقیقه قبلم بودم که صدای پارس سگی، از حال اومد

.مثل برق گرفته ها از روی تخت بلند شدم و به سمت حال رفتم. به محض ورودم ملون رو تو بغل مهبد دیدم

 با ذوق جیغی کشیدم و گفتم: عشق من کجاست چند وقته؟ وای پسرم دلم برات تنگ شده بود مامانی!

.مهبد: چند وقت بود از خونه برده بودمش خونه ی دوستم

!اخمی کردم و گفتم: غلط کردی

!مهبد دستاش و باال برد و گفت: باشه غلط کردم، من و نخور

.خندم گرفت و سری تکون دادم و به سمت اتاقم حرکت کردم

.در و با پام بستم و ملون و روی زمین رهاش کردم

 نگاهی به پیرهن آبی چین چینی که تنش بود انداختم و با ذوق گفتم: فسقلی وایسا، کلی باهات کار دارم.

 گرفتمش و روی تخت نشستم. همینطور که به چشماش زل زده بود دستی به موهای کرمش کشیدم و گفتم:

 -چرا لباس دخترونه پوشیدی توله؟

:ملون خودش و بهم نزدیک کرد، محکم تو بغلم گرفتمش، به یک نقطه خیره شدم و شروع کردم به حرف زدن

.می دونی ملون، چند وقته یه حس عیجبی توی وجودم افتاده؛ برای من سخته درک کردن این حس

 مثل خوره اس..داره من و می خوره و اذیتم می کنه.

.خوشبحال تو ملون، راحت از هر درد و هرمشکلی داری زندگی می کنی و، اما من چی؟..

:لبخند تلخی زدم و ادامه دادم

.اینکه ندونی از خودت چی می خوای خیلی کالفه ات می کنه

 اینکه فقط و فقط فکر کردن یا دیدن، یک نفر خاص می تونه آرومت کنه و بهت آرامش بده عذاب اوره.

.انگار مسخ شدم و هیچ چیز و نمی بینم؛ عجیبه مگه نه؟ من هیچ وقت اینطوری نبودم..

 حاال که دارم به شخصیت خودم فکر می کنم، می بینم که واقعا غیرقابل تحملم.



.خنده ی پر صدایی کردم و گفتم: مهبد می گه اخالقم سگه! برای همونه که تو با من اروم می شی و من با تو

 -چرا اعتراف نمی کنی که عاشق شدی؟

 با تعجب به سمت مهال که دم در اتاق ایستاده بود برگشتم و گفتم: فال گوش ایستاده بودی؟

 مهال با لبخندی که رو لبش بود وارد اتاق شد و گفت: وقتی می بینیش دستات عرق می کنه؟

با سکوت بهش خیره شدم که باغم ادامه داد: قلبت تند تند میزنه! با شنیدن صداش و فکر کردن بهش آرامش پیدا می 
 کنی.

!ملیسا تمام احساساتی که به تازگی پیدا کردی، مثل احساسات من تو سه سال پیشه

 از تشبیهی که کرد، خوشم نیومد! ملون و از خودم جدا کردم و با اخمای توهم رفته گفتم:

 -اگر روزی بفهمم واقعا عاشقش شدم، برای بدست اوردنش اسمون رو به زمین می دوزم!

 من مثل تو مهربون و معصوم نیستم مهال، اگر به احساسم ایمان پیدا کنم.

.مادرش که سهله، کوهم سر راهم قرار بگیره از جلوم برش می دارم

*یک ماه بعد

؟با عجله شالم و رو سرم می زون کردم و با جیغ گفتم:مهال آل استارای منو ندیدی

مهال با خنده وارد دستی به موهاش کشید و گفت: خب مگه مجبوری اینقدر دیر حاضر شی که، پندار بدبخت انقد عالف 
!شه؟

!پوفی کشیدم و گفتم: حقشــه

 -ال استارات تو جاکفشی کمدته، یه نگاه می نداختی همون جلو بود.

 با حالت دو رفتم سمت کمدو، ال استارای مشکیم رو از توش بیرون کشیدم!

 سریع کفشا رو پوشیدم و به مهال گفتم: من رفتم بوس بوس، شیطونی نکنیا!

.مهال سری به نشونه تاسف تکون داد، تک خنده ایی کردم و با دو از خونه خارج شدم

تو یک ماه گذشته، فوق العاده با پندار صمیمی شده بودم. طراح شخصی لباساش شده بودم و دیگه با اون کار می 
 کردم.

.حسی که نسبت به پندار داشتم، هر روز قوی تر از دیروز می شد، شاید مهال راست می گفت

 من عاشق پندار شده بودم، اما خودم رو به نفهمی می زدم!

 به محض اینکه در آهنگی بزرگ رنگ حیاط خونه رو باز کردم، پندارو دیدم که به فراری قرمز رنگش تکیه زده بود.

 با اون تیشرت جذب مشکی رنگی که پوشیده بود، ادم دلش می خواست قورتش بده!

؟-ملیسا خانوم یکم دیر تر می اومدی



!-کسی مجبورت نکرده بود اینجا وایسی

:نگاهی  به بازوهاش که داشت تیشرت رو توی تنش  پاره می کرد انداختم و با اخمای درهم گفتم

؟-اون پیرهن و الکی دستت گرفتی؟ همه چیزت رو انداختی بیرون که چی بشه

 پندار با تعجب تکیش رو از ماشین گرفت؛ نگاهی بهم کرد و یهو صدای خندش، کل کوچه رو پر کرد!

 چشم غره ایی رفتم و گفتم: چیه، خنده داشت؟ پیرهنت رو همین االن بپوشا! همینجوریم مرکز توجهی!

 _من همه چیزم و ریختم بیرون؟ وای ملیسا تو دیگ کی هستی! نگاهی به این مانتوی جلو بازت انداختی؟

 -کوفت، من دخترم تو باهامی و هوام رو داری! ولی تو چی؟ با من بحث نکن اقا پندار.

؟پیرهنت رو می پوشی یا برگردم باال

پندار که داشت از خنده منفجر می شد، پیرهن سفیدش رو تنش کرد و بدونه اینکه دکمه هاش رو ببنده گفت: نه، نه بیا 
!بریم

!بعد اومد این سمتم، در ماشین رو برام باز کرد. بدون حرف سوار شدم

؟پندار خودشم سریع سوار شد، به طرف من برگشت و گفت:خوبی خانوم طراح

 جلوی کش اومدن لب خندم و گرفتم و آروم گفتم: مرسی، شما چطوری؟ شیراز خوش گذشت؟ خوب خوندی؟

 -همه چی عالی بود بجز، جای خالی سرکار خانوم! خوب کجا بریم؟

 با قیافه ی داغون به سمت پندار برگشتم و گفتم: ترخدا؛ رستوران البرز نه!

 پندار ماشین و روشن کرد و متعجب گفت:پس کجا بریم؟ کارت دارم نمی شه دورمون شلوغ باشه!

 ماشین پندار از  کوچه خارج شد که گفتم: من یکی واقعا از اونجا خسته شدم!

!پندار الین و عوض کرد و با تردید گفت: اگه..دوست..اگه دوست داشته باشی، می تونیم بریم...بریم خونه باغ

.به سمتش برگشتم و با دو دلی گفتم: خونه باغ؟ چرا اونجا خوب مگه..

.چهره پندار درهم شد

.قبل اینکه حرفم رو کامل کنم گفت: قصد بدی نداشتم؛ اشکال نداره! ولی مجبوریم با رستوران البرز سر کنیم

 پندار به ماشین سرعت داد و وارد اتوبان شد؛ من بهش اعتماد داشتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 -باید باغ قشنگی داشته باشید! خیلی مشتاقم ببینمش، کجاس؟

 پندار سرش و به سمت برگردوند، لبخند عمیقی زد و گفت: نمی ترسی بخورمت؟

 -نه! راستش بیشتر از خودم به تو اعتماد دارم، تو این مدت به اندازه کافی شناختمت! نگفتی باغتون کجاست؟

.پندار که از حرف من به وجد اومده بود؛ با هیجان بهم زل زد و گفت: نزدیکای لواسون

 به جلو اشاره کردم و با ابروهای باال رفته گفتم: می خوای مارو بکشی؟ به جلو نگاه کن!



 -این ماشین منفجرم بشه ما نمی میریم، بزار خوب نگات کنم! فردا دارم می رم کیش، نیستم دو روز.

!قیافم گرفته شد، اه چقدر مسافرت می رفت این؛ کالفه گفتم: خوش بگذره

 دیگه تا رسیدنمون به باغ، بجز حرفای جزئی، حرف دیگه ایی بینمون رد و بدل نشد.

.پندار جلو در بزرگ اهنی ماشین و نگه داشت و چند دقیقه بعد نگهبان درو باز کرد

پندار، با سرعت نور، مسیر سنگ فرش شده باغ و طی کرد و، وارد محتوطه سرسبزی که درست تو مسیر رود خونه، 
.قرار گرفته بود؛ فراریش رو پارک کرد

خودش از ماشین پیاده شد و مثل همیشه در و برای من باز کرد، درسته کتونی پام بود ولی دلم می خواست براش ناز 
 کنم.

وانمود کردم پاهام داره روی سنگا می لغزه که پندار هم با جدیت تمام، دستم و گرفت و من رو به سمت آالچیقی که 
.کنار منتقل کباب بود کشوند

 محو باغشون شده بود، دورمون رو درختای بلند زردآلو و آلو و گوجه سبز و...پوشونده بودن.

 معلوم بود این باغ قدمت زیادی داره.

!با ذوق نگاهی به اطراف انداختم و زمزمه وار گفتم: واو، اینجا خیلی خوشگله

!پندار نگاه معنی داری بهم انداخت و گفت: تو چشم من، هیچ کس و هیچ چیز به اندازه اون خوشگل نیست

؟با بهت نگاهی به پندار انداختم و گفتم:اون

 پندار: عشقم رو می گم! تو چشمای من خوشگلتر از اون، وجود نداره ملیسا.

 حلقه زدن اشک و توی چشمام احساس کردم، عشقش؟ این چی داشت می گفت؟

برای یه لحظه حس کردم کسی به قلبم چنگ انداخت، سریع اخمام و توهم کشیدم و گفتم: خوب که چی؟ من و اوردی 
؟اینجا اینو بهم بگی!

پندار: معلومه که نه، آوردمت اینجا ازت کمک بخوام! باید کمکم کنی تا به عشقم بگم چقدر عاشقشم، من به تنهایی از 
.پسش بر نمیام

 بغض راه گلوم رو بسته بود،با قدماي بي جون به سمت رود خونه راه افتادم و گفتم: من کمکی نمی تونم بهت بکنم!

!ولی حاضرم به دختری که دوسش داری بگم که چقدر خوب و مهربونی

:دور از چشم پندار، قطره اشک کوچیکی روي گونم چکید و پاک کردم و ادامه دادم

 -همه از خداشونه با تو باشن، تو...تو ایده آل هر دختری هستی! فقط یه اشارت کافیه تا به زانو در بیاد.

!مطمئن باش اگر بهش بگی، حتما قبولت می کنه

 با تمام شدن حرفم پندار با قدم های بلند، خودش و به من رسوند، دستام و گرفت و من و به سمت خودش کشید.

 قبل اینکه عکس العملی نشون بدم گفت: مطمئنی من و قبول می کنه؟

 شونم رو از بین دستاش بیرون کشیدم و گفتم: کسی تو رو رد نمی کنه!



 پندار با بهت گفت: ملیسا...تو، تو داری گریه می کنی؟

.نتونستم؛ نتونستم مانع لرزش شونه هام و ریختن اشکام بشم

.حتی فکر به اینکه پندار عاشق کس دیگه ایی باشه وجودم و آتیش می زد، صدای هق هقم هر لحظه بلندتر می شد

 پندار فاصلمون رو، با نزدیک تر شدن به من پر کرد، دستاشو قاب صورتم کرد.

 قدری بهم نزدیک شده بود که، هرم نفس هاش به صورتم می خورد و حالم و دگرگون می کرد.

 انگشت شصتشو روی اشکام کشید و پیشونیش و روی پیشونیم گذاشت.

.سرش رو به صورتم نزدیک تر کرد و بوسه ریزی به گوشه لبم زد، چشمام رو بستم و سرم تو گودی گردنش فرو بردم

 من عاشقش بودم! نمی تونستم بدون اون تحمل کنم. اشکام گردنش رو خیس کرده بود، پندار زمزمه وار گفت:

 -مليسم، من...من خیلی..دوست دارم! می خوام بقیه زندگیم رو در کنار تو باشم.

 می خوام..که مادر بچه هام باشی...خانوم خونم باشی، عروس مامانم باشی.

شکه سر جام خشک شدم و شدت ریزش اشکام بیشتر شد، هر قطره اشکی که از چشمام خارج می شد، پندار با بوسه 
.های ریز و دلنشینش پاکش می کرد و ازم می خواست گریه نکنم

 ولی اختیارم دست خودم نبود، گرمی بوسه هاش داشت من و نابود می کرد.

:میون گریه، دستامو دور کمر پندار حلقه کردم و سرم روی سینش آروم هق زدم

.خیلی بدی، ترسیدم لعنتی! فکر کردم از دستت دادم. فکر کردم باز مثل همیشه تو ابراز عشقم دیر کردم

 وقتی تو آغوشش بودم؛ تنها چیزی که توی ذهنم تکرار می شد همین بود:

 من و عشقم باهم به خوشبختی می رسیم!

.پندار لبش رو، روی گوشم گذاشت و با صدایی که حتی شنیدنش هم آدم رو مور مور می کرد گفت: عاشقتم

 حلقه ی دستام و دور کمرش مکحم تر کردم و مثل خودش گفتم:من خیلی، خیلی بیشتر!

.حس عجیب و خاصی نسبت بهش داشتم. یک حسی که من و به سمتش جذب می کرد

!دست خودم نبود، عاشق شده بودم؛ اما چه می دونستم از این عشق ضربه ی بدی خواهم خورد..

پندار ناگهانی من و از روی زمین بلند کرد و شروع کرد به چرخیدن، صدای خنده و جیغ و دادمون کل فضای باغ و پر 
 کرده بود.

پندار از حرکت ایستاد و من و روی زمین گذاشت؛ هنوز آثار خنده رو صورتمون نمایان بود که پندار تو یه حرکت لباش 
.و روی لب هام گذاشت

 انگار برق دویست ولتی بهم وصل شد. حس شیرینی تمام وجودم و پر کرد.

.توی اون لحظه فقط من و پندار بودیم. من و اون مهم بودیم؛ نه کس دیگه

 شکه سرجام ایستاده بودم و ضربان قلبم روی هزار می زد. آرامش تو بند بند اعضای بدنم رسوخ کرده بود.



چشمام و بستم و بافرو کردن دستم بین موهای خوشرنگش، تو یه بوسه لذت پخش همراهیش کردم، تمام تنم داغ شده 
.بود

.مطمئن بودم لپام از خجالت سرخ شده

:پندار بعد پنج دقیقه از من جدا شد، دستاش هنوز پشت سرم بود که گفت

 -دختر، خیلی می خوامت؛ مست عطر تنتم، اون چشمای زمردیت خواب و از سرم برده!

 لبای سرخت، موهام ابریشمیت،...بهم آرامش می دن، این منم که با وجودت ارامش می گیرم.

.با نگاهت غرق نیاز می شم. کاش بشه هرچه زودتر این فاصله ها تموم بشه

.بی اراده و  بدون فکر گفتم: هروقت بخوایم این فاصله ها تموم می شه

نمی دونم از حرف من چه برداشتی کرد، که با شیطنت نگاهم کرد و چشمکی زد: خب اگه من بخوام همین االن فاصله 
 هارو تمومش کنم، که ُنه ماه دیگه پسرمون به دنیا میاد.

از بی حیایی و پرروییش چشمام گرد شد. لبام و به دندون کشیدم و مشتی به بازوش زدم، چپ چپ نگاهش کردم و 
 زیر لب غریدم:

.-برو گمشو، بی ادب. االن اینطوری هستی وای به روزی که ازدواج کنیم

 بوسه ی ریزی روی لبام کاشت و گفت: همینه که هست. باید قبولم کنی، نکنی خودم کاری می کنم قبولم کنی!

 ”پررویی“ زیر لب نثارش کردم، که دستم رو کشید و من رو به سمت ویالی کوچیکی ته باغ بود هدایت کرد.

 پندار: راحت باش، شالت و در بیار تا بریم یه چیزی درست کنیم بخوریم!

 مانتو و شال و از تنم بیرون کشیدم و خودم و روی مبل پرت کردم.

.دستام و باز کردم و گفتم: پندار، بیا بغلم کن

ابرو های پندار باال پرید و گفت:  قدیم وقتی به دخترا ابراز عالقه می کردی، تا یک ماه از خجالت، از خونه خارج 
 نمیشدن!

!امان از دخترای این دور و زمونه. چه پیشنهادای ناموسی به آدم میدنا

.از حرفش خندم گرفت، ولی به جاش اخمی کردم و گفتم: اصال نخواستم، برو نمی خوام ببینمت

.با خنده به سمتم اومد و کنارم نشست. سرم و روی شونه اش گذاشتم و خودم و بهش نزدیک کردم

.بودن پندار کنار من حس عجیبی بهم می داد، هیچ وقت از بودن کنار کسی اینقدر احساس امنیت نکرده بودم

 آروم کنار گوشش گفتم: پندار!

 من و بیشتر به خودش نزدیک کرد و با لحن دلنشینی گفت: جان دلم.

 سرم و توی سینش پنهون کردم و با ترسی که تو دلم نشسته بود گفتم: مطمئنی عاشق منی؟

 نکنه عشقت یه حس زودگذر باشه، پندار من طاقت این و ندارم! چون واقعا دوست دارم.

دستم و روی گردنبندی که پندار بهم هدیه داده بود گذاشتم و ادامه دادم: این حس از وقتی که این و بهم دادی، هر روز 



 داره بیشتر می شه!

 من به ملیسای عاشق درونم ایمان دارم، امیدوارم روزی نرسه که روح این ملیسای تازه متولد شده رو نابود کنی.

پندار از من فاصله گرفتم و به چشمام زل زد با اطمینان گفت: به جون عزیز ترین کسم قسم که احساسی که نسبت بهت 
 دارم خالصه و از ته قلبمه.

 دختر دور و بر من زیاد بود ملیسا، ولی تو با همه فرق داری! من وقتی که بهت پیشنهاد ازدواج دادم یعنی فکر کردم.

 درباره خودم و خودت، زندگی آیندمون چه از لحاظ عشقی، چه کاری!

.من تمام اینا رو کنار هم گذاشتم و سبک سنگین کردم، من یه نوجوون هیجده ساله نیستم

.بیست و هشت سالمه، شعورم اونقدری هست که بتونم عشق و از هوس تشخیص بدم

  فردا به مامانم می گم زنگ بزنه خونتون و مراسم خواستگاری و برای پنجشنبه هماهنگ کنه.

 من حتی یک لحظه ی دیگه تحمل ندارم که ببینمت و کاری نکنم.

 با حرفاش آروم شده بودم که با اخرین جملش انگار آب سرد روم ریختن!

 به مامانش بگه؟ نه نه، اون عفریت نباید چیزی از من بدونه واگر نه منم به غم خواهرم دچار می کنه!

مثل جن زده ها از پندار فاصله گرفتم و با صدای بلند و لرزونی گفتم: حق نداری به مادرت بگی! می فهمی؟ اجازه نمی 
.دم اینکارو انجام بدی

!مامانت بفهمه من و تو هم و می خوایم جدامون می کنه؛ فاصله می افته بینمون

 پندار با تعجب نگاهی بهم کرد و گفت: خوبی ملیسا؟ مگه مامانم لولوئه؟

.اتفاقا خیلی از تو خوشش میاد، توی کنسرت دیده بودت، خیالت راحت عزیزدلم

؟پوزخند صدا داری زدم و رو به پندار گفتم: می دونی برادرت، قبال سهند عاشق کی بوده و چرا به اون شخص نرسیده

.-تو..تو از کجا فهمیدی که..

.دستم و تو موهام کشیدم و با ناراحتی گفتم: اون دختر بخت برگشته ایی که عشق برادر شما بود

خواهر دوقلوی من مهالست! مادرت اونا رو از هم جدا کرده، از کجا معلوم مارو جدا نکنه؟ از کجا معلوم بزاره باهم 
.ادامه بدیم؟..

!-مادر من اونجوری که فکر می کنی نیست ملیسا این و بفهم! اصال فردا چرا، به مامان می گم همین امشب زنگ بزنه

.نه به تو، بلکه باید به خودمم ثابت بشه که مامان چقدر من و دوست داره و به عالیقم احترام می ذاره

.با عجز نالیدم: پندار آخه چه عجله ای! بزار یکم بگذره

 -بهت که گفتم، من طاقت ندارم تا اسمت نیاد تو شناسنامم آروم نمی شم!

 سرم و پایین انداختم و با خجالت گفتم: می شه اینقدر عجول نباشی؟

.-با وجود تو نه، هرگز نمی شه عجول نبود



""پندار

 -من خواستگاری نمیام، می خوای بری خودت برو ولی یادت باشه باید بین من و اون دختر یکی و انتخاب کنی!

:با صدایی که دیگه کنترل بلندیش دست خودم نبود داد زدم

.-اخه مادر من این حرفا چیه می زنی؟ همین دیشب گفتی میای! خودت زنگ زدی خونشون

 حاال االن نظرت عوض شده؟ مگه مردم مسخره ی من و شمان؟ اصال مشکلت با این دوتا خواهر چیه؟

 مامان دستش و روی میز کوبید و با صدای بلندتر از من گفت: صدات رو برای من باال نبر پندار!

من هیچ وقت بد بچه هام رو نمی خوام، تو و سهند جون منید! چطور می تونی فکر کنی دلیل مخالفت من حسادت 
 مادرانمه.

من تا دیشب نمی دونستم این دختر کیه و چیه ولی حاال فهمیدم! نمی دونم چرا تو و سهند تصمیم گرفتید بالی جونم 
 باشید. 

 -نوا خانوم تو دیگه چرا! تو که می دونی عشق چیه، تو االن حال من و بهتر از هر کس دیگه ایی می تونی درک کنی.

 خودتم عاشقی می فهمی حسم رو، می فهمی توی قلبم چه خبره! بیا و بزرگی کن من خودم نوکرتم هستم.

من ملیسا رو دوست دارم، سهندم مهال رو  بیا و بزرگی کن، مارو به عشقمون برسون، به جان خودت قسم ما فقط با اونا 
!خوشبخت می شیم

مامان اشکی که رو گونش بود و پاک کرد، از جاش بلند شد و با همون جدیت گفت: من نوکر نمی خوام پندار، پسر حرف 
 گوش کن خودم و می خوام!

وقتی گفتی می خوای ازدواج کنی، خوشحال شدم و پا به پات راه اومدم.  چون نمی دونستم دست رو چه دختری 
 گذاشتی!

 حاال که فهمیدم، نمی تونم بزارم دستی دستی خودت رو بندازی تو َهَچل.

 سهند سه ساله پیش از بین من و اون دختره، مادرش و انتخاب کرد!

.امیدوارم انتخاب توهم من باشم، ولی بخدا اگر سمت اون دختر بری دیگه پسری به اسم پندار ندارم

دلم می خواست بشینم روی زمین و زار زار گریه کنم! خدایا جواب ملیسم رو چی بدم؟ چجوری بگم فردا مامان نمی 
 خواد بیاد.

 با عصبانیت از اتاق خارج شدم تا چیز دیگه ایی که مامان رو ناراحت کنه نگم!

حالم بد بود، از خونه زدم بیرون و سوار ماشین شدم. از یه طرف اون سفر کذایی به کیش که با وجود نسترن کوفتم 
 شد.

 از یه طرف مخالفت ناگهانی مامان با ملیسا، همه و همه باعث عصبی شدنم شده بود.

.با بلند شدن صدای گوشیم، ماشین و گوشه خیابون متوقف کردم

با دیدن اسم"همدم"که رو صفحه گوشی خاموش و روشن می شد، دکمه اتصال و زدم و گوشی و به گوشم نزدیک 
.کردم



 با خستگی که مامان با حرفاش به وجودم تزریق کرده بود گفتم:

 -خانوم خوشگل من چطوره؟ خوش گذشت؟

 ملیسا: خوبم عزیزم مرسی، گفتی کارت تموم سد زنگ بزن کاری داشتی؟

.-راس..راستش...م..من.

 ملیسا: پندار می شه برم خونه بهت زنگ بزنم؟ االن منتظر تاکسی ام، نمی شه گوشی دستم باشه!

؟-کجایی دقیقا؟ بیام دنبالت

 ملیسا سریع گفت: نه نه، می خوام با دوستام برم بیرون.

 کالفه گفتم: تو که گفتی می خوای بری خونه!

 -پندار چرا گیر می دی خوب، االن نظرم عوض شده می خوام برم بیرون!

.عصبی بودم و با حرفای ملیسا اعصابم خورد تر شده بود، با لجبازی گفتم: اوکی منم میام

 ملیسا: پندار می شه بگی کی عصبیت کرده؟ چرا داری سر من خالی می کنی؟

 -مگه بجز تو کسی هست که بتونه من و عصبی کنه؟ همین االن برو خونتون از اونجا بهم زنگ بزن.

؟چه معنی داره بدون اجازه ی من بری بیرون؟ خوشم نمیاد خیابونا رو گز کنی افتاد

 ملیسا با حرص گفت: می رم خونه، ولی یادت باشه امروز چجوری بیرون رفتنم رو کوفتم کردی! شب می بینمت که.

.وای شب، خدایا من چجوری بهش بگم که خانوادم نمیان؟ چجوری بگم درست حدس زده بود

.-ملیسا من...

.با پیچیده شدن صدای بوق گوشی و رو صندلی کناری پرت کردم و ماشین و روشن کردم

 انتخاب بین مادرم و عشقم خیلی سخت بود، ولی من واقعا ملیسا رو می خواستم.

.تمام وجودم عشق یکی شدن با اون دختر لعنتی رو فریاد می زد

 دستی به موهای آشفتم کشیدم و ماشین از مسیر خونه به سمت گل فروشی کیومرث منحرف کردم.

 باید گل سفارش می دادم برای شب، تلفنی نمی شد، چون ممکن بود به مامان خبر بده.

 مامان نباید از این خواستگاری خبردار می شد، بعد سفارش دادن گل رفتم خونه و یه تیپ درست و حسابی زدم.

.سر راه شیرینی گرفتم و گل سفارشیم رو از مغازه کیومرث تحویل گرفتم

.اونقدر فکرم درگیر مامان بود که، نفهمیدم کی رسیدم جلو در خونه ملیسا اینا

.تک بوقی زدم که در باغشون توسط یه پیرمرد اخمو باز شد

.نگاهی به دست گل بزرگ و جعبه شیرینی که رو صندلی بود انداختم و مصمم تر از قبل پام و روی گاز فشار دادم

 ملیسا چیزی نبود که بشه به راحتی ازش گذشت کرد، خونشون نسبت به خونه ما کوچیک بود.



 ولی چیزی از یه عمارت دوبلکس و ایده آل کم نداشت.

.ماشین و کنار استخر خالی که گوشه باغ بود پارک کردم و بعد برداشتن گل و جعبه شیرینی از ماشین خارج شدم

 خانوم مسن و با صالبتی جلوی در ورودی منتظر ایستاده بود.

 با جدیت به سمتش رفتم که با صدای پر غروری گفت: خوش آمدید، بفرمایید داخل.

سری تکون دادم و وارد خونه شدم، خانومه هنوز بیرون ایستاده بود و از نگاه پر سوالش می شد فهمید می خواد چی 
 بگه!

حق هم داشت سوالش رو بلند بپرسه، باید می فهمید پدر و مادر این، مردی که برای خواستگاری دخترشون اومده 
؟کجان

""ملیسا

؟با استرس، نگاه دیگه ای توی آیینه به خودم انداختم و رو به مهال گفتم: مهال، بد شدم نه

.خیلی می ترسم...دارم از هیجان می میرم. قلبم می خواد از تو سینه ام بزنه بیرون

 نمی دونم مامان پندار از من خوشش میاد یا نه، خودشم گوشیش رو جواب نم ده.

؟دارم دق می کنم بخدا، تا حاال هیچوقت اینطوری نشده بودم، االن باید چیکار کنم

:با عجز نگاهی به چشمای مهال انداختم، که یهو زد زیر خنده. با حرص گفتم

.-کوفت، نخند! اصال برو ازت نظر نخواستم

.به سمتم اومدم و دستاش و دور شونه ام حلقه کرد و گفت: باشه، ببخشید خواهر خوشگلم

 آخه وقتی اینطوری هیجان زده می بینمت خندم می گیره.

 بهت نمی خوره همچین تریپی داشته باشی!

:بعد خودش و جدا کرد و اومد رو به روم ایستاد و دستام و توی دستاش گرفت؛ گفت

.-ملیسا خیلی خوشحالم چون، معلومه حاضری برای عشقت هرکاری کنی. این و از چشمات می شه فهمید

.مثل من نباش! ضعیف نباش، پا پس نکش...برای خوشبختی هرکاری که می تونی انجام بده

 لبخند تلخی روی لب های برجستم نشست، آروم خودم و توی بغلش جا کردم و گفتم: مهال، توهم بجنگ!

 برای به دست اوردن عشقت بجنگ؛ ما می تونیم با پسرای اون عفریته طعم خوشبختی رو بچشیم!

 به حرفم گوش کن؛ تو اگه بخوای، همه چی می تونه اونطوری که، دوست داری پیش بره.

 مهال یک قدم عقب رفت و سرش و تکون دادم، گفت: نه...نه، ناراحت نیستم.

!سه سال گذشته



 ترجیح می دم دیگه به سهند فکر نکنم، از مردای ضعیف منتفرم ملیسا!

!بهش خیره شدم که سریع دستم و گرفت و گفت: حاال به جای این حرفا...پاشو برو پایین تا مجنون شماره دو نیومده

!خندیدم و گفتم: باشه، هل نده. االن می رم پایین دختره ی کله شق

 با خنده از اتاق خارج شدیم و به سمت اشپز خونه رفتیم، سلطان ریلکس روی صندلی نشسته بود و چای می خورد.

.رو صندلی میز ناهار خوری نشستم و بی توجه به مهال که تو یخچال فرو رفته بود، با انگشتای دستم بازی می کردم

.تا اومدم حرفی بزنم، صدای زنگ نگهبانی که خبر اومدن پندار به خونه رو می داد من رو از جام پروند

.سلطان لیوان چلی رو توی سنک گذاشت و به زهرا اشاره کرد بشورش

 نگاهی به من انداخت و با جدی ارین لحن ممکن گفت: استرس برای چیه؟ شما از خاندان سپهری هستید!

 چیزی از یه ملکه کم ندارید! استرس در شان و منزلت شما نیست.

 همراه من بیایید؛ شما باید برید تو اتاقتون و چند دقیقه بعد، خانومانه از پله هل پایین بیایید و وارد سالن بشید.

 زهرا بعد دیدن تعداد مهمون ها، چای و شیرینی رو می آره!

؟در مونده گفتم: سلطان خانوم! آخه این کار واحبه؟ چه اشکالی داره از االن برم تو حال

 من و مهال پشت سلطان از اشپزخونه بیدون اومدیم!

 سلطان به سمت در وردی رفت و من و مهال به اتاقمون برگشتیم.

دلم می خواست سلطان رو له کنم، ولی چنان اقتداری داشت که حتی موقع حرف زدن نمی تونستم راحت به چشماش 
.خیره بشم

.درگیر افکارم بودم که صدای آرامش بخشه مهال به گوشم خورد

.مهال: خواهر خوشگلم نگران نباش، همه چی خوب پیش می ره

.با نگرانی و دلشوره ای که به جونم افتاده بود گفتم: امیدوارم...امیدوارم مهال

.به ساعت نگاه کردم با دیدن اینکه اون چند دقیقه ایی که سلطان می گفت گذشته، گل از گلم شکفت

.دستی به موهای لختم کشیدم و با صاف کردن لبه های کت سبز رنگم که با چشمام ست شده بود، از اتاق خارج شدم

 آروم پله ها رو پایین رفتم و همونجورکه سلطان گفته بود وارد سالن شدم.

.ولی با دیدن پندار که تنها مقابل مهبد و بابا نشسته شوکه شدم و گوشیم از بین انگشتام سر خورد و پایین افتاد

 لبخند روی لبم از بین رفت و جاش رو اخمی غلیظی روی پیشونیم گرفت.

 پندار مودبانه از جاش بلند شد و سرش و پایین انداخت، با صدای آروم سالمی گفت.

.بدون حرف روی مبل های سلتنطی طالیی رنگی که گرد دور سالن چیده شده بود نشستم

 بغض داست خفم می ورد؛ ولی فعال برای گریه زود بود! من راه درازی رو در پیش داستم.



.معلوم بود خانواده اش مخالفت کردن، برای همین تنها اومده بود، ولی به شجاعت و عشق مرد ایندم افتخار می کردم

.همه ساکت بودن، جو خیلی سنگینی توی خونه حکم فرما بود

 مهبد و بابا هم جوری با اخم به پندارم نگاه می کردن که یک لحظه احساس کردم پندار ارث پدر بزرگشون رو خورده.

.باالخره صدای جدی بابا، سکوت حاکم بر فضا رو شکست. بابا: خوب، اقا پندار! شروع کنید

.پندار من من کنان گفت: خب...خب...مادر یکم ناخوش بودن؛ نشد بیان...

:هنوز حرف پندار تموم نشده بود که، بابا از سر جاش بلند شد و گفت

 -این مجلسی نیست که بشه بدون حضور چندتا بزرگتر به سرانجامش رسوند.

.هروقت حال مادرتون خوب شد می تونید تشریف بیارید اینجا،  اون موقع در مورد دخترم با شما صحبت می کنم

 با اخماش شدیدا توهم رفته بود، باقدم های جدی به سمت اتاقش رفت که پندار ناگهانی از جاش بلند صد و گفت:

!آقای سپهری، شما می خواید چی از من بشنوید؟ دوست دارید بگم که خانواده ی من با این ازدواج  مخالفن

.بابا با اخم نگاهش می کرد، که پندار با قدم های بلند به سمتم اومد

.دستم و گرفت و گفت: دختر شما تمام دنیای منه، تو همین مدت کوتاه شده تمام هستی من

 من می خوامش، یا ملیسا یا هیچکس! امیدوارم شما و مامانم این رو درک کنید.

 مخالفت با دل عاشق ها عواقب بری رو به همراه داره!

 صدای عصبی و خشن بابا، لرزه به تنم انداخت، اشکام بی محابا روی گونم می چکید!

 عجب خواستگاری پر خاطره ایی! نگاهم رو از سلطان که با اخم بهم زل زده بود گرفتم و به سمت بابا سوق دادم.

! بابا: آقای آریا، شما خیلی گستاخید. لطفا حد خودتون و رعایت کنید. من حق دارم که برای دخترم نگران باشم

 وقتی بابا به پندار گفت خیلی گستاخی؛ ته دلم قنج رفت، من همیشه از آدمای گستاخ خوشم میومد!

.همیشه عاشق پسرای گستاخ و زور گو بودم! درست مثل پندار خودم..

.رو به بابا، با صدایی که بغض داشت گفتم: بابا تو رو خدا...مانع ما نشو

 من تمام امیدم به شماست! بخدا من پندار و دوست دارم.

 بابا، با نگاهی که نگرانی توش موج می زد گفت: خودش و دوست داری یا شهرتش رو؟

 به نظرت می تونی با خانواده ی پر جمعیت پندار که همشون هم با تو مخالفن کنار بیای؟

 -بابا دیگه حق نداری به عشق و احساس خالصانه ی من نسبت به پندار توهین کنی!

.من عاشق شهرتش نیستم! قلبم برای نفسای خودش می تپه، این و درک کنید



.مهم من و پنداریم، من اصال به خانواده اش کاری ندارم. مهم نیست مخالفت می کنن یا نمی کنن

.نظر من و پندار مهمه، و البته شما

 بابا تو رو خدا کنارم باش، من به حمایت تو احتیاج دارم.

.بابا بدون اینکه چیزی بگه یا حتی نگاهم  کنه با اخمای توهم رفته از سالن خارج شد و گریه ی منم شدت گرفت

.پندار دستم و ول کرد و به سمت در خروجی حرکت کرد

 دلم می خواست باهاش برم، باید من و با خودش می برد! از رفتنش می ترسیدم.

 قبل اینکه از خونه خارج بشه، با صدای بلندی داد زد: آقای سپهری،  چه اجازه بدید چه ندید...ملیسا برای منه! 

 بعد گفتن این حرف، در به شدت بسته شد و صدای بلندی ایجاد کرد!

 به مامان نگاهی انداختم، بیچاره با اون حال بدش با سکوت بهم خیره شده بود و صورتش خیس از اشک بود.

؟یعنی چیزی نمی خواست بگه

.آروم لب زدم: برام دعا کن. مهبد اومد حرفی بزنه که با سرعت به سمت اتاقم رفتم

!در اتاق و قفل کردم و پشت در، روی زمین فرود اومدم

.خدایا من نمی خوام تو روی بابام وایسم! خودت یه راهی جلوی پاهام بزار

 اونقدر گریه کردم که موژه هام به هم چسبید و تمام ارایشم رو صورتم پخش شد.

 دلم گواه بد می داد، چرا پندارم زنگ نمی زد؟ با استرس گوشیم و از روی زمین برداشتم.

 دریغ از یه اس ام اس کوچیک، سریع شماره پندار و گرفتم ولی بجز شنیدن صدای بوق آزاد هیچ چیز نصیبم نشد.

.تا مرز سکته رفته بودم و تنها کاری که می تونستم انجام بدم تند تند گرفتن شماره پندار بود

 تقه ایی به در اتاقم خورد و بعد صدای پر بغض مهال به گوش رسید:

 -تو که برای هر چیزی خودت رو آماده کرده بودی؟ چرا داری اینکارا رو می کنی؟

 مامان دوباره حالش بد شده یک سره داره گریه می کنه! در اتاق و باز کن ملیسا. بخدا دیگه تحملم تموم شده.

اشکام و پاک کردم و با چشمای اشک آلود و صدای گرفته گفتم: من خودم رو برای هرچیزی آماده کرده بودم جز مخالفت 
 بابا!

 مهال من که دیشب سر میز شام به همتون گفتم عاشق شدم، خجالت و کنار گذاشتم.

دیشب جلوی بابا گفتم که دلم برای پندار لرزیده، پس چرا امشب با پندار مخالفت کرد؟ چرا غرور مردمو جریحه دار 
.کرد

 مهال :ملیسا باز کن این درو، بزار بیام تو حرف بزنیم! بخدا حالم بده اذیت نکن.

 اشکام باز گونه هام رو تر کردن، با صدای بلند داد زدم: مهال برو! ترخدا تنهام بزار.



 مهبد: مهال چرا داری گریه می کنی؟ االن مامان میاد باز حالش بد می شه ها!

 برو اون طرف ببینم این دختره چش شده، مهبد به در کوبید و عصبی گفت: ملیسا بشمار سه این درو باز کن!

اولین بار بود که مهبد اینقدر عصبی شده بود، با سرتقی بلندتر از خودش گفتم: باز نمی کنم! اونقدر اینجا می مونم تا 
 بمیرم. یا پندار یا مرگ.

 با بلند شدن صدای زنگ گوشی از در فاصله گرفتم و به گوشیم که روی زمین افتاده بود یورش بردم.

 با دیدن اسم "بوقلمون"لبخند تلخی روی لبم نشست، سریع دکمه اتصال و زدم و گوشی و به گوشم چسبوندم.

!صدای بغض آلود پندار توی گوشم پیچید: ملیسم

:با شنیدن صداش خیالم راحت شده بود، جای نگرانیم رو عصبانیت پر کرد، با بغضی که داشت خفم می کرد داد زدم

-کوفت و ملیسم، نفهم چرا جواب تلفنام رو نمیدی؟ نمی گی دلم هزار راه می ره، نمی گی که من نگرانتم و باید بهم یه 
؟زنگ بزنی

 بعد خالی شدن عقده هام، منتظر حرفای پندار موندم ولی بجز سکوت چیزی گیرم نیومد.

انتظار هر چیزی رو داشتم بجز،...بجز صدای گرفته و غمگین پندار که آروم توی گوشی نجوا کرد: حاضری برای با من 
؟بودن هر کاری بکنی

 اشکام راه خودشون رو یاد گرفته بودن و پشت سرهم روی گونم می ریختن.

.-پندار منظورت چیه؟ ترخدا واضح حرف بزن، داری چی می گی؟ چرا صدات گرفته، تو گریه کردی؟!.

-جواب من و بده ملیسا، حاضری برای رسیدن به من هرکاری بکنی و از هرچیزی بگذری؟ جوابش فقط یک کلمس؛ آره یا 
!نه

 اشکام و پاک کردم و با سکوت به آیینه مقابلم خیره شدم، پندارم سکوت کرده بود!

 انگار می دونست دارم برای اینده ی پر پیچ و خممون فکر و خیال می کنم. من واقعا چی می خواستم؟

؟پندار، خوشبختی، خانواده واقعیم! واقعا من از این دنیا و ادماش چی می خواستم

؟یعنی من حاضر بودم برای عشقم، پندارم از تمام آرزوها و داشته هام بگذرم

.عصبی و کالفه، اتاق متر می کردم، که صدای جدی و عصبی پندار من و  سر جام میخکوب کرد

 -ملیسا، منتظر جوابم! فقط یک کلمس، آره یا نه بگو و راحتم کن.

 صدای گریم که بلند شد پندار غمگین تر از قبل گفت:ملیسا.

.ته دلم یک دلشوره ی عجیبی بود، که ازش می ترسیدم

.دماغم رو باال کشیدم و اطمینان گفتم: تا تهش باهاتم پندار! برای بهم رسیدنمون هرکاری می کنم

.ما راه سخت و درازی رو در پیش داریم، ولی مطمئنم کنار هم از پس همه چی بر میایم

 پندار: با وجود مخالفت خانواده هامون ازدواج ما غیر ممکنه! من می تونم مادرمو کنار بزارم. تنها یه راه باقی مونده!



؟با عجز پرسیدم:چه راهی

 -عقد.

 با تعجبی که تو صدام مشهود بود گفتم: عقد؟ منظورت چیه؟

 -منظورم کامال مشخص بود، ما باید اول عقد کنیم بعد به صورت جدی با مامانم حرف بزنیم.

.اینجوری مخالفتم بکنه، ترس اینکه از دستت بدم رو ندارم! خیالم راحته برای خودمی

.نمی تونستم...نمی تونستم واقعا کار سختی بود، اما بخاطر پندار حاضر بودم تمام زندگیم و بدم

.-آخه چجوری عقد کنیم؟ بابای من گفت تا مامانت نیاد خودتم تو خونه راه نمی ده

.چه برسه رضایت به عقدمون، اونم بدون حضور خانوادت..

 پندار وسط حرفم پرید و گفت: راضی کردن بابات هیچ کاری نداره، فقط کافیه اراده کنی!

 ملیسا فقط یه عقد کوچولو، فقط می خوام خیالم راحت بشه! قول می دم یک هفته بعد عقدمون به مامان بگم.

 بعد که راضی شد میایم خواستگاری، بله برون...چمیدونم کال هرچی که هست!

هر مراسمی که دوست داری برات می گیرم، بخدا قسم بهترین عروسی رو خارج از کشور برات می گیرم فقط بهم بگو 
!بله

می ترسیدم خانواده ام پسم بزنن...دیگه من و نخوان. تازه بهشون رسیده بودم، نمی تونستم به همین سادگی ازشون 
.بگذرم

 با گریه گفتم: پندار ترخدا این و نخوا از من، اخه من برم چی بگم به بابام؟

 پندار: ملیسا مگه نگفتی تا آخر باهامی؟ پس چرا داری بهونه میاری!

 -هستم! بخدا تا آخر باهاتم، اصال هرچی تو بگی، فقط کمکم کن. بگو به بابام چی بگم؟

.پندار عصبی گفت: اینم من باید بهت بگم؟ تو دخترش هستیا! دست بزار رو نقطه ضعفش،  گریه کن، قهر کن

 نمی دونم ملیسا، بخدا خودمم داغونم تنها راهی که به ذهنم رسیده همینه!

.-باشه، باشه پندار خودت و ناراحت نکن! هر کاری الزم باشه انجام می دم فقط...فقط یکم بهم فرصت بده

****

!-بابا، می خوام جدی باهات صحبت کنم

 بابا، با نگرانی گفت: اول یکم از این سوپ رو بخور بعد حرف می زنیم!

 نمی خوام وقتی پدر بزرگت می بینت اینقدر بی حال باشی، دو روزه تمامه لب به چیزی نزدی!

 با بغض یه قاشق از سوپی که جلوم بود رو توی دهنم گذاشتم، دوست نداشتم ناراحتشون کنم!

 ولی چاره ی دیگه ایی هم نداشتم، با همون حال گفتم: بابا می خوامش!



 اشکام با شدت از هم پیشی می گرفتن،  شوری اشکم رو تو دهنم حس کردم.

بابا با غمی تو نگاهش موج می زد گفت: چرا نمیفهمی ملیسا؟ من فقط بخاطره خودت می گم نه. دوست ندارم تو این 
 سن یه گله دشمن داشته باشی!

 شایان ها کم بودن؟ حاال می خوای ایل و تبار آریا هم با خودت دشمن کنی.

 هق زدم: بابا، من پندارو می خوام اونم من و، پس چرا باید از بقیه بترسیم!

 بابا از کنار تختم بلند شد و کالفه گفت: تو از من می خوای چیکار کنم ملیسا؟

 دخترم و مثل زنای بیوهه ببرم تو یه محضر عقد یه پسر شرور کنم؟

 بدون هیچ جشنی؟ بدون هیچ پایکوبی دخترم و عروس کنم!

 امیدوار به بابا که از دو روز پیش نرم تر شده بود نگاه کردم و گفتم: این چه حرفیه بابا، پندار شرور نیست!

!بعدشم معلومه که منم برا خودم آرزو دارم. بعد عقد یه جشن می گیرم، ولی فقط بین خانواده خودمون

 پندار گفت بعد از تموم شدن کارای عقد،  به مامانش اینا می گه، همه جا اعالم می کنه ازدواج کرده!

 مامانشم مجبور می شه قبول کنه، بعدشم تمام مراسمارو طبق سنت های قدیمی شما برگذار می کنیم.

 اونجوری که شما می خواید وارد خونه پندار می شم! با همون ارزوهایی که برای من و مهال داری عروس می شم!

.من فقط یه اطمینان می خوام. چرا درک نمی کنید؟ از اینکه هر شب با ترس از دست دادن عشقم برم توی تخت متنفرم

 برای چند ثانیه بدون حرف تو چشمای بایا خیره شدم؛ نگرانیش عذاب دهنده ولی شیرین بود!

 شک، تردید، ترس و...تماس این حس ها رو از توی چشماش بهم منتقل کرده بود.

 منتظر جوابی از جانبش بودم که دستی به گونه خیسم کشید و گفت: غذات رو بخور بعدا دربارش حرف می زنیم!

 بابا اومد از اتاق خارج بشه که سریع از جام بلند شدم، دستش و گرفتم. 

!به سمتم برگشت و سوالی نگام کرد، با بیچارگی که تو این دوروز تو خودم می دیدم گفتم: بگو که قبول می کنی

!بهم اطمینان بده هفته دیگه وقتی پدربزرگ میاد تهران، پندار به عنوان همسر کنارم باشه

 بابا چند ثانیه بهم خیره شد و بعد رنگ نگاهش تغییر کرد.

 با قاطعیت گفت: نه، نمی ذارم. تا موقعی که خانواده پسره راضی نباشن...عقد کنید.

.بعد گفتن این، بدون اینکه اجازه ی حرف زدن به من بده، از اتاق خارج شد

.دیدم تار شد و گرمی اشک و روی گونه هام احساس کردم

.در و بستم و روی زمین افتادم. به در تیکه دادم و جلوی دهنم و گرفتم، تا صدای گریه هام و کسی نشنوه

؟خدایا، با چی داری من و امتحان می کنی؟ تقاص چی و باید بدم

 اشکای بهارک؟ بی احترامی هایی که بهش کردم! نکنه دارم تقاص اخالق تهاجمیم رو می دم.



.سرم و روی زانوهام گذاشتم و چشمام و بستم

.بعد از نیم ساعت گریه، نفهمیدم چی شد و به خواب رفتم

***

!با سردرد بدی، چشمام و باز کردم، پشت در خوابم برده بود

 با قیافه ایی که از درد مچاله شده بود، از جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم.

.با دیدن قیافه خودم تو آیینه دستشویی، دوباره اشکام راه خودشون و باز کردن

!عوض شده بودم. ملیسایی که با شایان ها زندگی می کرد آدمی نبود که بخواد شب و روز گریه کنه

 آدمی نبود که از ترس از دست دادن خانوادش، استعداد و آینده شغلیش رو بدون فکر کنار بزاره!

.من برای ورودم به شرکت بابک خودم و به درو دیوار می کوبیدم، حاضر شدم برای اون کار، نامزد یه ادم احمق بشم

 چه اتفاقی افتاده که االن حتی حوصله کشیدن یه نقاشی ساده رو هم ندارم؟

.سرگیجه و درد بدی، توی سرم پیچید

 دست به دیوار گرفتم و مانع افتادن خودم شدم.

 ناگهانی فکری مثل یه جرقه، توی ذهنم زده شد! یاد روزی افتادم که بهارک من و تو خونه طاهر زندانی کرده بود!

 اون روز با وانمود به اینکه رگم و زدم بهارک درو برام باز کرد!

.چرا االن این کارو امتحان نکنم؟ سریع در کمد کوچیک شیشه ای رو باز کردم

.تیغی برداشتم و  بهش زل زدم

 برقی که روی لبه های تیز، تیغ انعکاس پیدا کرده بود، من و وسوسه می کرد که روی دستم بکشمش.

!برای راضی کردن بابا باید اون و توی عمل انجام شده قرار بدم

.تیغ و آروم، روی دستم کشیدم، سوزش وحشتناکی بود، اما مجبور بودم. بخاطر پندار..

 قطره های قرمز خون، چکه چکه روی موزائیک های سفید دستشویی می ریخت!

.بعد ده دقیقه، کف دستشویی پر از خون شده بود! بی توجه به سرگیجم که هر لحظه بدتر می شد

 لیوان و برداشتم و محکم به آینه کوبیدم، صدای خورد شدن آینه تو کل دستشویی پیچید.

 نفس عمیقی کشیدم و بدون توجه به وضعیت وصف بار دستشویی، رو مزائیک ها نشستم.

 طولی نکشید که، صدای کل اعضای خونه حتی سلطان از پشت در دستشویی، به گوش می رسید!

.عرق سرد روی پیشونیم نشسته بود! دعا دعا می کردم زود درو بشکنن بیان تو

!چون اگر چند قطره خون دیگه ازم می رفت، آرزوی داشتن پندارو با خودم تو یه قبر دو طبقه می بردم



 مهبد با مشت و لگد به جون در افتاده بود و مهال با گریه ازش می خواست یه کاری انجام بده.

 سرم سنگین شده بود، داشتم به مرگ سالم می دادم که در دستشویی به شدت باز شد.

!مهبد با دیدن من شوکه شد! مهال با هق هق به طرف دوید و داد زد: اخه لعنتی تو به فکر ما نیستی

مهبد که از شوک خارج شده بود، ناگهانی زد زیر گریه و گفت: ملیس با خودت چیکار کردی؟ بجز اون پسره کسی برات 
؟مهم هست

 مهال مچ دستم و محکم گرفته بود و با گریه ازم می خواست که چشمام رو نبندم!

 از خودم بدم اومده بود، دلم می خواست بگم نگران نباشن! این فقط یه خراشه کوچیکه.

.ولی هرکاری می کردم، نمی تونستم زبون باز کنم و یه کالم حرف بزنم

!خون زیادی ازم رفته بود و چشمام سیاهی می رفت. نمی دونستم کی برنده این بازیه ولی برای ادامه مصمم بودم

.آخرین صدایی که به گوشم خورد صدای بابا بود که، با فریاد  گفت: چرا نشستی مهبد! زنگ بزن امیری بیاد

***

 امیری آمپولی توی سرمم زد و بعد جا به جا کردن عینک ته استکانیش، روی صورتش گفت: چیزی نیست آقا فرنود!

!دختر خانومتون فقط یکم زیادی خون از دست دادن، انشاال بعد تموم شدن این سرم حالشون بهتر می شه

 ترجیحا امشب برای بدست اوردن خون های ازدست رفته، به دخترگلتون غذا های مقوی بدید، مثال جیگر.

 امیری گوشی که، دور گردنش بود و توی سامسونتش گذاشت و رو به بابا گفت: اجازه ی مرخصی می دید؟

!بابا بی حوصله دستی به موهای جوگندومیش کشید و گفت: بله، بله البته! مهبد تا دم در راهنماییتون می کنه

 مهبد سریع از جاش بلند شد و گفت: بفرمایید آقای دکتر!

!با رفتن مهبد و امیری اتاق خالی شد، بابا نگاهی بهم انداخت و گفت: می دونی اگر برات اتفاقی می افتاد می مردم

 اشکمو پاک کردم و با بغض گفتم: شما بدون من می میری، من بدون پندار!

!بهت گفتم بابا، بهت گفتم یا مرگ یا پندار

.حرفام رو جدی نگرفتی! اصال کی بجز پندار، حرفای من و جدی می گیره که شما دومیش باشی

 بابا سیگاری گوشه لبش گذاشت، کنارم روی تخت نشست و گفت: کوتاه نمیای؟

 با اطمینان سرم و تکون دادم و گفتم: ملیسا دختری نیست که، بدون رسیدن به خواستش کوتاه بیاد.

بابا لبخند تلخی زد و فندک و زیر سیگارش گرفت، پک سنگینی زد و گفت: هرچی بیشتر می گذره، بیشتر به شباهتات با 
!خودم پی می برم

 اجازه می دم ازدواج کنید! یعنی مجبورم، چاره ی دیگه ایی ندارم! دلم نمی خواد از دستت بدم.

 با شنیدن این حرف بابا، انگار تمام اشک هایی که ریخته بودم جبران شده بود! شوقی غیرقابل وصف زیر پوستم دمید.



 بی اختیار خودم و تو بغل بابا پرت کردم و بلند گفتم: مرسی، مرسی که در هر شرایطی پشتمی!

 عاشق نگرانی هاتم بابای خوبم! قول می دم تمام این اذیت هام رو جبران کنم. بهت قول می دم خوشبخت بشم.

بابا دست آزادشو روی کمرم کشید و با صدای جدی و مهربونش گفت: به پندار بگو، فردا بیاد شرکت! می خوام با 
.خودش صحبت کنم

.پای آیندی تو در میونه! نمی ذارم با بچه بازی هرکاری دلتون خواست بکنید

""پندار

؟وسط ضبط بودم، که اشکان با اشاره گفت تمومش کنم. از اتاق خارج شدم و با سر گفتم، چیه

!ابرو باال انداخت و گرفته گفت: نمی دونم، یک نفر اومده تو رو ببینه

!گفتم معرفی نمی کنید، گفت نه

!فقط سراغ تو رو گرفت و  گفت سریع تر بری پیشش، با چندتا بادیگارد اومده

!ترسیدم بادیگارداشو راه ندادم، فقط خودش اومد داخل االنم تو اتاقته

؟پندار این آدما کین دور خودت جمع کردی؟ دردسر نشه برات

!دستی توموهام کشیدم و گفتم: نه، اخه من چیکار می کنم که بخواد دردسر بشه؟بذار برم ببینم کی اومده

.اشکان شونه ای باال انداخت و گفت: مرده محافظاش از محافظای ترامپ گنده ترن! اونوقت می گی...

 هوف، اصال به من چه ربطی داره؟ هرچی شد گردن خودت. برو زود بیا کلی کار داریم.

با کنجکاوی از کنارش رد شدم و به سمت اتاق کوچیکم، توی استدیو رفتم. شبایی که کارام طول می کشید اینجا می 
!موندم

.در و باز کردم و به محض ورودم، داخل اتاق با قیافه ی جدی و عبوس، پدر ملیسا روبه رو شدم

.لبخند مصنوعی زدم و گفتم: سالم، خوش اومدید آقای فرنود خان

 پوزخندی زد و از جاش بلند شد، به طرفم اومد و گفت:

 -اومدم در مورد چیزهای مهمی باهات صحبت کنم!

.پس وقت و  بیخودی تلف نمی کنم و یه راست می رم سر اصل مطلب

:رنگ نگاهم تغییر کرد. و اخم کم رنگی روی پیشونیم نشست، جدی گفتم

؟-بله! نباید وقت و تلف کنیم. چی اینقدر مهمه که شمارو اینجا کشونده

.لبخندی شبیه به پوزخند زد و گفت: همونجور که قبال هم گفتم، پسر مغرور و گستاخی هستی! همچنین جذاب

!ملیسای من حق داره به این چشمای شرور، که خود خواهانه اون رو، توی تملک خودش می دونه دل ببنده



!اسم ملیسا که اومد، داغ شدم حتی فکر کردن به اون چشمای خمارش هم دیوونه کننده بود

؟بی اراده گفتم: درسته! من روش احساس مالکیت دارم، چون برای منه! هم خودش، هم قلب و روحش. حالش خوبه

 فرنود خان، بااخمای درهم شروع به راه کردن داخل اتاق کرد، با لحن گرفته ایی گفت:نه!

؟برای یه لحظه شوک بزرگی بهم وارد شد! یعنی چی نه؟ ملیسای من چرا باید خوب نباشه

 از دیروز ساعت شیش به بعد هم نه بهم زنگ زده بود، نه اس ام اس داده بود!

!با نگرانی گفتم: یعنی چی نه؟ ملیسا چش شده فرنود خان؟ از دیروز باهاش حرف نزدم

!فرنود خان عصبی گفت: برای چی؟ خوب معلومه، بخاطر تو! دخترم بخاطره تو دیوونه شده

.اگر بالیی سر ملیسا بیاد بیچاره ات می کنم آقا پندار. االنم فقط بخاطر اونه که تا اینجا اومدم

 خوب گوشاتو باز کن؛ هیچوقت سعی نکن که بر خالف خواسته های دخترم عمل کنی و ناراحتش کنی!

اگر غیر این باشه و ملیسم بخاطره تو، حتی یک قطره اشکم بریزه چنان بالیی سرت میارم که خودت آرزوی مرگت و 
؟بکنی! فهمیدی

 عصبی شده بودم، این درباره من چی فکر کرده بود! نفسم رو کالفه بیرون فرستادم.

.ابرو هامو توهم کشیدم و جدی گفتم: فرنود خان امیدوارم این و بفهمید! من عاشق ملیسا هستم

 و هیچ وقت حاضر نیستم اشک تو چشماش حلقه بزنه، اگر شما باعث گریش نشید، ملیسا هیچ وقت گریه نمی کنه!

 شخصا قول می دم، همیشه خوشحال نگهش دارم و هیچوقت ناراحتش نکنم. لطفا شمام دست از تهدید کردن بردارید.

 من از شما نمی ترسم! کسی ام نیستم که بتونید، به این راحتی وارد استدیوش بشید و مثل جنایتکارها تهدیدش کنید.

 فرنود خان پورخندی زد و گفت: شاید اگر این جسارت و نداشتی، حتی به ملیسا نزدیکم نمی شدی!

.نیومدم اینجا باهات بحث کنم، فقط اومدم باهات حرفام رو بزنم

.دستی به ته ریشم کشیدم و کالفه تر از قبل گفتم: ملیسا بهتون درباره عقد...

 فرنود خان وسط حرفم پرید و گفت: آره، آره گفته! با اون کار احمقانه ایی که کرد مجبور شدم قبول کنم.

 بخاطره دخترم می ذارم ازدواج کنید، تا هر وقت شرایط مسائد بود با خانوادت حرف بزنی!

 نتونستم برق خوشحالی که تو چشمام زده شد رو از فرنود مخفی کنم!

.با هیجان و چشمای ستاره بارون شده، سری تکون دادم و گفتم: باشه باشه...خودمم همین قصد و داشتم

.فرنود خان بدون هیچ حرفی، روی صندلی من نشست و گفت: و اما مهریه، تنها حامی دخترم تو ازدواجش با تو..

 بی توجه به لحن مزخزف حرف زدنش گفتم: مهریه برای من مهمی نیست! هرچی خود ملیسا بخواد همونه.

.فرنود پوزخندی زد و گفت: ِد َن دیگه! نشد، مهریه رو ملیسا نه؛ بلکه من مشخص می کنم

 اگر قرار باشه ملیسا مهریه رو مشخص کنه، با یه شاخ گل رز دخترم و صاحب می شی! 



 با اطمینان گفتم: مشکلی نیست! خودتون مهریه رو مشخص کنید، هرچی باشه با کمال احترام قبولش می کنم.

.فرنود خان خندید و گفت: خوبه، پس یک دست و یک پات، مهریه دخترم می شه!..

 ناگهانی چشمام گرد شد! یک دست و پا؟ اونم مهریه؟ مگه می شه؟ این فکر کرده نقش اول یه فیلم هندیه؟

 با تعجب گفتم: فرنود خان، این دیگه چه جور مهریه اییه که در نظر گرفتید! مدل جدیده؟

 فرنود خان ابرو باال انداخت و با پوزخندی که گوشه لبش بود گفت: می تونی اینجوری فکر کنی!

 ولی من از تصمیمم بر نمی گردم! یا با خانوادت میای خواستگاری ملیسا و مثل آدم باهاش ازدواج می کنی!

 یا یه دست و پات برای اطمینان مهرش می کنی و بدون گفتن به خانوادت عقدش می کنی!

!من پدر زن مهربونیم! دوتا راه با مسیر مشخص، جلوت گذاشتم و انتخاب رو به خودت سپردم

""ملیسا

 نگاهی به چشمای منتظر پندار انداختم و با ذوق گفتم: خیلی استرس دارم پندار، یه جورایی ترس برم داشته تو چی؟

 پندار دستای یخ زدم و تو دستاش گرفت و مهربون گفت: تا من و داری ترس برای چیه؟

 به آزمایشگاه بزرگی که مقابلم بود خیره شدم و گفتم: دیگه طاقت ندارم، بیا بریم تو!

 پندار خندید و گفت: من از تو بی طاقت ترم، خودتم خوب می دونی چی می گم خانوم!ولی کیارش هنوز زنگ نزده!

سرم و تکون دادم و با اشتیاق به حلقه ایی که توی دست چپم بود نگاه کردم. الماس های درشتش زیر نور افتاب برق 
.می زد

 از قصد یه حلقه ی پر زرق و برق برداشته بودم! دوست داشتم انگشترم از دور برق بزنه و چشم حسودام و کور کنه.

 خالصه؛ درحال سپری کردن بهترین روز های زندگیم بودم، وقتی پندار گفت با، بابا صحبت کرده تو اسمونا بودم!

پندار یه بار دیگه اومد خونمون و جدی با کل خانوادم صحبت کرد! پسر زبون بازی بود و تونست نظر مهبد و مامان رو  
.نسبت به خودش تغییر بده

 مهالم که قربونش برم از قبل عاشقش بود و تو همون روز اول پندارو مجبور کرد تمام کتاباش و امضا کنه!

.درسته بابا هنوز با چشم غره بهش نگاه می کرد، ولی خوب زیاد مهم نبود. بابا حق داشت برای من نگران باشه

!با بلند شدن صدای گوشی پندار با ذوق به گوشیش که رو پاش بود چنگ زدم و جیغ کشیدم:کیارشه

 پندار با خنده سری تکون داد و گفت: اگر می دونستم اینقدر عجله داری زودتر می گرفتمت.

با مشت به بازوی گنده و برنزش زدم و گفتم: نخیر آقا، من اصالنم عجله ندارم! فقط چون دیدم تو داری هالک می شی 
 گفتم زودتر بریم آزمایشمون رو بدیم.

پندار در ماشین و باز کرد و درحالی که سعی داشت خندش رو کنترل کنه گفت: باشه هرچی تو بگی! فعال فرمون دست 
.شماست



 همه چی مثل یه خواب خوب بود، یه رویای غیرقابل لمس که موفق به درآغوش کشیدنش شده بودم.

همه چی داشت خیلی سریع پیش می رفت، دوست پندار آزمایش های الزم رو ازمون گرفت و گفت جواب دو روز دیگه 
!حاضر می شه

بماند که پندار چقدر بهش پول داد تا این خبر جایی درز پیدا نکنه! از نگرانی که تو چشمای پندار موج می زد هیچ 
 خوشم نمی اومد.

!ولی خوب چاره ی دیگه ایی جز تحمل این حقیقت، که خانوادش من رو نمی خوان هم نداشتم

.چیزی که من و بیشتر خوشحال می کرد برگشتنم به دانشگاه و شرکت بابک بود

.دیگه از طاها نمی ترسیدم، این و تو یه پیام کوتاه به خودش هم گفتم. باید می فهمید من هویت واقعیم رو پیدا کردم

****

 -جیگر می خوری؟

!-دوست ندارم، بو گوسفند می ده

 -جوجه می خوای؟

 -نه، یاد مرغ می افتم!

 پندار چپ چپ نگام کرد و کالفه گفت: کوفت می خوری؟

 با خنده گفتم: اونو خودت بخور، من ترجیح می دم تو رو بخورم!

.پندار که خندش گرفته بود، با جدیت گفت: ملیسا یه پارچ خون دادیم، االن غش می کنی بابات میاد دست و پام و..

 جیغ زدم و گفتم: خوب نمی خورم از این چیزایی که تو می گی! همشون بو گوسفند و گاو و مرغ می دن.

 پندار متفکر نگاهی بهم انداخت و گفت:چند ماه تو طویله و مرغداری زندگی کردی؟

.چپ چپ نگاش کردم که سریع گفت: آخه من تا حاال گاو و بو نکردم! گفتم تجربه داری حتما...

 -پـــنـــدار!

 پندار قهقهه ایی زد و بریده بریده گفت: باشه باشه، غلط کردم! ولی دور از شوخی باید یه چیزی بخوری.

 لبام و برچیدم و با لجبازی گفتم: می خوام بازو هاتو گاز بگیرم! خودت انداختیشون بیرون.

 پندار که دید حریفم نمیشه، مظلوم نگاهی بهم انداخت و گفت: قول می دی آروم گاز بگیری؟

 مثل بچه ها سرمو تکون دادم و گفتم: قول قول، بعدشم بریم پیتزا میل کنیم!

پندار دستش و بهم داد، عضله های بازوش رو منقبص کرده بود بچم. تو جام، جا به جا شدم دهنم و باز کردم که پندار 
 سریع گفت:

 -چرا دهنتو مثل کروکدیل باز کردی؟ بخدا محکم گاز بگیری برات بد می شه ها!

 با غرغر خودم و عقب کشیدم و گفتم: چقدر لوسی پندارر، من بیست و چهار ساعت مهبد و گاز می گیرم!



.تازه خیلیم مظلومه داداشم، هیچی نمی گه فقط دوتا فوش تپل می ده و می خنده! ولی تو...

.-خیلی خوب، باشه! بیا گاز بگیر واگر نه من جای تو این وسط بیهوش می شم

سریع قبل اینکه دوباره مخالفت کنه دهنم و باز کردم و دندون های ردیف شده و سفیدم رو، که تیزیش کمتر از چاقو 
 نبود روی بازوی پندار گذاشتم!

 عضله هاش رو سفت تر کرده بود، آروم دندونام رو، توی بازوش فرو کردم.

وقتی دیدم دارم آروم گاز می گیرم، انقباض دستاش رو کم و کمتر کرد. لذتی که می بردم بیشتر شده بود و دلم می 
 خواستم کل دندونام بره تو بازوش.

 انصاف و مرام تو کار من نبود، ناگهانی دندونام و محکم رو بازوش فشار دادم که داد پندار رفت هوا.

سعی داشت با تکون دادن دستش من و از خودش جدا کنه ولی من ول کن نبودم هر لحظه به فشار دندونام بیشتر 
 اضافه می کردم!

 پندار داد زد: دختره ی نفهم، ول کن کنده شد بازوهام آیی.

دندونام و از بازوش جدا کردم، با کف دستم بازوش، که از آب دهنم خیس شده بود رو پاک کردم و با خنده ی حرص 
 دربیاری گفتم:

 -اگر این تتو رو بازوهات نبود، جای گازم خیلی خوشگل تر می شدا.

.هنوز جمله ی بعدیم از دهنم خارج نشده بود که پندار...

 هنوز جمله ی بعدیم تموم نشده بود که پندار سرشو جلو اورد و با گذاشتن لباش، رو لبام نفس رو تو سینم حبس کرد.

 اولین بار نبود، ولی هر بار با بوسه هاش شوکه می شدم و گر می گرفتم. چشمام و بستم باهاش همراهی کردم.

 کار داشت به جاهای باریک می کشید، شالم رو شونه هام افتاده بود و پندار دستاشو قاب صورتم کرده بود.

 با بی میلی خودم و عقب کشیدم.

.پندار با چشمای خمارش سوالی نگام کرد، که با چشم به دور و اطرف اشاره کردم و بهش فهموندم اینجا جاش نیست

 پندار با صدای کالفه ایی گفت: خیلی خوب باشه، یکی طلبمه ها!

.-بابا حاال یه گاز گرفتم

 پندار نگاهی به بازوش که حاال بنفش شده بود انداخت و گفت: مگه نگفته محکم بگیری برات بد می شه!

.به صندلی تکیه دادم و با خنده گفتم: تنبیه هاتو دوست دارم عشقم

!پندارم هم خندش گرفت، ماشین و روشن کرد و با سرعت شروع به روندن کرد

 بازم مثل همیشه با حسرت به سیستم ماشین خیره شدم. این بشر تعجب بر انگیز بود.

.عاشق موسیقی و انواع ساز ها بود ولی هیچ وقت ندیده بودم آهنگ گوش بده

 پندار بعد از دوساعت سر و کله زدن با من قانعم کرد تا بریم یه غذای درست و حسابی بخوریم.

ساعت حدودا پنج بود که رسیدیم خونه، خدمتکارا مشغول تمیز کاری بودن و سلطان هم مثل برج زهرمار باال سرشون 



 ایستادا بود و بهشون دستور می داد.

.وقتی وارد خونه شدیم، با مهال که دورش رو نایلکس های خریداش پر کرده بود مواجه شدیم

 با دیدن ما از جاش بلند شد و گفت:وایی، مبارک باشه پس شیرینیش کو؟

 پندار ابرو باال انداخت و گفت: شیرینیش و بعد گرفتن جواب می دیم، خرید خوش گذشت!

 با کنجکاوی به سمت خریداش رفتم و مشغول وارسی شدم! ولی گوشم به حرفای پندار و مهال بود:

 مهال با صدایی که خنده توش موج می زد گفت: عالی بود، ولی یادتون باشه ها دستی دستی شیرینی و پیچوندی!

 پندار با شیطنت گفت: دیابتی می شی خواهر زن!

.مهال: هنوز خواهر زنت نشدم که

پندار به طرف من که شال جدید مهال رو، روی سرم انداخته بودم اومد و گفت: سه روز دیگه وقت محضر گرفتم 
.خانوم

 دستی دستی خواهرت مال من شده! دیگه آفتاب و مهتاب حسرت دیدن چشمای خوشگلشو می کشن.

.بعد گفتن این حرف مثل کسایی که ترسیدن به دور و برش نگاه کرد و گفت: فرنود جون که خونه نیست

؟مهال اومد حرفی بزنه که بابا، با صالبت از پله ها پایین اومد و با صدایی جدی گفت: چیزی گفتی آقا داماد

[[پنجم آبان/روز عقد

:روی راحتی نشسته بودم و با استرس پام و تکون می دادم. مهال همینطور که آرایش می کرد، خطاب به من گفت

.-ای کوفت، چقدر پات و می کوبی به زمین؟ بشین سرجات دیگه

!عصبی داد زدم: اه، مهال...نمی فهمی استرس دارم.  حالم خوب نیست اینقدر سر به سرم نذار. لطفا

.مهال نگاه مهربونی بهم انداخت و لبخند گرمی به صورتم پاشید

.-قربونت بشم. خواهری...نگران نباش. امشب همه چی تموم می شه، توهم به خواستت می رسی

 با چشمایی که حسرت توش موج می زد، به من خیره شد و گفت:

.-کاش سهندم مثل پندار بود و اینقدر جسارت داشت! اگر پندار، تنها یکم از جربزش رو به برادرش می داد..

 هی، بی خیال نمی خوام تو روز به این قشنگی ناراحتت کنم فدات بشم.

.توی دلم آشوبی به پا بود، که حتی با حرفای مهال هم آروم نگرفتم. برعکس استرسم بیشتر و بیشتر شد

.انگار یک اتفاق بدی منتظرم بود و می خواست مثل بختک بیوفته به جون من و زندگیم

.سری با نگرانی تکون دادم و بلند شدم و جلوی آیینه ایستادم

 برای بار آخر به چهره ام، خیره شدم، هیچ لوازم آرایشی نمونده بود که نزده باشم در کل غلیط بود ولی باکالس.



 آرایشگر خز بازی در نیاورده بود و خیلی حرفه ایی رو صورتم کار کرده بود.

.کل موهام رو لخت کرده بود و نوکاش رو فر داده بود، نگاهم و از تاج گل سفید رنگم گرفتم

 دستی به لباسم که بلندیش تا روی زانوم می رسید کشیدم و رو به مهال گفتم: مهال مانتو جلو باز سفیده رو بیار.

.مهال بلند شد و  با خنده گفت: ملیسا جدی جدی داری زن عشق من می شیا

.لبخندی از این کلمه روی لبم نشست. امشب شرعا و قانونا زن پندارم می شدم

!همون پنداری که یک روز، ازش متنفرم بودم و آرزو داشتم از روی زمین محو بشه

.با صدای مهال که پشت سر هم اسمم و صدا می زد، از آیینه دل کندم

!با تعجب پرسیدم: چته؟ انگار کوکش کردن، همش اسم من و می گه

.مهال چپ چپ نگاهم کرد و گفت: ایش...خودشیفه. پندار با عاقد اومدن. بیا بریم

.احساس کردم قلبم از جاش کنده می شه و از شدت هیجان االن پس میوفتم

.لبم و دندون گرفتم و چشمام و  بستم

.رو به مهلت گفتم: کاش خودمون می رفتیم محضر! اینجوری احساس بدی دارم

.یک نفس عمیق کشیدم، که مهال دستم و گرفت و فشار خفیفی به دستم وارد کرد

 با خنده گفت: دختر تو چقدر یخ کردی؟

!آروم گفتم: می ترسم

؟اخم کم رنگی روی پیشونی مهال نشست و گفت: آخه ترس برای چی؟ از اینکه پندار اذیتت کنه

.پندار هیچ کاری نمی تونن بکنه! می دونی که بابا همیشه پشتته...همینطور عموفرشاد

.هرکاری که پندار انجام بده و  باعث رنج تو بشه، اون موقع اس که..

 حرفش و نصفه گذاشت و چشمکی زد، منظورش و گرفتم و خندیدم.

 ضربه ای به شونه اش زدم و با اخم ساختگی گفتم: شوهر من و  تهدید نکنا.

.با ضربه ای که به در خورد، برگشتیم که چشمم به سلطان خورد..

 مثل همیشه لباس آستین بلندی که روی زمین کشیده می شد پوشیده بود.

.شال حریری هم، هم رنگ لباسش روی سرش بود

 با صدای جدیش دست از کنکاش کردن تیپش کشیدم:

.-بهتره هرچه زودتر بیاید پایین. عاقد باید بره

 ادکلنم و از روی میز برداشتم و برای بار دوم به تمام قسمت های بدنم زدم.

.حریر صورتی رنگی روی موهام گذاشتم و بعد برداشت دست گلم پشت سلطان و مهال از اتاق خارج شدم



با هر قدم که به جایگاه عقد نزدیک می شدم، حالم منقلب تر می شد. همش منتظر بودم یکی بیاد و عروسیم رو بهم 
 بزنه.

 دلم می خواست پندار، حداقل به یکی از اعضای خانوادش می گفت! اینجوری خیالم راحت تر می شد.

 بجز عموم فرشاد و آرزو مهمون دیگه ایی بینمون نبود، بابا گفت فقط عقد کنیم و شب راه بیوفتیم بریم شمال.

.نمی دونستم چرا منوچهر خان؛ یا همون پدر بزرگ خودم چرا حاضر نبود بیاد تهران

.با هر پله ایی که پایین می رفتم، نفس کشیدن برام سخت تر می شد

""پندار

 دستی به موهام کشیدم و کالفه گفتم: سهند؛ می شه اینقدر راه نری! اشکان تو الل مونی گرفتی؟

 سهند باروت بود که حرف من جرقش شد و تو یه لحظه منفجرش کرد، با صدای بلندی داد زد:

 -پندار دیوونه شدی؟ می خوای مامان و بکشی با این کارت؟ تو نباید با ملیسا ازدواج کنی می فهمی؟

 تقریبا داشتم از گفتن حقیقیت به سهند پشیمون می شدم، رگ گردنم برجسته شده بود.

 عصبی از جام بلند شدم و مثل خودش داد زدم: من مثل تو بزدل نیستم سهند، ملیس و خواستم!

.و حاال بهش رسیدم؛ عقدش می کنم تا خیالم راحت بشه. بعدشم مامان و راضی می کنم

 بعدم بدون اینکه بزارم از عقدمون چیزی بفهمه دوباره می برمش خواستگاری ملیسا.

 سهند یقه تیشرت سفیدم و گرفت و من و به دیوار اتاق کوبید، زیر لب غرش کرد: تو از من بزدل تری عوضی!

.من رک و راست به عشقم گفتم نمی تونم باهاش باشم ولی توچی؟ این خیانت در حق ملیساست

 من تو رو می شناسم پندار، تو داداش منی، از گوشت و خون منی خوب می دونم چقدر مامان و دوست داری.

 بگه نه یعنی نه، یعنی دیگه دنیام بزارن جلوی پات باز حرف مامان تو گوشاته.

.پندار ملیسا خواهر مهالی منه! میفهمی؟ حق نداری با احساساتش بازی کنی

 با حرف آخری که زد داغ کردم، نه! نه من هرگز اجازه نمی دادم کسی به احساسم تهمت دروغ بودن بزنه.

 مشت محکمی که زیر چشم سهند خوابوندم، اشکان و از جا پروند!

 بی توجه به داداش گفتن های اشکان مشت بعدی و زدم و داد زدم: به من عاشق شدن نمیاد عوضی.

.اشکان دستامو گرفت که به عقب هولش دادم و مشت بعدی کنار لبش کوبیدم

 بدون توجه به خونی که از گوشه لبش جاری شده بود گفتم: به من نمیاد دلم بلرزه سهند؟ من کی پست بودم؟

 من کی با دخترا نامرد بودم که داری از بودن با عشقم محرومم می کنی؟ تو اینجوری من و شناختی؟

 اشکان عصبی من و از سهند جدا کرد و گفت: تمومش کن پندار، داری چی کار می کنی؟



 کت اسپرتم و از روی میز برداشتم و با کنترل صدای بلندم، اخمام و توهم کشیدم و گفتم:

.-شما چه بخوایید، چه نه من ملیسا رو عقد می کنم! هیچ وقت از کسی که دوسش دارم نمی گذرم

پوزخندی زدم و با طعنه ادامه دادم: خانواده پر جمعیتی دارم. ولی سر سفره ی عقد تنها و یتیمم. هه، این نیز بگذرد بهم 
!می رسیم سهند

.از خونه خارج شدم و درو محکم بهم کوبیدم، خیلی ناراحت شده بودم! اصال انتظار همچین برخوردی و نداشتم

.بدون توجه به آسانسور پله ها رو دوتا یکی پایین می اومدم

تو فکر این بودم که نکنه سهند به مامان بگه و به همه چی گند بزنه. باعث تاس بود ولی به اشکان بیشتر از برادر خودم 
.اعتماد داشتم

 سریع سوار ماشین شدم! سهند با حرفاش بجای اینکه من و از این کار سرد کنه، حریص تر کرده بود!

.حتی دلم نمی خواست یه لحظه دیر کنم.  ماشین و روشن کردم ولی قبل اینکه پام رو، روی گاز فشار بدم

:در ماشین باز شد و اشکان با چهره ی سرش رو وارد ماشین کرد؛ بدون اینکه اجازه بده چیزی بگم گفت

 -از بچگی باهم بودیم، فکر کردی تو این روز تنها می ذارم؟ ماشین و آتیش کن بریم.

؟سهندم رفت خودش و بسازه بیاد، بالخره جلو مهال خانومش باید جنتلمن وار باشه دیگه نه

.نفس عمیقی کشیدم و با لبخندی که رو لبم نشسته بود، رو به اشکان گفتم: نوکرتم، خیلی مردی

اشکان به شونم کوبید و بعد بستن کمربندش گفت: بگاز بریم داداش هندیش نکن، فقط اگر خاله نوا فهمید می گم تو 
.من و گمراه کردی

****

!بدون اینکه حواسم به اطراف باشه، به اون پله های لعنتی خیره شده بودم

.نه نگاهای زیر چشمی سهند به مهال مهم بود، نه شوخیای دو تا دلقکی که به پست هم خورده بودن(مهبد و اشکان)

.زمان به کندی می گذشت تا بالخره، انتظار من به پایان رسید. ملیسا با لباس کوتاه سفید رنگی

.خرمان خرمان پله ها رو پایین می اومد و صدای پاشنه ی کفش هاش، برام بهترین ملودی دنیا شده بود

!دلم می خواست داد بزنم و بگم: عجله کن لعنتی، ممکنه یکی برسه و این خوشبختی رو ازمون بگیره

 ملیسا که به ما رسیده بود، با دیدن اشکان و سهند لبخندش پر رنگ تر شد و گفت: سالم، خوش اومدید.

!قبل اینکه پسرا جواب بدن، حاج اقا پناهب به ساعتش اشاره کرد و گفت: پندار پسرم من یکم دیرم شده

.اگر ممکنه عروس خانوم حجاب بگیرن، بعدش تشریف بیارید پای سفره عقد

.چشمام روی ملیسا قفل شده بود، با اون لباس کوتاه سفیدش و موهای بلندی که دورش ریخته بود



.از همیشه خواستنی تر شده بود، با لوندی حرف می زد و با قهقهه های بلندش قصد دیوونه کردن من رو داشت

 در عرض چند دقیقه سلطان خانوم به دستور حاج آقا پناهی چادر حریر و سفیدی روی سر ملیسا انداخت.

 با دیدن سفره ی عقد تزئین شده ایی که گوشه خونه پهن بود دلم به لرزه افتاد.

 با نگاهای پر اطمینان سهند و اشکان قدرت بیشتری توی وجودم احساس می کردم.

.طولی نکشید که من و ملیسا، کنار هم، مقابل سفره ی عقدی که برای ما پهن شده بود قرار گرفتیم

 مهال و آرزو گوشه های پارچه ی باالی سرمون رو گرفته بودن و اشکان مشغول سابیدن قند بود.

 نگاهی به چشمای نگران ملیسا که زیر اون آرایش غلیظ از همیشه گیرا تر شده بود انداختم و لب زدم:

 -خوشبخت ترین زن دنیا می شی! این و بهت قول می دم ملیسا.

 با لرزش گوشیم توی دستم، نگاهی به صفحه انداختم که با دیدن اسم مامان نفس توی سینم حبس شد.

 حاج آقا پناهی:

.-دوشیزه ی مکرمه، خانوم مهسا سپهری آیا به بنده وکالت می دهید شما را با صداق یک جلد کالم ا� مجید

((ملیسا با شناسنامه واقعیش، که دست فرنود یعنی بابای خودش بود با پندار عقد کرد.

 مامان هنوز داشت زنگ می زد و من در مونده به آدمای جدیدی که دورم بودن خیره شده بودم.

 یک جلد آیینه و شمع دان، بیست و سه شاخه گل مریم به عقد دائم آقای پندار آریا در بیاورم! آیا بنده وکیلم؟

.با تعجب از چیزی که حاج آقا برای مهریه گفت، به سمت فرنود خان برگشتم. که با اشاره بهم فهموند ساکت باشم

 گیج شده بودم! گیج تر از همیشه. تماس مامان قطع شد و بالفاصله پیام اومد:

.-پندار امشب بیا خونه، کار واجبی دارم

 اشکان با خنده گفت: حاج آقا عروس رفته سوراخ جورابا، باباشو کوک بزنه.

حاج آقا با لبخندی که رو لبش نشسته بود گفت: امان از دست شما جوونا! عروس خانوم برای بار دوم می پرسم آیا بنده 
 وکیلم؟

.دلم نمی خواست مشکلی تو برگذاری این عقد پیش بیاد. و اشکان با پارازیت انداختناش من و عصبی کرده بود

.اشکان: عروس خانوم رفته آرایش کنه عکس بزاره اینستا

.صدای خنده ی ریز مهال و آرزو به گوش می رسید! کالفه بودم، که چرا حاج پناهی زودتر تمومش نمی کنه

از طرفی می خواستم ملیسا زودتر برای من بشه، و از طرفی کنجکاو بودم که مامان می خواد چه چیزی به من بگه، که 
!اینقدر واجبه

؟صدای عاقد برای بار سوم بلند شد و گفت: عروس خانوم، برای بار سوم می پرسم، وکیلم

.ملیسا قرانی که جلومون باز بود و با استرس بست! دستی به اسم ا� که رو جلد قرآن خودنمایی می کرد کشید



!و با صدایی که لرزشش به وضوح مشخص بود، گفت: با اجازه ی بزرگ ترا بله

.بلند شدن صدای دست مهمونای جشن کوچیکمون، باعث شد نفسی از سر آسودگی بکشم

.بوسه هایی که روی صورت ملیسا می شست. آغوش مردونه ی اشکان و سهند آرامشی به وجودم تزریق کرده بود

.که هیچ وقت موفق به پیدا کردنش نشده بودم، انگار یادم رفته بود خوشبختی ما به تار موی نازکی بنده

.نگاهم به سمت حاج پناهی و فرنود خان کشیده شد، شناسنامه ی من و ملیسا باز شده رو دفتر بزرگ حاجی بود

 از جامون بلند شدیم و به سمت مبلی که حاجی روش نشسته بود رفتیم.

.حاج پناهی: بیاید جوونا، بیاید امضا کنید که منم بقیه کارام برسم

.هیچ وقت برای امضا کردن هیچ چیزی اینقدر هیجان زده نبودم، نفهمیدم چندتا امضا کردیم

.ولی با حرف آخر حاج پناهی فهمیدم همه چی تموم شد

.حاج پناهی به من و ملیسا نگاهی انداخت و کفت: مبارک باشه، انشاال به پای هم پیرشید

 رو ابرا بودم! با لذت با چشمای ملیسا که مملو از اشک بود خیره شدم.

 ملیسا اشکاش و پاک کرد و با ذوق و شوق و صدای بغض آلود گفت: یعنی همه چی تموم شد؟

.دستاش و گرفتم و آروم گفتم: دیگه واقعا مال خودم شدی

 حاج پناهی: وصلتتون خیر باشه به امید خدا، آقای سپهری اجازه مرخصی می دید؟

.فرنود خان دستی به ریشش کشید و جدی گفت: این چه حرفیه حاجی، اجازه ماهم دست شماست

 با ترید به چشمای حاجی نگاه کردم و گفتم: حاج آقا این عقد بین خودمون می مونه دیگه! اینطور نیست؟

 حاج آقا سرش رو باال آورد و با چشمای تعجب زده گفت: کدوم عقد جوون؟

!لبخندی از مهربونیش رو صورتم نشست، آروم گفتم: خیلی مردی حاجی

""ملیسا

با اشتها قاشق رو توی دهنم چپوندم و به آرمان(پسر عمو ملیسا/داداش آرزو)خیره شدم، از وقتی اومده بود داشتم 
 نگاش می کردم.

.قیافش بی نهایت برام آشنا بود، مشغول خوردن بودم که پندار سرش باال آورد و با دیدن نگاه خیرم روی آرمان

!اخماش رو توهم کشید، لبخند زوری زدم و گفتم: زهرا خوشمزه شده بود

.زهرا متعحب از لحن مهربونم گفت: نوش جونت خانوم

 کالفه از نگاه سنگین پندار، از جام بلند شدم و رو به بابا و عمو فرشاد گفتم:



 -من دیگه خیلی خسته شدم، اگر اجازه بدید برم استراحت کنم!

.مهال با شیطنت از زیر میز، پاهاش و به پام کوبید و گفت: آره دیگه، ماهم بریم بخوابیم که فردا صبح زود راه بیوفتیم

 پندار با اخمای درهم داشت با غذاش بازی می کرد که سریع از سالن غذا خوری خارج شدم و به سمت دستشویی رفتم.

 دلم یه جوری بود، استرس داشتم! هنوز در سرویس رو باز نکرده بودم که صدای پندار من و سر جام متوقف کرد:

 -ملیسا!

 به سمتش برگشتم و آروم گفتم: جانم؟

.سگرمه هاش اونقدر توهم رفته بود که یه لحظه ترسیدم

 آروم گفتم: پندار چیزی شده؟

!عصبی دستی تو موهاش کشید، بهم نزدیک شد و گفت: از این به بعد به کسی نگاه کنی چک می خوری

.چشمام گرد شد، ولی بعد درک کردن حرفش برای یه لحظه خندم گرفت

.با عشوه بهش نزدیک شدم و فاصلمون رو پر کردم، رو پاهام بلند شدم

 جوری که لبم با گوشش برخورد داشته باشه گفتم: حسودیت شده شوهر جون؟

پندار بدون توجه به حرف من آروم زمزمه کرد: دیکه جلوی پسرا فامیلتون پیرهن کوتاه نپوش! اصال چرا االن پاهات 
 معلومه؟ دوست ندارم کسی ببینت.

 گاز ریزی از گوشش گرفتم و با لجبازی کنار گوشش زمزمه کردم: حسودیت شده؟ درسته نه!

.پندار به دیوار چسبیده بود و من با خودخواهی منتظر بودم حرف بزنه که ناگهانی جاهامون رو عوض کرد

.منو به دیوار چسبوند و گفت: نباید حسودی کنم؟ تو زنمی، فقط برای من. کسی حق نداره ندام تو رو ببینه

.چشمات فقط باید به من خیره باشه، من اولین و پسرمون آخرین مردیه که تو حق داری بهش ذل بزنی

 سرشو تو گودی گردنم فرو کرد و نفس عمیقی کشید با حس نفساش رو پوستم مور مورم شد.

.اومدم حرفی بزنم که صدای سرفه شدید و تظاهری شخصی، مارو از جا پروند

پندار سریع ازم دور شد و به سمت راهرو برگشت، با دیدن مهال که از خنده سرخ شده بود،  قیافش شبیه قارچ کپک زده 
.شد

 مهال با دیدن قیافه ترسیده ما با صدای بلند زد زیر خنده و بریده بریده گفت:

 -خوب عزیزان...من عملیات ولفجرتون رو شب انجام بدید...وایی خدای من آخه جلو در دستشویی؟؟

 دست پندار و گرفتم و بی توجه به مهال با خنده گفتم: عزیزم این دیوونه داره از چی حرف می زنه؟

.پندار که نقشمو فهمیده بود، ابرو باال انداخت و گفت: نمی دونم واال، خواهره توئه! سر شبی چه گیرایی میدن ملت

 زیر چشمی به مهال که پوکر مارو نگاه می کرد خیره شدم و گفتم:



.-بی شوهری خواهرم و داغون کرده عزیزم؛ اصال خودت رو ناراحت نکن

.وارد سالن شدیم، آرمان و زن عمو رفته بودن و آرزو هم داشت وسایالش رو جمع  می کرد

.اشکان اینام قصد رفتن کرده بودن؛ چشمای سهندم چپ شده بود امروز

 آخه بگو احمق جون، مگه مجبوری یواشکی به عشقت نگاه کنی؟

 اشکان با همه خدافظی کرد و رو به ما گفت: امیدوارم همه چی همونطور که می خواین پیش بره!

 لبخندی زدم و گفتم: حتما همینطوره! مطمئن باشید دردسری به وجود نمیاد.

 اشکان به ساعت نگاه کرد و رو به پندار و سهند گفت: خوب، سهند داداش جمع کن بریم!

سهند نگاهش رو زوی از مهال گرفت و رو به ما گفت: اشکان برو ماشین و روشن کن االن میام، پندار توهم بیا تو باغ یه 
.کار کوچیک باهات دارم

 پندار با تعجب گفت: چی شده؟

 سهند دستی به ته ریشش کشید و گفت: چیز بدی نیست، یه صحبت مردونس! بیا بیرون سریع.

 اشکان و سهند که از خونه خارج شدن، با خستگی به طرف پله ها رفتم و به پندار گفتم:

.-برو ببین چیکارت داره، بعدم بیا بریم بخوابیم! واقعا خیلی خستم

 منتظر حرفی از جانب پندار، یا تیکه پرونی های مهال نشدم و بعد طی کردن دوازده تا پله وارد اتاقم شدم.

 از خستگی داشتم می مردم، تاج گلم و از روی سرم در آوردم و پرت کردم یه گوشه!

 زیپ لباسم رو با بدبختی پایین کشیدم و بعد برداشتن یه حوله سفید کوچولو وارد حموم شدم.

.شدیدا کمبود آب گرم داشت، بی حوصله نگاهم رو از وان گرفتم و دوش رو باز کردم

.طولی نکشید که کل بدنم خیس شده بود، به پوست سرم که زیر خروار ها چسب مو و تافت داشت خفه می شد

.اکسیژن رسیده بود، یه شامپو از توی قفسه خارج کردم و مشغول شستن ساقه ی موهام شدم

""پندار

.اشکان سوار ماشین شده بود سهند، ته باغ منتظرم ایستاده بود. به قدم هام سرعت دادم و خودم رو بهش نزدیک کردم

.با دست به شونش زدم و گفتم: هوی سَهن...

 هنوز حرف از دهنم خارج نشده بود که سهند ناگهانی به طرفم برگشتو مشتی حواله چونم کرد.

 مزه خون رو تو دهنم حس می کردم، عصبی یقش رو گرفتم و داد زدم: چته مرتیکه ی وحشی؟ باز سگ گازت گرفته.

.سهند با خنده منو عقب هل داد، درحالی که به سمت ماشین می رفت گفت: داداش عادت ندارم به کسی بدهکار باشم



.سه تا زدی، یکی خوردی! منصفانه نبود. ولی خوب من به همینم قانعم

 بوی توت فرنگی تو کل حموم پخش شده بود و کف از تمام بدنم سرازیر بودم، عاشق این شامپوی جدید شده بود.

.نفس عمیقی کشیدم که با پیچیده شدن ناگهانی دست گرمی دور کمرم از ترس ضربان قلبم باال گرفت و بی اختیار

.جیغ گوش خراشی از ته هنجرم خارج شد، ناخونای بلندم و تو دستی که دورم بود فرو کردم

کف رو موهام رفته بود تو چشمم سریع به سمت عقب برگشتم و با همون دستای کفی به صورت کسی که بغلم کرده بود 
.کوبیدم

با بلند شدن صدای داد پندار، خجالتم به ترسم اضافه شد ولی اخرین چیزی که احساس کردم کشیده شدن موهام و 
.افتادنم توی وان بود

.چشمام داشت می سوخت بازوی پندار رو بشگونی گرفتم و داد زدم: از روم بلند شو؛ له شدم بیشعور. آاااخ

 پندار حلقه دستاشو دور کمرم محکم تر کرد و با لحن شیطونی گفت: چرا داد می زنی؟

 عصبی از فشار این لندهور که روم افتاده بودم، اونم تو وان داد زدم: تو اینجا چه غلطی می کنی پندار؟

پندار خندید و در حالی ک سعی می کرد بیشتر خودشو بهم نزدیک کنه گفت: اومدم حموم دیگه! خستم باید دوش 
 بگیرم.

:از کاراش خندم گرفته بود؛ دستامو زوری از زیر بدنش بیرون کشیدم و با ناز گفتم

.-عشقم دوست داری از روی من بلند شی؟حس می کنم هرچی خوردم دارم باال میارم

 پندار سنگینی وزنش رو از روم برداشت، با چشمای قرمزش به لبام خیره شد و زمزمه کرد:

؟-بهت گفته بودم با موهای خیس چقدر جذاب تری

.داغ شده بودم، نگاهمو ازش دزدیدم و آروم گفتم: پندار...

.هنوز حرفم تموم نشده بود که پندار سرش و جلو آورد و با بوسه ایی که رو لبم نشوند، صدام رو توی گلوم خفه کرد

نفهمیدم چطور شد، ولی رابطه ی من و پندار اون شب از یه بوسه پیشی گرفت! اون شب من با دنیایی خداحافظی 
 کردم که هیچ پایبندی روش نداشتم.

دیگه ملیسا شایان، یا مهسا سپهری نبودم! اون شب من روحًا و جسمًا ملیسا آریا شدم. زن کسی که هر اخمش، هر 
.کالمش برام حکم نفس رو داشت

 حکم یه زندگی شیرین، تو این زندگی جدید باید قوی می بودم!

باید با تمام افرادی که روبروم بودن می جنگیدم، اون شب به خودم قول دادم صبورانه برای پایبندی زندگی جدیدم 
.تالش کنم

****

خمیازه ایی کشیدم و با خستگی از زیر لحاف بیرون اومدم. با برخورد نور شدید خورشید توی چشمم دوباره زیر پتو 



 خزیدم.

 دوست داشتم باز بخوابم ولی دلم درد می کرد و خوابم نمی برد. با صدای گرفته ایی گفتم:

!-پندار می شه پرده ی اتاق رو بکشی، نور داره چشمم رو اذیت می کنه

.وقتی جوابی از جانم پندار، به گوشم نرسید دستامو دراز کردم تا با برخورد فیزیکی بیدارش کنم

.با خالی بودن جای پندار، برای یه لحظه قلبم از حرکت ایستاد! سریع از زیر پتو بیرون اومدم

جای پندار بهم ریخته بود ولی خودش کنارم حضور نداشت، ربدوشامبر صورتیم که روی صندلی میز آرایشم بود رو 
.برداشتم و تنم کردم

.از درد کمرم، رنگم پریده بود! توجهی نشون ندادم و به سمت گوشیم که توی شارژ بود رفتم

.ساعت ده صبح بود! بدون معطلی شماره پندار و گرفتم و گوشی و به گوشم نزدیک کردم

با هر بوقی که توی گوشم به صدا در میومد استرسم بیشتر می شد. کالفه گوشی و روی زمین پرت کردم و به سمت 
.تخت رفتم

.عصبی شده بودم، ملحفه ی سفید رنگی که روی تخت بود و جمع کردم و با حرص به طرف دستشویی رفتم

.دوست نداشتم مهال، سلطان یا هر کس دیگه ایی این ملحفه رو ببینه و از اتفاقی که دیشب افتاد مطلع بشه

 بغض داشت خفم می کرد! من زن شده بودم. به ناز و نوازش احتیاج داشتم ولی تو اولین روز زندگیم تنها بودم.

.ملحفه رو توی سبد پرت کردم و از دستشویی خارج شدم نمی خواستم گریه کنم

من باید درک می کردم، پندار قبال باهام حرف زده بود. تمام این احتماالت نبودش رو گفته بود و من قبول کرده بودم. 
.پس حاال باید می سوختم چ می ساختم

آروم از اتاقم خارج شدم و به سمت اشپرخونه، راه افتادم. هیچ کدوم از خدمه داخل نبودن، در یخچال و باز کردم و 
.بطری آب پرتقال رو بیرون آوردم

حتی با وجود ضعف شدیدم هم، حوصله صبونه خوردن رو نداشتم. بطری و به لبم نزدیک کردم که با شنیدن صدای 
 مهال، دست از کار کشیدم.

؟مهال: دیشب خوش گذشت

.اخمام رو توهم کشیدم و بی حوصله گفتم: دیشب هیچ اتفاقی بینمون نیوفتاد

 پندار تمام شب روی کاناپه خوابیده بود و من بعد دوش گرفتنم از خستگی روی تخت بیهوش شدم.

 مهال که از برخوردم جا خورده بود، ابرو باال انداخت و متعحب گفت: خیلی خوب بابا! چرا می زنی؟

؟ببخشید اگر حرف بدی زدم، نمی دونستم ناراحت می شی! وسایالت رو جمع کردی

.روی صندلی میزناهار خوری نشستم و با بغض گفتم: نه! حالم بده مهال، هیچ کاری نکردم

""پندار



 مامان با اخم روش و ازم گرفت و گفت: پندار مگه نگفتم دیشب بیا؟

.نفس کالفه ایی کشیدم و گفتم: مامان، نمی خوای این گل و از دستم بگیری؟ دیشب خیلی کار داشتم، نتونستم بیام

.مامان دست گل و از دستم گرفت و درحالی که به سمت آشپزخونه می رفت گفت: سهندم دیشب دیر وقت اومد

 شما چتون شده آخه؟ سپند و سپنتاهم تا آخر ماه بر می گردن تو همون خراب شده!

 پندار بچه های من فقط پرستش و پارسان؟ چرا شماها اینقدر از من و امیر دور شدید.

.مامان گلدون رو پر از آب کرد و ادامه داد: بعضی وقتا خیلی دلم می گیره و از تنهایی می رم خونه نیما

 آروم از پشت بغلش کردم و زمزمه کردم: تاج سرم مگه من مردم که تو تنها باشی.

.مامان دستاش و روی دستم گذاشت و گفت: خدا نکنه این چه حرفیه که می زنی! امشب نمی ذارم جایی بری

!همه امشب خونه ما دعوتن، برا پرستش جشن گرفتیم. متعحب از مامان جدا شدم و گفتم: جشن؟

 مامان خندید و گفت: دوباره داری دایی می شی آقا پندار.

 چشم غره ایی رفتم و گفتم: این بچه های تو بجز بچه سازی تفریح دیگه ایی هم دارن؟ 

 مامان گل و توی گلدون چپوند و با تشر گفت: پندار! نگی جلوشون ناراحت می شن.

 اومدم حرفی بزنم که بابا وارد اشپزخونه شد و گفت: دختر من و مسخره کردی؟

 خودتم می بینیم آقا پندار، من می دونم آتیش توی پدرسوخته چه تنده! فکر کنم پوز منم به خاک بمالی.

!مامان با چشمای گرد شده به پشت دستش کوبید و داد زد:امـــیـــر

.بابا دستاشو باال آورد و با خنده گفت: تسلیم خانومم! تسلیم

****

 نفس با بغض نگاهی به پرستش که با خنده داشت از بچه ی توراهیش تعریف می کرد انداخت و گفت:

 -دایی، توهم دیگه من و دوست نداری؟ نریمان و دوست داری مگه؟

از روی زمین بلندش کردم و با خنده گفتم: تو دوردونه ی منی! مگه می شه من نریمان و بیشتر از تو دوست داشته 
.باشم

.تو و طال برای من یه چیز دیگه اید، نبینم ناراحت باشیا! داره برات نوکر میاد فداتشم

.هرکاری داری بده این نریمان زشت بکنه! حتی شبا بجای اینکه شیرتو توی گلدون خالی کنی، بده نریمان بخورش

.رو لبای نفس یه لبخند شیطانی ظاهر شده بود، با شیطنت نگاهی بهم انداخت و گفت: راست می گیا

حاال من و بزار زمین، گوشیتم بده می خوام بازی کنم! قول می دم تو عکسات نرم اخه عمو اشکان گفته عکس تمام 
.خاله ها رو تو گوشیت داری

چپ چپ به اشکان که داشت با سهند پچ پچ می کرد نگاه کردم و رو به نفس گفتم: عمو اشکان؟ اکن حرف مفت زیاد 



.می زنه، بهش توجه نکن

:گوشیم رو از جیبم در اوردم و بعد زدن رمز به سمت نفس گرفتمش، با تشر گفتم

 -نفس خانوم باز ببینم رفتی داری فضولی می کنی، گوشی و ازت می گیرم، فهمیدی؟

.نفس سرشو تکون داد و آروم گفت: باشه، فقط می رم بازی می کنم! عکس خاله هارم به مامان نشون نمی دم

 قبل اینکه بزاره حرفی بزنم با سرعت از من دور شد و به سمت بچه ها رفت.

روی کاناپه نشستم و تی وی رو روشن کردم، صدای جیغ و داد بچه ها و ِهر و ِکر بزرگا اونقدر بلند بود که سر درد گرفته 
 بودم.

.شانس نداشتم که! تمام کانال های ماهواره هم داشت رازبقا نشون می داد برای من

 -پندار، اتفاقی افتاده دیشب؟

 با تعجب به سمت سهند که پشتم ایستاده بود برگشتم و گفتم: ها؟

؟سهند با اخم کنارم نشست و گفت: می گم دیشب اتفاقی بین تو و ملیسا افتاده؟ دعوا کردید

با اومدن اسم ملیسا مثل برق گرفته ها سرجام سیخ شدم و با صدای بلندی که توجه همه رو به سمتم جلب کرد داد 
؟زدم: سهنـد سـاعـت چـنــده

 سهند با تشر بهم نگاه کرد و زیرلب غرید: دهنتو ببند می خوای همه بفهمن!

.تو اینجا چه غلطی می کنی؟ وقتی مامان گفت از صبح اینجایی نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم

.خجالت نمی کشی اون دختر و یه روز بعد عقد ول کردی اومدی نشستی تنگ ما؟ خرت از پل گذشت

محکم روی سرم پیشونیم کوبیدم و زیر لب گفتم: سهند بیچاره شدم! بی توجه به بقیه سوئیچ ماشین و از روی میز 
.برداشتم و به سمت در دویدم

من ملیسا رو فراموش کرده بودم. وضعیت حساسش از یادم رفته بود. در و باز کردم و از خونه خارج شدم، اخمام توهم 
!گره خورده بود

می تونستم حال ملیسا رو درک کنم. اون دیشب حالش بد شد، امروز به من نیاز داشت. سریع سوار ماشین شدم و با 
!سرعت به سمت خونه ملیسا اینا راه افتادم

.از خودم متنفر شده بودم، نمی دونستم اونا االن چه حالی دارن و این من و منقلب می کرد

 قرار نبود تا این ساعت خونه مامان اینا بمونم، با اومدن پرستش اینا ساعت و زمان از دستم خارج شده بود.

.می خواستم قبل بیدار شدن ملیسا از خواب برگردم، ولی ساعت ده شب بود و من هنوز..

.با عصبانیت روی فرمون کوبیدم و داد زدم:لعنت بهت پسر! پاهام و بیشتر روی گاز فشار دادم

.ماشین تو خیابون پرواز می کرد، بیشتر از پنج بار نزدیک بود تصادف کنم و با هشت نفر درگیری لفظی پیدا کردم

.اعصابم خراب شده بود و ترافیک سنگین این شهر لعنتی بدتر رو اعصابم رفته بود

****



 -ملیسا! می شه بهم نگاه کنی. من که معذرت خواهی کردم عزیزم. واقعا شرمندتم اصال نفهمیدم کی...

درمونده بهش نگاهی انداختم، بی توجه به من شونه رو، روی میز گذاشت و بعد جمع کردن موهای بلندش به سمت 
 چمدون مشکی رنگی که روی تخت بود رفت.

:لباسایی که از اطراف بیرون ریخته بود رو تو چمدون چپوند و بعد بستن زیپ با لحن سردی گفت

 ساکی که دیشب آوردی تو کمد بزرگه ی منه، زیاد قر و ادا درنیار! تا همین االنم کلی دیر کردیم.

با حرص بازو هاش رو گرفتم و با صدای بلندی گفتم: وقتی داری بام حرف می زنی به چشمام نگاه کن ملیسا! می 
 فهمی؟ باید ذل بزنی تو چشمام.

 عصبی بازو هاش و از بین دستام بیرون کشید و داد زد: دیگه هیچ وقت اینجوری به من دست نزن!

 فهمیدی؟ اونقدر از دستت ناراحت و عصبانیم که با این زبون ریختنا و قلدر بازی هات از دلم در نمیاد.

:چمدون و از روی تخت برداشت و از اتاق خارج شد، همین طور که پله ها رو پیین می رفت با بغض گفت

-هزار تا دروغ سرهم کردم تا بابا قانع بشه چرا پیشم نیستی! کلی بهونه آوردم تا قبول کنن تنهایی راه بیوفتن و ما شب 
.حرکت کنیم

می دونی وقت صبح بیدار شدم چه حالی بهم دست داد؟ حس می کردم بهم تجاوز شده و متجاوز دوست داشتنیم 
.برای همیشه ترکم کرده

.بغضش ترکید و با هقهق گفت: من هیچیم مثل آدمیزاد نبود! نه زندگیم، نه عاشقیم و نه حتی شب زفافم

""ملیسا

.پندار ناگهانی من و به سمت خودش برگردوند و محکم به آغوشم کشید! قبل اینکه بتونم ازش جدا بشم

.دستاشو دورم حلقه کرد و زمزمه وار گفت: بخدا ازت خجالت می کشم

حس می کنم یه آدم کثیفم، یه عوضیه پست! تو دیشب به من بزرگترین لذت دنیا رو دادی و من، صبحش به تو 
.بزرگترین درد دنیا

.هر کاری کنی حق داری، ولی سرد نباش! چشمات و ندزد، لبخندتو دریغ نکن

 سرم و از روی سینش بلند کردم و با گریه گفتم: هزار بار زنگ زدم، دریغ از یه اس ام اس ساده!

.روی سینش کوبیدم و با حال بدم داد زدم: چرا من و تنها گذاشتی؟ چرا با من اینکارو کردی پندار

.پندار من و بیشتر به خودش فشرد و گفت: بس کن ملیسا! خواهش می کنم تمومش کن. نزار بیشتر از خودم متنفر بشم

 خودم و از توی بغلش بیرون کشیدم و گفتم: من حالم اصال خوب نیست! بهتره هرچه زودتر راه بیوفتیم.

.پندار نگاه نگرانی بهم انداخت و جدی گفت: می خوای فردا صبح راه بیوفتیم؟ رنگ و روت پریده

 نفس عمیقی کشیدم و درحالی که به سمت در می رفتم چمدون و دنبال خودم کشیدم و گفتم:



.-همین االن راه بیوفتیم، می خوام صبح شمال باشیم! اصال حوصله هیچی و ندارم

 پندار سرشو پایین انداخت و کالفه گفت: برو تو ماشین؛ من وسایال خودم و جمع کنم میام.

.سری تکون دادم و از ویال خارج شدم، احساس ضعف می کردم! حتی فراری پندارم من و به وجد نیاورد

.طولی نکشید که پندار با یه ساک کوچیک از ویال خارج شد، لباس رو هم عوض کرده بود

 تیشرت جذب و سرمه ایی رنگش رو خیلی ماهرانه با شلوار اسلش طوسیش ست کرده بود!

 نگاهم رو از موهای باال رفتش گرفتم و به کتونیه، برندو فسفریش خیره شدم!

.حتی تو سخت ترین شرایطم دست از ظاهرش نمی کشید، برای یه لحظه حس کردم تمام شرمندگیش تظاهر بوده

 نمی دونم چرا انتظار داشتم یه پندار هپلی و بهم ریخته از خونه خارج بشه و از من برای بار چندم، عذر خواهی کنه!

.ولی اینطور نبود! پندار خیلی جدی با ابروهای توهم رفته سوار ماشین شد

.سیسی که گرفته بود برام آزار دهنده شده بود، عصبی سوار ماشین شدم و در و محکم بستم

 طلبکارانه بهش ذل زدم و گفتم: چرا من و نگاه می کنی؟ بلد نیستی ماشین و روشن کنی.

منتظر به پندار خیره شدم که به فرمون کوبید و داد زد: مـلـیـسـا، رو اعـصـاب مـن راه نـرو، من دیوونم یهو دیدی یه 
!چیزی بهت گفتما

.یـه اشــتباه کردم و بعدشم ازت معذرت خواستم! بــسـه دیـگه شـورش رو درنـیــار، داری خستم می کنی

 ببینم دلت می خواد اولین سفری که باهم می ریم زهرمارمون بشه! اگر این و می خوای بگو تکلیفم و با تو بدونم.

.حالم بد بود! چرا پندار درکم نمی کرد؟  بغض خفه ی توی گلوم شکست و صدای هقهقم توی ماشین پیچید

.با جاری شدن دوباره ی اشکام، پندار حرفش و خورد بدون گفتن چیزی پاهاشو روی گاز گذاشت

دلم ترک برداشته بود! دوست داشتم بغلم کنه و نازم رو بکشه ولی هرچی بیشتر تالش می کردم، گره اخمای پندار کور 

تر می شد.

****

 فقط با تو عشقم، می تونم آروم شم!

!بازم مثل هرشب، بیا تو آغوشم

.رو هرکی بجز تو، چشمامو می بندم



 تو رو می بینم تو آیندم!

آروم چشمامو باز کردم و به پندار خیره شدم، با سرعت رانندگی می کرد و خیلی 
.جدی به جلو خیره شده بود

چالوس بودیم، با قیافه داغون به پندار نگاه کردم و گفتم: کی می رسیم؟ خسته 
 شدم از ماشین!

پندار صدای سیستم و کم کرد و با اخم گفت: تا چهار صبح فکر کنم اونجا باشیم! 
.ملیسا لطفا دیگه نخواب جاده رو مه گرفته

ممی ترسم تصادف کنیم! االن برا اینکه خوابم نبره صدای سیستم و بلند کرد

نگاهی به جلومون انداختم! جاده توی مه و سیاهی شب گم شده بود. برای یه 
.لحظه استرس همه وجودم رو گرفت

به چشمای خمار پندار نگاه کردم و گفتم: می شه من بشینم پشت فرمون؟ جاده 
.خلوته! یکم برونم تا توهم یه چرت بزنی

پندار یکم چشمش رو ماساژ داد و با لحن خسته ایی گفت: دیگه چی؟ همینم 
 مونده بزارم بدون گواهینامه پشت این ماشین بشینی!

اونم کجا؟ تو چالوس این وقته شب با این همه مه. ماشین به درک خودمون تیکه 
.تیکه می شیم

 دستی رو پیشونی عرق کردم کشیدم و با خجالت گفتم: پندار، من حالم بده.

سرعت ماشین و کم کرد و متعجب به سمت من برگشت، با ابروی باال رفته گفت: 
.رنگ و روتم پریده! بزار یه چیزی بدم بخوری حالت...

لبامو به دندون گرفتم و زیر لب گفتم: پندارر، گشنم نیست! یکم...هوف..فقط، یکم 
.کمرم...

 پندار ناگهانی چشماش گرد شد، نگاه نگرانی بهم انداخت و با استرس گفت:

-یکم تحمل کن، بزار به شهر برسیم، می برمت درمانگاه! چرا زودتر نگفتی ملیسا؟ 
!منه احمق فکر کردم از رو گرسنگیه



 به بیرون خیره شدم و با رنج گفتم: نه که برای تو خیلی مهمه!

پندار که سرعتش زیاد تر شده بود با صدای جدی گفت: دهنتو ببند ملیسا، اونقدر 
.حالم خراب هست که دلم نمی خواد باهات بحث کنم

!اخه احمق! یکم فکر کن اگر برام مهم نبودی، هیچ وقت اینجا کنارم نمی شستی

پوزخندی زدم و گفتم: پندار اگر یکم برات مهم بودم من و تو اون وضعیت تنها 
!نمی ذاشتی

قطره اشکی که روی گونم چکید و پاک کردم و گفتم: یعنی الیق اینکه جواب یکی 
؟از تماس ها یا اس ام اس هام رو بدی نبودم

پندار سریع به سمت من برگشت و بابهت گفت: چی؟ تماس؟ داری از کدوم تماس 
؟حرف می زنی ملیسا

لبخند تمسخر آمیزی زدم و گفتم: هه باور کنم ندیدی؟ مگه میشه پندار؟! کیو داری 
خر می کنی؟ گوشیمو به سمتش گرفتم و با بغض گفتم: می خوای گوشیم و چک 

!کن

پندار عصبی به فرمون کوبید و با صدای بلندی داد زد: من ندیدم ملیس! وقتی 
 گوشی و دادم نفس هیچ میسکالی نداشتم.

؟نفس عمیقی کشیدم و با حرصی که توی صدام آشکار بود گفتم: نفس دیگه کیه

!-دختر پرستش

؟-مگه می شه گوشی تو، توی دست این و بچرخه و تو ساکت بشینی

حالم داشت بهم می خورد و پندار هم بدتر از من دست بردار نبود! با لجبازی 
:پاهاش و روی گاز گذاشت و داد زد

 -نفس دیگران نیست ملیسا، این تو مخت فرو کن! نفس بچه خواهرمه.

به سمت پندار برگشتم و با صدای بلندی گفتم: دروغ نگو پندار من خــر نیستم 
.اینو بفهم! تو من رو یادت رفته بود

مطمئنم میسکال هامم دیدی ولی دلت نمی خواست از خانواده ی عزیزت دل بکنی 



.و بیای پیش زن عقد...

هنوز حرفم تموم نشده بود که نور شدیدی چشمام و زد و بعد اون صدای بوق 
!وحشتناک کامیون بود که توی گوشم پیچید

""پندار

با بلند شدن صدای جیغ کر کننده ی ملیسا، حواسم ب جلو پرت شد با دیدن  
.کامیونی که به سمت ما میومد ترس تمام وجودم رو گرفت

 بی توجه به جیغ های ملیسا فوری فرمونو کج کردم و ماشین و کشیدم تو خاکی!

 صدای جیغ های ملیسا به هق هقی خفه  تبدیل شده بود. حالش اصال خوب نبود!

با شدت خودش و توی بغلم پرت کرد و بریده بریده گفت: پندار! نزدیک 
.بود...نزدیک بود بمیریم

به عقب برگشتم و با دیدن کامیونی که توی جاده مارپیچی حرکت می کرد با 
:تعجب گفتم

 -فکر کنم طرف خوابه، نگاه کن! یه زنگ بزن پلیس راه شماره پالک این گاو و بده!

ملیسا بدون حرف گوشیم رو دراورد و با پلیس راه تماس گرفت، بعد دادن 
 اطالعات کامیون تماس رو قطع کرد.

شال از سرش افتاده بود! آروم به سمت خودم کشیدمش و لبامو روی موهاش 
!گذاشتم و دستامو دور کمرباریکش حلقه کردم

با شرمندگی کنار گوشش گفتم: معذرت می خوام! بخدا حال خودمم اصال خوب 
.نیست. توهم با حرفات...هوف! بیخیال

ملیسا از بغلم بیرون اومد و با همون گریه ایی که دلم رو آتیش می زد گفت: مگه 
 نگفتم بزار من بشینم؟

یعنی این ماشین لعنتی از جونمون برات با ارزش تره؟ یا دوساعت بخواب سر 



 حال بشی یا بده من برونم!

کالفه و عصبی، دستی تو موهام کشیدم و با چشمایی که از شدت خستگی خمار 
 شده بود به ملیسا خیره شدم!

چشمای سبزش از گریه قرمز شد بود و پوست سفیدش به زردی می زد! مسلما با 
!اون کمر دردش نمی ذاشتم پشت فرمون بشینه

ماشین و روشن کردم و با لحنی گرفته گفتم: یکم جلوتر می زنم بغل یه نیم 
 ساعت بخوابم.

کمرت درد می کنه! نمی تونی پشت ماشین بشینی. وارد شهر شدیمم اول می ریم 
 درمانگاه.

ملیسا دستی به صورت خیسش کشید و بعد پاک کردن اشکاش، سرشو به صندلی 
 تکیه داد و با صدایی که داشت تحلیل می رفت گفت:

-من فقط به یه مسکن و یه غذای درست و حسابی احتیاج دارم! از وقتی بیدار 
.شدم هیچی نخوردم

""ملیسا

پندار ماشین و زیر یه درخت پارک کرد و با صدای خسته ایی گفت: یکم خوراکی 
!زیر صندلی هست

تا بخوریشون از خواب بیدار می شم، تو خود شمال می ریم یه کافه صبحونه می 
 خوریم!

نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:باشه؛ راحت بخواب تو از صبح چشم روهم 
 نذاشتی.

پندار کمی صندلی و خم کرد بعد بستن چشماش، دستش رو نقاب پیشونیش کرد! 
 طولی نکشید که صدای منظم شدن نفس هاش به گوشم خورد.

کمی خم شدم و بدون صدا دستم و به زیر صندلی رسوندم! تو یه نایلکس بزرگ 



!چندتا شکالت و بیسکوییت خارجی بود

 آروم در شکالت و باز کردم و یه تیکه بزرگ توی دهنم چپوندم! اونقدر خوردم که 
!خستگی به ترسم غلبه کرد و چشمام نا خوداگاه روی هم افتاد

*****

 -ملیسا! ملیسا بلند شو دختر مگه خرسی تو.

 آروم الی پلکام و باز کردم و به پندار که خندون بهم نگاه می کرد خیره شدم!

خمیازه ایی کشیدم و زمزمه کردم: پندار،  کجاییم االن؟ نکنه هنوز نرسیدیم، بخدا 
!از ماشین خسته شدم. گشنمه

پندار که حسابی شنگول شده بود نوک بینیم رو کشید و گفت: َمموشه من االن 
!رودباریم! بیا بریم آلوچه بگیریم

بعدش هم می ریم وسایل الزم رو می گیریم، می ریم تو این جنگل منگال یه 
صبونه دبش به بدن می زنیم! چشمکی زد و با شیطنت گفت: می خوام خانومم رو 

!تقویت کنم

؟خندم و خوردم و با چشم غره گفتم: گمشو! بی تربیت. ساعت چنده

 پندار با سیس خاص خودش، نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

ساعت هشت صبحه! اگر یکم کمتر می خوابیدیم االن رسیده بودیما. منم خواب 
.موندم. ولی عوضش حالم جا اومد

دستی به چشمای نیمه بازم کشیدم و بعد اینکه یه کش و قوس حسابی به بدنم 
؟دادم رو به پندار گفتم: پیاده شیم

پندار سریع کاله گپش رو گذاشت و بعد برداشتن عینک دودیش گفت: بپر پایین! 
 امروز فقط می خوام برات خاطره بسازم.

پندار سریع از ماشین پیاده شد و من با لبخند عمیقی که رو صورتم جا گرفته بو  
 به جای خالیش خیره شدم!

انگشتام و بین موهام کشیدم و صافشون کردم، بعد سفت کردن بند کتونیم و 
.راست و ریست کردن مانتوی جلو بازم



!عینک دودیم رو، رو چشمای باد کردم گذاشتم و با ذوق از ماشین پیاده شدم

با دیدن قرمزی اون همه آلوچه و ترشی آب دهنم راه افتاد! نفس عمیقی کشیدم و 
.عطر هوا رو توی ریه هام فرستادم

به سمت مغازه بزرگی که جلوی درش پر از آلوچه و ترشی بود راه افتادم ولی قبل 
.اینکه به مغازه برسم، دستم توسط دستی  کشیده شد

متعجب به عقب برگشتم و با پندار مواجه شدم! فشار خفیفی به دستام وارد کرد 
 و مدی تر از همیشه گفت:

-وقتی من باهاتم، باید دستات توی دستام باشه! جلوتر از من راه نرو، به پسرا 
!نگاه نکن. حتی،...حتی لبخندم نزن اینایی که گفتم فقط برای منه

اصال دلم نمی خواد با بقیه تقسیمت کنم ملیسا! دلم می خواد توی جعبه بزارمت تا 
 کسی عروس خوشگلمو خراب نکن.

نفس عمیقی کشیدم و دستام و دور بازوهاش حلقه کردم؛ درحالی که با قدم های 
 آروم به سمت اون مغازه ی بزرگ می رفتیم زمزمه کرم.

-خیلی دوست دارم! تو فوق العاده ایی ولی بعضی وقتام به همین اندازه که 
 خوبی نفرت انگیز میشی.

پندار با صدای بلند خندید، دستاشو روی کمرم گذاشت و گفت: مرسی خانوم! شما 
.به من خیلی لطف داری

بعد کلی پرخوری کردن، با پندار رفتیم و وسایل یه پیک نیک دو نفره رو آماده 
!کردیم

البته بماند که پندار با اون عینک و کالهم نتونست از دست دوسه تا از طرفداراش 
!فرار کنه

****

دینا با عشوه پاهاش رو روی هم گذاشتو با نزدیک کردن فنجون قهوه به لبش 
:گفت



!خیالتون راحت پندار جان، راز ازدواج شما رو خیلی خوب نگه می دارم

پندار بی توجه به دینا از جاش بلند شد و  جدی گفت: وظیفتون همینه دینا 
 خانوم.

بعد گفتن این حرف به سمت من برگشت و گفت: میرم کمک مهبد جوجه هارو 
 سیخ کنم! میای؟

مهال بدون اینکه فرصت بده مخالفت کنم، من و از روی مبل بلند کرد و در حالی 
 که زوری به سمت در می کشید گفت:

-بیا بریم بیرون ملیسا! می خوام حسابی بهت خوش بگذره. تو و پندار فردا بر می 
 گردید درسته؟

پندار دست من و گرفت و گفت: آره متاسفانه! ملیسا همین االنشم خیلی از 
.دانشگاه و کارش عقب افتاده

از ویال خارج شدیم به تایید حرف پندار با خنده گفتم: شاید باورت نشه ولی دلم 
 برای هانیه قاسمی یه کوچولو شده.

وارد باغ که شدیم پندار و مهبد با شوخی و خنده مشغول کباب کردن جوجه ها 
.شدن

مهال هم نمک دون شده بود با اون صدای تو دماغیش داشت براشون آهنگ جواد 
 یساری می خوند و به پشت قابلمه می کوبید!

مهبد و پندارم گهگداری همراهیش می کردن و این اون صحنه رو خنده دار تر 
 کرده بود!

صدای خندمون تو کل فضای باغ پیچیده بود، دینا روی تراس نشسته بود و بیست 
 و چهار ساعت داشت خودش رو راست و ریست می کرد!

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به ویالی نه باغ نگاه نکنم! نمی دونستم فردا تو 
؟برخورد با منوچهر یا پدربزرگم چه برخوردی نشون بدم

توی ذهنم یه پیر مرده چروک با یه شکم گنده تصورش کرده بودم! ولی با دیدن 
.عکسای خانوادگی قدیمیشون که دینا نشونمون داد

تصورم از شخصیت و چهره منوچهر خان به کلی تغییر کرد! تنها نگرانیم طرز 



.برخوردش با پندار بود

مهال دستش و دور گردنم حلقه کرد و گفت: عزیزدلم! خواهر خوشگلم می شه بگی 
 داری به چی فکر می کنی.

با خنده ازش فاصله گرفتم و آروم گفتم: شب بیا کنار من حرف بزنیم! پندار پیش 
 مهبد می خوابه.

پندار که با شنیدن اسمش گوشش رو تیز کرده بود با ابروی باال رفته از جاش بلند 
 شد و گفت:

-من بغل این داداش شما نمی خوابما، از االن گفته باشم! من فقط رو پا تو خوابم 
 می گیره!

مهبد چپ چپی نگاه کرد و با قیافه ایی که مثال چندشش شده گفت: البد شیرم 
؟می خوای

ساعت حدود سه و نیم بود که ناهارمون رو خوردیم! از الیو های پی در پی دینا 
 خیلی خسته شده بودم.

پندار نیم ساعتی می شد که به عمارت ته باغ رفته بود و داشت با منوچهر حرف 
 می زد! نگران بودم.

دلم نمی خواست پندار زیادی از کار بابا اینا سر دربیاره! یه جورایی برام خجالت 
 آور بود.

بابای پندار صاحب ده ها شرکت بود که با زحمت بدست اومده! پدر من هم 
!صاحب شرکتی بود که از نابود کردن بقیه به وجود اومده

بعضی وقتا که مخفیانه یا حتی ناخواسته تلفن های کاری مهبد رو گوش می دم، 



!به مادر پندار حق میدم که نخواد با خانواده ما وصلت کنه

غرق فکر بودم که دینا گوشیش رو خاموش کرد و با جیغ گفت: ملیساا! بیا یه 
 استوری بزاریم.

روی مبل نشستم و با بی حوصلگی گفتم: دینا تو چه بیکاری هستیا! البته بهت حق 
!می دم. منم قبال دست کمی از تو نداشتم

 ولی خوب االن زیاد با این کار حال نمی کنم یه جورایی از سرم افتاده!

دینا دستی به موهای رنگ شدش کشید و گفت: تو که دیگه احتیاجی به این کارا 
 نداری! پندار...بخدا هنوز باورم نشده که همسر توعه!

دلم می خواست باهاش دوتا استوری بزارم ولی خیلی بد اخالقه! اصال شبیه اون 
.چیزی که تو مصاحبه هاش نشون میده نیست

 اومدم چیزی به دینا بگم که در ویال باز شد و پندار با اخمای درهم وارد خونه شد!

 متعجب از جام بلند شدم و گفتم: پندار!

پندار عصبی به سمت اتاقی که چمدونامون توش بود راه افتاد و گفت: بر می 
.گردیم ملیسا! همین االن وسایل هات و جمع کن 

سردرگم به سمت اتاق رفتم! پندار خیلی جدی لباسایی که از چمدون بیرون افتاده 



 بود و سر جاش گذاشت و با شدت زیپش رو بست!

کالفه داد زدم: پندار می شه بگی آقا جون چی بهت گفت! قسم می خورم اگر بهم 
.نگی برم و خودم ازش بپرسم

ناگهانی به سمتم برگشت و با صدای که سعی می کرد ولومش بلند نباشه زیر 
 گوشم غرید:

-اینجا، جای من و زنم نیست! همین االن وسایالت رو جمع می کنی و باهم از 
.اینجا می ریم. حرف دیگه ایی نشنوم

با چشمای گرد شده نگاهی به دستای مشت شدش انداختمم و با صدای مرتعشی 
.گفتم: ولی، ولی من هنوز نرفتم تا دریا رو....

پندار که مشغول جمع کردن وسایل های من شده بود زیر لب گفت: بعدا! االن وقت 
 دریا نیست. توهم بچه دوساله نیستی!

باید بعضی چیزا رو درک کنی! من آدمی نیستم که دو دقیقه یه بار بخوام نازت رو 
 بکشم. اصال از این اداها بدم میاد!

فکر کردی از اول چرا حذبت شدم؟ بخاطره جدی بودنت! فکر می کردم دختر 
 مغروری هستی که به خودت تکیه کردی.

راستش اصال انتظار نداشتم دختری مثل تو قهر کنه! چه برسه به اینکه بیست و 



!چهار ساعت آبغوره بگیره

پوزخندی زدم و با طعنه گفتم: این حرف یعنی چی؟! یعنی چون گریه می کنم 
؟دیگه عاشقم نیستی

پندار چمدون و از روی تخت برداشت و عصبی گفت: ملیسا دهنتو ببند! من کی 
 همچین حرفی زدم؟ چرا می خوای از هر حرف من یه جور دیگه برداشت کنی؟

اشکی از چشمام در حال باریدن بود رو، قبل اینکه پایین بریزه پاک کردم و گفتم: 
 چون حرفات تلخن! خیلی تلخ.

""دو هفته بعد

از سینما خارج شدیم و مهال بدون اینکه از من بپرسه دستم و کشید تا به سمت 
 کافه ایی که اون طرف خیابون بود ببره!

دو هفته از مسافرت کذایی مون گذشته بود. بخاطره کاری که پندار کرد، بابا تا 
 هفته اول با من سروسنگین بود!

شالم از سرم افتاد بود! بی حوصله شال رو از دور گردنم برداشتم ولی قبل اینکه 
روی سرم بندازمش، برای یک لحظه احساس کردم خون توی رگم منجمد شد و 

.رنگ از روم پرید

عرق سردی روی کمرم نشست و دستام شروع به لرزیدن کردن. با یک نگاه 
.غافلگیرانه برگشت و بهم خیره شد



داشت با گوشی حرف می زد که با دیدن من گوشیش رو قطع کرد و توی جیبش 
.گذاشت

 

«با صدایی که به وضوح می لرزید، برگشتم و به مهال گفتم:«مهال باید بریم.

و دستش رو کشیدم و به سمت خیابون راه افتادم! قلبم به شدت خودش رو به 
.سینه ام می کوبید

زبونم قفل شده بود و نمی تونستم جواب مهال که می گفت"ملیسا مگه چیشده؟" 
 رو بدم!

فقط دست مهال رو می کشیدم و با قدم های بلندی که دست کمی از دویدن نداشت 
 به سمت خیابون می رفتم!

منی که می گفتم از طاها نمی ترسم، نمی دونم چه چیزی توی چشماش دیدم، که 
.ترس به تموم وجودم رخنه کرد

.نفرتی که توی چشماش موج می زد من و ترسوند

نمی دونستم تو خونه ی شایان ها چه اتفاقی افتاده که اینقدر نفرت توی چشم 
 طاها جمع شده!

نفس نفس می زدم، که با کشیده شدن دستم جیغ خفیفی کشیدم، پام پیچ خورد و 



.به شدت به زمین خوردم

مهال نشست و دستم رو با صدای بلندب گفت:"ملیس؟ چی شده؟ چرا مثل جن 
"زده ها اینجوری شدی؟

زبونم نمی چرخید و نمی تونستم چیزی بگم؛ فقط تونستم سری تکون بدم و قطره 
.ی اشکی از گوشه ی چشمم چکید، که سریع پاکش کردم

.می خواستم بلند شم ، که از درد صورتم جمع شد و دست مهال رو فشردم

!مهال با نگرانی به صورتم نگاهی انداخت و گفت:دست من و ول نکن

تعجب کرده بودم، که چرا طاها دنبالمون نیومد! می ترسم...می ترسم نقشه ای توی 
.فکرش باشه که خانوادمون رو نابود کنه

مهال خیلی سریع یه تاکسی گرفت و آدرس خونه رو داد! پاهام درد گرفته بود ولی 
!بهش اعتنایی نکردم و سرم و به شیشه ی ماشین تکیه دادم

.وقتی به خونه رسیدیم، مهال کرایه رو حساب کرد و با کمکش من به اتاقم رفتم

.کسی خونه نبود

 مهال اصال داخل نیومد و بعد برداشتن ماشینش دوباره رفت بیرون!

روی تخت نشستم و گوشیم رو از توی کیفم برداشتم، می خواستم ببینم تماس یا 



 پیامی از پندار دارم یا نه!

همینطور به امید پیدا کردن پیام پندار  گوشی رو باال و پایین می کردم، که پیامی 
.از طرف بابک دریافت کردم

یه تای ابروم باال رفت: چی شده که این به من پیام داده؟ با کنجکاوی پیامش رو 
.باز کردم و شروع به خوندن کردم

بابک:سالم ملیسای عزیزم، خوبی؟ یک مدت خبری ازت نداشتم. نگرانت شدم! 
.نتونستم باهات تماس بگیرم

دیروزم هم که شرکت نیومدی! اگر می تونی یک سر به شرکت بزن...اوضاع زیاد 
.خوب نیست، ممنون عزیزدلم. خدانگهدار

از اینکه بابک اینقدر خودمونی صحبت می کرد، کمی تعجب کردم. و واژه اوضاع 
 خوب نیستی که می گفت ذهنم رو درگیر کرده بود!

احساس خوبی از این طرز صحبت، بابک نداشتم! توی هر جملش یه قربونت برم 
!بود و این من و معذب می کرد

 گوشی رو قفل کردم و کنار گذاشتم. از اینکه پندار به فکر من نبود، حالم بد بود.

.هروقت هم بهش می گفتم همیشه بحث می کرد و دعوا درست می شد

گفته بود یک هفته بعد از عقد، قضیه رو برای مادرش تعریف می کنه، اما هردفعه 



 حرفش رو می زدم، خیلی تابلو می پیچوند و بحث رو عوض می کرد. 

می فهمیدم، این روزا حال و روزش اصال  خوب نبود و همش بهونه می گرفت، 
.بیست و چهار ساعتم منتظر حرفی از جانب من بود تا دعوا درست کنه

می گفت مادرش شک کرده و اعصابش خورده. دیروز هم سر این دعوامون شد و 
 پندار با اعصبانیت خونه رو ترک کرد!

سری با کالفگی تکون دادم و گوشی رو برداشتم برای بابک نوشتم: سالم بابک، 
 نفهمیدم منظورت از خوب نبودن اوضاع چیه!؟

!ولی نگران نباش فردا میام شرکت. و هر کمکی که از دستم بربیاد انجام  می دم

گوشی و روی میز گذاشتم و کالفه روی تخت دراز کشیدم! سرم و توی بالشی که 
!پندار هر شب روش می خوابید فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم

!دیگه از روی همه، حتی مهال با اون نگاهای منظور دارش خجالت می کشیدم

خر که نبودن، صد در صد می فهمیدن شبا توی اتاق ما چه خبره! ولی پندار عین 
 خیالش هم نبود!

هر شب می اومد کارش و انجام می داد و نازم رو می کشید! بعد رد شدن خرش 
.از پل دوباره همون آدم مزخرف می شد



 صبحم مثل اینکه ارث پدرش رو خوردیم خونه رو ترک می کرد!

می گفت شبی که خونه ما بوده، مادرش زنگ زده و پرسیده کجاست؟ پندارم 
.گفته خونه خودمم

نوا خانومم که دقیقا تو خونه ی پندار بوده میفهمه پسر دوردونش درحال زیر آبی 
!رفتنه و به گفته پندار چند روزیه خیلی زیر فشار قرارش داده

اونقدر به چیزا فکر کردم که کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد! نمی دونستم چه 
 آینده ایی در انتظارمه، فکر کردن به چیزای بد آزارم میداد!

****

با احساس گرمی دستی رو بازو های برهنم کم کم الی پلک هام و باز کردم و به 
 پندار خیره شدم!

روی تخت، دقیقا پشت من دراز کشیده بود و دستاشو دورم حلقه کرده بود! سریع 
 بازوهام و از بین دستاش بیرون کشیدم و گفتم:چیشده؟

-با هم احتیاج پیدا کردی و برگشتی سر همین خونه ی اول! پندار تو خجالت نمی 
 کشی؟

پندار کالفه روی تخت نشست و گفت: می شه بگی باید از چی خجالت بکشم؟ از 
!بوسیدن و بغل کردن زنم؟ ملیسا فکر کنم باید یه نگاه به شناسنامت بندازی



پوزخندی زدم و گفتم: دیگه اجازه نمی دم بهم دست بزنی پندار! من حتی روم 
!نمیشه تو چشمای برادرم نگاه کنه

از نگاهای منظور دار سلطان وقتی صبحا از اتاق خارج می شم خسته شدم، پندار 
!یکم حال من و بفهم

پندار عصبی از جاش بلند شد، دکمه های پیرهنش و بست و جدی گفت: لباس 
 بپوش پایین منتظرتم!

 همین االن می ریم دنبال خونه، از این به بعد تو خونه خودمون زندگی می کنی!

.قبل اینکه بتونم مخالفت کنم، صدای فریاد بابا، من رو سرجام میخ کوب کرد...

بابا:کافیه هرچی دهنم بسته موند و بخاطره ملیسا چیزی به رفتار وقیحانت 
؟نگفتم! تا کی قراره از عشق دختر من سو استفاده کنی

قرار بود سر یه هفته همه چیز رو به خانوادت بگی و بعد بیای مثل آدم زنت و با 
 خودت ببری!

ولی هیچی اون طور که به ما گفتی پیش نرفت! حاالم که می خوای ملیسا رو با 
 خودت ببری. فکر کردی ما احمقیم؟

 دیگه حتی اجازه نمی دم قبل گفتن به خانوادت ملیسا رو ببینی!



پندار ابروش و باال انداخت و جدی گفت: زنمه! به شما اجازه نمی دم توی 
 زندگیمون دخالت کنید. من هر وقت صالح بدونم به خانوادم می گم!

بابا عصبی یقه پندار و گرفت و داد زد: پسر جون کاری نکن عصبی بشم! باور کن 
!دلم نمی خواد دخترم و خودم بیوه کنم

پندار با پوزخندی که گوشه لبش بود دست بابا رو از یقش جدا کرد و زیر لب 
!غرید: قبال هم گفته بودم نمی تونید من و تهدید کنید

یقه پیرهنش و صاف کرد و تای دیگه ایی به آستین های باال رفتنش زد، با 
 چشمایی که از شدت خشم سرخ شده بود بهم اشاره کرد و گفت:

-سریع ملیسا! دیگه اینجا نمی مونی. می ریم خونه خودم تا یه  خونه دیگه پیدا 
!کنیم

 با چشمای اشکی بهش خیره شدم و لب زدم:"پندار"

 -پندار، ِمندار نداریم ملیسا! زنمی می فهمی؟ باید تو خونه ی خودم باشی.

بابا با خونسردی گوشیش رو از جیبش در آورد و گفت: پا روی دم بعد حیونی 
 گذاشتی پسر جون!

ترس اینکه، به آدماش زنگ بزنه تمام وجودم رو برداشت! سریع به بابا نزدیک شدم 



.و با هق هق گفتم: ترو...خدا! بابا بخا...طره من...

بابا از خشم سرخ شده بود، عصبی گوشیش رو روی زمین کوبید و با صدای بلندی 
 رو به من گفت:

-حق نداری با این پسر بری! فهمیدی ملیسا. تا وقتی که امیرآریا و همسرش نیان 
.اجازه نمی دم از این خونه بری...

پندار وسط حرف بابا پرید و عصبی گفت: ملیسا با من میای یا خونه پدرت می 
؟مونی

.-پ..پندار تو باید یکم...به من..

پندار با اشاره به ساعتش جدی گفت: ملیسا به سوالم جواب بده، فقط یک کلمه 
!آره، یا نه

 اشکام و پاک کردم ولی قطره ی بعدی که پایین اومد، باز گونم رو تر کرد!

به پندار که مثل میرغضب ها بهم خیره شده بود نگاه کردم! ترس از دست دادانش 
.مثل خوره به جونم افتاده بود

خدایا چرا عشق اینقدر حقیرانس؟ یعنی همه ی معشوق ها مثل معشوق من 
 اینقدر بی رحمن؟

بغضم و فرو خوردم و نگاهم رو از پندار که دست به سینه و با پوزخند به بابا زل 



.زده بود گرفتم

:شرمنده رو به بابا گفتم

-بابا، خواهش می کنم کوتاه بیا! پندار شوهر منه. نمی تونم ولش کنم تا تنها 
 بمونه! چرا درکش نمی کنید!

گفتن این حقیقت به نوا خانوم اینقدر ها هم راحت نیست. اگر پندار نمی خواست 
.من و به خوانوادش معرفی کنه برادرش رو نمی آورد سره سفره عقد

بابا سری تکون داد و با تاسف گفت: عشق کورت کرده ملیسا! از احمق شدن دختر 
!باهوشی مثل تو متعجبم

درحالی که از اتاق خارج می شد گفت: هر کاری دوست داری انجام بده، و اینو 
!بدون که، هر کجا بری و هرجا باشی. پدرت پشتته و هوات رو داره

به پندار اشاره کرد و گفت: توهم حواست رو جمع کن! به خدا قسم، اگر این پنهان 
 کاریت طوالنی تر از سه ماه بشه.

!خودم میام دم خونتون، و عکسای روز عقدت رو می زارم جلوی مادر عزیزت

پندار با لبخندی که رو لبش نشسته بود دستی تو موهاش کشید و گفت: فرنود 
؟خان چند بار بگم که شما نمی تونید من و تهدید کنید

****

کیلید و توی قفل در چرخوند، با باز شدن در وارد خونه شد و به من که جلوی در 



!ایستاده بودم گفت: بیا تو دیگه

با بی میلی وارد خونه شدم و رو به پندار گفتم: اگه مامانت بیاد؟ نگهبان فضول 
!ساختمون

اینا رو می خوای چیکار کنی پندار! واقعا الزم بود اینجوری با بابام جرو بحث کنی 
 و دست به یقه بشید؟

پندار چمدونم و روی زمین ول کرد، بهم نزدیک تر شد، توی چشمام نگاه کرد و  
 گفت: الزم بود! بخدا الزم بود!

از چشمای بارونیت شرمندم، ولی به جون خودت قسم، یه روز می فهمی کار 
!درستی انجام دادم

بابات از من خوشش نمیاد، همش منتظر یه بهونس تا تو رو از من بگیره ملیسا! 
.آوردمت پیش خودم، تا خیالم راحت باشه

ازش فاصله گرفتم و با بغضی که توی گلوم بود و داشت خفم می کرد گفتم:کافیه 
.پندار! دیگه این حرفا رو تکرار نکن چون همش بهونس

پندار دونه دونه دکمه های لباسش رو باز کرد، به سمت کنترل که روی میز بود 
.رفت و تی وی رو روشن کرد

وارد آشپز خونه شد، در یخچال و باز کرد و بعد برداشتن شیشه آب گفت: بهونه؟ 



؟این چرت و پرتا رو از کجات در میاری

 

پوزخند گوشه لبم و پر رنگ تر کردم و بعد در آوردن شال و مانتوم گفتم: داری 
!بهونه میاری دیگه

من با تو اومدم؛ ولی نمی تونم انکار کنم که بابام داره حقیقت رو می گه! برای 
؟چی اینقدر لفتش میدی؟ چرا به مامان جونت نمیگی

نکنه چون زنه عقدیتم نمیخوای به مامانت بگی! که چی؟ نکنه یه وقت ناراحت 
؟بشه! همینطوره مگه نه

پندار عصبی شیشه رو سر کشید و بعد درآوردن پیرهنش، با باال تنه ی برهنه روی 
:مبل لم داد و گفت

-ملیسا به جای گفتن این حرفا بیا تو بغلم! فقط یه شب پیشم نبودی ولی انگار 
 صد ساله لمست نکردم! یاال دختر بیا بغلم.

اشک تو چشمام حلقه زد، با تاسف سرم و تکون دادم و زیر لب گفتم: اره دیگه، یه 
.کالم بگو تورو واسه عشق حالم میخوام! برای اینکه هر شب...

هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای داد پندار من و از جا پروند:یـه بـار دیگــه 
 بگــو چـه زری زدی؟

با گفتن این حرف از جاش بلند شد و به سمت من اومد، رگ شقیقش بیرون زده 



 بود و چشمام سرخ شده بود.

جسورانه اشکام و پاک کردم و گفتم: دارم حس می کنه عروسک جنسیه تو شدم 
.پندار! چرا این و نمیفهمی آخه؟ من هنوز...

قبل اینکه حرفم رو کامل کنم، با سیلی محکمی که توی گوشم نواخت، صدام توی 
 گلوم خفه شد و بغضم صد مرتبه شکست. 

با سیلی پندار، برق از سرم پرید بود! شوریه خون رو توی دهنم احساس می کردم! 
؟باورش خیلی برام سخت بود. به من سیلی زد! پندار من و زد

با ابهت نگاهی به مردی که مقابلم ایستاده بود انداختم! دهنش باز شد تا چیزی 
!بگه

ولی قبل اینکه اجازه بدم صدایی از هنجرش بیرون بیاد، دستم رو باال آوردم و با 
!تمام قدرتی که داشتم توی صورتش کوبیدم

*****

موهام و باالی سرم جمع کردم و وارد آشپزخونه شدم! ساعت پنج صبح بود و 
!داشتم از گرسنگی غش می کردم

در یخچال و باز کردم و نگاه اجمالی به فضای داخلش انداختم! بجز پودر ها و 
 پروتئین های بدنسازی پندار چیزی توش پیدا نمی شد.



درمونده به سمت کابینت ها رفتم ولی توی اونا هم چیزی برای خوردن پیدا 
 نکردم!

داشت باز گریم می گرفت، برای یه لحظه، دلم شدیدا برای گلی و سلطان تنگ 
.شده

با بی میلی روی ناهار خوری نشستم و زیر لب زمزمه کردم: این احمق جز این 
؟پودرای لعنتی چیزی برای خوردن نداره

نگاهمو بین درو دیوار چرخوندم که با صدای چرخش کیلید توی قفل در، مثل جن 
 زده ها از جام بلند شدم و پشت یخچال قایم شدم.

آروم سرم رو بیرون آوردم، تا شخصی که وارد خونه شده بود رو ببینم. با دیدن 
 پندار، که خیلی محتاط به سمت اتاق می رفت.

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به دیوار تکیه دادم، برای بار صدم صحنه ایی که 
 به پندار سیلی زدم توی ذهنم تداعی شد.

پندار با تعجب سرش رو باال اورد و با انگشت شصتش گوشه ی لبش، رو لمس 
 کرد!

انگشتش و جلوی چشمش آورد و بعد اینکه مطمن شد هیچ خونی نیومده! ابرو 
 باال انداخت و با صدایی که از ولوم اصلیش خیلی خارج شده بود گفت:



 -ملیسا چه غلطی کردی؟

دستی تو موهای آشفتم کشیدم، خواستم برم که بازوهام و محکم گرفت و من و 
 به سمت خودش کشید!

فشار محکمی به دستم وارد کرد و زیر لب غرید: فرار نکن! باید جواب این کاری 
 که کردی و پس بدی.

از کاراش حرصم گرفته بود! به گریم شدت دادم و با صدای بلند گفتم: داره دردم 
میاد بیشعور. استخونم و خورد کردی! با حرفی که زدم، پندار فشار دستش و از 

.رو بازوم برداشت

لگد محکمی به پایه مبل زد و با یه تنه به من، به سمت در رفت و از خونه خارج 
!شد

از آشپزخونه بیرون اومدم و، با قدم های بلند خودم و به پندار رسوندم، آروم 
 گفتم: کجا بودی تا این وقت صبح؟

پندار به سمت من برگشت!تعجب کرد ولی خیلی سریع آثار تعجب از چهرش محو 
 شد!

 وارد اتاق شد و با لحن بی تفاوتی گفت: بیرون بودم! متوجه نشدی؟

بغضم و فرو خوردم و زمزمه کردم: دیگه هیچ وقت اینجوری تنهام نزار پندار! من 
.که کاری نکردم! تقصیر خودت بود



تو به من سیلی زدی! غرورم و جریحه دار کردی و بعدم بخاطره اینکه کارتو تالفی 
!کردم ترکم کردی

آروم به سمتم برگشت. ذره ایی از صالبتش کم نشده بود، لباش و روی پیشونیم 
.گذاشت

با صدای گرفته ایی کنار گوشم گفت: َمموش خانوم؛ بگم غلط کردی تالفی کردی 
 چی می گی؟

حرارت لبای داغش روی پیشونیم داشت آتیشم می زد! بی تاب آغوش گرمش 
 بودم و ضربان قلبم باال رفته بود!

از اینکه باهام سرد نبود خیلی خوشحال بودم! اونقدر می خواستمش که با همین 
 مهربونی های یهوییش هم تا آسمون می رفتم.

لبخندی که روی صورتم نشسته بود و مخفی کردم و ازش فاصله گرفتم، پایین 
.تیشرتش و گرفتم و کشیدمش داخل اتاق

رو لبه تخت نشستم و با جدیت ملیسای گذشته گفتم: نه بابا، یعنی تو من و بزنی 
و من بشینم نگات کنم؟ رو دستای طاها با اون هیکلش هنوز جا ناخون های من 

 هست!

کنار ابروی عطا هم یه شکستگیه، که باعث و بانیش همین ملیساییه که جلوی 
!روت نشسته



پندار با یه حرکت تیشرتش رو درآورد، پشتش و بهم کرد و گفت: جا اون ناخون 
!های مسخرت رو کمره منم هست

صدای سیلیتم هنوز تو گوشم زنگ می زنه، باور کن اگر کسی دیگه ایی جای تو 
 بود االن داشتم، جسدش رو تو دیوارای باغم دفن می کردم! پس بی حساب شدیم.

با نمایان شدن سیکس پک هاش، یاد پودرای تو یخچال افتادم و با غرغر ادامه 
 دادم: 

ناخونای من و ول کن! یخچال خودتو بچسب. اگر بجای اون پودرا، دوتا تخم مرغ 
.توی یخچالت داشتی االن من سو هاضمه نمی گرفتم

من و آوردی تو خونت که زجر کشم کنی؟ صبونه کتک، ناهار گریه، شامم نگاه 
.کردن به ساعت و منتظر جنابعالی موندن

 پندار خودش و روی تخت پرت کرد و خواب آلود گفت: داری تیکه میندازی ها!

با فاصله از پندار روی تخت دراز کشیدم و بعد یه خمیازه ی طوالنی بی حوصله 
 گفتم: به مامان جونت بگو هوس قورمه سبزی کردی!

برات درست کنه، بعدش بری ازش بگیری بیاری من بخورم! احساس می کنم هر یه 
 ساعتی که می گذره معدم بیشتر سوراخ می شه!



پندار که دیگه داشت از خواب بیهوش می شد گفت: مگه مامان من آشپز توئه؟ 
!خودت درست کن ببینم دست پختت چطوره

عصبی از زیر پتو لگدی به پاهاش زدم و گفتم: اگر می خوای خونت بره رو هوا،  
.قبول می کنم که فردا برات، یه قورمه سبزی خوشمزه درست کنم

پندار که طاق باز خوابیده بود، به سمت من برگشت و با تردید گفت: ببینم ملیسا، 
؟تو من و بخشیدی

""پندار

 -ملیسا...الوو، خوبیدی؟

کالفه سرم و روی بالش گذاشتم و با فکر کردن به غلطی که امروز کردم، چشمام 
 رو بستم!

عذاب وجدان داشت خفم می کرد، ولی خوب دوست نداشتم از ملیسا معذرت 
 خواهی کنم! پرو می شد.

****

غرق خواب بودم که در اتاق ناگهانی باز شد و صدای پر شور و هیجان اشکان توی 
 گوشم پیچید: پندار!

از زیر پتو بیرون اومدم ولی قبل اینکه بتونم جوابی به اشکان بدم، ملیسا که بهت 
زده روی تخت نشسته بود دستاشو روی سینش گذاشت و شروع کرد به جیغ 

 کشیدن.



پشت بند ملیسا اشکان دستاشو و روی چشماش گذاشت و با صدای داِدش ملیسا 
!رو تو جیغ کشیدن همراهی کرد

با عجله از روی تخت پایین اومدم که اشکان، الی انگشتاش و باز کرد و با دیدن 
 باال تنه ی برهنه من محکم رو سرش کوبید و گفت:

-خاک تو سر بی عفتتون کنن! کیلید این اتاق کوش؟(درحالی که دستش رو 
 چشماش بود با پا به در کوبید و ادامه داد)بیا در این مکان کثیف و باز کن!

ملیسا سوئیشرت نازکش و روی تاپش تنش کرد و با خنده گفت: فیلم بازی نکن 
 آقای مقدم! این مسخره بازیا چیه؟

تیشرتم و تنم کردم و درحالی که سعی می کردم نخندم، در اتاق و باز کردم و 
 اشکان و کشون کشون از اتاق خارج کردم.

اشکان با چشمای شیطون بهم نگاه کرد و گفت: کلک دیگه خونه پدر زن خوش 
 نمی گذره آوردیش مکان خودت؟

چشم غره ایی رفتم و درحالی که در یخچال رو باز می کردم گفتم: ما هیچ کاری 
.نمی کردیم! فقط خوابیده بودیم

حاالم مثل آدم، اون کیلید و بزار روی میز و دمت رو بزار رو کولت تا خدافظی 
.کنیم! نه نه، قبلش برو چندتا نون داغ با عسل و..



اشکان با مشت به شونم کوبید و گفت: جنابعالی من و با نوکرت اشتباه گرفتی! 
 بعد گفتن این حرف کیلید و از جیبش در اورد و متفکر گفت:

 -پندار برادرانه می گم! موندن ملیسا تو این خونه اصال کار درستی نیست!

آب میوه گیری رو از رو کابینت برداشتم و بعد خارج کردن، ویتامینه هام از تو 
.یخچال به ادامه حرف اشکان گوش دادم

بچه ها هفته ایی یه بار اینجا پالسن و همشون کیلید دارن، سهرابم بعضی وقتا 
 که نیستی، با نگار میاد اینجا.

کار یه بار میشه! کیلید این کاروانسرای تو رو همه دارن. یه درصد فکر کن یکی از 
.بچه ها مست کنه بیاد اینجا، توهم خونه نباشی و...

آب میوه گیری و روی اوپن کوبیدم و با اخمای توهم رفته کالفه گفتم: یه کالم 
!دیگه حرف بزنی، تضمین نمی کنم دندونات سالم باقی بمونه یا نه

انگشت شصتم و به گوشه لبم کشیدم و شرمنده رو به اشکان گفتم: داداش می 
 دونم برا ناموسم می ترسی! ولی حرفت و مزه مزه کن.

حتی از تصورشم، مکثی کردم و بدون تموم کردن حرفی که توی ذهنم بود گفتم: 
 امروز می گم آقا مراد زنگ بزنه، کیلید ساز بیاد قفل درو عوض کنه!



فقط تا آخر همین ماه ملیسا اینجا می مونه! به سروش سپردم برامون خونه پیدا 
.کنه

[[یک ماه بعد

با خستگی رو میز نشستم و نگاهی به طرح های جدیدم کشیدم! اصال از بچه ها 
.خوشم نمی اومد

ولی حاال مجبور بودم برای این مارمولک های موزمار، کوچیک لباس طراحی کنم 
 و نگران این باشم که نکنه خوششون نیاد.

مداد رنگی صورتی و برداشتم و حاشیه های دامن چین داری که توی کاغذ 
 خودنمایی می کرد رو صورتی کردم.

دو روز بود که سر درد شدیدی داشتم و بجای بهتر شدن هر روز بدتر می شد و 
 بیشتر روی اعصابم می رفت.

با کمرم به پشت صندلی چرخ دار، فشاری وارد کردم و از میزم دور شدم! بی 
.حوصله با همون صندلی به سمت پنجره رفتم

ازپشت شیشه های براق به شهر نگاهی انداختم و نفس عمیقی کشیدم! دلم نمی 
.خواست برگردم خونه

با پندار دعوا کرده بودم و اونم رفته بود خونه ی مادرش، یه جورایی داشتم کم 



 کم به حرف بابام ایمان میاوردم!

یه حسی بهم می گفت، پندار قرار نیست به این زودیا نوا خانوم و از این قضیه با 
.خبر کنه. باز بغض کرده بودم

قبل اینکه چشمه اشکم شروع به باریدن کنه در اتاق باز شد و بابک وارد اتاق شد، 
.سریع از جام بلند شدم و خودم و جمع و جور کردم

بابک با ذوق کارت دعوتی و روی میز گذاشت و گفت: خسته نباشی خوشگلترین 
 کارمند شرکت.

لبخند زوری زدم و کارت و از روی میز برداشتم، همین جور که مشغول برنداز 
 پاکت کارت بودم بابک گفت:

-تولد آرانه، توهم دعوتی! لطفا تم و رعایت کن که گل پسرم خیلی خیلی روش 
.حساسه

با احساس اینکه باز دستشویی دارم، از پشت میز بلند شدم و گفتم: اگر شد حتما 
 میام! میشه برم دستشویی؟

بابک سریع از جلوی در دستشویی کنار رفت و با خنده گفت: البته بفرمایید! ولی 
 این بار هفتمیه که تو روز میری دستشویی.

چشم غره ایی بهش رفتم و با اخمای توهم رفته گفتم: ببینم تو من و چک می 



؟کنی؟ درضمن باز شیشمه چرا تهمت می زنی

بابک روی مبل نشستم و شرمنده گفت: ببخشید، برو دستشویی بیا یکم حرف 
.بزنیم بعدش بریم بیرون شام بخوریم

عصبی از پیشنهادی که داده بود، وارد دستشویی شدم و در و بستم! کالفه شده 
 بودم از بس رفتم دستشویی.

سر دردام، خستگی بیش از حدم، دستشویی رفتن های مکرر و درد گرفتن سینه 
 هام! با بغض و لبای جمع شده به تصویر خودم تو آیینه خیره شدم!

خدایا نکنه من سرطان بگیرم! وای اگر بمیرم روحم و به شیطان می فروشم و 
.میام همرو می کشم

اول از همه هم اون نوا خانوم رو زجر کش می کنم، که ماهاس با وجود نحسش 
!داره بین من و عشقم تفرقه می ندازه

""پندار

مامان نگاهی به حلقه تو دستم انداخت و گفت: پندار، من این چیزا حالیم نیست! 
 تا قبل بیرون اومدن اهنگ جدید باید بری خواستگاری.

این حلقه مسخره هم از دستت در میاری و یه خلقه ی واقعی و پر از عشق تو 
؟دستت می ندازی فهمیدی



عصبی به مامان نگاهی انداختم و گفتم: مامان کی می خوای بفهمی قلب و روح 
؟من  یه دختر دیگه تصرف کرده

 من نمی تونم با کسی ازدواج کنم، قبال هم بهت گفتم یا ملیسا یا هیچ کس!

مامان لیوانی که توی دستش بود و به زمین کوبید، با صدای خورد شدن شیشه ی 
 لیوان صدای فریاد مامان هم باال رفت:

-اگر آخرین روز زندگی من هم باشه، نمی زارم تو و سهند با اون دوتا خواهر 
 ازدواج کنید. اینو سهند سه سال پیش درک کرد!

توهم درک کن! توهم بفهم حرف من و پندار. تمومش کن این مسخره بازی که یک 
 ماهه راه انداختی رو.

تو با نسترن ازدواج می کنی، سهندم با نجوا! همین که گفتم. پنج شنبه می ریم 
.خواستگاری نجوا، و جمعه خواستگاری نسترن

کتم و از روی میز برداشتم و مصمم گفتم: داری صبرم و لبریز می کنی مامان! 
 داری خستم می کنی.

 می ترسم از اون روزی که کاری انجام بدم، که هم شما پشیمون بشی هم خودم!

مامان جسورانه پوزخندی زد و گفت: چه کاری؟ می خوای فرار کنی و به دشت و 



.بیابون بزنی؟ یا شایدم می خوای...

-تصرف جسم کسی که دوسش دارم! شاید این تنها راهی باشه که بتونم، بدون 
!مخالفت کسی به عشقم برسم. مادرمی نمی خوام ناراحتت کنم

ولی من مثل سهند تو سری خور و بدبخت نیستم که به همین راحتیا تسلیم 
!خواسته شما بشم

پسر همین مادر بودم! از خودش یاد گرفته بودم چجوری با حرفام شخص مقابلم 
!رو مورد وحشت قرار بدم

قبل اینکه اجازه بدم مامان حرف دیگه ایی بزنه، از عمارت خارج شدم و به طرف 
!ماشینم رفتم

یک ماه بود که به هر بدبختی سعی داشتم مامان رو راضی کنم! تا ملیسا و قبول 
 کنه و بیاد خواستگاری.

دلم نمی خواست برم و خیلی رک بهش بگم که بدون گفتن به اون ازدواج کردم و 
!االن زنم توی خونم منتظر منه

فشار کاری، دعوام هام با ملیسا، حرفای مامان و تهدیدای پنهانی فرنود خان! 
.همشون روی اعصابم رفته بود

""ملیسا



از پله های سنگی سفره خونه باال رفتیم و روی دومین تختی که کنار آبشار 
 مصنویی قرار گرفته بود نشستیم.

بابک گوشیش و سوییچ ماشین و روی زمین گذاشت و رو به من گفت: اول غذا یا 
 قلیون؟

بی تفاوت شونه ایی باال انداختم و گفتم: برام فرقی نداره، خودت می دونی! بهت 
.که گفتم من اصال حوصله ی...

بابک وسط حرفم پرید و گفت: می گم اول غذا بیارن، تو جدیدا خیلی بی حوصله 
 و دپرس به نظر میای! چیزی شده؟

-نه نه، اصال اتفاقی نیوفتاده! بهت که گفتم، یه هفته ایی میشه اینجوری کسل و 
.بی حالم! اصال دلم می خواد فقط بخوابم

بابک سری تکون داد و با اشاره کردن به گارسون گفت: نگران نباش امروز سرو 
 حالت می کنم!

گارسون که به طرف ما اومده بود، تبلتش رو توی دستش جا به جا کرد و گفت: 
 چی میل دارید؟

بابک دستش و روی کمرم گذاشت و گفت: ملیسا عزیزم چی می خوری؟ برگ 
 خوبه؟ دوست داری؟



با اخمای توهم رفتم، خودم و کنار کشیدم و گفتم: بابک به من دست نزن، عصبی 
.می شم دست خودم نیست

متعجب ابرویی باال انداخت و آروم گفت: نمی دونستم ناراحت می شی، منظوری 
 نداشتم! شرمنده. شفارش نمیدی؟

 -همون برگ خوبه.

بعد اینکه گارسون سفارشا رو یاد داشت کرد به سرعت از ما دور شد، به پشتی 
 تکیه دادم و گوشیم رو از کیفم خارج کردم.

با دیدن عکس پندار رو بک گراند گوشیم غم تمام وجودم رو گرفت! بک گراندم، 
.رمز لپ تاپ و موبایلم همه و همه به پندار مربوط بود

نا امید وارد اینستاگرام شدم و نگاهی به پست جدید پندار انداختم؛ تکست 
.کوتاهی از متن آهنگ جدیدش گذاشته بود

""توهمون نیمه ی گمشدمی

""تو بمون واسم

""همه می دونن تو عشق منی

""رو تو حساسم، پس بمون واسم

p_mهشتک 



لبخندی که بی اراده رو لبم نشست، توجه بابک رو به سمتم جلب کرد! نگاهی به 
صفحه گوشیم انداخت و گفت: -فکر کنم این پنداره رفته قاطی مرغا، البته رو 

 نمی کنه ها!

تو همه مصاحبه هاش می گه که مجرده و به کسی پایبند نیست! ولی خوب 
می زاره، کامنتاش فوق العادس بخدا! کلی  p_mجدیدا زیر همه ی پستاش یه 

.حرف برا همین دوتا حروف در آوردن

با ابروی باال رفته، خندم و خوردم و گفتم: نمی دونم واال! ولی بیچاره اون دختره 
 ناز و خوشگلی که زن این هیوال ی سه سر شده!

بابک با تعجب ابرویی باال انداخت و جدی گفت: حاال تو از کجا می دونی اون 
؟دختر نازی که داری می گی زنش شده

دست پاچه گوشی و خاموش کردم و گفتم: وای بابک، تو باید می رفتی پلیس می 
 شدیا! چقدر جدی گرفتی حرفمو.

با رسیدن گارسون نفس عمیقی کشیدم و خوشحال از اینکه تونستم یه راه فرار 
.پیدا کنم، گفتم: بهتره بحث پندار و تموم کنیم، نگاه کن غذامونم آوردن

بابک طوری که معلوم بود، هنوز قانع نشده گفت: خیلی خوب باشه! دیگه حرفی 
.نمی زنم بهتره غذامون و بخوریم

طولی نکشید که گارسونا روی تخت سفره کوچیکی انداختن و و بعد سرو کردن 
.غذا از ما دور شدن! از جو سنتی سفره خونه خوشم اومده بود



میلی به خوردن نداشتم، ولی گرسنه هم بود. از این احساسای ضد و نقیضم خیلی 
.کالفه شده بودم

چنگال و برداشتم و توی یه تیکه از برگا فرو کردم، بابک هم مشغول خوردن شده 
 بود! فرو رفتن چنگال تو دهنم همانا و حس تهوعی که بهم دست داد همانا!

سریع چنگال و توی بشقاب پرت کردم و دستم و جلوی دهنم گرفتم، غذا بوی بدی 
 می داد و برگردوندنش از دهنم کار درستی نبود!

با بغض، زوری یه تیکه برگی که توی دهنم بود و پایین فرستادم و دستم و از 
 جلوی دهنم برداشتم!

تمام محتویات معدم داشت توی دهنم می اومد، بابک با تعجب جعبه دستمال 
 کاغذی و به سمتم گرفت و گفت: ملیسا خوبی؟ چت شده یهو؟

قبل اینکه حرفی بزنم از تو بشقاب من یه دونه برگ برداشت و توی دهنش چپوند! 
؟بعد قورت دادنش گفت: این غذا که مشکلی نداره

اصال به حرفای بابک فکر نمی کردم، امروز چندم بود؟ هفدهم؟ عقب انداخته 
 بودم. برای یه لحظه چشمام از ترس گشاد شد.

سریع از جام بلند شدم و گفتم: بابک، من از صبح حالم اصال خوب نیست! فکر کنم 
.سرما خوردم می رم خونه، دلم می خواد تنها باشم و استراحت کنم



بابک سریع سوئیچش رو برداشت و گفت: محاله بزارم تنها بری! اصال تو که حالت 
.خوب بود، نکنه مسموم...

عصبی داد زدم: بابک خودم می رم خونه، بشین و غذات و بخور! بخاطره خدا هم 
.که شده من و تنها بزار تا به بدبختیم برسیم

اجازه ندادم بابک حرف دیگه ایی بزنه، سریع کیفم و برداشتم و به سرعت از 
!سفره خونه خارج شدم

اصال دست خودم نبود، عجله داشتم! خیلی زیاد باید هرچه زودتر به خونه می 
رسیدم، برای اولین تاکسی که به سمتم می اومد دست بلند کردم که خوشبختانه 

 کنار پام متوقف شد.

سریع سوار ماشین شدم و آدرس خونه رو به راننده که مردی حدودا چهل، چهل و 
.پنج ساله بود دادم

ماشین به سرعت حرکت می کرد و دست من روی شکمم متوقف شده بود! حتی 
.فکر اینکه حامله باشم هم بدنم رو می لرزوند....

با تردید وارد داروخانه ی لوکسی که توی شهرک بود شدم و به سمت دختری که 
.بی کار، پشت میز نشسته بود رفتم

با دیدن من سرش رو از توی گوشیش بلند کرد و گفت: جانم عزیزم؟ چجوری می 



 تونم کمکتون کنم؟

آب دهنم و قورت دادم قلنج انگشتای دستم و شکستم، نگاهی به دور و برم 
:انداختم و با صدایی که خودم هم به زور شنیدمش گفتم

-می شه،...نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم، می شه یه بیبی چک بهم بدید! 
 مطمئن ترینش رو می خوام.

دختره بی تفاوت سری تکون داد، از روی صندلیش بلند شد و رفت به طرف قفسه 
.ایی که انتهای داروخانه بود

طوالنی نکشید که با یه بیبی چک برگشت، اونو به طرف من گرفت و گفت: تقریبا 
.در همه موارد دو خط نشون دهنده بارداری شماست

.اگر خط دوم بالفاصله ناپدید شد، دو روز بعد دوباره تست رو تکرار کنید

بیبی چک و از دستش گرفتم، با برخورد دست سردم به دستش، متعجب دستم و 
 گرفت و گفت: چقدر سردی؟

اگر باردار باشی این همه استرس خوب نیست ها، می خوای برات یه آب قند 
.بیارم؟ رنگت هم پریده

عصبی دستم و از بین دستاش بیرون کشیدم و گفتم: ممنون الزم نیست، کجا 
 حساب کنم؟



دختره که دید حوصله ندارم، روی صندلیش نشست و با اشاره به مردی که از 
!ابتدای ورودم بهم خیره شده بود گفت:اونجا

بعد از حساب کردن پولش، بیبی چک رو توی کیفم انداختم و بعد برداشتن گوشیم 
.از داروخونه خارج شدم

استرس مثل خوره به جونم افتاده بود، بدون معطلی شماره پندار و گرفتم و 
 گوشی و به گوشم نزدیک کردم.

بعد چندتا بوق، داشتم نا امید می شدم که صدای گرمش توی گوشم پیچید: جانم 
 َمموشم؟

 بغضم و فرو خوردم و گفتم: پندار االن استدیویی؟ خیلی کار داری؟

 پندار متعجب گفت: ببینم چیزی شده؟

صدای حرف زدن چندتا پسر که معلوم بود دوستای پندار بودن رو اعصابم رفته 
 بود، کالفه گفتم: برو یه جای خلوت کارت دارم.

چند ثانیه سکوت شد و بعد اون صدای پندار که خیلی واضح تر از قبل شده بود 
 به گوشم رسید:

 -چیشده ملیسا؟

آروم به سمت خونه راه افتادم و زمزمه کردم خیلی بهت نیاز دارم! می تونی بیای 



 خونه؟ فکر کنم اتفاقی که نباید می افتاد، افتاده.

صداش رنگ نگرانی گرفت، بدون پرسیدن هیچ سوالی گفت: من تا یک ربع دیگه 
.خونم! مواظب خودت باش ملیسا، صدات داره می لرزه

.-نگران نباش، حواسم هست

با استرس در و باز کردم و وارد آپارتمان دوبلکسی که به تازگی توش نقل مکان 
 کرده بودیم شدم!

نگاه گذرایی به داخل خونه انداختم، تو اولین نگاه جلوی پنجره ی سراسری حال، 
 ناهار خوری شیش نفرم در حال خودنمایی کردن بود.

یه دست، مبلمان راحتی سفید مشکی، هم ست همون ناهارخوری جلوی ال سی 
 دی چهل و دو اینچی خونه گرد چیده شد بود.

لپ تاپم از دیشب هنوز، روی میز جلوی مبل بود و پوست تخمه روی پارکت ها 
 ریخته بود، حوصله برداشتنشون رو هم نداشتم.

بی حوصله کیفم و روی مبل گذاشتم و مانتو و شالم و درآوردم و وسط حال پرت 
 کردم.

سریع بیبی چک و از کیفم درآوردم و مشغول وارسیش شدم، حس بد و مزخرفی 
 داشتم.



انتظارم زیاد طوالنی نشد، حدود یک ربع بعد رسیدنم به خونه، صدای چرخش 
.کیلید توی قفل نشون از رسیدن پندار داشت

کش موهام و باز کردم و دستی به موهام کشیدم، پندار که وارد خونه شده بود با 
 نگرانی گفت: خوبی ملیسا؟

کالفه از جام بلند شدم و بهش نزدیک شدم! اونقدر نزدیک که سینه هامون بهم 
 چسبیده بود.

.شیطون خندید و گفت: اوه اوه، چیشده خانومم؟ نکنه داغ....

قبله اینکه بزارم حرفش تموم شه، بیبی چکی که توی دستم بود و توی سینش 
.کوبیدم و گفتم: هیس فقط ساکت شو

پندار کمی از من دور شدم و بیبی چک رو از دستم گرفت، بعد اینکه فهمید چیه، با 
.چشمای گرد شده گفت: اوه اوه، بابا شدم رفت

عصبی داد زدم: خدا نکنه، زبونتو گاز بگیر! دستشو کشیدم و به سمت دستشویی 
 بردمش. کالفه گفتم:

همین جا بمون، تا ببینم چه ِگلی به سرم زدی! بخدا پندار اگر جواب این تست 
.کوفتی مثبت باشه بیچارت می کنم



بدون گفتن حرف دیگه ایی، وارد دستشویی شدم و درو محکم به هم کوبیدم! 
 تپش قلبم باال رفته بود.

ناخداگاه، ذهنم به سمت دوهفته ی پیش، وقتی تازه وارد این خونه شده بودیم 
.پرواز کرد

روی اپن آشپز خونه نشستم، بهم نزدیک شد و با غیظ گفت: یه بار دیگه بگو چی 
؟گفتی

با لجبازی دستامو دور گردنش حلقه کردمو گفتم: بچه می خوام! همین االن بدو 
.عجله کن آقای خواننده..

پندار با خنده به نوک بینیم ضربه زد و گفت: داری با دمه شیر بازی می کنی 
.َمموشک من، برو تو اتاق ار وقت خوابت خیلی گذشته

جیغی اروومی کشیدم و زمزمه کردم: خودت من و ببر تو اتاقم، واگرنه اینقدر 
 جیغ می کشم تا همه همسایه ها بیان.

پندار با خنده منو از روی اوپن پایین آورد و گفت: می گم بی جنبه ایی می گی نه! 
؟آخه آدم با دوتا پیک اینقدر مست میشه

اشکامو پاک کردم و بیبی چک رو تو سطل انداختم. حتی یک ثانیه دیگه هم نمی 
 تونستم به دوتا خط قرمزی که روی تست افتاده بود نگاه کنم.



دستمو به دیوار گرفتم و از دستشویی بیرون اومدم. اشکام بی وقفه می چکیدن. 
؟یعنی من حامله بودم

پندار با دیدن اشکام به سرعت بازوهام و گرفت و گفت: ملیسا! چرا داری گریه می 
 کنی؟ مثبت بود؟

تتو های بازوش رو از نظر گزروندم. کی لباسش رو عوض کرده بود؟ با هق هق به 
 طرف اتاق دویدم.

پندار به دنبالم وارد اتاق شد شد و کالفه گفت: می گم چی شد ملیسا؟ حامله ای 
؟یا نه؟

زل زدم تو چشمای زاغش، انگار هیچ حسی توشون نبود. گریم شدت گرفت و با 
!حال زار گفتم: پندار بدبخت شدیم، مثبت بود

پندار دوتا دستشو روی صورتش کشید و برخالف انتظارم، ناگهانی منو از روی 
.زمین بلند کرد و شروع چرخیدن کرد

از ترس جیغی کشیدم و داد زدم: پندار ولم کن، می گم من رو بذار زمین! همین 
 االن بزارم زمین. 

مطمئنن انتظار همچین عکس العملی رو از من نداشت. برای همین تعجب زده من 
رو گذاشت زمین و با نگرانی پرسید: چت شده؟ خوبی؟ وای ملیسا...عاشقتم 

 عشقم. یه دونه ای. بیا بشین.



 بیا بشین یه وقت به نخودم فشار نیاد! وای خدا امروز بهترین روزمه!

!با عصبانیت و صدایی بلند گفتم: اما بدترین روز منه! خیلی بد پندار

.پندار یک لحظه بی حرکت ایستاد و اخماش رو توی هم کشید

جدی گفت: منظورت چیه؟ اینکه از من یه بچه داشته باشی خوشحال کننده 
؟نیست؟ ها؟ منظورت همینه

صدام رو روی سرم انداختم و گفتم: آره، آره خوشحال نشدم حتی ناراحتم هستم. 
!حتی می خوام این بچه بمیره...می فهمی پندار؟ نمی خوامش

پندار همینطور که سعی داشت عصبانیتش رو کنترل کنه، با دست های مشت شده 
گفت: خفه شو ملیسا، حتی فکر اینکه این بچه رو از بین ببری و از سرت بنداز 

.بیرون..

و با نگاه تیزی ادامه داد: هیچوقت ملیسا، هیچوقت! فکر نابود کردن بچم به 
؟مغزت خطور نکنه! فهمیدی

پوزخندی زدم و بعدش با صدای بلند شروع به خندیدن کردم: آفرین، نه واقعا 
.آفرین هنوز این بچه رو هم می خواد..

با صدای بلند تری ادامه دادم: واقعا با چه رویی؟ ها؟ پندار با چه رویی می گی 
.بچه رو می  خوای؟ هنوز خانوادت از ازدواج ما اطالعی ندارن



.هر لحظه ممکنه اون مادرت بیاد بگه، پسرم دیگه وقت ازدواجت رسیده..

و با طعنه ادامه دادم: شماهم خیلی بچه ننه، بدون اینکه حتی قضیه ی منم بگی 
؟قبول می کنی! مگه نه

نگاهی به صورت پندار که از عصبانیت منقبض شده بود انداختم، که گفت: پس 
؟من رو اینطور شناختی ملیسا؟ آره

همین فردا می ریم برای معرفی کردن تو به مادرم...مثل اینکه خیلی چیزا تو دلت 
!مونده بود که بگی! ممنون

اصال، چرا فردا؟ همین امشب می ریم و حقیقت این زندگی و می کوبیم تو 
؟صورت خانوادم، چطوره

با بغض نالیدم: پندارر، من بچه نمی خوام می فهمی؟ از این هیوالهای کوچیک 
!متنفرم! متنفررر

کارم چی میشه؟ دانشگاهم؟ از همه مهمتر اندامم؟ فکر کردی قراره چی به سر من 
 بیاد؟ چرا فقط داری به خودت فکر می کنی؟

پندار که حسابی توی ذوقش خورده بود عصبی گفت: ببند دهنتو! بچه ی من 
 چیکار به کار و دانشگات داره؟

؟این همه آدم حامله دارن کار می کنن و درس می خونن! مردن



لگد محکمی به پایه تخت زدم و داد زدم: تمومش کن! پندار کافیه من بچه نمی 
 خوام می فهمی؟ هنوز از عقدمون سه ماهم نگذشته؟

اینکه تو نتونستی خودت رو کنترل کنی به من و زندگی آیندم چه ربطی داره؟ 
.باید بخاطره یه اشتباه و یه لذت زود گذر زندگیم نابود....

فک پندار منقبض شده بود و رگ پیشونیش بیرون زده بود، با درک اینکه دارم چی 
.میگم ساکت شدم و خودم و تو بغل پندار پرت کردم

نه، نه من آمادگی یه موجود مزاحم رو توی زندگیم نداشتم، دستامو دور کمر پندار 
!حلقه کردم و هق زدم: پن..پندار..فرصت برای ما زیاده

بزار بدون....دردسر این... بچه رو سقط کنم! ما هفت...هشت ساله... دیگه.. هم می 
؟تونیم...صاحب...بچه...بشیم. این...اینطور نیست

پندار من و از خودش جدا کرد و اشاره کرد روی تخت بشینم، از شدت گریه نمی 
 تونستم درست حرف بزنم.

پندار که معلوم بود می خواد جدی با قضیه برخورد کنه، با لحن مالیمی گفت: 
 ملیسا تو چطور دلت میاد اینکارو بکنی؟

می خوای قاتل ثمره ی عشقمون بشی؟ قبول دارم تو گفتن حقیقت به همه 
.کوتاهی کردم! ولی جبران می کنم



قول می دم بهت! همین امشب زنگ می زنم مامانم، می گم کل فامیل و جمع کنه 
.توی خونمون! بعدش باهم می ریم اونجا

دست تو دست هم، از وجود این نخود کوچولو هیچ کس با خبر نمی شه، سریع 
.قبل اینکه شکمت باال بیاد، یه جشن بزرگ می گیریم

!یه عروسی رویایی

همونجوری که شبا وقتی تو بغلمی ازش حرف می زنی. زیبا ترین عروس دنیا می 
 شی! می دونی چرا؟

چون توی چشمات یه برق خاصی وجود داره! برقی که سند وجود یه عشق پاک 
 بین من و توئه!

دستشو روی گونم کشید و گفت: نازگلم گریه نکن! می دونی االن خیلیا بخاطره 
؟نداشتن همچین نعمتی دارن اشک می ریزن

ما یه خانواده خوشبخت سه نفره خواهیم داشت، ببین به جای گریه کردن یکم 
!لبخند بزن! می خوام ببینم وقتی که گریون می خندی چه شکلی می شی

بخاطره حرفایی که می زد، میون گریه لبخند کم رنگی روی لبم نشست! کاش 
 اینایی که می گفت به حقیقت تبدیل می شد.

پندار که از دیدن لبخند من خیالش راحت شده بود، بهم نزدیک شد و لبای داغش 



 رو روی پیشونیم گذاشت!

آروم کنار گوشم زمزمه کرد: عشقم می دونستی وقتی میخندی، خیلی خشگل تر 
؟میشی؟ پس الکی چشایه خشگلتو با گریه تر نکن، باشه

اشکام و پاک کردم و موهام و پشت گوشم فرستادم، آروم با صدای گرفته ایی 
:گفتم

-باشه، ولی فقط تا فردا فرصت داری حقیقت ازدواجت با من رو به مادر و پدرت 
!بگی

پندار من و توی بغلش کشید و گفت: باشه، ولی بهتره یه آزمایش بدی تا مطمن 
.شیم حامله ایی، شایدم تست..

با حال زاری دستمو تکیه گاه صورتم کردم و گفتم: پندار، من خودم تغیراتی که 
!توی بدنم ایجاد شده رو حس می کنم

بخوای می رم آزمایش می دم، ولی من خیلی خوب می دونم که این تست لعنتی، 
 به ما دروغ نگفته.

پندار مهربون گفت: خیلی خوب، خودت و اذیت نکن، ببینم از صبح چیزی 
 خوردی؟ به مهال گفتی حامله ایی؟

بی حوصله بهش نگاه کردم و گفتم: همین االن فهمیدما! به مهال چی بگم؟ غذاهم 



 خوردم، بهتره همین االن زنگ بزنی مامانت.

من تا خیالم راحت نشه نمی تونم بخوابم، خیلی حالم گرفتس! نفسم به سختی 
 میره و میاد.

 پندار لبخند تلخی زد و گفت: کاش یکم بیشتر بهم اعتماد داشتی!

با چشمای خیس بهش ذل زدم و گفتم: شکستی پندار! تمام قوالت رو پشت پا 
 گذاشتی!

بهترین لحظه هام با توئه، لذتام، شادیام، حس عاشقانم! همش رو دارم با تو تجربه 
.می کنم، از جونم بیشتر دوست دارم برات رگ می دم بخدا

.ولی اعتمادم....

یه زمانی بیشتر از همه بهت اعتماد داشتم. برای همین مخفیانه باهات ازدواج 
 کردم!

برای همین خونه بابامو بر خالف میلم ترک کردم، همه ی اینا برای این بود که بهت 
 اعتماد داشتم!

 -دیگه نداری! اینطور نیست؟

 با سکوت سرم و پایین انداختم که پندار، گوشیش رو از جیبش خارج کرد و گفت:



-اعتماد از دست رفتت رو بهت بر می گردونم، بهت ثابت می کنم من مثل سهند 
!ضعیف نیستم

پندار با اخمای توهم رفته، سریع یه شماره گرفت و دکمه اتصال رو زد، با افتادن 
 اسم مامانش روی گوشیش، نفس تو سینم حبس شد!

پندار گوشی رو، روی اسپیکر گذاشت، طولی نکشید که صدای جدی نوا تو فضای 
.ساکت اتاق طنین انداز شد

 -جانم پسرم؟

پندار دستم و گرفت، نگاه مطمئنی بهم انداخت و گفت: مامان، امشب می خوام 
!بیام خونه

نوا با صدای خوشحالی گفت: بیا عزیزم، دلم برات یه ذره شده! من زود می رم 
.خونه تا برات قورمه سبزی درست کنم، شرکت پیش بابات بودم

نسترن هم بود! می گفت چرا چند وقته نمیری آموزشگاه، دختر مردم و اسیر 
 کردی پدرسوخته.

از شدت حرص قرمز کردم بود؛ لقب عفریته خیلیم برازنده ی این جادوگره!پندار 
:کالفه وسط حرفش پرید و گفت

-مامان می شه یه لحظه به حرفم گوش کنی؟ من امشب می خوام خبر مهمی و 
 بهتون بدم! زنگ بزن همه بیان.



عفریته ی پیر متعجب گفت: همه بیان؟ چه خبریه که اینقدر مهمه؟ پندار اتفاق 
؟بدی که نیوفتاده

!پندار خیره به من گفت: بد یا خوب بودنش رو خودتون باید تشخص بدید

.(شیطون من و توی بغلش کشید و ادامه داد)برای من که خیلیم خجسته و مبارکه

""مهال

به دستایی که مقابلم دراز شده بود خیره شدم، با تردید جزوه هام و توی کیفم 
 چپوندم و دستم و توی دستش گذاشتم!

فشار عمیقی به دستم وارد کرد و با لحن مرموزی گفت: طاها هستم! و البته از 
 آشنایی با شما بسیار خرسندم خانوم سپهری.

با نگاه کردن به چشمای مشکیش ضربان قلبم شدت گرفته بود، سریع دستم و از 
 بین دستاش بیرون کشیدم و از روی ادب گفتم: همچنین من!

همونطور که قدم زنان، از سالن خارج می شدیم گفتم: اقا طاها یه روز دیگه، بریم 
 یه فضای عمومی و راحت تر درباره ی این موضوع حرف بزنیم!

راستش و بخواید، من االن خیلی خیلی کار دارم، باید سریعتر برم! مشکلی که 



 نیست؟

طاها لبخند مهربونی زد و ادامه داد: بله، بله حتما! منم دیگه باید برم، باید مادرم و 
 ببرم بیمارستان! دیدار بعدی مون رو خودتون هماهنگ کنید.

 آروم لب زدم: حتما آقای دکتر!

 با دور شدنش، نفس راحتی کشیدم و از سالن سمینار خارج شدم!

از خستگی در حال تلف شدن بودم؛ گاماس گاماس به سمت جایی که پارک کرده 
 بودم راه افتادم!

هر وقت گذرم به این کوچه می افتاد؛ خاطرات پسر چشم رنگی نوا عزیزی توی 
 ذهنم تکرار می شد!

عشق من و سهند تو این کوچه ها پرو بال گرفت، اولین بوسمون پشت یکی از این 
 درختای چندین ساله ی این کوچه بود!

نفس عمیقی کشیدم وسعی کردم به گذشته ها فکر نکنم! با فکر کردن به سهند 
 چیزی بجز غضه نصیبم نمی شد.

بعد اینکه سوار ماشین شدم، گوشیم رو از کیفم در آوردم و بدون معطلی، وارد 
!اس ام اس هام شدم

با دیدن اسم دانیال باز همون استرس همیشگی به سراغم اومد، سریع پیامش رو 



 باز کردم:

دانیال: امیدوارم برای مهمونی جمعه شب، تو باغ لواسون عشقم، خواهر عزیز 
 دوردونت رو با خودت بیاری خانوم سپهری!

با دستای یخ زده، از پیام هام خارج شدم و بعد خاموش کردن صفحه ی گوشیم، 
 اونو توی کیفم پرت کردم!

آخ مهبد! آخ مهبد چقدر بهت گفتم از اول خودت برای پیدا کردن ملیسا پا پیش 
 بزار! بدبختی هامون کم بود؟

 این دنیال مفنگی هم بهش اضافه شد!

عصبی پاهام رو، روی گاز گذاشتم و به سمت انبار حرکت کردم! بر عکس همیشه، 
!اصال ترافیک نبود

دقیقا ساعت هفت بود که به انبار رسیدم، مکان ترسناکی بود! بدون هیچ تیر 
 چراغ برقی!

از شجاع بودن خسته شده بودم، دستم و روی فرمون گذاشتم، با بلند شدن صدای 
.بوقم، در با صدای قیژی باز شد

هر وقت تو این اینجور مکان ها می اومدم، لبخندم به طور کلی از صورتم محو 
.می شدم، پاهام رو روی گاز گذاشتم و با سرعت وارد انبار محموله ها شدم



مهتابی کم نوری، فضای تاریک رو تا حدودی روشن کرده بود، ارژنگ هم پشت میز 
 فلزی نشسته بود و با لپ تاپش ور می رفت!

از ماشین پیاده شدم و به طرفشون رفتم، همشون از جاشون بلند شدن بی 
 حوصله پرسیدم: محموله رو تست کردید دیگه؟ امشب جاسازیشون می کنید؟

محسن چاقوی تو جیبیش رو، تو موادا فرو کرد و با صدای دو رگش گفت: از 
 طرف آقا مهبد چک شدن مهال خانوم!

سری تکون دادم و نوک انگشتم و به محلی که محسن پاره کرده بود زدم! انگشتم 
 و به زبونم کشیدم و گفتم:

-خوبه! فقط امیدوارم مثل قبل گند نزنید، ببینم شما که دوست ندارید مثل سگ 
؟های خیابونی تیکه تیکه بشید

سری قبل هن خدا دوستون داشت که، از دست منوچهر خان، جون سالم بدر 
 بردید.

سودابه ابروی باال انداخت و با ساک مشکی رنگی به سمتم اومد، جدی گفت: 
!نگران نباش مهال خانوم

عقل جنم به اینکه محموله کجا مخفی شده نمی رسه!چه برسه به پلیس؟ شما و 
 آقا مهبدم که همش مارو دست کم بگیرید.



بی حوصله ساک رو از دستش کشیدم و روی کاپوت ماشین گذاشتم؛ درشو باز 
 کردم و سه بسته از تراول های تو ساک رو بیرون کشیدم!

پوال رو به سمت محسن و سودابه پرت کردم و گفتم: اینارو بین سگاتون خیرات 
!کنید تا یه وقت دهن نجسشون باز نشه

محسن بسته پوال رو نزدیک بینیش گرفت و نفس عمیقی کشید، با لحن حریصی 
 گفت: به روی چشم خانوم!

نگاهی به دور و اطراف انداختم و متعحب گفتم: پس اون دختر خیابونی 
 کجاست؟ نکنه فرار کرده؟

ارژنگ سرشو به سمت من برگردوند و گفت: نگران نباش خانوم، هار شده بود 
 بردیمش ته انبار یکمم گوش مالیش کردیم.

سری به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: یه وقت نکنه بمیره؟ ما به اون زبون 
 درازش حاال حاال ها احتیاج داریم.

به طرف ماشین رفتم ولی قبل اینکه فرصت کنم سوار ماشین شم، سودابه نگران 
.گفت:خانوم! خواهرتون ملیسا، تو مهمونی جمعه...

تیز به سمت سودابه برگشتم و داد زدم: دهنتو ببند حتی اجازه نداری اسم ملیسا 
 رو به زبونت بیاری!



انگشت اشارمو تهدید وار به سمتشون گرفتم و گفتم: فکر اینکه ملیسا رو وارد این 
 بازی کثیف کنید رو از سرتون بندازید بیرون. فهمیدید؟

ارژنگ عصبی گفت: مهال خانوم! اگر خواهرتون نیاد شکیبا که هیچ، سگاشونم با ما 
!شریک نمیشن

شراکت با دانیال خان و پدرش بزرگترین سودیه که می تونیم بدست بیاریم، چه 
 اشکالی داره خواهرتون مارو تو یه مهمونی همراهی کنه!

سودابه مصمم گفت: درسته؛ الزم نیست بگیم این چه مهمونیه مهمی! شما می 
.تونید به ایشون بگید تو یه پارتی ساده دعوت شدید

""ملیسا

خط چشمم رو روی میز آرایش گذاشتم و رژ جیگریم رو برداشتم، بی توجه به 
 پندار که جلوی در اتاق ایستاده بود مشغول آرایش کردن بودم.

دل می خواست جلوی اون جادوگر جذاب به نظر بیام، خط چشم کلفتی که پشت 
 پلکم کشیده بودم رنگ چشمام رو روشن تر نشون می داد!

ادکلنم و از روی میز برداشتم و به تمام قسمتای بدنم زدم؛ از پشت صندلی بلند 
 شدم و توی آیینه به خودم خیره شدم!

تیپم معرکه بود! مچ پای سوالر شدم با اون پا بند طالیی خیلی جذاب به نظر می 



 رسید، شلوار جین روشنم هم خیلی خوب تو پام نشسته بود.

پندار با سوئیچ ضربه ایی به در اتاق زد و بی حوصله گفت: ملیسا ساعت شد 
؟هشت! نمی خوای از آیینه دل بکنی

کیف دستی لیموییم که با مانتو کتیم، ست شده بود رو از روی تخت برداشتم و 
!گفتم: حاضرم بریم

پندار گوشیش و توی جیبش گذاشت و بدون حرف به سمت در رفت؛ استرس 
.داشتم! تا چند ساعت دیگه اون جادوگر می فهمید که من....

وای خدایا، حتی فکرشم اذیتم می کنه! اونقدر فکرم مشغول بود که نه نگرانی 
.پندار به چشمم می اومد، نه سرعت کم ماشین

پندار اونقدر آروم رانندگی می کرد که بعد نیم ساعت توی راه بودن، هنوز به 
.خونه خودشون نزدیک هم نشده بودیم

کالفه نگاهی بهش انداختم و گفتم: پندار چرا اینجوری می رونی؟ نکنه فقط 
!انگشت شصت پات روی گازه

پندار کمی به ماشین سرعت داد و عصبی گفت: خواهش می کنم تا رسیدنمون 
؟هیچی نگو! باشه

نگاهی به ساعت طالیی رنگی که توی دستم بود انداختم و بی تفاوت گفتم: یعنی 



؟خفه شم؟ منظورت همین بود، نه

پندار لبخند زوری زد و گفت: شاید، شاید یه چیزی توی همین مایه ها! ولی خوب 
.خیلی محترمانه تر

من اونقدرام بی ادب نیستم که به مامان توله ی آیندم بگم خفه شه! چون می 
.دونن بعدش، اون صندل های خوشگلت رو سر من...

گوش پندارو گرفتم و با غیظ گفتم: نمک نریز پنی، االن فقط تند برو! من حتی یه 
.لحظه دیگه هم نمی تونم تو راه بودن و تحمل کنم

از شدت استرس دارم باال میارم، نمی دونم مامانت بعد اینکه شناسنامه سیاه 
 شدت رو دید قراره چیکار کنه!

نکنه یه وقت با خواهرت و اون زن داداشت بریزن رو سرم من و بزنن! ببین به 
 جثه ظریفم نگاه نکنا.

من خودم یه تنه همشون رو حریفم، توهم که طرف منی! ولی اکه خواستن منو 
 بزنن تو بیا خودتو بنداز جلوی من، دو شب دیگه باید برم برای عکس...

وایی، پنداررر! چرا هنوز سرعتت همونه! ازت خواهش می کنم تند برو دارم 
 دیوونه می شم بخدا!

پندار با شیطنت سرعت ماشین و کمتر کرد و گفت: می رسیم حاال، اول بزار اسم 



!بچرو بهت بگم

بی تفاوت بهش نگاه کردم و گفتم: بچه؟ کدوم بچه؟ نکنه این جنین دو سه هفته 
 ایی رو می گی؟ هوف، حاال بگو ببینم چی انتخاب کردی!

پندار چشم غره ی خفنی بهم رفت و از کنار دنده پاکت سیگارش رو برداشت، 
 سیگار و گوشه لبش گذاشت و گفت:

-گوشت تلخی دختر، دست خودتم نیست! تا می خوام باهات گرم بگیرم گند می 
 زنی به حالم. حس مادری نداری تو؟

به سمت پندار برگشتم و متعجب گفتم: ببینم تو بچه شدی؟ حس مادرانه؟ اونم 
 من؟ ببین پندار از االنم بهت می گم من فقط برای تو دارم این بچرو حمل می کنم.

خودت که می دونی! من نه از کارم می گذرم، نه از دانشگاهم و نه حموم های 
!آفتاب و بقیه چرت و پرتام

خودم از همه برای خودم مهمترم! مثل زنای دیگه نیستم که تا حامله میشن زرتی 
.خودشون رو فراموش می کنن

 چند دقیقه ایی توی ماشین سکوت شد و پندار هم گرفته رانندگی می کرد!

 با دیدن ناراحتیش، نفس کالفه ایی کشیدم و متاسف ادامه دادم:

-اصال ببخشید، من غلط کردم! اخماتو باز کن و بگو چه اسمی برای بچه ی زشتت 



.انتخاب کردی

.منتظر بهش نگاه کردم ولی دریغ از شنیدن جواب...

تحمل اینکه بهم محل نزاره رو نداشتم، دست ازادش که رو دنده بود رو گرفتم و 
:روی شکمم گذاشتم با صدای بچگونه ایی گفتم

-ددی، لوس نشو دیگه! ببینن  و مامانمو  مجبور به چه کارایی می کنی. خجالت 
!بکش

پندار با لبخند محوی که رو لبش نشسته بود، دستشو از روی شکمم برداشت و 
 گفت: مزه نریز!

بهت می گم چه اسمی انتخاب کردم، دلم می خواد اسم دخترم و بزارم آنیسا، تازه 
!کلش باید به خودم بره تو خیلی لوسی خوشم نمیاد بچه مثل تو لوس باشه

با صدای بلندی خندیدم و گفتم: وایی، چقدر به اسم من میاد! ملیسا و آنیسا. 
 معنیش چی میشه؟

 قبل اینکه جوابی از جانب پندار بشنوم، ماشین جلوی عمارت بزرگی متوقف شد!

نگاهم و از پندار گرفتم و به خونه که جلوش متوقف شده بودیم خیره شدم!ترسم 
خیلی بیشتر شده بود. قرار بود با خانواده پر جمعیت شوهرم برای اولین بار رو به 

 رو بشم!



پندار دستشو روی دستم گذاشت و آروم زمزمه کرد: آنیسا یعنی مانند عشق، اسم 
؟قشنگیه اینطور نیست

بغضم و فرو خوردم و گفتم: پندار من خیلی می ترسم! اگر...اگر خوردم کنن چی، 
 من ساکت نمی شینم می فهمی؟

پندار دستشو نوازش وار، روی گونم کشید و گفت: هی، دختر کوچولوی من! کسی 
.قرار نیست تو رو تحقیر کنه. خودم مثل شیر پشتتم

.لبخند محوی زدم و تو آغوشش فرو رفتم

با صدایی که به وضوح می لرزید، گفتم: پندار، قول بده... قول بده هیچوقت ترکم 
!نکنی

هر اتفاقی هم افتاد، قول بده زیر حرفات نمی زنی و ترکم نمی کنی! حتی بخاطر 
؟مادرت! قول می دی

.با چشم های اشکی بهش زل زدم و منتظر جوابش موندم

.لبخندی زد و با دستش شروع به نوازش صورتم کرد

-آره عشقم، تو همه ی زندگیه منی. چطور دلم میاد تورو ترکت کنم؟ اونم االن که 
!دارم بابا می شم



.نزدیک شد و پیشونیم رو بوسید

 حس خوبی از این که داریم وارد خونه ی مادر پندار می شیم، نداشتم.

 می دونستم اتفاقات بدی تو راهه؛ اما نمی دونستم چجور اتفاقاتی!

تموم ترس و نگرانی های دنیا به دلم ریخته بود و از شدت استرس حالت تهوع 
.بهم دست داده بود

.از درد صورتم جمع شد و دست به معده گرفتم

پندار متوجه حال من نشد و همینطور که سیگارش رو از پنجره پرت می کرد، 
.گفت:عشقم، پیاده شو تا بریم

؟با نگرانی بهش زل زدم و گفتم:پندار، مطمئنی مشکلی پیش نمیاد

!لبخند تصنعی زد و گفت:آره، مطمئنم

انگار خودش هم از حرفی که داشت می زد اصال مطمئن نبود و فقط برای عوض 
!کردن روحیه من داشت اینطور می گفت

.منم به طور مقابل لبخندی بهش زدم و از ماشین پیاده شدم

.به سمتم اومد و دستم رو توی دستش گرفت و به طور نامحسوس فشرد

.به سمتش برگشتم و لبخندی زدم

نفسم رو با صدا بیرون دادم و چندتا نفس عمیق کشیدم، بلکه از استرسم کمتر و 



.حالت تهوعم بهتر بشه

وارد باغ خونشون شدیم، تمامش سرسبز بود. چون شب بود چیز زیادی دیده نمی 
.شد و فقط درخت های بلند که دور تا دور باغ بود، در معرض دید بود

مهتاب رو آب شفاف استخری که توی باغ بود، سایه انداخته بود و نور کم فانوس 
.های مشکی رنگ، تا حدودی حیاط رو روشن کرده بود

.از سنگ فرش ها گذشتیم و به درب خونه رسیدیم

.پندار با تعلل دستش رو روی زنگ گذاشت

احساس کردم دو دل هستش و نگرانه! خودمم اصال احساس رضایت نمی کردم و 
.توی دلم آشوب بود

با تردید، دستم رو روی بازوهاش گذاشتم و گفتم: پندار، بیا برگردیم. از اولش هم 
.اومدن ما به اینجا اشتبا..

هنوز حرفم رو  کامل نزدم، که پندار من و به خودش نزدیک کرد و  مصمم با 
.دستشو روی زنگ فشرد و با تحکم کنارم ایستاد

بعد از یک دقیقه معطلی، یک دختر جوون با موهای بلوند و چشم هایی آبی، در 
.رو باز کرد



 قبال توی کنسرت دیده بودمش، خواهر پندار بود! پرستش.

با خجالت و نگرانی موهام رو داخل شالم فرستادم، سرم رو پایین انداختم و  آروم 
.سالم کردم

.اون برعکس من با صدایی بلند و پر تحکم جواب سالم من رو داد

پندار لبخندی به روی خواهرش زد و همینطور که وارد خونه می شد، دست من رو 
 گرفت و گفت: پرستش، چرا اینجوری به ما ذل زدی؟

 اصال چرا جلوی دری؟ می خوایم بیایم تو، لطفا از سر راه کنار برو!

 پرستش متعجب به دستای ما، که توی هم قفل شده بود ذل زد.

؟پندار خنده ای کرد و دوباره گفت:پرستش، الو...کجایی؟ دایی اینا هستن

پرستش سرش رو باال اورد و همین که می خواست جواب پندار رو بده، صدای زن 
.مسنی از پشت سرمون اومد

.تپش قلبم شدت گرفت و آب دهنم خشک شده بود

؟آخه این همه استرس برای چی بود

آروم به سمت عقب برگشتیم، حاال این جادوگر پیر مقابلم ایستاده بود، تقریبا 
 شبیه پرستش بود!



.سرم رو پایین انداختم و  آروم سالم کردم

نگاهی بهم انداخت و رو به پندار گفت: اینجا چه خبره پندار، با چشم به من اشاره 
؟کرد و گفت: این دختر اینجا چیکار می کنه

 سرم رو باال اوردم و از روی حرص، دندونام رو روی هم فشار دادم.

پندار دستم رو محکم تر گرفت و لبخندی بهم زد و رو به مادرش گفت: مامان...من 
.کمی مکث کرد و ادامه داد...

!-می شه بیایم تو، می خوام یه بار برای همیشه، ملیسا رو به همه معرفی کنم

مادر پندار اول با تعجب به ما خیره شد و بعد، بر خالف چیزی که فکر می کردم، 
.شروع کرد به دست زدن

خندید و با صدای بلندی داد زد: آفرین پسرم، می بینم که بدون نظر ما و مشورت 
!ما داری زن می گیری! خوبه

پندار سرفه ای کرد و گفت: مامان، خواهش می کنم آروم باش! بریم تو تا بیشتر 
.باهم حرف بزنیم ما....

نوا با عصبانیت گلدونی که روی میز بود و به زمین پرت کرد و با صدایی که اصال 
!انتظارش رو نداشتم فریاد زد: خفه شو پندار



صدای دادش اونقدر بلند بود که کل اعضای خانواده پندار، هراسون وارد ورودی 
 شدن.

سهند با دیدن دستای توهم قفل شده ی من و پندار سری به نشونه تاسف تکون 
 داد و به دیوار های استخونی ویال تکیه داد.

فک پندار منقبض شده بود، با شرمندگی سعی کردم که دستم و از توی دستش 
 بیرون بکشم که پندار دستم و محکم تر فشرد و با صدای محکمی گفت:

-مادرمی، تاج سرمی، احترامت واجبه! ولی این پندارت دلشو به یه جفت زمرد 
 باخته نوا خانوم!

به بقیه اشاره کرد و گفت: شماهم چه بخواید، چه نه! باید با عضو جدید خانواده 
.آشنا بشید

*****

صدای برخورد قاشق چنگال ها، توی خونه طنین انداز شده بود! میز باشکوهی 
 بود ولی برای من چیده نشده بود.

زیر نگاهای پر تمسخر خانوادش داشتم آب می شدم و پندار عصبی مشغول بازی 
 کردن با غذاش بود.

!نوا رو به خدمتکار گفت: گل نسا جان، عزیزم میشه برای نسترن جان ساال بریزی



گل نسا هم چپ چپ به من نگاه کرد و گفت: بله خانون جان! نسترن خانوم جون 
 بخوادم بهش می دم.

از عصبانیت سرخ شده بودم و با حرص کفشم و روی پای پندار گذاشته بودم و 
 فشار می دادم!

من ملیسا بودم! کسی توی شرکت و دانشگاه جرعت نداره توی چشمام نگاه کنه 
.اونوقت یه خدمتکار به من....

پندار، دستمو از زیر میز گرفت و رو به خدمتکاره گفت: گل نسا، برای ملیسا خانوم 
.یکم...

نوا با پوزخندی که گوشه لبش بود قاشق و چنگالش و توی بشقاب رها کرد و 
 گفت: مگه ملیسا خودش دست نداره؟

دایی نیما کالفه نفس صدا داری کشید و گفت: خواهر من تمومش کن دیگه داری 
.زیادی....

عصبی از جام بلند شدم و رو به پندار گفتم: من هیچی نمی خورم! ممنون می شم 
.من و تا خونم برسونی. دیگه نمی خوام بیشتر از این بهم توهین بشه

 پندار با عصبانیت گفت: بشین ملیسا! من باید تکلیف خودم و اینجا روشن کنم.



بابای پندار با لحن مالیمی گفت: پندارچرا صداتو بردی باال؟ بیاید بریم توی حال 
.راحت تر راجب..

پندار از سر میز بلند شد و پرسید: بابا مشکل شما با ملیسا چیه؟ بگید دیگه بالخره 
 منم باید بدونم چه عیبی روش دیدید!

!همینجا باید همه چیز رو روشن کنید، جلوی همه

نوا هم به تبعیت از پندار از جاش بلند شد، با دست بهم اشاره کرد و گفت: من از 
 ریشه با این دختر و اون خواهرش مهال...

نفهمیدم چیشد، ولی با وسط اومدن اسم مهال، تمام گریه های شبانش برای سهند 
 جلوی چشمم اومد.

کنترل خودم و از دست دادم و با صدایی که از عصبانیت می لرزید داد زدم: 
 حدتونو رعایت کنید نوا خانوم!

این من نیستم که اومدم خواستگاری پسر شما! خواهرم مهال به اقا پسرتون 
 پیشنهاد دوستی نداده!

پسرای شما خواهان رابطه با من و خواهرم بودن! شما کی هستی که بخواید به 
؟من بی احترامی کنید!

تا االن هم هرچی خودم و کنترل کردم فقط و فقط بخاطره احترامی که به پندار 



.دارم بوده، پس ادب و تو اولویتتون قرار بدید

مخصوصا درباره من و خانوادم! چون وقتی که جوش بیارم، شما که سهله پندارم 
.فراموش می کنم....

نسترن چشم غره ایی رفت و گفت: نمی دونی چطوری باید با بزرگترت حرف 
 بزنی، دختر جون؟ خودتم بهتره حدت رو نگه داری!

پندار با تشر داد زد: تو دخالت نکن! فکر نکنم حاال که اینجایی جزئی از خانواده ی 
.من به حساب میای. دفعه بعدی قبل حرف زدن

خوب به شخص مقابلت نگاه کن نسترن خانوم، اگر دیدی ازش خیلی حقیر تری 
 هیچ وقت سعی نکن باهاش همکالم شی! فهمیدی؟

.نسترن متعجب از رفتار پندار گفت: آقا پندار این دختره به خاله نوا...

بی اختیار خنده ی هیستیریکی کردم بلند گفتم: تو خفه شو دختر کوچولو، بخدا 
 قسم اگر یه کلمه دیگه حرف بزنی بالیی به سرت میارم که.....

با احساس سر گیجه دستم و روی گیج گاهم گذاشتم که پندار سریع گفت: ملیسا 
 خوبی؟ بیا بشین.

پرستش با طعنه گفت: مامان جون فکر کنم یه بازیگرم داره به جمع خانواده آریا 
 اضافه میشه!



سهند آروم دستم و فشرد و گفت: اروم باش ملیسا جان! بیا بریم توی حیاط، اصال 
 برات خوب نیست که اینقدر عصبی بشی.

یه حسی بهم می گفت سهند می دونه حاملم! متعجب سرمو باال اوردم و به پندار 
.خیره شدم، چشمش و با اطمینان بست و گفت: با سهند برید تو حیاط

زن دایی مانا رو به دایی گفت: نیما جان، بهتره ماهم دیگه بریم! درست نیست 
.توی بحث خانوادگی....

دیگه صحبتاشون رو نشنیدم، چون سهند بازوهام و گرفت و از سالن غذا خوری 
 خارجم کرد.

کامل که از خونه خارج شدیم، بغضم ترکید! بی اختیار روی چمن ها نشستم و 
 صورتمو بین دستام مخفی کردم!

بخاطره پندار هر کاری حاضر بودم انجام بدم، حتی نگه داشتن بچه ایی که هیچ 
.عالقه ایی به بودنش ندارم

ولی اینکه تحقیر بشم، اونم توسط خانواده کسی که دوستش دارم تو مغزم نمی 
!گنجید

سهند کنارم نشست و با صدای غمگینی گفت: گریه نکن ملیسا! شاید نتونی درک 
.کنی ولی االن تو و پندار خوشبخت ترین هستید



راضی شدن یا نشدن مامان اینا دیگه چه اهمیتی برای شما داره، با اومدن این 
 بچه خانواده شما تکمیل شده. بعضی وقتا بهتون حسودیم میشه!

اگر منم مثل پندار جربزه داشتم، االن اینقدر از کسی که دوستش داشتم فاصله 
.نمی گرفتم

سرم و بلند کردم و با چشمای خیس به سهند خیره شدم، سیبک گلوش هی باال و 
 پایین می شد.

لبخند تلخی زدم و گفتم: امیدوارم تو و مهال هم بهم برسید! مهال خیلی دوست 
 داره سهند، مخفی می کنه!

ولی خوب، من خواهر دوقلوشم! احساسش و کامال درک می کنم. چرا دوباره پا 
 پیش نمیزاری؟ می دونم که چقدر مهال رو دوست داری!

سهند نگاه معنی داری به حلقه ی توی دستم انداخت و با حسرت گفت: فکر کردی 
 نرفتم پیشش؟ بهش اصرار نکردم!

همین دیروزم توی دانشگاه دیدمش، حتی حاضر نیست یه ثانیه به حرفام گوش 
.کنه چجوری بهش بگم که پشیمونم؟ چجوری بگم دلم برای عطر...

هنوز حرف سهند تموم نشده بود که صدای فریاد نوا تا حیاط اومد و من و سهند 
 رو از جا پروند:



-اجازه نمی دم پندار! هرگز اجازه نمی دم تو باید بین من و اون دختره ی جنایت 
 کار یکی رو انتخاب کنی.

یا اون، یا مادرت می فهمی؟ من هرگز اجازه نمی دم تو با اون خانواده وصلت 
.کنی

قبل اینکه بخوام عکس العملی نشون بدم در ویال باز شد و پندار با جدیت از خونه 
 خارج شد!

عصبی رو به من گفت: سوار ماشین شو می ریم خونه ی شما، حتما پدرت با 
.شنیدن خبر ترد شدنم خیلی خوشحال میشه

.متعجب لب زدم: پندار...

 -هیش، ملیسا هیچی نگو! فقط بیا بریم.

 سهند از روی چمنا بلند شد و گفت: به مامان چی گفتی پندار؟

 پندار پوزخندی زد و بعد باز کردن در ماشین گفت:

.-اونی که باید می شنید

بدون حرف سوار ماشین شدم که پندار ماشین و روشن کرد و با سرعت از عمارت 
 خارج شد.



اونقدر تند می رفت که بعد رد کردن دست انداز ماشین می رفت رو هوا و بر می 
 گشت زمین.

ناراحتی خودم و کالفگی پندار. همش اذیتم می کرد، ولی خوب پندار حق داشت! 
.عشق بیچارم بین من و مادرش گیر افتاده بود

اروم، با صدایی که زوری به گوش می رسید گفتم: کاش نمی اومدیم! اصال دلم 
.نمی خواست که این...

پندار نفس عمیقی کشید و درمونده گفت: باید خیلی زودتر از اینا این کارو می 
 کردم! آرامش عجیبی بدست اوردن.

با تردید پرسیدم: بهشون گفتی که قبال باهم عقد کردیم؟ وقتی مامانت اون سوال 
 و پرسید چی گفتی؟

پندار سرعت ماشین و بیشتر کرد و گفت: نگفتم عقد کردیم، ولی بهش گفتم که 
.حامله ایی! گفتم زوری باهات بودم تا...

.بغضم و خوردم و با صدای گرفته ایی گفتم: کافیه پندار! دیگه ادامه نده

نزدیکای شهرک بودیم که پندار ماشین و گوشه ی یه فضای سبز متوقف کرد! جدی 
 به سمتم برگشت و گفت:

-می خوام رابطمو باهات علنی کنم! با فهمیدن مامان آب از سرم گذشت حاال 



 وقتشه که همه عشقمو بشناسن.

 متعجب گفتم: منظورت چیه؟

 پندار گوشیش و از توی جیبش در اورد و گفت: شاید با یه استوری!

 خندم و خوردم و گفتم: تو دیوونه ایی! بیا بریم خونه، برات دردسر می شه ها.

پندار لپمو بوس کرد و گفتم: فدای خنده و گریت برم که باهم قاطی شده! نگران 
.نباش می گم عقد کردیم

مثل بچه های ذوق زده به سیستم ماشین اشاره کردم و گفتم: دامبسمش موزیک 
 جدیدت خوبه نه؟

پندار گوشیش و روشن کرد و گفت: من از این جلف بازیا خوشم نمیاد! یه کالم می 
 گم مال منی، نبینم هیچکسی دورت بیاد و تمام.

زدم زیر خنده و با صدای بلند گفتم: تا دو دقیقه پیش اخمو! االنم این همه جلف 
.بازی! تو یه ادم...

!پندار انگشت اشارشو روی لبم گذاشت و گفتم: من یه آدم خیلی خوش شانسم

هنوز حرفش تموم نشده بود که ماشینی، از پشت محکم خودش و به ماشین ما 
.کوبید



به عقب برگشتم و با دیدن آذرایی که به ما خورده بود، نفس کالفه ایی کشیدم و 
!گفتم: تو بشین تو ماشین، طرف دختره

با اخم از ماشین پیاده شدم و تقریبا با داد گفتم: آهای دختر کوچولو...مواظب 
!باش

دختر با حالتی که مشخص بود مسته و توی حال خود جش نیست. با خنده به 
:طرف اومد و گفت

-هی هی...درست صحبت کن. اصال می دونی داری با کـــی حرف می زنی دختره 
؟دهاتی

امشب به اندازه ی کافی اعصابم خورد بود و دنبال فرصتی بودم تا سر یک نفر 
 خالی کنم، کی بهتر از این؟

 فرصت بهتر از این گیرم نمی اومد.

با تصور اینکه نوای عفریته جلوم ایستاده، خنده ای کردم و وقتی برگشتم سیلی 
.محکمی به دختره زدم، همین کافی بودتا.....

همین کافی بود ک آرامش از دست رفتم بهم برگرده، دختره با سیلی من دو قدم 
.به عقب برداشت

 که یهو حالت تهاجمی گرفت و با جیغ به سمتم حمله ور شد وحشینه، موهای 



.بلندم رو از زیر شال گرفت و شروع به کشیدن کردن

جیغ گوش خراشی کشیدم و وحشیانه ناخون های بلندم رو صورتم دختره 
 کشیدم، عصبی داد زدم: تیکه تیکت می کنم *** خانوم!

طرف، کفشای پاشنه بلندش و گوشه خیابون پرت کرد و موهام و محکم تر از قبل 
.کشید

صدای فوشای رکیک و جیغ هامون تو کل خیابون پیچیده بود! بازوهاش رو 
.بشگون محکمی گرفتم که دستش از روی سرم شل شد

منم با استفاده از، فرصت شروع به کشیدن موهاش کردم. عصبانیم کرده بود، اون 
به چه حقی موهای قشنگ منو کشیده؟ این تازه به دوران رسیده به من فوش 

 داد؟

از فرط عصبانیت، حواسم اصال به اطرافم نبود! که دست های پندار روی دست 
.هام نشست

قبل از این که کاری کنه، با دست آزادم به عقب هلش دادم، بدون اینکه از جاش 
 تکون بخوره داد زد: بسه ملیسا!

پندار دستامو محکم گرفته بود بی توجه به جمعیتی که جمع شده بودن لگد می 
 پروندم و دختره هم فقط فوش می داد!



با دست، آزادم چنگی از بازوی پندار انداختم و داد زدم: ولم کن! باید حساب این 
 زنیکه رو برسم!

 پندار من و محکم به خودش فشرد و داد زد: آروم باش، به دخترمون فکر کن 
 ملیسا! این کارا چیه می کنی؟

دختره با لگد به الستیک ماشین کوبید و فوش فوق العاده زشتی داد، از شنیدن 
 حرفش مغز سرم داغ کرد!

زوری خودم و از بین دستای پندار بیرون کشیدم و به سمت دختره یورش بردم، 
 یقه ی مانتوشو گرفتم و داد زدم:

-یه بار دیگه حرفی که زدی و تکرار کن تا نشونت بدم کیم! مگه اینو نمی خوای؟ 
 سیلی محکمی به گوشش کوبیدم بلندتر داد زدم: بگو دیگه! 

صدای آژیر ماشین پلیس، هر لحظه نزدیک تر می شد، پندار دوباره به سمتم اومد، 
!دوتا پسرم اومدن وسط و اون دختره رو کشون کشون از من دور کردن

*****

دختره مستی از سرش پریده بود و مثل یه گاو که، جلوش پارچه قرمز گرفتن 
 هی، تند تند نفس می کشید!

 دستام داشت می لرزید، نگاهمو از سرگرد گرفتم و دستم و تکیه گاه سرم کردم!



به خاطر کشیده شدن موهام، سرم درد می کرد! فشار عصبی که روم بود و  ضعف 
 کرده بودم!

به صندلی تکیه دادم و رو به پندار که با نگرانی بهم خیره شده بود گفتم: من 
 خوبم!

 پندار با دلشوره، بطری آب رو به دستم داده و رو به سرگرده گفت: جناب سرگرد، 
.خانوم من حالش خوب نیست! ولی االن اینجا...

سرگرد با خودشیرینی وسط حرف پندار پرید و گفت: پندار جان چون شما اینجا 
 هستید، االن خانوما تو این دفتر نشستن!

واگر نه، تا اومدن سند ها جاشون توی بازداشتگاه بود، االنم تا سند نیاد نمی تونم 
 اجازه بدم برید، به دختره اشاره کرد و گفت:

-حوریا خانوم هم شاکی هستن! به وضعیتش نگاه کنید، معلوم نیست پزشک 
 قانونی چقدر دیه  می بره!

برای صدومین بار به دختره خیره شدم، زیر چشمش کبود بود و لب پرتز شدش 
 هم ورم کرده بود.

پندار که عصبی مشغول قدم زدن توی اتاق بود رو به من و دختره گفت: با اعصاب 
 من بازی نکن!



پاشو مثل آدم رضایت بده بریم سر کارو زندگیمون! ملیسا این بچه بازی ها چیه 
 آخه؟

 با تشر به پندار خیره شدم و رو به اون دختره داد زدم: من رضایت نمی دم!

اصًال نفهمیده بودم، وسط اون دعوا کی به پلیس زنگ زده بود؟! حالم هم خوب 
.نبود و حالت تهوع گرفته بودم

پندار عصبی داد زد: رنگ و روت پریده دختر، چرا لج بازی می کنی؟ زود رضایت 
 بده ببرمت بیمارستان!

دختره کالفه از جاش بلند شد و با همون صدای تو دماغیش با حرص گفت: 
 اعصاب جنجال ندارم، بیا رضایت بده پاشیم بریم!

نفس عمیقی کشیدم و خیره به پندار گفتم: من رضایت بده نیستم، االنم بجای 
 اینکه سعی کنی نظرم و عوض کنی زنگ بزن بببین اشکان کجا مونده!

دوساعته بهش زنگ زدیم سند خونه رو بیاره هنوز نرسیدم، اگر دستم بهش 
.برسه...

هنوز حرفم تموم نشده بود که در اتاق باز شد و سر باز الغر مردنی وارد اتاق شد، 
 بعد کوبیدن پاهاش روی زمین گفت:

 -جناب سرگرد، مدیر برنامه ی آقا پندار تشریف آوردن، اجازه می دید بیان داخل؟



سرگرد خمیاره ایی کشید و بعد مالوندن چشمش، بی حوصله گفت: راهنمایی 
!شون کن تو اتاق

""پندار

نگاهم رو از ملیسا که توی خواب غرق شده بود گرفتم و به اشکان، که درست کنار 
 من، روی صندلی کمک راننده نشسته بود خیره شدم!

چشماش سرخ شده بود، خودمم دست کمی از اون نداشتم! دستی به موهای بهم 
 ریختم کشیدم و ماشین رو روشن کردم.

با به حرکت در اومدن ماشین، اشکان خمیازه ایی کشید و گفت: چرا گفتی ملیسا 
 رو باید ببریم بیمارستان؟ اون که خوبه!

 نفس عمیقی کشیدم با چشمای پر تردید رو به اشکان گفتم: ملیسا حاملس!

این همه فشار و داد و بیداد...برای یه جنین چند هفته ایی و یه زن پرخاشگر 
 بیست و یک ساله، اصال مناسب نیست.

با نشیدن صدای اشکان سریع به سمتش برگشتم که با چشمای گرد شدش مواجه 
 شدم!



.خواب از سرش پریده بود، با ناباوری زمزمه کرد:...م...ملیسا...تو..یعنی.

به ماشین سرعت دادم و کالفه گفتم: نا خواسته بود! الزم نیست اینجوری به من 
 نگاه کنی. فکر کردی من مشتاقم تو بیست و نه سالگی بابا بشم؟

اصال مگه جنگه! فقط بخاطره ملیسا می خوام بچه بمونه، نمی خوام با سقط 
 کردن  بهش آسیبی برسه.

اشکانکه هنوز موفق به محار کردن تعجبش نشده بود گفت:تو...پندار تو دیوونه 
.شدی؟ شماها هنوز به...

 سری تکون دادم و با پوزخندی که گوشه لبم بود گفتم: به مامان نگفتیم درسته؟

نگران اونم نباش جناب مقدم، همین دو سه ساعت پیش اونجا بودیم! همه چیز و 
.بهش گفتم البته بجز عقدمون....

اشکان با دست به پیشونیش کوبید و گفت: اون عقلت سر جاشه؟ نگفتی عقدش 
 کردی پس چی گفتی؟

کمی از سرعت ماشین و کم کردم و بدون اینکه به اشکان نگاه کنم ادامه دادم: 
 گفتم که حاملس و من قطعا باهاش ازدواج می کنم!

فرداهم می خوام یه عکس از خودم و ملیسا، یا چمیدونم حلقه هامون بزارم توی 
!پیجم باید رابطمون علنی بشه



اشکان فورا به طرفم برگشت و گفت: به هیچ عنوان همچین کاری نکن! من کلی 
.زحمت کشیدم تا یه وجه ی خوب از تو بسازم

خواهش می کنم یه شبه با پخش یه عکس مضحک خرابش نکن، برای معرفی 
 ملیسا به عموم من روش های بهتری می شناسم.

که هم شان ملیسا حفظ بشه، هم رابطتون خیلی رسمی تر به نظر بیاد! فقط 
.قبلش باید خاله نوا از عقدتون خبردار بشه

متفکر دنده رو عوض کردم و گفتم: نمی تونم غرور مامان و جریحه دار کنم 
 اشکان! بفهمه نابود می شه!

اشکان پوزخندی زد و گفت: باید سه ماه پیش به این قصیه فکر می کردی! االن 
 دیگه خیلی دیره.

مصمم به چشماش نگاه کردم و با اخمای توهم رفته گفتم: من از عقدم با ملیسا 
 اصال پشیمون نیستم!

از نگفتن به مامان پشیمونم! حاالم راه حلی دارم که غرور نوا عزیزی، جلوی این 
 عضو جدید خانواده آریا خورد نشه!

 اشکان نگام کرد و پرسید: اونوقت چه راه حلی؟

 لبخند پیروزمندانه ایی زدم و گفتم: هیش، به موقعش می فهمی!



ساعت حدودا دو شب بود که ما وارد خونه شدیم، اشکان که بشمار سه وارد اتاق 
 مهمان شد و از شدت خواب بیهوش شد!

لباسای ملیسا رو در اوردم و روی تخت گذاشتمش، گردنش عرق کرده بود و 
 موهای لختش به گردنش چسبیده بود!

آروم خم شدم و بوس کوتاهی رو لباش زدم، امشب آدرنالین بدنم زیادی باال رفته 
 بود!

تیشرتم و در اوردم و بعد عوض کردنم جینم با یه اسلش یشمی، زیر پتو خزیدم. 
!خسته بودم ولی پلکام روی هم ثابت نمی موند

!دستم و روی بازو های برهنه ی ملیسا کشیدم و به چهرش خیره شدم

این دختر فوق العاده بود و این موضوع، حدس زدن، علت مخالفت های مامان رو 
!سخت می کرد

 -ملیسا! بلند شو دیگه! چقدر صدات کنم می گم وقت دکتر برات گرفتم.

عصبی نشستم کنار تخت و دستمو تو موهای بهم ریختش فرو کردم، با غرغر 
 دستمو پس زد و جیغ زد: میذاری بخوابم یا نه، دیوونم کردی!



 با پرویی تمام گفتم:نه، همین االن از جات بلند شو!

 با کلی پاچه خواری تونستم از طنین وقت بگیرم تا جنابعالی رو معاینه کنه!

ملیسا سرشو توی بالش فرو کرد و گفت: بره به درک! من خواب احتیاج دارم، بزار 
.بخوابم

با یه حرکت بالش از زیر سرش کشیدم و گفتم:می گم وقت دکتر  گرفتم! بلند شو 
 خواب کافیه.

پوفی کشید و از جاش بلند شد، موهاش توهم گره خورده بود، آرایشش تو 
 صورتش برگشته بود و چشمام سرخ شده بود!

!دستشو تو موهاش کرد با همون خوی وحشیش داد زد: دکتر دیگه برای چی؟

کالفه گفتم: برای جراحی بینی! خوب ما باید برای چی دکتر بریم؟ برا چکاب بچه 
 دیگه!

نگاه خنثیی بهم انداخت و گفت:دوش بگیرم حاضر می شم!  بالخره بعد کلی ناز 
 کردن، از تخت دل کند و ب سمت حموم رفت.

هنوز زمانی از رفتنش نگذشته بود که صداش و روی سرش انداخت و گفت: 
!پنداااار، لباسام و اماده کن



؟پوکر به در بسته حموم نگاه کردم و مثل خودش داد زدم: امر دیگه

؟جیغی کشید و گفت: از خواب منو بلند کردی دو قوروتو نیمتم باقیه

****

با هیجان به مانیتوری که جلومون بود، خیره شده بودیم و طنین با لبخند، 
.دستگاه و روی، شکم ملیسا تکون می داد

ملیسا متعجب روی تخت جا به جا شد و گفت: طنین جون،  چرا بچه رو نمی 
 بینم؟

 

طنین عینکش و روی چشمش جا به جا کرد و جدی گفت: وای خدایا، این زن و 
!شوهر چقدر خنگن

نکنه توقع داری االن ریخت این تولتونم ببینی و تشخیص بدی که شبیه توئه یا 
 پندار؟

ملیسا لباشو چین داد و باز به صفحه مانیور خیره شد، قلبم داشت از شدت 
!هیجان می ایستاد

طنین که هنوز مشغول چرخوندن دستگاه بود، پرسید: پندار گفتی خانومت تو 
 هفته چندومه؟

 ملیسا با اطمینان گفت: هفته دوم!

طنین متعجب به ما نگاه کرد و رو به ملیسا گفت: حالتون خوبه؟ این جنین وارد 



 هفته هشتم شده، یعنی یک ماه و دوهفتس که بارداری!

نگاه کن! این از نی نی کوچولوتون، (کمی خم شد و بعد زدن دکمه ایی که روی 
!مانیتور بود ادامه داد) اینم از صدای قلب کوچیکش

نفس توی سینم حبس شد و تمام وجودم، برای شنیدن صدای گروپ گروپ قلب 
 کسی که، از خون خودم بود به گوش تبدیل شد.

نگاهمو از صفحه مانیتور گرفتم و به ملیسا خیره شدم، لبخندی که رو لبش بود از 
!صدای قلب این بچه هم شیرین تر بود

ملیسا سرش و به طرف من برگردوند و با بغض گفت: می شنوی پندار؟ این صدا 
؟قلب بچه ی ماس

فشاری به دستش وارد کردم و رو به طنین گفتم: طنین جنسیتش مشخص 
؟نیست؟ دخترم حالش خوبه

 

طنین با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و گفت: شما واقعا احمقین، زنت یک 
 ماه و دوهفتس که بارداره و تازه فهمیده!

توهم که اینقدر آیکیوت پایینه، مگه من می تونم تو ماه اول جنسیت و تشخیص 
.بدم؟ البته نیازی به تشخیص منم نیست

با خنده به من ذل زد و گفت:مثل اینکه خودت قبال سونو گرفتی فهمیدی  دختره! 



 حاال از این بحث بگذریم.

می دونم می خواین بدونید االن این مهمون کوچولو چه شکلیه؟ ولی دلتون رو 
.صابون نزنید، حاال حاال باید صبر کنید تا بتونید اونو ببنید

حق هم دارید از همین حاال می خواین بدونید نی نی شبیه کیه؟ اما االن زوده، اون 
.تازه تو مرحله رویانیه

در واقع از زمان بسته شدن نطفه تا هفته هشتم یا دهم بارداری به این کوچولو 
.«رویان» می گن

بذارید بگم کوچولوی شما االن چه شکلیه. ایشون همچنان در حال استقرار در 
.خونه جدید هستن

این ریزه میزه االن از دو الیه داخلی و خارجی تشکیل شده که تو هفته های اینده 
.اعضای بدن جنین رو تشکیل می ده

***

با تردید برگه سونوگرافی ملیسا رو جلوی مامان گذاشتم و گفتم: اولین عکس 
 بچم! نوه ی شما. نمی خوای نگاش کنی؟

مامان با اخمای درهم برگه رو از دستم گرفت و با دقت به عکس سیاه و سفید 
 جنین خیره شد.



لبخند تلخی زد و گفت: وزن یک گرم، قد دو و نیم سانتی متر! تو چیکار کردی 
؟پندار؟ با خودت با خانوادت چیکار کردی

سوییچ ماشین و روی میز رها کردم و گفتم: مامان تو می دونی من چقدر بچه 
 دوست دارم! این بچه از جون منه!

بیشتر از هر چیزی توی این دنیا می خوامش، نمی خوام بهش بگن حرومزاده این 
 و می فهمی؟

مامان برگه رو روی میز کوبید و از جاش بلند شد، با صدای بلندی داد زد: چرا 
.نمیفهمی من اون ملیسا رو برای تو مناسب نمی بینم و تومیگی عاش...

نمی دونم چه اتفاقی افتاد که بدون لحظه ایی فکر کردن گفتم: من عاشق ملیسا 
 نیستم مامان!

مامان متعجب به سمت من برگشت و ناباور لب زد: تو عاشقش نیستی؟ پس 
 چرا...چرا االن اون حاملس!

دستی تو موهام کشیدم و با لکنت گفتم: فک..فکر می کردم...من فکر می کردم که 
.عاشقشم...ولی...االن..

درسته برام یه هوس بود! ملیسا برای من یه هوس بود که حاال از بین رفته! ولی 
.اون بچه....مامان اون بچه برای منه



من بچم و می خوام! دلم نمی خواد بمیره می فهمی؟ دوست دارم به دنیا بیاد و 
.صورتشو از بوسه پر کنم، ببرمش بیرون و براش بستنی بخرم

دوست دارم، دختر من تاج سر همه بشه درکم کن! ازت خواهش می کنم بیا بریم 
 خواستگاری ملیسا.

نه برای من، نه برای ملیسا برای بچه ایی که نوه ی خودته! ازت خواهش می کنم 
 بزار بچم و بغل کنم، خودت می دونی بد خاطرتو می خوام!

بگی آره، اون بچه به دنیا بیاد ولی اگه جوابت منفی باشه...مامان اگر تو بگی 
.نه...من هیچ وقت صورت اون بچه رو نمی بینم! اینو بهت قول می دم

مامان بهم نزدیک شد و دستاشو قاب صورتم کرد با جدیت گفت:  مگه من می 
؟زارم تو غصه ببینی ها

 مگه من از داشتن نوهه ناراصی ام؟ باشه! باشه قبول می کنم بریم خواستگاریش.

ولی تنها یه شرط دارم، که اگر قبولش نکنی اون دخترو مجبور می کنم بچرو 
 بندازه و از زندگی ما بره بیرون.

 اخمام و توی هم کشیدم و گفتم: چه شرطی؟

مامان سرشو باال گرفت و با غرور گفت: بعد به دنیا اومدن اون بچه، به هر بهونه 
 ایی که شده از اون دختر جدا می شی!



از بعد عقدم باید همین جا زندگی کنید! توی همین عمارت می مونید و بچه رو 
 اینجا به دنیا میاره.

بعد بغل گرفتن بچت باید اون دخترو َدک کنی و با نسترن ازدواج کنی! فردا قرار 
 بود خواستگاری تو و سهند برای نجوا و نسترن باشه! درسته؟

خواستگاری تو رو یکسال عقب می ندارم! تو بعد به دنیا اومدن بچه با نسترن 
 ازدواج می کنی.

عصبی از جام بلند شدم و گفتم: مامان معلوم هست داری چی می گی؟ مگه ملیسا 
.عروسکه که هر غلطی دلم می خواد....

مامان تیز بهم نگاه کرد و گفت: مگه نگفتی فقط بچه مهمه؟ خوب منم بچتو می 
 ذارم توی بغلت مشکل چیه؟

روی میز کوبیدم و با صدایی که کنترلش از دستم خارج شده بود داد زدم: گیریم 
.من قبول کنم! نسترن حاضره با یه مردی که بچه داره...

مامان سر خوش قهقهه ایی زد و گفت: پسر احمق من! همه از خداشونه تو...تو 
 بهشون یه گوشه چشم بندازی!

اگر شیش تا بچه هم داشته باشی هم،  برات دختر دست نخورده پیدا می کنم تا 
 عروست بشه!



اخمام توهم رفته بود و مشت دستم هرلحظه محکم تر می شد، زیر لب غریدم: 
.ملیسا پاکه! میفهمی مامان؟ پس درست صحبت کن چون..

!مامان اشاره ایی به برگه سونوگرافی کرد و گفت: آره، از برگ گل پاک تره

بهتره بجای بحث کردن بگی شرطم و قبول می کنی یا نه؟ بعد دنیا اومدن بچه 
؟ملیسا رو طالق میدی

.-مامان من...

 با عصبانیت داد زد: قبول می کنی یا نه؟

با اعماق وجودم به پایه مبل های سلطنتی ضربه ایی زدم و داد زدم: آره مامان، 
.آره من قبول می کنم

********

 اعصابم خیلی خورد شده بود!

خیلی راحت به زن یکی یدونه ی من گفت خراب و من مثل احمقا فقط نگاش 
 کردم؟

. پاهامو با حرص روی گاز فشار دادم و داد زدم: لعنت به تو پندار، لعنت به تو

! حرفای مامان توی ذهنم اکو می شد و هرلحطه به سرعت ماشینم اضافه می شد

-باید این برگه هارو امضا کنی! دلم نمی خواد بعد به دنیا اومدن اون بچه باز هم 



؟بهونه بیاری و اون دخترو طالق ندی! میفهمی که چی می گم

از شدت عصبانیت، پشته سره هم با مشت به فرمون کوبیدم و وارد کوچه ی 
.فرعی شدم

از شدت عصبانیت، رگ پیشونیم بیرون زده بود و سوراخ های دماغم مثل گاوی 
 که جلوش پارچه قرمز گرفتن باز و بسته می شد.

خدایا خودت یه راهی بزار جلوی پام! دارم دیونه میشم، از یه طرف مادرم، از یه 
 طرف عشقم و طرف دیگه بچه ایی که هنوز به دنیا نیومده... 

االن تنها به یه چیز احتیاج داشتم! به چیزی که بهم آرامش بده و بجز ملیسا چه 
 کسی می تونه منبع آرامش من باشه؟

""ملیسا

مشغول بازی کردن با غذام شده بودم و بدون توجه به نگاه های خیره مهال و مهبد 
.به بچه ایی که توی شکمم بود فکر می کردم

نمی دونستم باید به مهبد اینا بگم حاملم یا نه! ولی خوب اگر می خواستم بگمم 
 خجالتم مانع می شد.

 مهال دستش و روی شونم گذاشت و گفت: ملیسا تو خوب نیستی! درسته؟



سرم رو باال آوردم ولی قبل اینکه بخوام جوابی به مهال بدم گوشیم توی دستم 
.شروع به لرزش کرد

با خوشحالی از بهونه ایی که پیدا کرده بودم، از پشت میز بلند شدم و گفتم: 
!ببخشید، یه تماس مهمه

در حالی که از ساختمون خارج می شدم به شماره ناشناسی که روی صفحه 
 گوشیم افتاده بود خیره شدم.

با وارد شدنم توی حیاط، نفس عمیقی کشیدم و دکمه اتصال تماس رو زدم، گوشی 
؟و کنار گوشم گذاشتم و گفتم: بفرمایید

 -ملیسا سپهری؟

 باتردید گوشی و به گوشم نزدیک تر کردم و گفتم: خو...خودم هستم! شما؟

-نوا هستم، نوا عزیزی مادر پندار! باید همین حاال از نزدیک ببینمت، ساعت و مکان 
!رو خودت بگو

****

کالفه به ساعت نگاه کردم و جرعه ایی دیگه از فنجون قهوه ایی که جلوم بود 
 خوردم!

صدای آروم ویالون تو فضای کالستیک کافیشاپ طنین انداز شده کم کم داشتم از 



 اومدن نوا نا امید می شدم که چشمم بهش افتاد!

پیر زن....نه نه، نمی شد گفت پیر زن! اون یه زن جا افتاده و با صالبت بود که با 
وجود پنجاه سال سن هر کس می دیدش بیشتر از چهل نمی تونست سنش رو 

 حدس بزنه.

توی جلد واقعیم فرو رفته بودم، بدون توجه به رسیدنش کنار میز جرعه ایی 
 دیگه از قهوه خوردم و گفتم:

-خیلی دیر کردید! می دونید من آدم آن تایمی هستم، امیدوارم دیگه هیچ وقت تو 
.قرار با من...

هنوز حرفم تموم نشده بود که نوا، با لبخند تمسخر آمیزی رو میز نشست و گفت: 
؟خوب! داشتی می گفتی

از زیر دندون های کیلید شدم غریدم: نوا خانوم! بهتره با اعصاب من بازی نکنید 
 قبال هم بهتون گفتم عاقبت کسب که رو مخم بره چیه!

سرس تکون داد و با باالفرستادن ابروش گفت: خوب! عزیزم تو نباید خودت و 
.نگران کنی بالخره برای نوم...

وای، یادم رفت ازت بپرسم! بیینم مطمئنی اون بچه ایی که توی شکمته بچه ی 
؟پندار منه



چشمام از شدت تعجب گرد شده بود؛ دستای مشت شدمو جوری روی میز کوبیدم 
 که توجه نصف افرادی که توی کافه بودن به طرف ما جلب شد!

نوا از جا پرید و ذره ایی از قهوه روی میز ریخت، با صدایی که از عصبانیت 
.میلرزید از جام بلند شدم انگشت اشارمو به سمتش گرفتم

اخمام و توی هم کشیدم و زیر لب غریدم: دیگه هیچ وقت به خودت اجازه نده 
!همچین حرفی بزنی

.هیچوقت فکر نکن من مثل بقیه دوست دخترای پندار تنم و توی تاراج گذاشتم

نوا نفس عمیقی کشید و گفت: حرص نخور، برای من خط و نشون هم نکش بیا 
.بشین جلوی من هنوز خیلی حرفا مونده که باید بهت بزنم

شاید اصال خودت با شنیدن حرفام، از زندگی پسرم بری بیرون و خیال من رو 
.برای همیشه راحت کنی

کالفه بهش ذل زدم و گفتم: تو چی می خوای به من بگی؟ چرا مثل آدم حرفت رو 
؟رک و واضح بهم نمی گی

!خنده ی بلندی سر داد و با شوقی تظاهری گفت: من عاشق بازیم دختر کوچولو

می دونی داشتم به این فور می کردم بچه ی پندار و پارسا فقط چند ماه باهم 
 اختالف سن خواهند داشت.



از اینکه داشت حرف رو می پیچوند عصبی شده بودم، با صدایی که اختیار 
:ولومش از دستم در رفته بود داد زدم

 -چرا چیزی که من و بخاطرش تا اینجا کشوندی و هر چه زودتر بهم نمی گی؟

نوا نگاه مرموزی بهم کرد و ادامه داد: آروم باش دختر جون، می خوای برم سر 
.اصل مطلب درسته؟ خیلی خب! پس خوب گوشات رو باز کن....

نوا نگاه مرموزی بهم کرد و ادامه داد: آروم باش دختر جون، می خوای برم سر 
.اصل مطلب درسته؟ خیلی خب! پس خوب گوشات رو باز کن

پندار امروز اومد خونه و باهام حرف زد، از بخت بد من مشتاق دنیا اومدن اون 
.بچس! منم نمی تونم باهاش مخالفت کنم

دقیقا همینطور که تو نمی تونی با من مخالفت کنی! من قبول کردم به خاطر 
 آبروی پسرم و هدیت نوم بیام خواستگاری تو.

به پندار حرفام و زدم و فقط تو موندی! تنها شرطم برای قبول این عقد، اینه که 
!شما تو ویال زندگی کنید

اومدم حرفی بزنم که وسط حرفم پرید و گفت: فقط تا به دنیا اومدن نوم! باید تو 
 عمارت پیش ما زندگی کنید.

******



کالفه روی مبل نشستم و گفتم: به نظرت دیر نکردن؟ پندار و که گفت ساعت 
 هشت اینجان! دارم از استرس خفه می شم.

بابا که هنوز از شنیدن خبر شوکه بود متعجب سری تکون داد و گفت: این پسره 
!دیوانه ایی چیزیه فکر کنم

اینقدر ناگهانی رفته همه چیز و گذاشته کف دست مامانه؟ من که فکر نمی کردم 
 به همین زودیا نم پس بده.

لبخندم و پر رنگ تر کردم و گفتم: بهتون که گفتم پندار عاشقه منه! شما از اول 
 باید بهش فرصت می دادید تا بتونه با خودش کنار بیاد.

سلطان با جدیت وارد حال شد و گفت: آقا پندار و خانوادش تشریف آوردن آقا 
 فرهود!

بابا از جاش بلند شد و رو یه سلطان گفت: به خدمه بگو حواسشون رو جنع کنن! 
 نمی خوان کسی از خانواده پندار بفهمه اونا عقد کردن.

سلطان سری تکون داد و زیر لب گفت: حتما، نگران نباشید! جرعت خراب کاری رو 
.ندارن

ابن یکی و خدایی راست می گفت! من که خانوم این خونه بودم جرعت نگاه 
!کردن به این سلطان و نداشتم! چه برسه اون خدمتکارای احمق؟



نفس عمیقی کشیدم و همراه بابا وارد سالن شدم، نفسم گرفته بود و خونه تویه 
 جو ساکت فرو رفته بود!

حتی با ورود ما، جز پندار هیچ کس سالم نکرد، که اونم بابا با اخم براش سر 
 تکون داد.

بغض راه گلوم رو بسته بود! فقط خواستگاری این مدلی ندیده بودم. بی اختیار 
!ذهنم به موقعی که امین اومده بود خواستگاریم پرواز کرد

برای یک لحظه آرزو کردم کاش امشب هم مثل زمانی که امین و خانوادش اومده 
!بودن خونه شلوغ و پر صدا بود

 -مثل اینکه قرار نیست کسی این سکوت رو بشکنه! نظر شما چیه آقای سپهری؟

بابا که با صالبت، به مبل تکیه داده بود با پوزخند گفت : جناب آریا این سکوتیه 
 که باید توسط شما شکسته بشه نه من! فکر می کردم این رو بدونید.

پرستش با صدای مالیمش رو به جمع کرد  با لحن دلسوزانه ایی گفت: بابا، آقای 
 سپهری خواهشا تمومش کنید!

االن توی این جمع تقریبا همه ی ما می دونیم که ملیسا و پندار هم دیگه رو 
 دوست دارن و مجبورن باهم باشن!

وقتی خوشبختی این دوتا تو باهم بودنشونه چرا سعی می کنید مانع بشید؟ من 



.به عنوان خواهر پندار از هر دوتا خانواده خواهش می کنم

که دست از سر این لحبازی ها بردارید و اجازه بدید پندارو ملیسا، طبق رسم و 
!رسوم ها باهم ازدواج کنن

نوا لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: آره ولی متاسفانه عروس و دوماد این مجلس، 
.رسومات آخر و اول انجام دادن

 و تازه یادشون افتادع که هنوز رسم های اولیه رو اجرا نکردن! بیچاره ها.

 دستای بابا مشت شده بود و مامان با اخمای توهم رفته شاهد این نمایش بود!

نوا لجوجانه ادامه داد: خوب؛ االن گفتن این حرفا دیگه چه فایده ایی داره؟ بهتره 
 بریم سر اصل مطلب.

مهریه و شیربها رو هرچقدر بگید قبول می کنیم، می مونه تاریخ عقد و عروسی 
.که....

امیرآقا خیلی عصبی شده بود، این و از رگ شقیقش که بیرون زده بود فهمیدم! 
.دقیقا مثل پنداز خودم بود

نفس عمیقی کشید و با کنترل صداش گفت: نوا خانومم، تمومش کن! بهتره همه 
.چی طبق یه خواستگاری معمولی پیش بره



.با اجازه آقای سپهری، پندار و ملیسا برن تو اتاق تا حرفاشون رو.....

هنوز حرف امیراقا تموم نشده بود که صدای قهقهه بلند نوا توی خونه طنین انداز 
 شد.

سری به نشونه تاسف تکون داد و گفت: امیر جان، چه حرفی؟ شازدت و پرنسس 
 خانوم آقای سپهری، از حرف زدن فراتر هم رفتن.

این حق منه که توی این مراسم خواستگاری با عروس دو کالم حرف حساب بزنم! 
.مطمئنم اقا دوماد دیگه هیج حرفی برا گفتن نداره

پندار از زیر دندون های کیلید شدش غرید: مامان تمومش کن! خواهش می کنم 
.نذار حرمت شکنی کنم

مصمم از جام بلند شدم و گفتم: بفرمایید نوا خانوم! خیلی مشتاقم ادامه توهین 
.هاتون رو توی حیاط بشنوم

لبخند تلخی زدم و گفتم: معموال عروس و داماد میرن توی اتاق تا باهم خصوصی 
.صحبت کنن! ولی من از همه متفاوتم..

بجای پسر، با مادر اومدم توی اتاق تا درباره آیندم باهاش مشورت کنم! عصبی 
:شروع به دست زدن کردم و گفتم



-آفرین نوا خانوم! آفرین به شما، ثابت کردید قدرت دارید. ثابت کردین که پندار تو 
.مشت شماست ولی من هم بهتون ثابت می کنم

پندار فقط مطیع منه، دیگه شما حق ندارید توی زندگی شخصی ما دخالت کنید، 
.منم بهتون احترام....

نوا جدی بهم خیره شد وسط حرفم پرید و گفت : ببین عروس خانوم، من نه ماه 
 درد کشیدم تا پندارم به دنیا اومد.

شبهاى زیادی با امیر، تا صبح باالى سرش بيدار بودم تا اون بخوابه، کلی اشک 
.ریختم تا دندون در آورد

.وقتى زمين خورد و گريه كرد من اولين كسى بودم كه اشكهاش رو پاك كردم

وقتى اولين بار مدرسه رفت، اين من بودم كه پاى رفتن به خونه رو، بدون پندار 
.نداشتم و تمام روز پشت در مدرسه براش صبر كردم

وقتى اولين دعوا رو تو مدرسه كرد اين من بودم كه پشت اش وايسادم و جلوی 
 همه، به صورت کسی که بهش چپ نگاه کرده بود سیلی زدم!

وقتى برای اولين بار خواست پشت ماشين بشينه و نشون بده بزرگ شده، اين 
.امیر بود كه صبورانه راه و روش رو يادش دادم تا اون رو مسئول بار بياره

تو چطور فکر کردی من اجازه می دم، پسری که اینقدر براش زحمت کشیدم به این 



؟راحتی وارد خانواده شما بشه

صورتم و از نوا برگردوندم تا خندی شیطانیم رو نبینه، دستم و روی شکمم 
 گذاشتم و داد زد: آخ.

نوا سریع از جاش پرید به طرف من اومد و بعد گرفتن بازوهام با ترس گفت: 
.چیشدی تو؟ حالت خوبه؟ بیا بشین اینجا

من و روی صندلی میز آرایش نشوند که مظلوم گفتم: نوا خانوم یادتون اومد چرا 
؟باید اجازه بدید پندار بدون دردسر داماد پدرم بشه

اخمای نوا ناگهانی توهم رفت، با اعتماد به نفس کامل دستشو گرفتم و روی شکمم 
 گذاشتم.

آروم کنار گوشش زمزمه کردم: این نوه ی شماست! بچه ایی که از وجود من و 
 پنداره تا هشت ماه دیگه تو آغوشمونه.

نه شما و نه هیچ کس دیگه ایی، نمی تونه جلوی به دنیا اومدنه این محبتی که 
 خدا در حق من و عشقم انجام داره رو بگیره!

شما که عددی نیستی مادرشوهر جون! اگر تا االن تونستی تو زندگی پسرات باشی، 
 دلیل بر این نیست که با اومدن من هم این دخالت ها ادامه پیدا کنه.

!من مثل بقیه عروسات نیستم نوا خانوم، بگی ف تا فرحزاد می رم و بر می گردم



نوا خانوم، به جون خواهرم و برادرم، به جون این بچه ایی که توی شکمم دارم  
 قسم، می شکونم دستی و که بخواد رو رابطه ی من و پندارم قرار بگیره!

پس از من و زندگیم فاصله بگیرید چون روی ملیسای واقعی خیلی وحشتناک تر 
 از اون چیزیه که شما تصور می کنید!

!از این به بعد شما اون طرف جدول حرکت می کنید و من طرف دیگش

دقیقا، مثل دوتا خط موازی کنار هم حرکت می کنیم و هیچ وقت بهم برخورد 
!نمی کنیم

لباسم خیلی خوب روی تنم نشسته بود و رو موهام تاج گل سفیدی خودنمایی 
.میکرد

دستی به ابریشم نرم، ماکسی سفیدم کشیدم و به چهره ی جدیدم توی آیینه خیره 
.شدم

آرایش مالیمی داشتم که زیبایی ام رو چندبرابر کرده بود. ته دلم داشت قنج می 
 رفت.

چشم های کشیده ام به طور واضحی خودنمایی می کرد. خودم عاشق خودم شده 
 بودم، چه برسه به پندار!

از آیینه به آرایشگر  که اخم هاش به طور وحشتناکی توهم بود خیره شدم. طوری 



 بهم نگاه می کرد، که انگار ارث پدرش رو خوردم.

.ابرویی باال انداختم و با نیشخند گفتم: خوبه! حاال می خوام برم پایین

 به قیافه اش می خورد حدود چهل سال داشته باشه.

 با اخم مشغول جمع کردن وسایالش شد و به سردی گفت: نوا خانوم صدات می 
.کنه، فعال بشین

.نفس عمیقی کشیدم، تا کمی از خشمم فروکش کنه و جوابش رو به تندی ندم

دندونام رو روی هم فشار دادم و زیر لب گفتم: بزار امشب تموم بشه، ظاهرم رو 
!حفظ می کنم. ولی از فردا دارم برات نوا خانوم

آرایش سرش رو سریع اورد باال و با صدای نسبتا بلند گفت: چیزی به نوا خانم 
؟گفتی

می خواستم لبخند بزنم که بیشتر شبیه پوزخند شد. گفتم: نه عزیزم. گفتم 
.مادرشوهر عزیزم چه قدر من و تحویل می گیره. حتما یک تشکر ویژه ازش بکن

و نیشخندی زدم و توی آیینه ب خودم نگاه کردم. من آدمی نبودم ک بخوام کم 
.بیارم. اگه تو نوا عزیزی هستی، من ملیسا سپهری هستم

هیچکس نتونسته من و زمین بزنه. توهم نمی تونی! با تقه ای به در خورد به 



.سمت در برگشتم

.شیما خدمتکار جوون خونه داخل شد و گفت: ملیسا خانم بفرمایید پایین

 سرتا پاش رو نگاه کردم و لبخند کم رنگی زدم. دختر خوبی به نظر می رسید.

سری تکون دادم و با گفتن باشه ای از کنارش گذشتم. دقیقا درست همون لحظه 
.پندار هم از اتاقش خارج شد

 با دیدن من لبخندی زد و به سمتم اومد.گفت: می دونستی خیلی خوشگلی؟

دستش رو دور کمرم حلقه کرد. خودم رو بهش نزدیک تر کردم و دستم رو روی 
.کروات شلش گذاشتم

بعد سفت کردن کروات مشکی رنگش، لبم و روی لپش گذاشتم و زمزمه: توهم 
؟می دونستی خیلی خوشتیپی

.با انگشت شصتش گونه رو به بازی گرفت و لباش رو روی پیشونیم گذاشت

هنوز لذت یه بوسه خاص رو احساس نکرده بودم که با صدای کفش های زنونه 
.ایی، سریع از پندار جدا شدم

!خندیدم و گفتم: برو اون طرف



؟نوا بود! با غیص نگاهم کرد و  گفت: هنوز عقد نکردید این کارارو می کنید

به من نگاه کرد و ادامه داد: یک ذره حیا و شرم هم خوبه! درسته خیلی وقت 
 پیش غلطی که نباید کردید ولی....

با غیض به نوا نگاه کردم این آدم داشت چی می گفت؟ می خواستم به سمتش 
.برم، که پندار دستم رو گرفت

.با عصبانیت نگاهش کردم که سری تکون داد

.چشمام رو روی هم فشار دادم

.نوا با لبخندی که انگار نقشه هایی تو سرش داره، گفت: خب دیگه... برید پایین

 

طوری صحبت می کرد که انگار من اونجا وجود نداشتم. پندار دستم رو گرفت و 
.همراه خودش به سمت پله ها کشید

وقتی به پله ی آخر رسیدیم تمام نگاه ها روی ما قفل شد. صدای دست زدن افراد 
.حاصر در سالن بلند شد

!لبخندی از سر رضایت روی لب هام اومد. هرچند نصفش از روی تظاهر بود

از کنار هرکس رد می شدیم بهمون تبریک می گفت و برامون آرزوی خوشبختی می 
.کردن



نگاهای حسرت بار دخترا رو می دیدم و با غرور فشار دستم و دوره بازو های 
 پندار بیشتر می کردم.

!حاال دیگه شده بودم، ”ملیسا آریا“

.دست تو دست پندار به سمت باغ حرکت کردیم

وقتی وارد جایگاه عروس و داماد شدیم، تمام فشفه ها و ترقه ها به صدا در 
.اومدن و به هوا پرتاپ می شدن

نوا اتیش بازی بزرگ و خیره کننده ایی به پا کرده بود، طوری که کم شم هر بیننده 
 ایی رو به سمت خودش می کشید.

 پندار دستم رو فشار داد و گفت: چرا لبخند نمی زنی؟ خوشت نیومده؟

!خندیدم و با ناز گفتم: عشقم این خیلی خوبه! اصال عالیه! واقعا مرسی

!پندار با خنده من و به خودش چسبوند و گفت: همه اینا کار مامانه

.سری تکون داد و دوباره به آسمون نگاه کردم

همه چی فوق العاده بود، بادکنک های سفید  روی اب استخر بود و سفره ی 
!عقدمون هم جلوی استخر خودنماییمی کرد

با عشوه و لوندی کنار پندار که از همیشه جذاب تر به نظر می رسید بین جمعیت 



 راه می رفتم.

!لحظه های شیرینمون توسط فیلم بردار و مهمونا ضبط می شد

 دومین عقدم با پندار اونقدر لذت بخش بود که لبخند از روی لبم کنار نمی رفت.

توی جایگاه نشسته بودیم و مهمونای اشرافی نوا خانوم، با ماکسی های پر زرق و 
 برق دورمون ایستاده بودن.

حاج آقا پناهی نگاه معنی داری به ما انداخت و شروع به جاری کردن صیغه ی 
 عقد کرد.

 آرامش وصف ناپذیری بند بند وجودم رو گرفته بود! دیگه استرس نداشتم.

 من و پندار با دقت به آیه های قرانی که جلومون باز بود نگاه می کردیم!

از ته دلم برای سهند و مهال ارزوی وصال کردم، با دیدن جفتشون که با غم 
 نگاهشون رو از هم می دزدیدن، دلم اتیش می گرفت.

 به خودم که اومدم، حاج پناهی داشت برای سومین بار از من سوال می پرسید.

پندار قران و بست و با احتیاط لبش رو، اسم خدا گذاشت، همه منتظر بهم خیره 
 شده بودن.



فشاری به دست پندار وارد کردم و با صدایی که خنده توش موج می زد گفتم: با 
!اجازه مادرشوهر عزیزم بله

صدای خنده ی ریز پندار باعث شد اختیار خودم و از دست بدم و شروع به 
 خندیدن کنم.

!خدارو شکر خندمون، بین صدای دست و سوت گم شد

پرستش و مهال پارچه سفیدی که باالی سرمون بود و جمع کردن و به نوبت با من 
.و پندار رو بوسی کردن

من خیلی وقت بود که ملیسا آریا شده بودم، ولی لذت علنی شدن این رابطه از 
 خودشم شیرین تر بود.

*****

صدای اهنگی که توسط دی جی پخش میشد، کل باغ رو گرفته بود پر حرارت با 
 مهال می رقصیدم.

نصف بیشتر افراد حاضر توی باغ که خودمم جزئشون بودم صداشون رو، روی 
 سرشون انداخته بودن و با دی جی همراهی می کردن.

 

مباز توبه شکستم، پیمانه به دست

مای وای وای وای چه مست



زساقیا می، هی هی هی بری

 بنویس گر که نرقصد دل من...

با شور و هیجان جلوی دوربین گوشی مهال با اهنگ همخونی می کردم و خودم و 
 تکون می دادم.

.که توسط دست قدرتمندی، از وسط جمعیت بیرون کشیده شدم و...

با تعجب به پندار که با عصبانیت بهم خیره شده بود نگاهی انداختم و 
 گفتم:چیشده؟

پندار دندون قروچه ایی کرد و با حرص گفت: این همه تحرک و بپر بپر برای چیه؟ 
؟چرا داری میرقصی

موهام و پشت گوشم فرستادم و با لحن، *** گفتم: عشقم چرا نرقصم؟ 
 عروسیمونه ها!

نگاهی به پیست رقص کرد و با اشاره گفت: به اونا نگاه نکن ملیس! تو وضعیتت 
 فرق داره حامله ایی.

 خواستم دهن باز کنم و حرفی بزنم، که صدای نحس نوا مانع گفتن حرفم شد.

؟-پسرم این دختر، نه نه این زن! این خیلی بی مسؤلیته تو چرا حواست نیس



خودتم می دونی من بخاطره نوم با این دختر موافقت کردم، اگر بالیی سرش بیاد 
 بخدا که من....

نا خونای بلندم و توبازوی پندار فرو کردم و با حرص نگاهی به چشمای روشنش 
.انداختم

پندار دستم و گرفت و کالفه از بحث من و مادرش گفت: حواسم هست، نگران 
 نباش مامان.

 نوا با حرص، بدون گفتن هیچ حرفی از ما دور شد. عصبی به سمت پندار برگشتم.

.صدامو کلفت کردم و داد زدم: حواسم هست، نگران نباش مامان

پندار با انگشت دستی به گوشه لبش کشید، درحالی که داشت خندش رو مهار 
:می کرد گفت

 -خوشم باشه! به درجه ایی از بدبختی رسیدیم که یه ضعیفه ادای مارو در میاره.

با خنده به شونش کوبیدم و گفتم: آقا  پندار مزه نریز! بجاش یه چیزی به مادرت 
 بگو که حسابی کفریم کرده!

پندار در حالی که من رو به سمت ته باغ می کشید با لحن مظلومی گفت:خدا به 



 من بیچاره رحم کنه.

معلوم نیست از فردا بین شما دوتا، مادر شوهر عروس چه فتنه هایی رو از سر 
.بگذرونم

بی حوصله گفتم: اگر اون مامان جونت کاری به من نداشته باشه، عروس بی 
 آزاریم! ببینم داری من و کجا می بری؟

پندار یکم به قدم هاش سرعت داد و با شیطنت گفت: جایی که بدون مزاحم 
 بتونم کارم و انجام بدم.

حاال هم مامان و فراموش کن و همراه من بیا، می دونی از صبح چی کشیدم؟ یه 
.لحظه دیگه هم طاقت ندارم

.با لحن شاکی اسمش رو زمزمه کردم ولی بی توجه به حرفم...

با لحن شاکی اسمش رو زمزمه کردم ولی بی توجه به حرفم دستم و کشید و 
 درحالی که من رو به طرف آالچیق می کشید گفت: فقط یه بوس کوچولو!

دلم می خواست برم وسط جمعیت و برقصم، با غرغر گفتم: خوب بیاهمین جا 
 بوست کنم چرا من و می کشونی؟

 پندار سر جاش متوقف شد، به سمتم برگشت و گفت: بیا جلوتر.



آروم قدمی به سمتش برداشتم که دستمال قرمزی از جیبش بیرون اورد و گفت: 
 این یه راه مخفیه! باید چشماتو ببندی.

قبل اینکه بزاره چیزی بگم، پارچه رو روی چشمام بست، آروم زمزمه کردم: 
.پندار...

 سرش و توی گردنم فرو کرد، آروم کنار گوشم گفت: حرف نزن خانومم، دنبالم بیا!

از برخورد لباش ردی گوشم مور مورم شده بود، اب دهنم و قورت دادم و بدون 
 حرف دنبال پندار راه افتادم.

بعد از طی کردن چندتا پله که وارد زمین شده بود، نفس عمیقی کشیدم و با لرزی 
:که از سرمای اون مکان به بدنم افتاده بود گفتم

 -پندار اینجا دیگه کجاست؟ چقدر سرده!

پندار بهم نزدیک شد و با مالیمت گره ی پارچه رو باز کرد، آروم چشمام و باز کردم 
 و ناباور به جایی که بودیم خیره شدم.

فضای کوچیک و خنکی بود که از بادکنک های قرمز هلیومی و شمع های ریز 
 درشتی که روی زمین پخش بود پر شده بود.

نفسم از شدت هیجان باال نمی اومد، با احتیاط از روی گلبرگ های قرمزی که من 



 رو به مسیری خاص هدایت می کرد حرکت کردم.

 عکسای دو نفرمون روی دیوار های کل اتاق خودنمایی می کرد و اهنگ الیت و 
 مالیمی از گرامافون در حال پخش شدن بود.

با تموم شدن گلبرگ های سرخ سرم و باال آوردم که با دیدن گهواره ی سفید رنگی 
 که جلوم قرار گرفته بود دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا جیغ نزنم.

از شدت هیجان، نمی دونستم چی بگم؟ به سمتش برگشتم و با بغض گفتم: 
 پند..پندارباورم نمیشه!

با انگشت اشارش موهام و گشت گوشم فرستاد و گفت: چاکر خانومم هستم! این 
 که چیزی نیست، ماه و برات روی زمین میارم.

خندیدم که، از پشت دستاشو دور کمرم حلقه کرد و کنار گوشم گفت: همیشه 
!پیشت می مونم ملیسا! تنها حامی تو و دخترمون من خواهم بود

نیکی بود یکی نبود تا شروع شد قصمون می دونستم که تکی مثل ماه آسمو

یمی دونستم تو عزیزم قدر عشقو میدون

یمی دونستم تو همونی که همیشه میمون

مآره منم دوست دارم محاله تنهات بذار



متو وصله ی جون منی منم فقط تو رو دار

با عشوه، جلوی پندار می رقصیدم و براش می خوندم، چشمای نوا خانوم از 
عصبانیت سرخ شده بود با خوشحالی میکروفن رو به لبم نزدیک کردم و رو به 

:پندار شروع به خوندن کردم

مغیر دوست داشتن تو دیگه چیزی ندار

م همه عمر من تویی و بی تو من کم میار

تماه من واسه من از تو بهتر کسی نیس

سبیا تو کتاب عشق فصلی تازه بنوی

:به سینه پندار چسبیدم و و ادامه دادم

مبگو منم دوست دارم محاله تنهات بگذار

متو وصله ی جون منی منم فقط تورو دار

به نوا چشمکی زدم و مقابل چشمای خندون جمعیت به طرفش رفتم و ادامه 
:دادم

آره منم دوسش دارم محاله تنهاش بذارم( به پندار اشاره کردم) این وصله ی جون 
 منه، منم فقط اونو دارم.



پندار با لبخندی که از روی لبش محو نمی شد به من نزدیک شد و شروع به 
:خوندن کرد

هتک تک ثانیه هام با تو رویایی میش

هتو سکوت لحظه هام ببین چه غوغایی میش

یروی چشمام جا داری اگه منت بذار

یمنو از خودت بدونی و بگی دوسم دار

:من و پندار هم صدا با جمعیت

مآره منم دوست دارم محاله تنهات بذار

متو وصله ی جون منی منم فقط تورو دار

م تو وصله ی جون منی منم فقط تورو دار

با تموم شدن آهنگ صدای دست و سوت باال رفت، کمی خم شدم و ادای احترام 
 کردم!

.پندار فاصلش رو باهام پر کرد و مقابل چشم همه لباش رو، روی پیشونیم گذاشت

دستای نوا مشت شده بود و با اخمای در هم به ما زل زده بود، آخرین برنامه 
 امشبم که توسط خودم چیده شده بود هم با موففیت به پایان رسید.

مهمونا کم کم داشتن می رفتن و پندار و امیر خان هم با چند نفر گرم گرفته 



 بودن، نفس عمیقی کشیدم و به سمت عمارت راه افتادم.

باید برای یه شب رویایی خودم رو حاضر می کردم، وارد عمارت شدم و به طرف 
.پله ها رفتم

همه ی خدمتکارا توی باغ بودن، هنوز دومین پله رو طی نکرده بودم که با صدای 
:فریاد نوا سرجام متوقف شدم

 -اون چه غلطی بود که کردی دختره ی خیره سر؟ می خواستی آبروی من و ببری؟

با لبخندی که رو لبم شکل گرفته بود، به سمتش برگشتم و با ابروی باال رفته 
 گفتم: کدوم کار مادرشوهر جون؟

نوا با عصبانیت داد زد:همین معرکه اییکه تو و پندار با اون آهنگ مسخره راه 
 انداختید رو می گم!

نا خوداگاه قهقهه بلندی زدم و گفتم: مادرشوهر جون، شما نه از شعر بلکه، از یکی 
 بیت ها مشکل داشتید!

اوممم بزارم یادم بیاد کدوم بیت بود، اهاا دیدی چه عروس باهوشی دارید؟ یادم 
؟اومد"آره منم دوسش دارم محاله تنهاش بزارم"همین بود، نه

****

با کوبیده شدن در بشگون ریزی از بازوی برهنه پندار گرفتم و با صدای خواب  



 آلودی گفتم: درو باز کن.

حلقه دستاش دور کمرم محکم شد و با صدایی که به زور شنیده می شد گفت: 
؟دیشب من نذاشتم بخوابی، االنم تو نمی ذاری من بخوابم

باز در بهم کوبیده شد و بعد صدای فریاد نوا توی گوشم پیچید: همین االن 
.خودتون رو جمع و جور کنید! می خوام بیام توی اتاق

کالفه روی تخت نشستم و به پندار کوبیدم، چشماش قرمز بودی! زوری از جاش 
 بلند شد و با غرغر گفت: هاااان!؟

-پندار، ملیسا زود بیاید بیرون وقت صبحونس، هیچ کس حق نداره بیشتر از 
 ساعت هفت بخوابه!

مثل خودش صدام و روی سرم انداختم و با لحن حرص در بیاری گفتم: مادر 
 شوهر جون، مگه اینجا پادگانه؟

 -زود از اتاق بیا بیرون دختره ی چموش، باید برای کا اعضای خانواده غذا بپزی.

با به یاد آوردن اخرین باری که تو خونه شایان ها تصمیم به غذا درست کردن، آه 
 از نهادم بلند شد.

بی توجه به پندار که باز بیهوش شده بود از جام بلند شدم و به سمت حموم رفتم، 



 من هیچ وقت آشپزی بلد نبودم!

حاال باید چیکار می کردم؟ اصال این همه کلفت تو خونس چرا من باید غذا درست 
 کنم؟

ساعت هشت بود که حاضر و اماده از اتاق خارج شدم و به سمت میز غذا خوری 
 رفتم.

بدون محل گذاشتن به خدمتکار که مشغول جمع کردن میز بود، یه تیکه نون 
.برداشتم که با حس سوزش دستم نون از دستم افتاد

با عصبانیت به عقب برگشتم تا کسی که به دستم زده رو فوش کش کنم، که با نوا 
 مواجه شدم.

کالفه نگاهم و از قاشقی که، باهاش به دستم کوبیده بود گرفتم و با غیض گفتم: 
 خوبی شما؟ صبحتون پر انرژی.

-بلبل زبونی نکن و همین االن از پشت میز بلند شو! وقت صبحانه تموم شده االن 
 باید بری و ورزش کنی.

!با قیافه ایی که شبیه به عالمت سوال شده بود گفتم: ولی من هیچی نخوردم

خمیازه ایی کشیدم و با بی حالی ادامه دادم: عالقه ایی به ورزشم ندارم، میشه 
 دست از سرم بردارید؟



نوا با جدیت دست من و گرفت و از پشت میز بلندم کرد، درحالی که من رو به 
 طرف حیاط می برد گفت: حق نداری تو این ساعت صبحانه بخوری!

یا میری استخر و شنا می کنی، یا میری سالن ورزش اونجا خودت و گرم می کنی! 
.راستی، توی حیاطم می تونی بدویی

عصبی به سمتش برگشتم و گفتم: نوا خانوم من گرسنمه! تا غذا نخورم هیچ کاری 
 انجام نمی دم.

نوا لبخند مرموزی زد و گفت: اشتباه تو همین جاست دختر جون، یاال، زود برو 
.توی حیاط ورزش کن واگرنه از ناهارم خبری نیست

با عصبانیت برگشتم و به نوا گفتم: من اگه نخوام ورزش کنم کی و باید ببینم؟ 
؟خسته ام، صبحونه نخوردم، چرا زودتر بیدارمون نکردین

نوا لبخندحرص دراری زد و گفت: قوانین این خونه همینه دخترجون. و این هم 
.بدون من مسئول بیدار کردن تو نیستم

اون لحظه فقط می خواستم نوا رو یه گوشه بگیرم و خفه اش کنم. با حرص 
ناخنام رو توی دستم فشار دادم و منتظر ایستادم تا بره. بلکه منم بتونم از دستش 

 فرار کنم.

یک دفعه گفت: همینجا منتظر می مونم تا تو ورزشت رو انجام بدی. فکر فرار هم 



!به سرت نزنه

.زیر لب با حرص گفتم: برو بمیر..

.برگشت و با اخم های درهم گفت: چیزی گفتی؟ نشنیدم

!آروم گفتم: کری دیگه

.بعدش با صدای بلند گفتم: نه ماد شوهر جون. فقط داشتم دعاتون می کردم

.و بعد برگشتم و شروع کردم به دوئیدن

مثال حامله بودم و اینظور داشتم می دوئیدم. نفسم گرفته بود. چند لحظه ای 
.ایستادم که صدای نوا خانم در اومد

-چرا وایستادی؟ هنوز نیم ساعت هم نشده داری ورزش می کنی! اون وقت داری 
.استراحت می کنی؟ یاال شروع کن

 با عصبانیت گفتم: من حامله ام. خسته ام. بسه دیگه کافیه!

-تو که هنوزشکمتم باال نیومده اینقدر فیس و عفاده داری، فکر کنم یکم شکمت 
 بیاد باال من باید زیرت لگن بزارم.

بدو دختر جون، من شش قله دوکیلویی زاییدم اینقدر ناز و ادا ندارم، حاال تو با یه 
؟بچه ی دو گرمی اینقدر کالس می زاری



از فکر اینکه نوا شیش تا بچه رو باهم حمل می کرده چشمام گرد شد و با تصور 
 شکم برامدش، پقی زدم زیر خنده.

بیچاره امیر خان، نه ماه چجوری تونسته این عجوزه ی پیر رو با اون شکم تحمل 
 کنه! برای اینکه حرص نوا رو در بیارم باز مشغول دویدن شدم.

هر یه دوری که دور استخر می دویدم، نگاهی به ساعت مچیم می انداختم، ولی 
.زمان قصد نداشت بگذره

هر یه دوری که دور استخر می دویدم، نگاهی به ساعت مچیم می انداختم، ولی 
.زمان قصد نداشت بگذره

 اونقدر دوئیده بودم نفسم گرفته بود، کنار استخر ایستادم و نشستم.

عرق از سر و روم می بارید. به ساعت نگاهی انداختم؛ دقیق ساعت یازده رو نشون 
.می داد

لبخندی برای حرص دادن نوا زدم و بلند شدم.با لبخند حرص دراری گفتم: 
!مادرشوهر جون، تموم شد؟ من باید برم استراحت کنم. فعال

از کنارش گذشتم، که یهو گفت: کجا عروس خوشگلم؟ می خواستم یک خبر خوب 
!دیگه بهت بدم

سرم رو پایین انداختم و گردنم رو خاروندم، آروم گفتم: خبرای خوب تو باعث 
!عذابه منه



نوا با صدای بلندی که انتطارش رو نداشتم داد زد:برای دفعه ی آخر بهت می گم. 
 هرچی می گی بلند بگو.

خب داشتم می گفتم...امروز کلی مهمون داریم عزیزم؛ به عنوان تک عروسم 
.می خوام تو عذا درست کنی و تمام کارهارو انجام بدی

ناسالمتی عروس پسر بزرگه ی خانواده ی آریا هستی، باید یک هنری داشته باشی، 
؟مگه نه

دندونام رو روی هم فشار دادم و با حرص گفتم: آره مادرشوهر عزیزم؛ کامال از کار 
.خوبتون متوجه شدم

بعدم راهم رو کشیدم و به سمت عمارت رفتم. بین راه با حرصی که تمومی 
.نداشت گفتم: مرد شور خودت و خانواده ی آریاتون رو ببرن

.با صدای نفرت انگیزش سرجام میخکوب شدم

!-عروس قشنگم، دوش بگیر و سریع بیا پایین. تأکید می کنم...دیر نکنی

بدون جواب دادن دوباره به راهم ادامه دادم. اونقدر عصبانی بودم پام رو به زمین 
.می کوبیدم

دلم می خواست بشینم روی زمین و به حال خودم زار بزنم. تو عمرم اینطوری توی 
.اذیت نبودم و فقط بخاطر پندار بود که تحمل می کردم



.من تالفی تمام این کارارو سر نوا خانم در میارم، وگرنه اسمم ملیسا نیست

با کالفگی به اتاقم رفتم و با دیدن آقا پندار که هنوز خواب بود جیغ خفه ای 
.کشیدم و پام رو روی زمین کوبیدم

”بیشعوری“ نثار خودش و مادرش کردم و به حموم رفتم. یه دوش نیم ساعته 
.گرفتم و بیرون اومدم

با دیدن پندار که روی تخت پخش شده بود و خواب هفت پادشاه رو می دید، 
.چشم غره ای بهش رفتم و با پوشیدن لباسام به پایین رفتم

وارد آشپزخونه شدم، نگاه کلی به آشپزخونه انداختم و یاد آخرین باری که توی 
.خونه ی شایان ها آشپزی کردم افتادم..

؟آب گلوم رو با صدا قورت دادم و با خودم گفتم: االن من باید تنهایی آشپزی کنم

با صدای نوا که یک هو اومد داخل دستم رو روی قلبم گذاشتم و با ترس گفتم: 
!چرا اینطوری میاید؟ آدم می ترسه آخه...ای بابا

نوا بی تفاوت به حرف من گفت: همونطور که گفتم مهمون زیاد داریم. از انواع 
 غذاها باید درست کنی. می خوام بهترین چیز ها سرمیز باشه.



 با حرص گفتم: انواع غذاها؟

سری تکون داد و همینطور که می رفت بیرون گفت: تا ساعت دو وقت داری 
.عروسم

از آشپزخونه رفت بیرون که مالقه برداشتم و می خواستم به طرفش پرت کنم، که 
.پشیمون شدم و روی اپن پرتش کردم

دستم رو تیکه به اپن دادم و نفسم رو با حرص بیرون دادم. با خودم گفتم: االن 
.باید چیکار کنم؟ من که آشپزی بلد نیستم. می زنم آشپزخونه رو می ترکونم

شونه ای باال انداختم و گفتم: هرچی باداباد! بعد از یک ساعت مثال آشپزی،  به 
.قابلمه ی سوخته نگاهی انداختم! که تمام آشپزخونه رو دود برداشته بود

برای اینکه بیشتر خراب کاری نشه، سریع قابلمه رو برداشتم و پرتش کردم تو 
.سینک..

نوک انگشتم سوخته بود و الک ناخونام لب پر شده بود، نفس عمیقی کشیدم و 
 روی صندلی نشستم.

به ساعتی که تو آشپزخونه آویزون بود نگاهی انداختم.به پیشونیم ضربه ای 
 کالفه سرم رو پایین انداختم.

ساعت دوازده و نیم بود و من هیچ کاری نکرده بودم. مطمئنم آبروم پیش پندار 
.می ره



با به یاد اوردن سطالن و غذاهایی که درست می کرد، جرقه ای به ذهنم رسید و با 
 خوشحالی بشکنی روی هوا زدم.

گوشیم رو برداشتم و شماره ی مهالرو گرفتم. دوتا بوق نخورده بود که جواب داد: 
 سالم عزیزم، چیشده یاد من افتادی؟

با عجله وسط حرفش پریدم و گفتم: مهال االن وقت این حرفا نیست. خوب گوش 
 کن ببین چی می گم!

سلطان هرچی غذا برای ناهار درست کرده، بردار بیار اینجا. ببین االن وقت 
.توضیح دادن نیست؛ بعدا مفصل واست توضیخ می دم

؟مهال با لحن متعجبی گفت: غذا؟ واسه چی

کالفه گفتم: مهال، لطفا سوال نپرس، کاری گفتم رو انجام بده.  غذاها تا یک ساعت 
.دیگه باید به دستم برسه

ببین نکنه یه وقت از در اصلی بیای ها، از در پشتی بیا غذا هارم از پنجره ی 
.آشپزخونه بهم برسون مواظب باش کسی نبینتت

تلفن رو گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم، نوا به خیال خودت می خوای من و اذیت 
کنی؟ تلفن و روی میز پرت کردم و با لبخندی که رو لبم نشسته بود گفتم: اینم از 

!این

******



 به میز پر زرق و برقی که چیده بودم خیره شدم، دلم می خواست قهقهه بزنم!

 پندار چشماش گرد شده بود و نوا با دهن باز به غذا ها نگاه می کرد.

پندار که هندز آثار تعجب از چشماش خونده می شد، با ذوق پشت میز نشست و 
.گفت: ملیسا مثل همیشه گل کاشتی

.لبخندی زدم و گفتم: نوش جون همتون

!پرستش با خنده پشت میز نشست و گفت: آفرین پندار، چه همسر کدبانویی داری

کنار پندار نشستم و به صندلی های خالی میزناهار خوری خیره شدم، مهمونای 
 زیاد نوا خانوم فقط پرستش و شوهرش بودن.

 نمی دونستم دشمنی این زن با من چیه؟ مگه من چه بالیی سرش اورده بودم؟

.غرق افکارم بودم که پندار دستم رو گرفت و به گرمی فشرد

 با صدای نوا به خودمون اومدیم.

.نوا گفت: خب نوش جان، بفرمایید

لبخند مرموزی زدم و مشغول خوردن غذام شدم. دلم برای غذاهای سلطان تنگ 
!شده بود؛ حاال همه فکر می کنن دست پخت خودمه

امیرخان و سوشا با هر قاشقی که می ذاشتن توی دهنشون، کلی ازم تعریف می 
 کردن.



زیر چشمی به نوا نگاه می کردم تا یه قاشق از اون غذا رو بخوره، که یکهو نوا 
 قاشق رو توی ظرفش پرت کرد و شروع به سرفه کرد، صورتش قرمز شده بود.

می خواستم همونجا بزنم زیر خنده، اما جلوی خودم رو گرفتم و مثل یک عروس 
خوب با نگرانی ساختگی بلند شدم و گفتم: وای، مادرشوهر جون چتون شد یهو؟ 

 خوبید؟

.نوا دستش رو به نشونه ”خوبم“ تکون داد و با عصبانیت از سر میز بلند شد

-این چه کوفیته که درست کردی؟ ها؟ چرا اینقدر تنده؟ واقعا بدترین غذاییه که 
 تو عمرم خوردم! مزه زردچوبه میده.

پرستش با تعجب گفت: تند؟ زرد چوبه! مامان شما خوبی؟ به نظرم واقعا 
.خوشمزه اس، خیلی خوبه. اصال تند نیست

بعد از تموم شدن حرف پرستش امیرخان و پندار هم حرفش رو تایید کردن نوا با 
 عصبانیت، دستمالش رو برداشت و محکم به میز کوبید.

با خارج شدن نوا از سالن اشتهام بیشتر شد، اخ نوا جون خیلی به من خوش 
؟گذشت! خوردی؟ فهمیدی نباید به پرو پای ملیس بپیچی

روز ها پشت سر هم می گذشت و تحمل رفتار های نوا، روز به روز سخت تر می 
 شد، هرچی به پندار می گفتم از اون خونه بریم بهونه می آورد.



فکر می کرد من نمی تونم از پس خودم و بچه ایی که توی شکمم، هر روز بزرگ و 
 بزرگتر می شه بربیام!

بخاطره نوا، هر بار سر مسئله های الکی با پندار جرو بحث می کردم! توی اون 
 خونه ی لعنتی با وجود نوا بودنم با پندار غیر ممکن بود!

تو طول این سه ماهی که اونجام، هر وقت می خواستم خودم رو مهمون آغوش 
 شوهرم کنم به هر بهونه ایی پندار و از من دور می کرد.

از پشت پنجره کنار رفتم و پرده رو کشیدم، بوی بهارم دیگه نمی تونست 
 خوشحالم کنه!

بی حوصله و کسل، روی مبل نشستم و دستم و روی شکمم گذاشتم! فقط سه ماه 
 و یک هفته و دو روز باقی مونده بود تا پسرم و تو آغوش بگیرم.

بیشتر از بغل کردن بچم، مشتاق رفتن از این ویالی خفقان آور بودم! دلم می 
.خواست از دست نوا فرار کنم و به یه جای دور برم

غرق خودم بودم که در اتاق باز شد و پندار اومد داخل، با لحن سردی که از صبح 
:مجبور به شنیدنش بودم گفت

-ملیسا، چرا اینجوری می کنی اخه؟ نسترن که حرف بدی نزد تو قهر کردی اومدی 
!باال



اولین باره با خانواده من اومدی سفر چرا داری چهره واقعیت رو به همه نشون 
 می دی؟ خستم کردی بابا!

چشمام پر از اشک شد، نگاه خیسم و از پندار گرفتم و بابغضی که سعی داشتم 
 کنترلش کنم گفتم: من خودم و نشون می دم؟

پندار ما برای یه سفره دو نفره برنامه ریزی کرده بودیم! ولی حاال نگاه کن چه 
 بالیی سر برنامه هامون اومد؟

گناه من چیه که زن یه آدم مشهور شدم؟ مگه من آدم نیستم؟ می دونی آرزوی من 
!چیه؟ تنها ارزوم اینه که با شوهرم توی پاساژ ها قدم بزنم

منم خسته شدم پندار، بخدا منم داغونم، ارزو به دلم موند وقتی یه شب باهم می 
!ریم بیرون دخترا دور میزمون جمع نشن

از کامنتا و دایرکت های عاشقانه ایی که برات میاد متنفرم پندار، از خندیدن تو به 
 بقیه دخترا بیزارم!

اولین قطره اشکی که روی چشمم چکید و سریع پاک کردم و گفتم: مامانت می 
دونه من رو نسترن حساسم! ولی باز اونو  مثل اعضای این خانواده با ما همراه 

 کرد.

دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و به اشکام اجازه باریدن دادم، با گریه پندار 



:نگاه کردم و گفتم

چرا نزدیک ساحل، وقتی نسترن داشت می افتاد دستش و گرفتی تا اون خودش 
 و توی بغلت پرت کنه؟

شدت گریم بیشتر شده بود، اشکام و پاک کردم و ادامه دادم: چرا وقتی پاهام پیچ 
 خورد سرم داد زدی، می دونی چقدر تحقیر شدم؟

پندار با ابرو هایی که توهم گره خورده بود در اتاق و محکم بهم کوبید و داد زد: 
؟داری رو مخم میریا! چرا چرت و پرت میگی؟ بهونت از چیه ملیسا

می ذاشتم نسترن از دره بیوفته پایین و بمیره؟ از من چع توقی داری! تو حامله 
 ایی، چند بار بهت گفتم نیا رو تپه پر از سنگه ممکنه بیوفتی؟

ولی مثل بچه ها برای لجبازی جلوتر از همه راه افتادی، می فهمی االن تو یه 
؟مادری؟ چرا هنوز وضعیت خودت رو درک نکردی

عصبی از جام پریدم و مثل خودش داد زدم: چرا وقتی نسترن توی ساحل جلوی 
 همه گفت عاشقته خندیدی؟

نکنه دلتو زدم، دیگه اون اندام ایده آلی که باید داشته باشم رو ندارم؟ دماغم باد 
؟کرده و دیگه خوشگل نیستم؟ نسترن عزیزشده

پندار با چشمایی که از عصبانیت سرخ شده بود، دست مشت شدش و روی میز 



!کوبید و داد زد: دهنتو ببند ملیسا

شوکه از دادی که زد، اشکام و پاک کردم و گفتم: این چه سوالیه که من احمق می 
!پرسم؟ معلومه که خستت کردم

گریه رو از نو سر دادم و با هق هق نالیدم: پندار می دونی که چقدر دوست دارم؟ 
!دلم نمی خواد خسته بشی، باشه

 من می رم! فقط تو خوش بگذرون. ناراحتیتو نمیخوام ببینم.

جلوی چشمای متعجب پندار، گوشیم رو از روی میز برداشتم و بدون معطلی  
 شماره ی بابارو گرفتم، با سومین بوق صدای گرمش توی گوشم پیچید!

گوشی و به گوشم نزدیک تر کردم و طوری که لرزش صدام معلوم نباشه گفتم: الو 
 بابا!

 -جان بابا دخترم، چیشده؟ چرا صدات گرفته؟ مریض شدی ملیسا؟

نگاهم رو از پندار که با پاهاش، به زمین ضربه می زد گرفتم و گفتم: بابا، من می 
 خوام بیام تهران.

اب و هوای اینجا اصال بهم نمیسازه، همش احساس حالت تهوع دارم و چشمام 
 میسوزه!



بابا، با صدای بلندی داد زد: پس اون پندار چرا زودتر نیاوردت اینجا؟! اصال چرا 
 همین االن بلند نمیشه بیارت.

اومدم به بابا حرفی بزنم که پندار، پوزخندی زد و از اتاق خارج شد! با صدای 
 کوبیده شدن در از جا پریدم.

لبمو محکم گاز گرفتم تا صدای گریم بلند نشه، آروم با صدایی که به وضوح بغض 
!داشت گفتم: بابا، میشه زود بیای

من دیگه تحمل ندارم، اینجا زیر نگاهای این دختره دارم ذوب می شم! نوا داره با 
.این کاراش، پندار و از من دور می کنه بابا

-دیگه گریه نکن، برات بیلیط اولین پرواز رو رزرو می کنم، به ناصرم می گم شب 
 بیاد فرودگاه دنبالت.

بعد قطع کردن بابا، در اتاق و قفل کردم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم! باز 
.سرم داد کشیده بود! باز بی تفاوت شده بود

خداروشکر می کردم که همه صبح زود، برای سر زدن به اقوام امیرخان از ویال 
 رفته بودن و فقط من و پندار توی خونه بودیم.

 نیم ساعت بعد از جمع کردن وسایلم بابا زنگ زد و گفت ساعت هشت پرواز دارم!



توی دلم آشوب بود، ولی دیگه نمی تونستم بمونم! دکترم می گفت برای این فشار 
 های عصبی که دارم ممکنه به بچم آسیب برسه.

موندن توی این ویال، دیگه به هیچ وجه درست نبود، سریع لباسام رو عوض کردم 
 و از اتاق خارج شدم.

دستم و روی شکمم گذاشتم و با کنترل اشکام و بغض خفه ایی که توی گلوم گیر 
 کرده بود گفتم: مامان نمیزاره اون جادوگر بهت آسیب بزنه.

بی توجه به ملیسا گفتن های پندار، چمدونم و روی زمین می کشیدم و به سمت 
 خروجی ویال می رفتم.

هنوز به در نرسیده بودم، که بازوم توسط دستی کشیده شد! به عقب برگشتم و 
 داد زدم: ولم کن پندار.

چرا اینجوری می کنی! نمی خوام برم خونه بابام که، اونقدر ضعیف نیستم که 
 بخوام دست از زندگیم بکشم.

می رم خونه خودمون، خونه ایی که با عشقت برام ساختی! میفهمی من دیگه 
 تحمل ندارم اینجا بمونم.

پندار داشت از عصبانیت منفجر می شد و از بینی تند تند نفس می کشید، فشار 
:عمیقی به دستم داد و کنار گوشم غرید



-با اعصاب من بازی نکن ملیسا، بیا برو تو خونه، پس فردا بعد تموم شدن 
 نمایشگاه خیریه برمی گردیم.

باحرص بازوم و از بین دستاش بیرون کشیدم داد زدم: من نمی خوام اینجا بمونم! 
.خودت پس فردا بعد تموم شدن، خیریه مامان جونت برگرد

من همین االن می رم فرودگاه، این اولین و اخرین سفری بود که با اون مادرت 
 اومدم، این و خوب توی گوشت فرو کن پندار.

من همین االن می رم فرودگاه، به محض رسیدنم بهت زنگ می زنم! هه، البته بعید 
 می دونم برات مهم باشه.

خواستم از ویال خارج شم که با حرفی که پندار زد، بی هوا چمدون از دستم افتاد 
.و با بدنی سست شده، به سمتش برگشتم

-خیلی خوب، می تونی بری، ولی منم تو مراسم خیریه به خبرنگارا، نسترن رو به 
 عنوان همسرم معرفی می کنم!

چیه، چرا اینجوری نگاه می کنی؟ مگه نیت اصلی ما، معرفی کردن تو به بقیه 
 نبود! مگه نمی گفتی از گالیی که ظهرا میاد دمه خونه خسته شدی؟

اشکام چشمام رو تار کرده بود، لبخند تلخی زدم و گفتم: خوشم باشه آقای آریا! که 
 می خوای نسترن و.....



.وسط حرفم گرید و گفت: اره، اگر از این در بری بجای تو نسترن فردا..

برای اینکه جلوش بیشتر خورد نشم، خم شدم و چمدونم رو از روی زمین 
 برداشتم و جلو چشمای بهت زده پندار از ویال خارج شدم.

سریع سوار، پراید نقره ایی رنگی جلوی در منتظرم بود شدم با حفظ جدیتم رو به 
.راننده گفتم راه بیوفته

هرچقد سعی کردم به عقب نگاه نکنم، ولی قلبم از عقلم سبقت گرفت و ناخواسته 
 سرم رو به عقب چرخوندم.

با دیدن پندار که پشت ماشین می دوید، کمی قلبم آرامش گرفت، حتی با وجود 
.اینکه وسطای راه، با نفس نفس سرجاش متوقف شد

سرم رو به شیشه ی ماشین تکیه دادم،  چشمام رو بستم! خدایا داری من و با چی 
 امتحان می کنی؟ اشکام، نا خوداگاه روی گونم سرازیر شد.

پندارم که تقصیری نداشت، همه چی زیر سر اون نوا بود! اون قصد داشت من و 
 بکشه، جلوی همه با من خوب رفتار می کرد.

ولی وقتی تنها می شدیم، تبدیل به یه افعی می شد و با زبونش و حرفای کنایه 
.دار قلبم رو به آتیش می کشید

نوا داشت پندار و از من دور می کرد و من با کارای احمقانم، توی این کار بهش 



.کمک می کردم

داشتم از برگشتم به تهران پشیمون می شدم، ترس به جونم افتاده بود که نکنه 
 نوا با یه نقشه جدید پندارو نسترن رو...

حتی با فکر کردن بهشم، موهای بدنم سیخ شده بود و پسرکم توی شکمم نا آرومی 
.می کرد

 -خانوم... خانوم رسیدیم، لطفا بیدارشید من کلی کار دارم!

آروم، الی پلکام رو باز کردم و به راننده خیره شدم. زیر لب باشه ایی و گفتم 
 مشغدل جمع و جور کردن خودم شدم.

حالم اصال خوب نبود، بعد حساب کردن پولش، بی توجه به غرولند هاش، چمدونم 
 رو که از صندوق بیرون اورده بود! روی زمین کشیدم و وارد فرودگاه شدم.

درست، موقع بلند شدن هواپیما رسیدم، بدون هیچ معطلی از گیت رد شدم و 
.بدون وقفه ایی سوار هواپیما شدم

**********

 سرگردون توی فرودگاه دنبال ناصر می گشتم که با دیدن دانیال، چشمام گرد شد! 
؟اون، اون اینجا چیکار می کرد

دانیال با لبخند مرموزی که روی لب داشت، به سمتم اومد و گفت: فکر می کردم 
!االن خیلی چاق شده باشی



ولی تو با وجود یه بچه توی شکمت باز هم هیکلتو حفظ کردی. افرین داری خانوم 
 آریا!

 با لکنت و ترسی که توی دلم ایجاد شده بود گفتم: تو.. تو اینجا.. چیکار...

دانیال ناگهانی دستشو روی کمرم گذاشت و گفت: اومدم دنبال دوست دختر 
.سابقم، تا فردا ببرمش و ازش تست بگیرم

اخه می دونی، حس می کنم این بچه ایی که توی شکمته، نه برای اون پنداره بچه 
 سوسول، بلکه برای منه!

از توی هرزه انتظاری نمیره که بچه دوست پسرتو به شوهرت غالب نکنی، می 
!دونی که بعد اون تصادف دیگه نمی تونم بچه دار بشم

باور کن اگر این بچه برای من باشه، ازش نمی گذرم، اللخصوص که این پسره و 
.می تونه وارث خوبی برای دانیال خسروشاهی باشه

با چشمای گرد شده دانیال و به عقب هل دادم و داد زدم: این چرت و پرتا چیه 
 داری می گی عوضی؟

با کف دست به سینش کوبیدم و بلندتر جوری که توجه چند نفر به سمتم جلب 
 شد گفتم: چطور جرعت کردی هویت پسرم و لکه دار کنی؟



دانیال مچ دستام و گرفت و در حالی که این طرف و اون طرفرو نگاه می کرد 
 گفت: شوخی کردم ملیسا، چرا داد میزنی؟

خواستم یکم بخندیم! آروم باش، مگه من و تو باهم رابطه داشتیم که بخوام به 
.هویت بچت تهمت بزنم! این یه شوخی مسخره بود، شرمنده

دستمو روی صورتم کشیدم و با حال بدم، با انزجار از دانیال فاصله گرفتم و 
 گفتم: تو چرا اومدی دنبال من؟

دانیال مظلومانه، دستش و توی جیبش کرد و گفت: شخص مورد اعتمادی دم 
 دست نبود! برا همین من اومدم.

مثل اینکه پلیسا رد باند و زدن، درگیری بزرگی در پیشه و جون همه ی ما در 
 خطره. البته اگر احتمال زدن ردمون توسط پلیسا درست باشه.

عصبی نگاهم و ازش گرفتم و درحالی که با قدم های بلند به سمت خروجی 
 فرودگاه می رفتم داد زدم: مثل اینکه باز چیزی مصرف کردی!

.داری چرت و پرت می گی و من حالم از شنیدن این خزعبالت بهم می خوره

تنه ای بهش زدم. سرعتم رو زیاد کردم، صدای دانیال رو شنیدم که اسمم رو تکرار 
.می کرد و ازم خواهش می کرد بایستم

برگشتم سمتش و با تشر گفتم: چیه؟ چرا دنبالم میای؟ تا اینجا اومدی ممنون، 



.حاال می تونی بری

اخم هاش درهم شد و عصبی گفت: چی می گی تو؟ پدرت تورو به من سپرده. 
.چرت و پرتم نگو و سوار ماشین شو. بدو

نفس عمیقی کشیدم و با گفتن ”باشه“ پشت سرش راه افتادم. نمی تونستم این 
 وقت شب تا خونه تنها برم.

هنوز ترس این که پندار نسترن رو به عنوان همسر خودش معرفی کنه تو وجودم 
.بود

!سریع اشکی که از گونه ام چکید رو پاک کردم. مغرور تر از این حرفا بودم

حتی با وجود، خطر از دست دادن پندار هم دیگه طاقت اونجا موندن رو 
.نداشتم...کارهای نوا و رفتارهای پندار عذابم می داد

حاال من بعد سه سال، سوار ماشینی بودم، که تو سه سال دبیرستان، جلوی دم 
 مدرسه منتظر من بود.

همه چیز فرق کرده بود، من دیگه اون دختره بچه ی شونزده ساله که یواشکی با 
 دوست پسرش می رفت بیرون نبودم!

حاال من، کنار دانیال پسری که شیش سال تمام باهاش دوست بودم نشسته بودم و 
 بچه ی شخص دیگه ایی توی شکمم بود.



.با صدای دانیال از فکر بیرون اومدم و سرم رو به معنای ”چیه“ تکون دادم

همیطور که یک دستش رو فرمون و یک دستش رو به پنجره تکیه داده بود گفت: 
؟تو فکر بودی؟ چیزی شده

با لحنی سرد گفتم: به تو چه؟ می شه سر به سرم نذاری؟ حوصله ی بحث کردن با 
.تو رو ندارم

دانیال سری تکون داد و گفت: ملیسا...می خواستم یک چیزی بهت بگم، اما...بی 
!تفاوت گفتم: بگو

:نفسش رو عصبی بیرون داد و دستی به موهاش کشید، با لحن پر حسرتی گفت

-ملیسا، من، من هنوز دوست دارم. ببین...شاید نتونی خانمم باشی اما دلم 
.می خواد دوستم باشی

به حرمت چند سال عشقی که باهم تجربه کردیم بیا فقط دوست باشیم، حداقل با 
.دیدن چشمات آروم می شم

 پوزخندی زدم و به جاده خیره شدم،

خوب می دونستم کسی که یه روز دلش، توسط من شکسته، نمی تونه دوستم 
.باشه



دانیال که می خواست بحث رو عوض کنه، پک عمیقی به سیگارش زد و پر تردید 
 گفت: بریم خونه ی فرهود خان؟ یا میری عمارت آریا؟

!کالفه سیگار دانیال رو از گوشه لبش، برداشتم و روی لبم گذاشتم

من باید آرامش از دست رفتم و بدست می اوردم و فقط سیگار می تونست تو این 
 کار کمکم کنه.

جلوی چشمای بهت زده ی دانیال، کام غلیظی از سیگار گرفتم و گفتم: من و ببر 
.خونه ی خودم

بعد اینکه آدرس رو بهش دادم، مسیرش رو تغییر داد به سمت خونه ی خودم راه 
 افتاد و بعد چهل و پنج دقیقه، ماشین دانیال، جلوی خونه نگه داشت.

زیر لب، تشکر آرومی کردم و از ماشین پیاده شدم، البته بعید می دونستم دانیال 
 شنیده باشه.

کیلید رو از توی کیفم خارج کردم، ولی قبل اینکه بتونم در و باز کنم صدای دانیال 
!من رو سر جام متوقف کرد: اگه امشب ناراحتت کردم متأسفم

به سمتش برگشتم و با لبخندی خسته ای که رد لبم نشسته بود گفتم: مهم نیست. 
.خودت رو اذیت نکن. از این که من و رسوندی ممنونم



بعد ورودم به ساختمون، با شنیدن صدای روشن شدن ماشین دانیال، به سمت 
 آسانسدر رفتم.

کلید رو تدی قفل انداختم و وارد خونه شدم. برق رو روشن کردم و نگاهی اجمالی 
 به فضای خونه انداختم.

تمام خاطراتی که با پندار داشتم جلوی چشمم اومد و دوباره چشمه ی اشکم 
.جوشید

لباسام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. عطر پندار رو با تمام وجود به 
.ریه هام فرستادم و تا خود صبح فقط گریه کردم..

با صدای کوبیده شدن در، از زیر پتو بیرون اومدم و با غرغر از اتاق خارج شدم، 
 جلوی آیینه ایستادم و به خودم خیره شدم.

چشمام پف کرده بود و تیشرتم توی تنم چروک شده بود، با دقت به شکمم خیره 
 شدم! اصال بهم نمیخورد که شیش ماهه باشم.

شکمم در حد یه زن سه ماهه بود، نه شیش ماهه، با بلند شدن دوباره ی صدای 
 زنگ سریع از اتاق خارج شدم و به سمت سالن رفتم.

 صدام و روی سرم انداختم و گفتم: ای بابا، چه خبرته اومدم....

سریع دستگیره ی درو پایین کشیدم و درو باز کردم، اومدم چیزی بگم که با دیدن 



پندار پشت در چشمام گرد شد! نفسم برای یک لحظه گرفت. هیجان زده بودم و 
 دست و پام رو گم کرده بودم.

 اون اینجا چیکار می کرد؟ مگه یک ساعت دیگه مراسم خیریه شروع نمی شد؟

 برای چند ثانیه بهش زل زدم که وارد خونه شد، ساکش و روی مبل انداخت.

با لحن معترضانه ای گفت: اگر یه روز من نباشم، از گرسنگی می میری! همین االن 
 خواب بیدار شدی؟

وقت داروهات گذشته، البد چیزیم نخوردی! برای همینه که اینقدر الغر مردنی 
!دیگه

 بشین پشت میز برات صبحونه درست کنم.

از این همه توجهش، توی دلم کیلو کیلو قند آب می کردم. جلوی کش اومدن 
 لبخندم و گرفتم.

موهام رو پشت گوشم زدم با تته پته گفتم: تو....تو اینجا....چیکار می کنی؟ من... 
 مم.. پندار.

لبخند مهربونی زد و با قدم های بلند به سمتم اومد و درست مقابلم ایستاد، کمی 
.خم شد و لباش رو پیشونیم گذاشت

منو تو آغوش کشید و درحالی که محکم فشارم می داد با مهربونی گفت: فکر 



 کردی تنهات می ذارم؟ تو جونمی، زن خوشگلمی.

دستامو دور کمرش حلقه کردم و با بغضی که داشت خفم می کرد گفتم: همیشه 
!عاشقت می مونم! حتی اگر باعث گریه های شبم باشی. تنهام نذار

قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم فرو چکید. و بعدی بعدی...صورتم خیس اشک 
.شده بود، پندار سرم رو بلند کرد و به چشم هام زل زد

نمی دونم چی توی نگاهش بود که دلم رو لرزوند. انگار با نگاهش چیزی بهم 
!می گفت که منظورش رو نمی فهمیدم

!یا این که خودم رو به نفهمی زده بود و نمی خواستم بدونم چیه

محکم توی آغوش هم رفته بودیم و انگار که آخرین باری بود که هم دیگه رو می 
!دیدیم

اون روز به بهترین روز زندگی زناشویی من تبدیل شد چون پندار خاطره های 
 شیرینی برای من ساخت که فراموش نشدنی بود.

عشق پندار ذره ذره وجودم رو پر کرده بود و داشتم از عشقش لبریز می شدم. اما 
 کافی نبود!

پندار برای من عزیزتر از هرچیز و هرکس بود. حتی یک روزهم نمی تونم بدون 
 پندار سر کنم.



پندار آرزوهای کوچیکم و برآورده کرد، کل روز توی پاساژا مشغول خرید کردن 
 شدیم و بعد با رفتن به سینما خودمون رو سرگرم کردیم.

با تاریک شدن هوا، به یه رستوران توی دربند رفتیم و خوشمزه ترین غذای 
 عمرمون رو خوردیم.

پندار اونشب فقط متعلق به خود من شده بود و برعکس همیشه، به دخترایی که 
.ازش امضا می خواستن بی محلی می کرد

روز خوش اقبالی من، خیلی زود به پایان رسید، انگار با تموم شدن اون شب 
.رویایی، خورشید زندگی من و پندار برای مدت خیلی خیلی طوالنی، غروب کرد

روز خوش اقبالی من، خیلی زود به پایان رسید، انگار با تموم شدن اون شب 
.رویایی، خورشید زندگی من و پندار برای مدت خیلی خیلی طوالنی، غروب کرد

!باالی کوه نشسته بودیم و به غروب خورشید نگاه می کردیم. بدون هیچ حرفی

.غروب جمعه! خیلی دلگیره

انگار وقتی خورشید غروب می کنه و به سرخی می زنه، دل خورشید خون می شه 
 و فوران می کنه و ماهم از دل خون خورشید ناراحت می شیم.

 و چه فکرها که نمی کردم! چه بدانم آخر این جمعه کار به دست ما می دهد!



.دلش می گیرد و دل ماراهم می سوزاند

پندار با نگاه غمگینش برگشت و به چشم هام زل زد. با چشم هاش باهام حرف 
 می زد. حرف های عاشقونه! من هم با لبخند محوی تماشاش می کردم.

چه قدر این لحظه ها شیرین است! کسی به فکرت باشد و تورا با تمام وجود دوست 
.داشته باشد

همچون قهرمانی می آید و از باتالق دردها نجاتت می دهد؛ اما افسوس که همان 
.قهرمان تورا به قعر جهنم می برد و می سوزاند

.سرم رو پایین انداختم تا پندار حلقه ی اشکی که توی چشمام جمع شده رو نبینه

.صدای آروم و طنین اندازش توی گوشم پیچید: تو آخر دنیا دوست دارم

!لب زدم: منم همینطور

پندار فشاری به بازوهام وارد کرد و با فراست گفت: ملیسا، مامان اینا صبح بر می 
 گردن تهران! باید امشب بریم عمارت.

سرم و روی سینش گذاشتم و زمزمه وار گفتم:اگر تو همراهم باشی، من تا قعر 
 جهنمم باهات میام.

بوسه ریزی روی موهام نشوند و گفت: چرا از مامان می ترسی ملیسا؟ اون که 



 باهات خیلی مهربونه!

دیدی که چقدر عاشق ماهان شده، دکور کل اتاق پسر کوچولومون و همراه ما، با 
.عشق چید

عکس سونوگرافیاتم که به ترتیب قاب گرفته و چسبونده به اتاق بچه، فکر نمی 
؟کنی داری بی انصافی می کنی

 لبخند تلخی زدم و گفتم: شاید من اشتباه می کنم، حاملگی روم تأثیر گذاشته.

دلم گرفته بود، پندار که تقصیری نداشت، از دید اون مادرش یه فرشته پاک بود و 
.من یه عروس بندجنس که قصد اذیت کردن مادر شوهرش رو داره

کاش می تونستم داد بزنم و به پندارم، به پدر بچم بگم که نوا چه بال هایی سر 
 من میاره.

کاش می تونستم بهش بگم افتادنم از پله های عمارت یه اتفاق نبود، بلکه این نوا 
.بود که من و هول داد تا بچم بیوفته

******

بی حوصله با غذام بازی می کردم و به انعکاس تصور صورتم، روی گلدون طالیی 
 رنگی که روی میز بود نگاه می کردم.

با سلقمه ی پندار به خودم اومدم و مثل آدمی که تازه از برهوتی عمیق، خارج 



"شده گفتم:"بله؟

پندار چند تیکه از جوجه های طالیی رنگی که توی دیس خودنمایی می کرد و 
 توی بشقابم گذاشت و گفت: خواهش می کنم غذاتو کامل بخور!

نه بخاطره خودت، یا ماهان، بلکه بخاطره من بخور! زیر چشمات گود رفته! نمی 
 دونم چه بالیی داره سرت میاد.

 با شنیدن این حرف، نوا به سرفه افتاد!

مثل اینکه غذا توی گلوش پریده بود، سهند و پندار همزمان از جا پریدن و به 
 سمت مادرشون رفتن.

رفتار این زن، در برابر نگرانی های پندار برای من هر روز مشکوک تر از روز گذشته 
 می شد.

 سهند با نگرانی گفت: مامان خوبی؟ چرا رنگت مثل گچ سفید شده؟

پندار یه لیوان آب پر کرد، لیوان و مقابل نوا گرفت و گفت: بیا مامان، یکم آب 
 بخور.

نوا لیوان رو از پندار گرفت و با نگاه استرس باری گفت: من خوبم! دلم نمی خواد 
 تو نگران من یا ملیسا باشی.



 مثل جفت چشام، مراقب زنت و نوه ی عزیزم هستم! حاال بشین و غذات و بخور.

حالم داشت از این همه دروغ بهم می خورد، برای اینکه پندار و از خودم نرنجونم 
 و به نوا اتو برای مشکل سازی ندم.

!زوری مشغول خوردن غذام شدم

 تنها صدای که تو فضا پیچیده بود، صدای برخورد قاشق و چنگال ها باهم بود.

ولی این سکوت زیاد طوالنی نشد، چون پندار با سرفه ایی مصلحتی،  توجه ما رو 
 به سمت خودش جلب کرد.

نگاه نگرانی به چشمای من انداخت و درحالی که سعی می کرد به خودش مسلط 
:باشه گفت

 -من می خوام یه چیزی بهتون بگم!

نوا با نگاهی بی تفاوت گفت: بگو پسرم، به نظر من باید زودتر به ملیسا می گفتی! 
 اون دختر عاقلیه حتما باهاش کنار میاد.

با کنجکاوی به پندار نگاهی انداختم و گفتم: خوب بگو دیگه! می خوای من و دق 
 بدی؟

:پندار که سعی می کرد آروم باش، لب باز کرد و با لحن گرفته ایی ادامه داد



-من برای یه مدت نسبتا طوالنی، باید آمریکا، بردن تو با این وضع حاملگی اصال 
!امکان پذیر نیست

هنوز حرفش کامل نشده بود که رخوت و سستی تو جای جایه، بدن یخ زدم لونه 
.کرد

قاشق و توی بشقاب رها کردم و با استرسی که به سراغم اومده بود، رو به پندار 
:گفتم

 -یه.. یه مدت طوالنی یعنی چند روز؟

پندار، نگاهش رو ازم دزدید و درحالی که شرمندگی توی نگاهش موج می زد 
!گفت: روز...؟ سه ماه ملیس

با شنیدن این حرف سر جام سیخ شدم، با صدایی که به وضوح می لرزید 
 گفتم:...مگه حا...ملگی من...چشه؟ دکتر آ..ال گ..گفت بچه...خوبه!

؟منم که می..بینی خوبم! چرا نبا...ید باها...ت بیام؟ اصال...چرا قراره..بری آمریکا 

نوا با لحن سرزنش باری گفت: چرا مثل میت شدی عزیزم؟ پندار که قرار نیست 
.برای همیشه بره فقط سه ماهه

تو این مدتم خودم مثل جونم مراقبتم! از پندار ناراحت نشو! این یه سفره 



؟طوالنیه اگر خدایی نکرده تو کشور غریب دردت بگیره چی

بغض داشت خفم می کرد، کالفه به پندار خیره شدم و گفتم: میشه بگی چرا 
 بایدسه ماه بری آمریکا؟

پندار با ناراحتی به سهند زل زد و گفت: قرار بود سهند بره! ولی نشد، سپنتا یه 
 گند بزرگ باال آورده!

سپندم....تصادف کرده و پاهاش آسیب جدی دیده! باید برم تا گنداشون رو ماست 
.مالی کنم

 سه ماه! این مدت کمی نبود، من نمی تونستم این همه مدت از پندار دور باشم.

چونم داشت میلرزید، با گریه رو به پندار گفتم: هیچ می دونی سه ماه دیگه من 
؟زایمان دارم؟ می خوای وقتی که پسرمون به دنیا اومد من تنها باشم

-می دونم، می دونم حق داری ناراحت باشی! ولی اونا داداشای من هستن و االن 
 به کمک من احتیاج دارن.

نوا که بغضی تظاهری از پشت میز بلند شد و گفت: این دختر حق داره! پندار تو 
 نباید بری آمریکا. من خودم میرم.

پندار که مشخص بود از حرف نوا، ناراحت شده عصبی به نوا نگاه کرد و گفت: زن 
 من اونقدر باشعور هست که وضعیت من رو درک کنه!



بهت قول دادم میرم! اینطور نیست؟ پس مطمئن باش به قولم عمل می کنم، شاید 
.زودتر مشکالشون حل شد و تا ماه دیگه برگشتم

 توی دلم آشوب بود!

 مخصوصا حاال که فهمیدم پندار به خواسته ی نوا داره راهی آمریکا میشه!

!نمی دونستم آخر این راهی که نوا انتخاب کرده، قراره به کجا ختم بشه

؟نگاه غمگین و پر حسرتم رو به سمت پندار سوق دادم و گفتم: می شه نری

لبخند مهربونی زد و بی توجه به دو. چشم فضولی که مارو می پایید، من و توی 
 بغلششید.

بعد از مکث طوالنی گفت: نه فدات شم. صبح پرواز دارم؛ اما سعی می کنم خیلی 
.زود برگردم

خودت که می دونی، من یه هفته نبینمت دق می کنم! پس تمام تالشم و می کنم 
 تا سر یکس دوماه برگردم.

تو این مدتم تو پیش مامان نوا می مونی تا خیال من راحت باشه، روزی سه بار 
 بهت زنگ می زنم! باشه؟



 -فقط روزی سه بار؟

 -نه، نه عشقم! اصال ساعتی سه بار بهت زنگ می زنم، خوبه؟

شاید پندار، سکوت من رو به معنی رضایتم تعبیر کرد! ولی من واقعا دلم نمی 
 خواست از پیشم بره!

تا زمانی که رفتیم بخوابیم غمبرک زده بودم و تالش های پندار برای خندوندنم 
 بی فایده مونده بود.

 بعد خشک کردن موهام، رو تختب رو کنار زدم و بغل پندار دراز کشیدم!

کم کم داشت چشمام گرم می شد که دست پندار، دور کمرم حلقه شد، با آرامش 
:چشمام و بستم و گفتم

 -این دستای گرم، کی و در آغوش گرفته!؟ عشقش یا پسرش؟

پندار بند لباس خوابم و پایین کشید و لباش و روی شونم گذاشت! چشمام و از 
 لذت بستم و گفتم: می خوای دیونم کنی؟

پندار با شیطنت لبش و کنار گوشم گذاشت و آروم زمزمه کرد: این تویی که با هر 
دروز خوشگلتر شدنت من و دیونه کر



 [  یک ماه بعد ]

دکتر آال، لبخند زوری زد و گفت: این آقا پسرتون خیلی خیلی، سالم و سرو حاله، 
 نوا تب لت و جوری گرفته بود که من به راحتی، تو دید پندار بودم!

 درحالی که به پندار نگاه می کرد گفت: شنیدی آقا پندار پسرت سالمه!

پندار با ذوق گفت: مامان تب لت و بگیر سمت دکتر آال، می خوام خودم باهاش 
 حرف بزنم.

اصال حال خندیدن نداشتم، واگرنه کلی به روی این پدری که مشتاقانه می 
 خواست خبر سالمتی پسرش رو بشنوه می خندیدم!

پندار و دکتر آال داشتن حرف می زدن و من بی توجه به صحبتاشون، با دستمالی 
 که نوا به سمتم گرفته بود مشغول پاک کردن اون ژل های چندش آور شدم.

!شکم نسبت به وقتی پندار رفت، کمی گنده تر شده بود

ولی پسرکم، اونقدر کوچیک بود که وقتی یه لباس گشاد می پوشیدم کامال مخفی 
!می شد

تب لت و از نوا گرفتم و گرفتم و به پندار گفتم: کی کارت تموم میشه؟ دلم خیلی 
 برات تنگ شده.

پندار لبخند تلخی زد و گفت: میام عزیزم، میام خانوم خوشگلم! فقط یکم دیگه 



.مونده، تو فقط مراقب خودت و ماهانمون باش

!زوری روی لبم لبخندی نشوندم و لب زدم: مراقبم، نگران نباش

 تمام تالشن رو کن که تو سونو گرافی بعدی خودت همراهم بیای.

!-مراقب نیستی دیگه، اگر مراقب بودی هر روز رنگ پریده تر از دیروز نمی شدی

اومدم حرفی بزنم که نوا خودش و به من چسبوند و با شوقی تظاهری گفت: دیگه 
 باید قطع کنم پندار!

من و عروسم کلی کار داریم که باید انجام بدیم، مهبد زنگ زده و گفته سرویس 
 بچه داره میاد.

 ما باید بریم خونه تا از دایی ماهان کوچولومون استقبال کنیم، کاری نداری؟

پندار نفس عمیقی کشید و با حسرت گفت: کاش منم اونجا بودم، حاال بگذریم 
 مواظب خودتون باشید!

 -خدافظ پسر گلم، نگران هیچی نباش.

بعد قطع کردن مکالمه ی پندار، از مطب شخصی دکتر آال، بیرون اومدیم و سوار 
 ماشین قادر راننده ی خصوصی نوا شدیم.



 اصال از آال خوشم نمی اومد.

جیک تو جیک بودنش با نوا، برام ابهام برانگیز بودم! خیلی عجیب بود که دکتر 
.من و نوا اینقدر باهم صمیمی بشن

موهام و خشک کردم و شونه رو از روی میز آرایشم برداشتم، مشغول شونه کردن 
 موهام بودم که در اتاق باز شد و نوا توی چارچوب در نمایان شد.

پوزخندی زدم و گفتم: مادرشوهر جون، شما بلد نیستی در بزنی؟ شاید من لخت 
 بودم؟

نوا که وارد اتاق شده بود، لیوان آب پرتقالی که تو دستش بود و روی میز گذاشت 
 و گفت: چند بار بگم این لباسا رو نپوش؟

زنه هفت ماهه رو چه به تاپ و شورتک، بعدشم توی این خونه پسر مجرد دارم، 
.خودت و بپوشون

 

قیافم رو کج کردم و  گفتم: آخ آخ، نوا خانوم واقعا متاسفم! به پسرای خودتونم 
 اعتماد ندارید؟

 فکر می کنید اونا می خوان، زن داداشش حاملشون رو دید بزنن.

نوا عصبی روی میز کوبید و گفت: الزم نکرده صفت مردای، خانواده ی خودت رو 
 به پسرای چشم و دل پاک من بچسبونی!



کالفه از پشت میزم بلند شدم و گفتم: دوباره شروع کردی؟ میشه االن بگی با من 
 چیکار داری!؟

!نوا روی تخت نشست و گفت: برات آب پرتقال آوردم، همشو تا ته بخور

نگاه مشکوکی بهش، انداختم و لیوان آب پرتقال رو از روی میز برداشتم، یه جرعه 
 نوشیدم که یاد حرف مهال افتادم.

مهال: اون روز، بعد خوردن آب میوه ایی که نوا آورده بود سرت سنگین شد و 
.خوابت برد

با اخمای توهم رفته، آب میوه رو به سمت نوا گرفتم و گفتم: خودتم بخور، 
 اینجوری بهتره!

نوا متعجب نگاهی بهم انداخت و گفت: منظورت چیه؟ حوصله مسخره بازی 
!ندارم، یاال زود بخورش

 به نوا نزدیک شدم با شک گفتم: چی توی این آب میوه ها میریزی؟

.نوا که رنگش پریده بود با لکنت گفت: هیچی.. من هیچی...تو.. این نریختم..

تپش قلبم باال رفته بود، نوا خودش وجمع و جور کرد و گفت: ببین خانوم کوچولو 



 هر چقددرم از تو بدم بیاد!

نوه ی عزیزم رو دوست دارم، خودت که می دونی ماهان بچه ی اولین پسره من و 
 امیره پس برامون عزیزه!

من حتی اگه قصد جون تو رو بکنم، مطمئن باش به نوه ی عزیزم هیچ آسیبی نمی 
 زنم! حاال آی پرتقالتو زود بخور.

چشمام داشت از این وقاحتش از حدقه بیرون می زد، برای یه لحظه همون 
 ملیسای آتیشی گذشته شدم و لیوان و آب پرتقال و توی دیوار کوبیدم!

صدای خورد شدن شیشه های لیوان تو فضای اتاق، با صدای سیلی که نوا توی 
 گوشم زد باهم آمیخته شد.

دستم و روی صورتم گذاشتم و متعجب، به قرص های حل نشده ایی که توی 
.لیوان آب پرتقال بود خیره شدم

اختیارم و از دست دادم و یقه ی لباس نوا روگرفتم، با صدای بلند و لرزونی داد 
:زدم

-تو یک ماهه داری چی به خورد من میدی؟ داری چه بالیی سر من و بچم میاری 
 جادوگر پیر!؟

بغضم ترکید و با هقهق گفتم: مگه من چه هیزم تری بهت فروختم که اینقدر عذابم 



 می دی؟ چرا من و بچم و راحت نمی زاری؟

من فقط بیست و دوسالمه، تو این یه سالی که با پندار آشنا شدم، هیچ بدی در 
 حق تو نکردم و تو.....

 نوا من و به عقب هول داد، پاهام پیچ خورد و روی زمین افتادم.

با صدای بلندی داد زد: هوی، دختر کوچولو داری بزرگ تر از دهنت حرف می زنی! 
 کاری نکن....

قبل اینکه بزارم حرفش و تموم کنه، از روی زمین بلند شدم و به سمت گوشیم که 
 روی تخت بود رفتم.

با گریه، بریده بریده گفتم: به پندار همه چی و می گم، بهش می گم که تو این یه 
 ماه قرص به خوردم می دادی!

با داستای لرزون مشغول گرفتن شماره ی پندار شدم که نوا گوشی و از بین دستام 
.بیرون کشید و روی زمین پرت کرد

؟نوا قیافه متعجبی به خودش گرفت و گفت: به کی میخوای زنگ بزنی؟ به پندار

قهقهه بلندی زد و گفت: جدی خیال می کنی باور کنه، من به قصد کشتن تو بهت 
 قرص می دادم؟



.دختر کوچولو، این یه سریال سینمایی نیست! اسمش زندگیه! میفهمی؟ زندگی

-پندار عاشقه منه، هر چیزی که من بگم و باور می کنه! اجازه نمی دم به این 
 کارت ادامه بدی، من عروسک خیمه شب بازی تو نیستم.

:نوا که معلوم بود داره از این بازی لذت من می بره، چشمکی زد و گفت

-نه عروس گلم، پندار فقط و فقط بخاطر بچه ای  که تو شکمته پیشت مونده! 
 واگرنه خیلی وقت پیش مثل سگ از زندگیش بیرون مینداختت.

فکر کردی تو تنها زن زندگی پنداری؟ نه عزیزم اولیش نبودی آخریشم نخواهی 
 بود!

!پندار قبل تو هر شب و با یه دختر می گذروند و بعد توهم این روان ادامه داشت

مثال اون شبی که تو قهر کردی و از کیش اومدی تهران. کل اون شب، پندار تو بغل 
 نسترن بود و من شاهده عشق بازی شون بودم!

تنها دلیل، موندن پندارم کنار تو وجود این بچس، بخاطره اینه که، نطفه ی این 
 بچه برای پنداره.

 این قرار ما بود که بعد، به دنیا اومدن ماهان، پندار تو رو طالق بده!



!و اصال عادالنه نبود که، توله ی تو بعد طالق، دست و پا گیره پسرم بشه

برای همین با رفتن پندار، آال پیشنهاد داد این قرص و به خوردت بدم تا این بچه ی 
 ناخواسته ی پسرم مرده به دنیا بیاد.

 با حرفی که زد، قلبم به درد اومد!

:امکان نداشت، پسر من مرده باشه، دستم و روی شکمم گذاشتم و لب زدم

-دروغه! پندار من و دوست داره! عاشقمه، تو هیچ وقت نمی تونی با حرفات، من 
 و از عشق پندار دلسرد کنی!

نوا به سمت در اتاق رفت و با پوزخندی که رو لبش بود گفت: منم جای تو بودم 
 باور نمی کردم!

!همراهم بیا، می خوام مدرک اضافه بودنت تو زندگی پسرم و بهت نشون بدم

!همراهم بیا، می خوام مدرک اضافه بودنت تو زندگی پسرم و بهت نشون بدم

نگاه عصبی بهش انداختم و گفتم: تمام حرفات دروغه! میام تا بهت ثابت کنم 
.پندار عاشق منه

نوا پوزخندی زد و سری به نشونه ی تأسف تکون داد. پشت سرش وارد اتاق شدم و 



.دست به سینه نگاهش کردم

سری تکون دادم و صدام رو بلند کردم: خب؟ بگو دیگه. نوا بی تفاوت به من، تنه  ای 
.بهم زد و به سمت گاوصندوق رفت

اخمام رو توی هم کشیدم و با نگاهم بهش می فهموندم هرچه سریع تر حرفش رو 
.بگه

.نوا پوشه ی سفیدی رو از گاوصندوق بیرون کشید و پشت میزش نشست

از لبخند مرموزی که روی لب هاش نشسته  بود، هیچ خوشم نمی اومد و حس 
.خوبی نداشتم

این بار واقعا ترس وجودم رو گرفته بود و هر ثانیه دعا دعا می کردم تا حرف های 
.نوا دروغ باشه

به خودم امیدواری می دادم پندار من رو دوست داره و هیچ وقت بخاطر نسترن 
.من رو پس نمی زنه

اگه پندار عاشق من نبود، اجازه می داد بچه رو سقت کنم و از شر من خالص 
.می شد

این رو قلبم بهم می گفت و عقلم چیز دیگه ای می گفت. این که پندار فقط برای 
.وجدان خودش بچه رو نگه داشته و دلش برای من سوخته



این که برای هوسش من رو می خواسته وگرنه مثل یک دستمال من رو دور 
.می نداخت

به وضوح می تونستم لرزش لب هام رو احساس کنم. بغض بدجور به گلوم چنگ 
.می زد و اجازه ی حرف زدن رو بهم نمی داد

نوا با دیدن من خنده ای کرد و عکس هارو به سمت پرت کرد. با لبخند گفت: هنوز 
 چیزی ندیده اینطوری میلرزی؟

-بیا گلم، بیا ببین، شاهکار عشقتو، پندارخان رو نگاه کن. این ثابت می کنه پندار نه 
.عاشق توئه نه عاشق هیچ کس دیگه ایی

پندار هوس بازی رو از داییش به ارث برده و نمی تونهتا اخر عمر پایبند یه دختر 
 مثل تو باشه!

حرف های نوا مثل خنجری به قلبم می خورد و اجازه نمی داد حرکتی کنم، پاهام 
.سست شده بود و می لرزیدم

نوا با جدیت گفت: پس چی شد؟ چرا می لرزی؟ ببین دیگه. خنده ی هستیریکی 
.کردم و با خنده و گریه گفتم: دروغ می گی. تمام حرفات مسخره اس

نوا بی تفاوت شونه ای باال انداخت و گفت: تو همینطور خودت رو گول بزن. اما 
 حقیقت همینه.



بالبخندی تظاهری، دستی به موهام کشیدم وبا صدای لرزونی گفتم: با این کارا می 
؟خوای به چی برسی

نوا خودش عکسارو برداشت و جلوم گرفت، درحالی که عکسا رو جلوی چشمم 
 تکون می دادخندید و گفت: جمع کن این لبخند رو لبتو عروس گلم!

به این عکسا نگاه کن، نسترن توی بغل پنداره و اونا شاد و سرخوش دارن به 
 دوربین لبخند می زنن!

تو اون موقع کجا بودی؟*توی خونه، خواب بودی و برای خودت رویا می بافتی. 
.تو یه احمقی

.عصبی جیغ زدم: خفه شو! دروغ گو...پست فطرت

باز شرورانه خندید و گفت: باور نکن. اگر این رو ببینی صددرصد خودت دمت رو 
.می ذاری رو کولت و می ری

سری تکون دادم و گفتم: نمی ذارم ذهن من رو نسبت به پندار عوض کنی.  روی 
.صندلی نشستم و سرم رو توی دستم گرفتم

نوا پوزخندی زد و گفت: هنوز برای سست شدن زوده. دقیق به حرکاتش نگاه 
می کردم، که با دیدن برگه هایی توی دستش به وضوح شکستن شدن قلبم رو 

 احساس کردم.



برگه هارو با خشمی آمیخته به ترس از دستش بیرون کشیدم و همینطور که 
 دست هام می لرزید شروع به خوندن کردم.

هر کلمه ایی که می خوندم، بیشتر احساس نابودی می کردم! در آخر با دیدن 
 امضای پندار سست شدم و برگه از دستم رها شد.

.نوشته هاباعث نابودی غرورم و امضای پندار باعث نابودی زندگی من شد

گوشام سوت می کشید و چیزی نمی شنیدم. توی خأل رفته بودم. و مثل احمق ها 
!داشتم سعی می کردم به خودم بقبولونم اینا حقه ی کثیف این زن پیره

ولی امضای پندار، با رنگ خاصه جوهره،خودکارش حقیقت رو مثل پتک سنگینی 
.توی سرم می کوبید

برگه ها از دستم افتادن و به سمت اتاقم دوئیدم.کدر اتاقم رو قفل کردم و به 
 سمت آیینه رفتم.

اولین قطره از چشمام چکید! احساس می کردم پندار هم همینطور از چشمام 
 میوفته.

.به من به چشم یک احمق نگاه می کرد و من رو بازیچه ی دستش کرده بود

.جیغی کشیدم و گوشی که روی میز بود رو به سمت آیینه پرت کردم



می خواست من و بعد به دنیا اومدن بچه طالق بده! زیر اون برگه های لعنتی 
 امضای عشق من بود!

امضای مردی که یک سال تمام شب و روزم رو توی آغوشش سپری کردم، مردی که 
 سرم و روی شونش می ذاشتم و از طرفداراش گله می کردم.

انگار دیوونه شده بودم و عقده هام رو سر وسایل اتاق خالی می کردم. جیغ می زدم 
 و بلند به پندار و خانوادش فوش می دادم.

اشک هام می ریخت و قلبم هربار تیکه تیکه می شد. حق با پدرم بود. از اول هم 
 اشتباه می کردم.

اونقدر جیغ و داد کردم که انرژیم تخلیه شد و بی حال روی زمین افتادم. لبم 
 خشک شده بود و گلوم می سوخت.

 من مردم، با دیدن اون مدارک روح از جسمم پرکشید! حاال دیگه من زنده نیستم، 
.فقط ادای زنده ها رو در میارم

نمی دونم چندساعت بود که بی صدا گریه می کردم، به خودم که اومدم از جام 
!بلندشدم و به سمت کمد رفتم

 دیگه جای من توی این خونه نبود!



 دلم می خواست داغ این بچه ایی که توی شکمم نفس می کشه رو....

 نفس می کشه؟

 من حتی نمی دونستم با وجود این داروهایی که نوا بهم میده بچم زندس یا نه؟

باز چشمه ی اشکم جوشید، با قلبی شکسته و احساسی که لگد مال شده بود 
 چمدونم و جمع کردم و بی صدا از عمارت خارج شدم.

بدون هیچ خجالتی روی خیابون راه می رفتم و اشک می ریختم، مقصدم 
 مشخص نبود!

 نه خونه ی شوهرم احساس آرامش داشتم، نه خونه ی پدر واقعیم برام امن بود؟

.غرق افکارم بود که با صدای ماشینی که به سرعت به سمتم می اومد...

غرق افکارم بودم که با صدای ماشینی که با سرعت به سمتم می اومدم تپش قلبم 
 باال رفت.

ولی قبل اینکه، بتونم عکس العملی نشون بدم صدای ناهنجار برخورد ماشین با 
 جسم نیمه جونم توی خیابون پیچید.

 و بعدش فقط سیاهی و صدای گنگ مردم بود که با فریاد به سمت من می اومدن!



 -یا حضرت عباس، یکی زنگ بزنه به آمبالنس!

 -خدایا خودت رحم کن زنه حاملس!

""مهال

 اسلحه رو به سمت طاها گرفتم و داد زدم: از جات تکون نخور!

باخنده دستش و باال آورد و گفت: تسلیم شو مهال، دیگه هیچ راه فراری برات باقی 
 نمونده.

با آستین لباسم اشکام و پاک کردم و با بغض نالیدم: عوضی من بهت اعتماد کردم، 
 داشتم عاشقت می شدم!

جسمم و در اختیارت گذاشتم اینو میفهمی؟ من مادر بچه ی توام، باید من و 
 داداشم و نجات بدی طاها!

قهقهه ایی زد و با تمسخر گفت: کمک؟ حاال که انتقام مرگ مادرم، طالق گرفتن 
 خواهرم مریم از شما گرفته شده، کمکت کنم؟

ملیسا، اون خواهر شیطان صفتت باعث همه اینا بود مگه نه؟ نگران اون نباش 
 حسابم با اون رو مادر شوهرش صاف می کنه!

 با ناباوری زمزمه کردم: نوا!



طاها دستش و توی جیبش کرد و با سرخوشی گفت: نوا خانوم خیلی کمکم کرد، 
 تا انتقامم رو از شما بگیرم!

اون کمکم کرد، مدارک کثافت کاری هاتون رو پیدا کنم و وارد باندتون بشم. همه 
 اینا رو مدیون مادر شوهر خواهرت هستم.

فکر کنم تو مراسمی که قراره برگذار بشه، از نوا خانوم تقدیر کنن! سرانجام بعد 
 بیست سال فرهود سپهری گیر افتاد.

گریه امونم و بریده بود،  نمی دونستم اون ابلیس چه بالیی، به سره خواهر نازنیم 
 اورده!

 با بی رحمی اسلحم رو سمت طاها گرفتم و ضامن رو کشیدم، عقلم کار نمی کرد!

وقتی به خودم اومدم که صدای شلیک گلوله توی فضا پخش شد و طاها روی 
 زمین افتاد.

 نفسم به شماره افتاده بود!

 در عرض یک ثانیه، لباس سفیدش غرق خون شد.

برعکس تصورم، با قیافه ایی جمع شده از درد قهقهه بلندی زد و گفت:پلیسا ویال 
 رومحاصره کردن، راه فراری نداری! ماده سگه وحشی.



اسلحه رو روی زمین پرت کردم و جیغ دلخراشی کشیدم، کنارش روی زمین زانو 
:زدم و یقه پیرهنش رو توی دستم گرفتم و با هق هق گفتم

 -چرا با من و احساسم اینکارو کردی؟من بعد سهند به تو دل بسته بودم؟ من و 
 حامله کردی!

 بهم گفتی دوسم داری! حاال می خوای بزاری مثل سگ توی زندان بمیرم؟

طاها که رنگش پریده بود بریده بریده گفت: با..بات، پدر...بزرگ و مه...مهبد 
.همشو...ن د..ستگیر شد..ن

مقاومت...فایده..ایی..نداره، تسلیم... پلیس...شو، اینجو..ری مجازا...تت کم...کمتر 
 میشه!

نـه، نـــــه من هرگـــز نمی تونستم برم زندان! اسلحه ایی که روی زمین افتاده بود 
 و برداشتم و روی پیشونی طاها گذاشتم.

درحالی که صدای گریم کل فضا رو گرفته بود گفتم: نمی تونم بزارم، زنده بمونی! 
 تو باعث تباه شدن خانوادم شدی.

طاها، به حرمت اون شب! فقط یک کالم بهم بگو چرا وقتی منو در آغوش می 
 کشیدی اسم ملیسا رو به زبون می آوردی؟



طاها سرفه ایی کرد و خون باال اورد!گلوله به شکمش خورده بود و عرق از سر و 
 صورتش می چکید.

منتظر بهش خیره شده بودم که لب باز کرد و گفت:من، من می دونستم...ملی..سا 
 خوا...هرم..نیست...من...عاشقش....

قبل اینکه بزارم، حرفش رو تموم کنه و منو و بیشتر خورد کنه! برای بار دوم 
 ضامن رو کشیدم و بی محابا شلیک کردم!

 صدای شلیک گلوله.....

.آژیر ماشین های پلیس....

 فریاد دلخراش پلیس ها، و در آخر خون طاها که روی دیوار پاشیده شده بود.

ممن دیگه امیدی به موندن نداشت

نبابام و پدر بزرگم اعدام می شد

.خواهر و برادرمم...

هقهقم اوج گرفت و اسلحه رو روی سرم گذاشتم،دستم روی شکمم لغزید! و لب 
 زدم:معذرت می خوام که فرصت ندادم پا به این دنیا بزاری!

.چشمام و بستم و بعد.....

 "پندار"



:مارتین، دستش و روی پام گذاشت و گفت

 -what's the matter?you are not OK , you should go home,I am 
here to Sepand 

((مشکل چیه؟ به نظر خوب نمیای  می خدای بری خونه! من پیش سپند هستم.

 

:زیر لب گفتم

- I'm OK Martin don't worry

((خوبم مارتین، نگران نباش.

 

نمی دونستم چم شده از دیروز یه حس بدی داشتم و کالفه بودم. از یه طرف 
 سپنتا که با زدن یه شهروند آمریکایی توی بازداشتگاه، منتظر دادگاهیش بود.

 از یه طرفم سپند که با موتور رفته بود تو دیوار و دنده هاش شکسته بود.

چنگی به موهام زدم و چشمام و روی هم گذاشتم، داشتم سعی می کردم یکم 
آرامش پیدا کنم که با صدای زنگ گوشیم چشمام و باز کردم و گوشی و از جیب 

.اور کتم خارج کردم

با دیدن شماره ی مامان، اخمام و توهم کشیدم و تماس و برقرار کردم، از کنار 
 مارتین بلند شدم و گفتم: جانم؟

مامان با صدای گرفته ایی از گریه گفت: پندار، کجایی مادر؟ کجایی دردت تو 



 سینم پسرکم؟

 برای یه لحظه ترس کل وجودم و گرفت، عصبی با صدای بلندی گفتم: مامان 
 خوبی، ملیسا خوبه؟ چه اتفاقی افتاده؟

بغضی که توی گلوش گیر کرده بود شکست و با هقهق گفت: پندار شاه پسرت به 
.دنیا اومد! آب دستت بزار زمین بیا ایران

برای یه لحظه قلبم دست از تپیدن برداشت، بدنم سست شده بود با صدایی که 
:زوری به گوش می رسید گفتم

 -ملیس؟ زنم حالش خوبه؟ پسرم صخیح و سالمه مگه نه مامان؟

مامان که گریش اوج گرفته بود، بریده بریده گفت: ماهان سالمه، االنم توی 
 دستگاهه!

 با بغضی که توی گلوم گیر کردع بود، زمزمه کردم: َزنم؟

مامان فینی کشید و گفت:..او..اونم خوبه، بی...بی قراری...می..کنه! تو...تو رو 
.می... خواد

دلم گواه بد می داد، عصبی گفتم: مامان مطمئنی چیزی و از من پنهون نمی کنی؟ 
 اگر همه چی خوبه چرا گریه کردی؟



مامان با صدای گرفته و کالفه ایی از پشت تلفن داد زد: پندار حالم و بدتر نکن، 
!همه چی خوبه تو فقط بیا ایران

 بعد گفتن این حرف، مامان منتظر حرفی از جانب من نشد و تلفن و قطع کرد.

بغضم داشت می شکست، ولی مرد بودم و نمی تونستم گریه کنم! نمی دونستم 
 ملیسم چی کشیده و حالش چطوره؟

.کالفه، با قدم های بلند به سمت مارتین رفتم و.....

:با نگرانی به سمت مارتین رفتم و قبل اینکه بزارم سوالی بپرسه گفتم

-My son Martin was born, I have to bring myself to Iran 
tomorrow. Please call and make the first flight for me. 

(مارتین، پسر من به دنیا اومده،  باید تا فردا خودم و برسونم ایران. لطفا زنگ بزن 
(و اولین پرواز رو برام رزرو کن.

مارتین، فوری از جاش بلند شد و با نگرانی که توی چشماش بود، نفس کالفه ایی 
:کشید و گفت

-What is wrong? what has happened? Why are you worried so 
much for your wife?

 (-چیشده؟ چرا نگرانی؟ برای زنت اتفاق بدی افتاده؟)



:از زور نگرانی نزدیک بود بمیرم، به شونه مارتین کوبیدم و گفتم

-Please do not ask for anything and pray that there is nothing 
wrong with him. 

((هیچی نپرس و دعا کن اتفاق بدی که ازش سوال میکنی، نیوفته باشه!

اون روز لعنتی، بالخره با تموم نگرانی های من تموم شد و مارتین موفق شد برام 
 بلیط اولین پرواز به ایران و جور کنه.

وقتی، سوار هواپیما شدم دلشوره ی عجیبی به دلم افتاد بود، که خبر از ی اتفاق 
 شوم رو می داد!

از دیشب تا حاال، از بس از مامان در خواست یه تماس تصویری رو کرده بودم و 
 اون قبول نکرده بود دیوونه شده بودم!

مطمئن بودم یه اتفاق ناخوشایند افتاده که مامان حتی حاضر نشد یه بار با ملیسا 
 حرف بزنم.

چشمام رو بستم و سعی کردم، تا کمی آروم باشم! دلم نمی خواست به چیزای بد 
 فکر کنم.

دلم نمی خواست اتفاق بدی برای پسرم افتاده باشه، حال ملیسا رو درک می کردم 
 و حق می دادم که نخواد باهام حرف بزنه.



من تو سخت ترین لحظات زندگیش، کنارش حضور نداشتم و خیلی از این بابت 
 نگران بودم.

دقیقه ی طاقت فرسا، این پرواز کذایی  47ساعت و  12بالخره بعد 
 نیویورک-تهران به پایان رسید و هواپیما رو خاک ایران فرود اومد.

حتی ذره ایی از استرسم کم نشده بود، با فکر اینکه پسرم سومین نوه ی بابا شده 
 نگرانی و از خودم دور کردم و از فرودگاه خارج شدم.

صفه ی گوشی و روشن کردم و به عکس ملیسا رو که رو صفحه خودنمایی می 
 کرد، خیره شدم!

دلم به اندازه یه سالها دوری، براش تنگ شده بود. این یک ماه بدون ملیسا برام 
.مثل یک عمر گذشته بود

پول راننده رو حساب کردم و از تاکسی پیاده شدم، چمدونام و از صندوق 
 برداشتم و به عمارت خیره شدم.

 با دیدن پارچه های سیاهی که روی دیوارها بود، پاهام سست شد.

آب دهنم خشک شده بود و صدای نفس هام به گوشم می خورد! وارد عمارت 
شدم، چشمم از روی بنر های تسلیت برداشته نمی شد، صدای نوحه توی کل 

 عمارت به گوش می خورد.



دست محکمی رو شونم خورد و صدایی با کمال همدردی کنار گوشم طنین انداز 
 شد:تسلیت می گم آقا پندار! غم آخرتون باشه.

اشکان با دیدن من، از کنار در عمارت فاصله گرفته ترسیده به سمت من اومد! 
 چشماش بارونی بود.

با بغضی که توی گلوش گیر کرده بود گفت: پندار، می دونم...می دونم شرایط 
 سختیه، ولی...ازت می خوام آروم باشی و خودت و کنترل کنی!

اخمام و توی هم کشیدم و با کالفگی گفتم: این چرت و پرتا چیه داری میگی؟ اون 
 از تسلیت گفتن کارگرا، اینم از تو!

 اشکان و به عقب هول دادم و داد زدم: تو این یه ماه اینجا چه اتفاقی افتاده؟

با سکوت و نگاه اشکبار اشکان جری تر شدم و یقه ی پیرهن سیاهی که تنش بود 
:رو گرفتم، با صدایی که به وضوح می لرزید داد زدم

-چرا دهنتو باز نمی کنی؟ چرا خفه خون گرفتی اشکان یه چیزی بگو تا نزدم لت 
 و پارت نکردم.

اشکان بی مهابا زد زیر گریه و با شرمندگی گفت: پندار، داداش آروم باش! همه 
 چی و بهت توضیح میدم.

-اینکه باید همه چی و توضیح بده منم اشکان، این منم که باید به پسرم توضیح 



 بدم در نبودش چه اتفاقی افتاده!

با تردید به سمت مامان، که پشتم ایستاده بود برگشتم. چشماش از شدت گریه 
 سرخ و متورم شده بود.

ناگهانی زد زیر گریه و با هق هق گفت: پندار، امانت دار خوبی نبودم! شرمندتم 
 پسرم، گلی که به من سپردی و رفتی.....

دیدم تار شده بود، غم بزرگی که بعد از ورودم به عمارت توی دلم افتاده بود 
 داشت روی شونه هام سنگینی می کرد.

قبل تموم شدن حرف مامان، نگاهم به اعالمیه ایی که روی دیوار بود افتاد و 
 شوک زده، هر دو چمدون از بین دستام سر خورد و روی زمین افتاد.

با ناباوری به سمت اشکان که بی صدا اشک می ریخت برگشتم و لب زدم: بگو اینا 
.یه نمایشه! اشکان بگو که عشقم زندس، بگو سر ملیسم هیچ بالیی نیومده

 گریه اشکان شدت گرفت، پرستش که رد اشک روی گونه هاش بود به سمت ما 
اومد و با بغض نالید: داداشم خوب از امانتت نگهداری نکردیم! ملیسات، از بینمون 

 پرکشید و رفت.

کمرم شکست، دلم لرزید و پاهام توانایی نگهداری وزنم رو از دست داد! روی زمین 
 سرخوردم و به اعالمیه که روی دیوار بود خیره شدم.



وباورم نیست، که دیگر نشنوم آوای ت

ویا نبینم روی ماه و قامت رعنای ت

مسالها سنگ صبورم بودی و هم صحبت

وبی تو رنگ یأس دارد، منزل و مأوای ت

دروغه، این یه دروغ محضه! عزیز دل من نمی تونه قبل دیدنم رفته باشه. بغض 
.بدی توی گلوم نشسته بود که توانایی شکستنش رو نداشتم

 

ملیسا قول داده بود من و تنها نذاره؛ اینا فقط خوابه! من باور نمی کنم. انگار وارد 
 یک خأل بزرگی شدم که گم شده و دنبال کسی می گردم.

-تمام خیابون هارو رفتیم بسته اس، اخه ساعت سه نصفه شب کدوم بستنی 
 فروشی بازه خانومم؟

 ملیسا با ناراحتی گفت:من بستنی می خوام. یعنی یه سوپرمارکت باز نیست؟

ببین خودت می دونی، من زن بساز و خوبیم ولی این بچه ی شما خیلی شکموعه، 
 خوب من چیکار کنم؟

 خندیدم و گفتم: باشه، برم ببینم داره یا نه! قربون دخترم بشم که مثل باباشه.

 -از کجا معلوم، شاید پسر باشه؟



رو نوک بینیش ضربه ایی زدم و با خنده گفتم: حس پدرانم میگه این جوجه ی 
 شکمو، یه دختره شر و شیطونه.

با چشمای مهربونش به من نگاهی انداخت و گفت: مرسی که هستی، اگه تو نبودی 
؟چیکار می کردم

!چشمکی زدم و با زیرکی بهش گفتم: یه زندگی بدون دردسر

ملیسا کمی خم شد، لپم رو بوسید و گفت: اگه تو نبودی که من هیچ وقت نمی 
!تونستم معنی زندگی و بفهمم، فقط زنده بودم

!آروم گفتم: همیشه بمون ملیسا

ملیسا با صدایی که از من آروم تر بود گفت:  تا جهنمم دنبالت میام، هیچ وقت 
.تنهات نمی ذارم..

از جام بلند شدم و با قدم های بلند وارد عمارت شدم، صدای نوحه بلندتر شده بود 
 و به روحم سوهان می کشید.

 از دیدن افرادی که با لباسای سیاه دور تا دور سالن نشسته بودن.

دلم به درد اومد و اخرین ضربه رو میز گردی که، عکس ملیسم با ربان سیاه و 
 چندتا شمع مشکی، زینت بخشش شده بود بهم زد!



.این عکس و خودم ازش گرفته بودم....

من نبودم  تا مراقب عشقم باشم، نمی تونم خودم ببخشم چرا ملیسا و بچم تنها 
!گذاشتم؟

در اتاق باز شد و قامت اشکان توی چهار چوب در نمایان شد، نیم نگاهی انداختم 
و اشکایی که برای پنهون کردنش به اتاقمون پناه آورده بودم رو، با پشت دستم 

.پاک کردم

اشکان گوشه تخت نشست و دستش گذاشت روی شونم، با صدای غمگینی گفت: 
!می دونم چی میکشی پندار، درکت میکنم

اشکام دیدم و تار کرده بود، با صدایی که به وضوح می لرزید گفتم: مهمونا رفتن؟ 
 اصال رفتن یا نرفتنشون چه فرقی داره؟ من و ببر پیش ملیسم.

پیرهن مشکیم رو خیلی وقت بود تن کرده بودم، اشکان از کنارم بلند شد و گفت: 
 بریم پایین.

چشمام سرخ شده بود و می سوخت، با اشکان از اتاق خارج شدیم مامان و 
 پرستش و چندتا از مهمونای دیگه هنوزم اینجا بودن.

مامان با دیدن ما از خانومایی که کنارش بودن فاصله گرفت و نگران گفت: کجا 
؟میری پندار؟



جوابی بهش ندادم، بی توجه به اشکان از خونه خارج شدم و به سمت ماشین 
 اشکان رفتم.

بعد اینکه سوار ماشین شدم، پنجره رو پایین دادم و به سیاهی آسمون چشم 
.دوختم،همه چی دلگیر بود آسمونم ابری

نمی دونم چندتا سیگار کشیدم، با گرفتن کام های غلیظ سعی داشتم انتقام نبود 
 زنم و از ریه هام بگیرم.

 با ایستادن ماشین اشکان، به خودم اومدم و بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم.

پشت سر اشکان با قدمای بلند حرکت کردم، دیدم تار بود و با لجاجت سعی داشتم 
 جلوی فرو اومدن اشکم رو بگیرم.

هر قدمی که بر می داشتم، قلبم شکسته تر میشد، هیچوقت فکر نمیکردم برای 
!دیدن ملیسا بیام اینجا، هیچوقت

به مزاری که اشکان رو به روش ایستاد خیره شدم، زانوهام سست شد و روی 
 زمین افتادم.

قبری که با گالی قرمز پوشیده شده بود، بغضی که توی گلوم بود داشت خفم می 
.کرد و با پر رنگ تر کردن اخمام سعی داشتم جلوشو بگیرم



دستم و مشت کردم و روی خاک گذاشتم، با بلند شدن صدای رعد و برق سرمو به 
 سمت آسمون گرفتم و با تمام وجودم اسم خدا رو فریاد زدم.

بارون، هم زمان با اشکای من شروع به باریدن کرد! نم نم بارون هر لحظه شدید تر 
 می شد و اشکای من و توی خودش پنهون می کرد.

اشکان حالم و فهمید و بی سرو صدا به سمت ماشین برگشت، صدای زجه هام 
 توی قبرستون پیچیده بود.

هنوز باور نداشتم سر قبر کسیم که، تو خداحافظی آخرمون یه دل سیر نگاهش 
.نکردم و عطر تنش و تو ریه هام نفرستادم

بارون شدت گرفته بود و آسمون غرش می کرد، با صدای زجه های من دل خدا هم 
.به رحم اومده بود

 اونقدر زار زدم و سیگار کشیدم که نفهمیدم کی سپیده زد!

 تمام شاخه های گلو پر پر کرده بودم، سرم و باال گرفتم و به آسمون خیره شدم!

گله داشتم! از عالم و آدم دلم گرفته بود، با بغضی که توی گلوم نگه داشته بودم 
 نالیدم: تو این دنیا فقط ملیس من اضافه بود؟

 بلند تر داد زدم: اون مال من بود، تو حق نداشتی از من بگیریش!



با شنیدن صدای اشکان، سریع اشکام و با پشت دست پاک کردم و نگاهی بهش 
 انداختم.

 5جلو اومد، دستش و روی شونم گذاشت و  گفت: پندار پاشو بریم، ساعت 
 صبحه! کم کم سرو کله ی مردم پیدا میشه.

 دستش رو از روی شونم پس زدم و گفتم: اینجا می مونم، تنهام بزار!

اشکان با درموندگی، از روی زمین بلندم کرد و گفت: پندار ترخدا بیا بریم، فردا باز 
 میای!

می ترسم، خبر نگارا بریزن اینجا! زشته تو این حال ببیننت! پاشو برو یکم 
 استراحت کن، بعد بیا!

عصبی اشکان و به عقب هول دادم و داد زدم: چرا نمی فهمی؟ من به خلوت نیاز 
.دارم! راحتم بزار خستم کردی

اشکان با بغض بهم نزدیک شد و گفت: ارواح خاک ملیسا اینجوری نکن داداش! می 
 دونم درد داری ولی نباید خودتو نابود کنی.

 هنوزم، هنوز یه امید برای زندگی داری!

.هنوز یکی هست که به تو نیاز داره و تو باید برای زنده بودن اون زندگی کنی



لبام رو گاز می گرفتم تا مانع ریختن اشکم بشم، اشکان با دیدن حالم من و 
 مردونه به آغوش کشید و کنار گوشم زمزمه کرد: تحمل کن.

 سوالی توی دلم سنگینی می کرد، با صدای لرزون گفتم: چجوری این اتفاق افتاد!؟

خودم رو از آغوش اشکان بیرون کشیدم و سوالی بهش خیره شدم، سرش و پایین 
 انداخت و گفت:خاله نوا گفت خودش برات میگه. بریم خونه؟

یه نخ سیگار گوشه ی لبم گذاشتم و گفتم: می ریم خونه! ولی نه خونه ی مامان 
 اینا، تو من و می بری خونه ی خودم.

 اشکان سریع گفت: ولی....

وسط حرفش پریدم و با قاطعیت گفتم: اگر من و نمیبری، مشکلی نداره! خودم یه 
 تاکسی می گیرم و میرم.

*********

یهمه میگن که تو رفت

یهمه میگن که تو نیست

ههمه میگن که دوبار

یدل تنگمو شکست

 دروغـــه....!



اشک دیدم رو تار کرده بود، نمی تونستم باور کنم ملیسا دیگه نیست! برام سوال 
 بود چرا با نبودش دارم نفس میکشم!

چرا وقتی نفسای نفسم قطع شده، زندگی برای من جریان داره؟ کی یا چی باعث 
 شده بود ملیس من آسمونی بشه؟

دچجوری دلت می اوم

یمن و اینجوری ببین

 با ستاره ها چه نزدیک

یمن و تو دوری ببین

یهمه گفتن که تو رفت

 ولی گفتم که دروغـــه، دروغه!

دیگه نتونستم جلوی خودم و بگیرم و جلوی اشکان، بغض مردونم شکست! صدای 
 زجه ها ماشین رو پر کرده بود.

این آهنگ بد داغی توی دلم نشونده بود، جیگرم داشت می سوخت از نبود کسی 
!که همه ی زندگیم بود

اشکان دست دراز کرد تا سیستم و خاموش کنه، که جلوش رو گرفتم و با صدایی 
 که به زور شنیده می شد گفتم:قطعش نکن!

سرم و به صندلی تکیه دادم و چشمام رو روی هم گذاشتم و چشمای ملیسم رو 



 جلوی چشمای خودم تصور کردم.

مهمه میگن که عجیبه اگه منتظر بمون

مهمه حرفاشون دروغه! تا ابد اینجا می مون

هبی تو اسمت عزیزم، اینجا خیلی سوت و کور

 ولی خوب عیبی نداره، دل من خیلی صبوره، صبـــوره!

اشکان به ماشین سرعت داد و فریاد زد: چرا این کارو با خودت می کنی؟ به 
 خودت بیا. خودت باش!

 به خودم بیام؟

بدون ملیسا چطور ممکنه که من، خودم باشم؟ چجوری ممکنه بدون ملیسا بتونم 
 مثل قبل زندگی کنم؟

سیگاری روشن کردم و به بیرون خیره شدم، نمی دونم چند نخ سیگار کشیدم و 
 چند بار این آهنگ رو گوش دادم؟

ولی باز مثل هر بار با رسیدن به قسمت آخر آهنگ درد عمیقی که توی دلم احساس 
 می کردم، چند برابر می شد.

یهمه میگن که تو نیستی، همه میگن که تو مرد

 همه میگن که تنت رو، به فرشته ها سپردی، دروغه!



با متوقف شدن اشکان، جلوی در خونه، از ماشین پیاده شدم و بی توجه به اشکان 
 وارد ساختمون شدم.

پاهام توانایی نگه داشتن وزنم رو نداشت! تمام خاطراتمون مثل یه تراژدی غمناک 
.با پایان تلخ، از جلوی چشمم رد می شد و به قلبم خنجر می زد

کلید  و در آوردم و جلوی قفل گرفتم، ولی چشمام سیاهی رفت و کلید از بین 
 دستم سرخورد و پایین افتاد.

کمی روی زمین خم شدم و کلید رو از روی زمین برداشتم. نفسم رو توی سینه 
 حبس کردم و کیلید رو توی قفل چرخوندم.

درو باز کردم و وارد آشیونه ی عشق کوتاهم شدم! عطر بدن ملیسا رو توی هوای 
 خونه احساس می کردم.

 یک راست وارد اتاق خواب شدم!

ولی با دیدن عکسامون، که کل دیوارای اتاق رو پر کرده بود قطره اشک لجبازی 
.خودش رو از حصار چشمای غم دارم آزاد کرد

.خونه سوت و کور بود و تیک تاک ساعت سکوت اتاق رو می شکست 

روی زمین چمباته زدم و بالش ملیسا رو  از روی تخت برداشتم و مثل بچم توی 
 بغلم گرفتم.



با هر نفسی که می کشیدم، بوی موهاش توی ریه هام می رفت و قطره های اشکم 
 بالش رو خیس می کرد.

 کاش ترکم کرده بود !

 کاش بهم خیانت می کرد و می رفت....

 حداقل سالم بود و نفس می کشید!

گله مند به آسمون که از پشت پرده ی اتاق به خوبی نمایان بود، نگاه کردم و 
 دردمند نالیدم: بیست و دوسال، یکم زود نبود؟

تو که می دونستی قراره بره، چرا آوردیش توی زندگیم؟ چرا کاری کردی چشماش 
 بشه همه ی وجودم و نفساش بشه دنیام ؟

 چرا دنیای من و ازم گرفتی؟

 این همه آدم، حتما باید ملیسای من و میبردی پیش خودت؟

چرا جون من و بجای اون نگرفتی؟ چجوری دلت اومد من و به این حال و روز 
 بندازی مگه تو خدا نیستی؟

اختیار از کفم رفته بود، فریاد می زدم و پیش خدا از نبود عزیزترینم گله می 
!کردم

کشوی عسلی کنار تخت و بیرون کشیدم و عکسای ملیسا رو بیرون آوردم. آلبوم و 



 روی تخت انداختم.

 شیشه ی مشروبم و از توی آشپز خونه برداشتم و باز به اتاق برگشتم.

عکسامون رو توی دستم گرفتم و با دقت بهش خیره شدم، کاش اون روز اخر یه 
 دل سیر بغلش می کردم!

هر چند ثانیه یک بار چشمام از اشک پر می شد! با هر پیکی که باال می رفتم گلوم 
 گز گز کی کرد و می سوخت.

ولی سوزش گلوم، خیلی کمتر از قلب آتیش گرفتم بود! به عکسش خیره شدم و 
 لب زدم: پرنسسم! کاش فرصت می شد تا ماهانمونو باهم بزرگ می کردیم.

خیلی زود رفتی بی معرفت! خیلی زود تنهام گذاشتی اصال فکر کردی که پندار 
 بدون تو میمیره؟

 ملیسا حاال که تو رفتی، من به امید کی بخونم؟ به امید کی زندگی کنم تاج سرم!

میشه برگردی؟ قول میدم دیگه دلیل گریه هات نباشم! قول می دم دیگه اذیتت 
 نکنم فقط برگرد.

برگرد و یه بار، فقط یک بار دیگه اسمم و صدا بزن! یک بار دیگه دستتو توی 
.موهام بکش و محکم بغلم کن



*****

 -مست و پاتیل گوشه ی اتاق افتاده و عکسای ملیسا رو دور خودش جمع کرده.

با شنیدن صدای آشنایی کم کم پلکام و باز کردم و به شخصی که پشت به من با 
 تلفن حرف می زد خیره شدم.

.-حالش خیلی بده، هیج وفت پندار و اینطوری ندیده بودم! داره داغون میشه

عصبی اخمام و توی هم کشیدم و با صدای گرفته ایی غریدم: تو اینجا چه غلطی 
؟می کنی

ترسیده خودش و جمع و جور کرد و گفت: آقا پندار، چرا داد می زنید؟ خاله نوا 
 گفت بیام اینجا.

عصبی از جام بلند شدم و با صدای بلندی داد زدم: خاله نوا غلط کرده با تو، به چه 
 جرعتی وارد اتاق من و زنم شدی؟

گمشو بیرون تا کار دستت ندادم، نسترن اومد حرفی بزنه که بلندتر از قبل، داد 
 زدم: می گم گمشو بیرون!

صدای دادم اونقدر بلند بود که نسترن یه قدم عقب پرید و ناگهانی بغضش 
:شکست، به کیفش که روی تخت بود چنگی زد و گفت

-اصال خوبی با شما نیومده! تقصیر منه که خودم و کوچیک کردم اومدم دنبال 



 شما تا از بچت بهت خبر بدم.

 با حرفی که زد مات موندم! بچم؟

قبل اینکه فرصت کنم حرفی بزنم، کوبیده شدن صدای در، نشون از رفتن نسترن 
 داد.

توی آیینه به خودم خیره شدم، موهای آشفته، پیراهن مشکی که توی تنم چروک 
 شده بود و چشمایی سرخ و ورم کرده.

یاد وسایل ملیسا، که االن توی عمارت بود افتادم! سوئیچ و از روی میز برداشتم و 
 از خونه زدم بیرون.

 باید ته توی این قضیه رو در میاوردم!

چیشد که ملیسای من دچار زایمان زود راس شد؟ چه اتفاقی باعث شد از پیشم 
 بره.

یه حسی توی دلم می گفت، هنوز زندس! یه احساسی بهم می گفت اگر نفس 
 ملیسا، واقعا قطع شده بود، توهم همون روز مرده بودی.

 با نهایت سرعت به سمت عمارت روندم!

زمان و مکان از دستم خارج شده بود، سرایدار جدید با دیدنم درو باز کرد و وارد 
.خونه شدم



با دو به سمت پله ها رفتم که صدای گریون پرستش، که از سالن به خوبی به 
.گوش می رسید من و توی پله اول متوقف کرد

مامان با صدای بلندی داد زد: ترخدا ساکت باش پرستش، خودم به اندازه ی کافی 
 درد دارم!

به نفس فکر کن، به الیاس! تو که گریه می کنی اون دوتا بچم بی قراری می کنن! 
 اصال به نظرم با پارسا و سونیا برید شمال.

پرستش عصبی گفت: مامان خوبی؟ همینم مونده تو این وضعیت من و سونیا 
 بچه بغل بریم شمال.

چرا وضعیت پندار و اون بچه ی معصوم رو درک نمی کنید؟ نتونستیم از عشقش 
 محافظت کنیم، ولی برای ماهان که میشه یه کاری کرد!

صدای گریش بیشتر شد و ادامه داد، الهی عمش بمیره! هنوز مهر مادر و مهر پدر 
 رو تجربه نکرده، هنوز شناسنامه هم نداره.

یعنی بچه ی داداش من اینقدر باید بی هویت باشه که حتی پدرش نخواد اون و 
!بغل کنه و به مشکلش برسه

اخمام و توی هم کشیدم و وارد سالن شدم، پرستش با دیدن من سریع اشکاش و 
 پاک کرد با صدای گرفته و عصبی گفتم: اینجا چه خبره؟



پرستش از جاش بلند شد و گفت و داد زد: پندار حال بچت بده، اونوقت تو میری 
 خونت مست می کنی و زار زار گریه می کنی؟

مشت دستام هر لحظه داشت محکم تر می شد، اختیارم و از دست دادم، مشت 
محکمی به مجسمه ی عتیقه ی مامان زدم که صدای خورد شدنش توی فضا پخش 

 شد.

مامان و پرستش یک قدم عقب پریدن، انگشت اشارمو به سمتشون گرفتم و داد 
 زدم: اسم اون بچه ی نحس و جلوی من نیارید.

اون باعث مرگ زن من شد، وجود نحس اون بچه ملیسای من و ازم گرفت! کاش 
 وقتی ملیسا گفت بزارم بچه رو بندازه قبول می کردم.

مامان با قدم های بلند به سمتم اومد، قبل هر عکس العملی از طرف من، سوزش 
 سیلی که به صورتم کوبید من و به عقب فرستاد.

با صدای بغض داری مثل خودم داد زد: اون بچه ی معصوم هیچ گناهی نداره! 
 ماهان من قربانی تو و زنت شد.

همه چی تقصیر اون ملیسا بود، بهش گفتم از خونه بیرون نره! بهش گفتم نباید 
 بره خونه ی پدرش.

ولی با لجاجت از خونه بیرون رفت و با اون تصادف لعنتیش، برای همیشه ماهانم 



 رو از داشتن نعمت مادر محروم کرد.

مامان زد زیر گریه و با هق هق ادامه داد: بخاطره ملیساس که قلب کوچیک نوه ی 
 من مشکل داره!

 اون لیاقت مادر شدن رو نداشت!

 سرم تیر کشید، عصبی داد زدم: ساکت شو مامان، ادامه نده کافیه.

ولی مامان با لجبازی اشکاش رو پاک کرد و گفت: ملیسا  تو دوران بارداریش قرص 
 مصرف می کرد تا بچه بیوفته!

ولی چون عجل، فرصت مصرف دو ماه کامل از اون قرص رو به زن عزیزت نداد، 
.قلب ماهان کامل از بین نرفت

ناباورانه به صورت مامان خیره شدم و با صدایی که به زور از گلوم خارج می شد 
 لب زدم: دروغه!

سرم و تکون دادم و بلند داد زدم: داری دروغ می گی مامان! تو از همون اول با زن 
 من مشکل داشتی.

بغضم شکست، اشکی که رو گونم چکید و پاک کردم و غریدم: حتی به مرده ی 
 ملیسام رحم نمی کنی؟



چرا سعی داری از چشمام بندازیش مامان، مگه ملیسای من چه بدی در خقت کرده 
 بود.

هر لحظه صدام بلندتر می شد، بی توجه به خدمتکارا که توی حال جمع شده 
بودن، با مشت و لگد به جون وسایل افتادم که با ناسزایی که مامان به ملیسا 

 نصبت داد.

اختیارم و از دست دادم و به سمت مامان، یورش بردم، شونه هاش و محکم 
 گرفتم و داد زدم: درست حرف بزن مامان! احترامت و نگهدار.

 صدای دادای من و جیغ های مامان با صدای گریه ی پرستش قاطی شده بود.

مامان با هقهق سرش و روی سینم گذاشت، که پسش زدم و داد زدم: شما 
 کشتیدش!

ملیسای من بخاطره شما از خونع زد بیرون میفهمید؟؟ زن من بخاطره اذیت های 
 شما تصمیم گرفته بود خطر خونه ی باباش رو به جون بخره!

 ملیسای من ماهان رو دوست داشت!

 شبا وقتی توی بغلم بود، بهش یاد دادم چجوری باید برا بچمون الالیی بخونه.

می دونی مامان، ملیسای من وقتی بچه بوده هیچ وقت براش الالیی نخوندن! 
.هیچ وقت براش قصه ی شاه و گدا  رو کنار گوشش زمزمه نکردن



 مامان زد زیر گریه و خودش و توی بغلم پنهون کرد، دست خودم نبود!

اره، مهم نبود! وقتی ملیسم نبود غرورم چه اهمیتی داشت؟ خاطره هاش داشت 
.من و نابود می کرد

با انزجار مامان رو کنار زدم و به سمت اتاقم رفتم که صدای داد سهند من و سر 
 جام متوقف کرد: مامان و از خودت نرون، می دونی که برات میمیره!

همه ی این اتفاق ها بخاطره ملیسا بود پندار! اگر اون روز لعنتی از خونه بیرون 
 نمی رفت و به خرف مامان گوش می داد هیچ وقت این اتفاقا نمی افتاد.

با پوزخندی که گوشه لبم بود به سمت سهند برگشتم و زمزمه کردم: تو دیگه کی 
 اینقدر، از ملیسای من متنفر شدی؟

سهند مصمم به چشمام خیره شد و گفت: وقتی اون قرصی و از توی کیفش پیدا 
.کردم که باعث نابودی قلب برادر زادم می شد

 «یـک ســال بـعـــد»

ماهان و روی صندلی مخصوصش نشوندم و قاشق اول سرالک رو توی دهنش 
 چپوندم.

اخماش و توی هم کشید و بالفاصله باصدای بلند زد زیر گریه! کالفه از روی 



 صندلی بلندش کردم و گفتم: گریه نکن جون بابا، بگو چی می خوای؟

توی خونه مشغول قدم زدن شدم که با بلند شدن صدای در، ماهان و توی بغلم جا 
 به جا کردم و در و باز کردم.

با دیدن اشکان، چهرم توی هم رفت، از جلوی در کنار رفتم و گفتم:چند بار بگم 
 دلم نمی خواد بیای اینجا.

اشکان سری به نشونه تاسف تکون داد و وارد خونه شد، بی تفاوت نگاهی به 
 داخل خونه انداخت و گفت: داری بیرونم می کنی؟

ماهان و سر جاش گذاشتم بدون توجه به اشکان قاشق سرالک رو نزدیک دهنش 
 بردم.

 با باز شدن دهنش دلم ضعف رفت!

اشکان خودشو روی مبل انداخت و گفت: هنوزم آدم نشدی! یک سال گوشه گیری 
 کم نبود؟

حتی سال ملیسام تموم شد، ولی تو هنوزم منزوی و گوشه گیری! مثل مردای 
 شصت ساله موهات سفید شده بدبخت.

عصبی شده بودم، داروهای ماهان و از توی یخچال بیرون اوردم و گفتم: برای 
 چی اومدی؟ نکنه باز دلت کتک می خواد!



چرا من و پسرم و راحت نمی زارید؟ باور کن اگر این خونه و خاطرات ملیسا نبود 
.میذاشتم می رفتم، تا دیگه نتونید پیدام کنید

اشکان دستی توی موهاش کشید و گفت: امشب تولد سه سالگی آواس[دختر 
 پارسا، برادر پندار] و توهم عموشی!

؟امشب بیا، خاله نوا بی قرارته. هیچ می دونی جدیدا چقدر قندش رفته باال

پوزخندی زدم و دور لب ماهان رو تمیز کردم! داروهای ماهان رو بهش دادم و بی 
 توجه به حرفای ماهان به سمت اتاقم رفتم.

در کمد و باز کردم و پالتوی کوتاه مشکی رنگم رو از کمد خارج کردم، اشکان با 
 ماهان که توی بغلش بود وارده اتاق شد و گفت.

 چرا این پدرسوخته هیچیش به تو نرفته؟

بعد این حرف لپ ماهان رو بوس محکمی کرد و گفت:خوبه که هستی عمو جون! 
.واگرنه این بابای احمقت مرده بود

 چشم غره ایی به اشکان زدم و با غیظ لب زدم: مگه نگفتم صورتش و بوس نکن!

!اشکان به سمت اتاق ماهان رفت و با خنده گفت: خوبه بچت دختر نشده

ماهان و روی تختش گذاشت و به سمت کمد لباسش رفت، سرهمی قرمزی و از 



 کمد بیرون کشید و گفت: حاال نگفتی کجا می خوای بری؟

قبل اینکه من حرفی بزنم خودش به حرف اومد و ادامه داد: وای امروز 
.پنجشنبس؟ خوب معلومه کجا می خوای بری

کالفه رو به اشکان گفتم: اوال که اینقدر ماهان و فشار نده، صد دفعه گفتم خوشم 
 نمیاد.

 دوما اینکه لطفا دیگه نیا اینجا ترجیح می دم تو خونه با ماهان تنها باشم.

سوما اینکه پاشو برو، من دیگه نه پامو توی اون خونه میذارم، نه توی هیچ جشن 
 تولدی شرکت می کنم.

ماهان و از بغل اشکان بیرون کشیدم و از اتاق خارج شدم، هنوز از در خونه بیرون 
.نرفته بودم که صدای جدی اشکان من رو متوقف کرد

 -پندار خاله نوا و نسترن می خوان ماهان رو ببین!

بی تفاوت به سمتش برگشتم و گفتم: الزم نکرده! مامان بهتره سرشو با بقیه نوه 
 هاش گرم کنه.

پوزخندی زدم و ادامه دادم: درضمن فکر نکنم نسترن صنمی با بچه ی من داشته 
 باشه که بخواد دلتنگش بشه!



اشکان با صدای گرفته ایی گفت: بی انصافی نکن پندار، سه ماه تمام وقتی که 
 حتی حاضر نبودی ماهان و ببینی خاله نوا و نسترن ماهان و ترو خشک کردن.

 نمی تونی اینو رد کنی!

 وقتی ماهان یک هفته توی دستگاه بود، وقتی دکترا گفتن قلبش......

 کنترلم و از دست دادم و با صدای بلندی عربده زدم: دهـنـتــو بــبند!

با صدای داد من ماهان زد زیر گریه، محکم به خودم فشردمش و رو به اشکان با 
 تهدید گفتم:قلب پسرم هیچ مشکلی نداره، فهمیدی؟

اشکان شوکه شده، چشماش و گرد کرد و گفت:خیلی خوب باشه! آروم باش. ببینم 
 قرص هاتو خوردی؟

سرم داشت تیر می کشید ماهان و روی مبل گذاشتم روی زمین سر خوردم، اشکان 
.با دو وارد اشپز خونه رفت و با یکی از همون قرصای لعنتی برگشت

 قرص و توی دهنم چپوند و لیوان ب رو به لبم نزدیک کرد! باز همون سردرد.

 باز هم همون لرزش های عصبی!

-پندار، پندار داداش حالت خوبه؟ اخه چقدر بگم قرصای خودت یادت نره؟ می رم 



 به دکتر افشار زنگ بزنم.

دستم و روی دست اشکان گذاشت و با صدایی که به زور شنیده می شد، به ماهان 
که داشت از گریه هالک می شد اشاره کردم و گفتم: آرومش کن، من یکم دراز 

.بکشم خوب می شم

بی توجه به نگاه نگران اشکان که مشغول اروم کردن ماهانم شده بود، روی کاناپه 
 دراز کشیدم و ساعدم و روی پیشونیم گذاشتم.

یکسال تمام بود که تو حسرت ملیسا می سوختم و قلب مریض ماهانم تنها نقطه 
 ضعفم شده بود.

ساله ایی که حاال از  53ماه تمام، زیر نظر دکتر افشار بودم! روانشناس  12
.خانوادم به من نزدیک تر شده بود

ماهان ساکت شده بود که اشکان زمزمه وار گفت: پندار، برنامه ی(....) در خواست 
 مصاحبه داده!

 اینم مثل قبلیا َرد کنم یا بالخره بعد این همه مدت میای جلوی دوربین.

!از روی مبل بلند شدم و گفتم: چرا اینا دست از سر من برنمی دارن، خستم کردن

-درک کن پندار حق دارن! کسی مثل تو که نصف هر سال و روی استیج سالن های 
 کنسرت مشغول خوندن بوده!



 حاال یک ساله که نه کنسرت داشته، نه آهنگ جدیدی خونده و از همه مهمتر.

.اسم آموزشگاه موسیقی پر آوازش از «نـــوا» به «مایســـا» تغییر پیدا کرده

شاید اگر اجازه می دادی خبر فوت ملیسا رسانه ایی بشه، مردم تا حدودی حالت 
.رو می فهمیدن و دست از فضولی بر می داشتن

لبخند تلخی زدم و زمزمه وار گفتم: دلم نمی خواست با رسانه ایی شدن نابودی 
 زندگیم توجه و ترحم مردم رو به سمت خودم جلب کنم!

مگه چقدر طول می کشه! شاید یکی دو سال دیگه، بالخره پندار و موزیکاش همه 
.و همه باهم از یاد مردم میره

اشکان به سمتم اومد و ماهان و توی بغلم گذاشت، مردونه روی شونم کوبید و 
 سالگیت، تا االن خوندی..... 18گفت: اهنگایی که از 

از حرفی که می خواست بزنه پشیمون شد و فورا گفت: پندار، تو به این راحتی 
!باال نیومدی! راحت خودت و توی خاطره های مردم ثبت نکردی

پس اینکه فکر می کنی به این زودی، خودت و این همه سال سابقت به زودی از 
.بین و یاد مردم میره، سخت در اشتباهی

به چشم های ماهان نگاهی انداختم. درست شبیه چشم های ملیسا بود و این مثل 



.خنجری بود که هر بار بهش نگاه می کردم عذاب می کشیدم

هفته ها ماهان رو نادیده گرفته بودم؛ بهش توجه نمی کردم و فقط درد خودم رو 
.می دیدم

هیچی و هیچکس برای من مهم نبود و با خاطره های ملیسا سر می کردم. وقتی 
.فهمیدم ماهان مشکل قلبی داره به خودم اومدم

.من باید از امانت ملیسا درست نگه داری می کردم. نباید ناامیدش کنم

وقتی از فکر خارج شدم، دیدم نزدیک چهل و پنج دقیقه شده که مثل هر روز 
 همراه ماهان سر خاک ملیساییم.

ماهان توی بغلم داشت چرت می زد و من خیره به عکس ملیسا بودم! برای یک 
.لحظه چشم هام تار شد و نتونستم چهره ی ملیسارو خوب ببینم

دست کوچیک ماهان رو توی دستم گرفتم و با صدایی بغض داری گفتم: پسرم، 
.مامانت هست. همیشه بوده و هست

اون مارو تنها نمی ذاره. یه مادر چطور می تونه پسرش رو ول کنه؟ می دونی 
 کجاست؟

آروم خم شدم و بوسه ریزی روی پلک های روهم افتاده ی ماهان گذاشتم و لب 
زدم: اون توی قلب توعه. توی قلب من... ما مامان رو فراموش نکردیم پس 



 زنده اس. باشه؟

باد سردی وزید، ماهان رو به خودم فشردم و از جام بلند شدم! سوز سردی می 
 اومد و نگران بودم که ماهان مریض بشه.

ماهان و روی صندلی مخصوصش گذاشتم و سوار ماشین شدم، پنج شنبه بود و 
.جاده ی بهشت زهرا شلوغ

بعد از مرگ ملیسا، تنها سوالی که برام پیش اومده بود غیب شدن ناگهانی خانواده 
 ی سپهری بود، چرا حتی برای مراسم دخترشون نیومدن؟

از تمام کسایی که می شناختم پرس و جو کردم... به عمارتی که توی اون زندگی 
 می کردن رفتم و با در پلمپ شده ی ویال روبرو شدم.

فقط یک داستان به گوشم می خورد که” چند روز بعد برگشت پدر آقا فرهود به 
.تهران، یعنی منوچهر خان

پلیسا ویال رو محاصره کردن و کل افرادی که داخل بودن رو بردن، همون روزم 
 دختر کوچیک خانواده خودکشی کرده.

مثل این که دختره یک نفر و کشته بود. خانوادگی تو کار خالف و قاچاق اینا بودن. 
“چه خانواده ی عجیبی بودن!

.نفس کالفه ایی کشیدم و سرم رو برای خارج شدن این افکار، از ذهنم تکون دادم



********

ژاکتم و به خودم فشردم و با چشمایی سرخ از اشک، به آسمون همیشه بارون شهر 
 لندن خیره شدم.

جرعه ایی از لیوان نسکافه ایی که دستم بود رو خوردم و صورت ملتهبم رو به 
 پنجره ی سرده، خونه چسبوندم.

ماریا بازوم رو گرفت و با چشمایی که التماس و خواهش ازش می بارید گفت: 
 ادامش، خواهش می کنم بقیه داستانت هم برام تعریف کن.

بعد اون تصادف لعنتی، چه بالیی سرت اومد؟ یعنی واقعا مجنونی که اول 
داستان با عشق ازش می گفتی گذاشت این داستان با همچین تراژدی غمگینی 

 تموم بشه؟

اشکی که از گوشه چشمم سر خورده بود و پاک کردم و زمزمه وار گفتم: شاهزاده 
 ی سوار بر اسب سفید من، اخر داستان به یه هیوالی وحشت ناک تبدیل شد.

میشه ادامه داستان رو بعدا برات تعریف کنم، االن دلم می خواد تنها باشم و یکم 
 توی خیابون قدم بزنم.

ماریا سرشو پایین انداخت و گفت: خیلی دوست داشتم همین االن بفهمم بعد اون 
 تصادف، چه بالیی سر تو و پسرت اومد!



ولی خوب زیاد اسرار نمی کنم چون واقعا حال بدت رو درک می کنم، ولی باید 
 قول بدی فردا این داستان رو تموم کنی!

دستم و روی شونش گذاشتم زمزمه وار گفتم:ممنون از درکت، قول میدم فردا، 
 ادامه ی سرگذشت زندگی تلخم رو، تا آخر برات کامل تعریف کنم.

ماریا نگاه گنگی بهم کرد و گفت: آخر؟ زندگی نقش اول مونث داستان، هنوز ادامه 
 داره پس چجوری می خوای برام اخرش رو تعریف کنی.

لبخند تلخی زدم و گفتم: به نظر خودم پایان این داستان، بعد خوندن اون برگه 
 های کذایی فرارسید!

ولی اگر اصرار داری، ادامش رو هم تا وقتی وارد لندن شدم برات تعریف می کنم! 
 ولی نه امروز فردا.

ماریا نخدی خندید و درحالی که به سمت در می رفت گفت: می دونی منفور ترین 
 آدم داستان زندگی تو، بعد مادر شوهرت کی بود؟

 -نسترن؟

ماریا متفکر به من نگاهی انداخت و گفت: به نظر من، نسترن یه ادم توی زندگی 
 تو نبود، فقط یه مهره بود!

مهره ی مادر شوهرت که ازش برای عذاب دادن تو استفاده می کرد، این ادم 



 منفوری که می گم، یه جنس مذکره!

سری به معنی نمی دونم تکون دادم که ماریا با شیطنت گفت: بابک! اون ادم 
 منفوری بود!

چطور دلش اومد، بعد رسانه ایی شدن ازدواج تو و پندار از شرکت اخراجت کنه!؟ 
 اونم وقتی که می دونست چقدر به کارت عالقه داری.

پوزخندی که گوشه لبم بود رو، با برگردوندن سرم مخفی کردم و به گفتن جمله 
 ایی اکتفا کردم: بابک یه عاشقه خیلی خودخواه بود!

 لطفا از  گذشتم حرفی نزن!

بجز ناراحت کردنم و تازه کردن، داغی که پندار یک سال پیش توی دلم گذاشت، 
.چیزی به دست نمیاریم

یا خارج شدن ماریا از خونه، سریع شال و کاله کردم و بعد برداشتن کیفم از 
 آپارتمان هشتاد متریم خارج شدم.

بارون شدت گرفته بود، وارد پیاده رو شدم و با قدم های کوتاه مشغول قدم زدن 
 شدم.

امروز با فکر کردن به گذشته، باز هم حالم دگرگون شده بود! چه خوب بود که 
 بارون می اومد و اشکام رو پنهون می کرد.



قدم زنان، به سمت پارکی که کل این یکسال و، روی نیمکت سفید رنگش سپری 
 کرده بود راه افتادم. 

یاد آوری اون تصادف و اون روز تلخ همیشه برام عذاب آور بود! سخت درگیر 
تفکراتم شده بودم که تو با یه جسم سخت برخورد کردم و تمام محتویات کیفم 

 روی زمین ریخت.

 با عصبانیت روی زمین خم شدم و داد زدم: هووی، مگه کوری؟

شخصی که بهم خورده بود، روی زمین برای جمع کردن وسایلم خم شد و با 
.شرمندگی گفت: متاسفم خانوم، من شمارو.....

با شنیدن که فارسی با من صحبت می کردم بهش خیره شدم که هم زمان، سرش 
 رو باال اورد و با دیدنم، از ادامه دادن حرفش سر باز زد.

کیفم رو از دستش بیرون کشیدم و بی توحه به نگاه خیرش، روی صورت و 
 اندامم، به راهم ادامه دادم که صداش من رو سر جام متوقف کرد.

-شما خانوم خیلی عصبانی هستید! لطفا اجازه بدید برای جبران این سهل انگاریم 
.به یه قهوه دعوتتون کنم

به ثانیه نکشید که چتر مشکی رنگش رو، باال سر من که مثل موش اب کشیده 
 شده بودم گرفت و با من هم قدم شد.



 زیرچشمی بهش نگاه می کردم، قد بلندی داشت و هیکلش الغر و استخونی بود!

چشمای درشت سبز و موهای بوری که به سمت باال شونه شده بود! اصال بهش 
 نمی خورد ایرانی باشه.

کمی که گذشت، به حرف اومد و گفت: من الکساندر اسمیت هستم! از آشنایی با 
 خانوم زیبایی مثل شما واقعا خوشحالم.

متعجب بهش نگاهی انداختم و گفتم: ولی من فکر کردم شما ایرانی هستید! توی 
 این یک سالی که اینجام به ندرت ایرانی دیدم.

الکساندر با لبخند دندون نمایی گفت: نه من ایرانی نیستم، توی امریکا به دنیا 
 اومدم مادر و پدرم هم آمریکایی بودن.

دلم می خداست ازش بپرسم که چجوری اینقدر خوب فارسی حرف میزنه، سوالم 
:رو توی چشمام خوند و گفت

من و برادرم از مادر جدا هستیم، نا مادری من یک زن ایرانیه مهربون به اسم 
 افسانس که بعد مرگ مادرم من و مثل پسر خودش بزرگ کرد.

فکر کنم افسانه، از اینکه هم صحبتی با یک دختر ایرانی به زیبایی شمارو از دست 
.داده خیلی ناراحت میشه

بارون کم کم داشت اروم می شد، با کالفگی خودم رو از زیر چتر الکساندر بیرون 



:کشیدم و گفتم

 -از هم صحبتی با شما لذت بردم، من خیلی کار دارم دیگه باید برم! خدانگهدار.

چند قدمی ازش دور شده بودم که با دو خودش رو به من رسوند، یه پاک سفید 
:رنگ رو به سمت من گرفت

-شما دعوت من رو برای صرف یک قهوه ی دوستانه، خیلی سربسته رد کردید، 
پس مجبورتون می کنم فردا، برای افتتاحیه ی شعبه جدیذ رستورانم تشریف 

 بیارید.

می تونید دوستاتون رو هم با خودتون بیارید، بهتون قول می دم خیلی خوش 
 بگذره .

کالفه اخمام رو توی هم کشیدم و برای رها شدن از شر، همچین آدم سیریشی 
 کارت رو از بین دستاش بیرون کشیدم و گفتم: ممنون، سعی می کنم بیام!

!الکساندر لبخند موفقیت آمیزی زد و گفت: باعث افتخاره خانوم زیبا

*********

 کلید و توی قفل چرخوندم و وارد خونه شدم، از پالتوی کوتاهم آب چکه می کرد.

کیفم و کارت دعوتی که اون مرد بهم داده بود و، روی میز انداختم و سریع وارد 
 حموم شدم.



بعد یه دوش اب گرم و عوض کردن لباسای خیس آبم، حوله رو دور موهای بلند و 
 قهوه ایی رنگم پیچیدم و به سمت اتاقم رفتم.

سر راه، با دیدن در باز اتاق کارم، دلم لرزید! با قدمای کوتاه وارد اتاق شدم و 
 دستم و روی کیلید برق گذاشتم.

با روشن شدن فضای اتاق، آه پر دردی کشیدم و به سمت مداد رنگی ها و دفتر 
 نقاشیم رفتم.

 اخرین باری که تصمیم گرفتم دیگه توی این اتاق نیام، این طرح نصفه رها شد.

دستم و رو حاشیه های آبیه ی طرح کشیدم و با بغضی که توی گلوم گیر کرده 
 بود.

لباس کوچولوی سرمه ایی، آبی که با دستای خودم دوخته بودم رو از روی رگال 
 برداشتم.

با قطره اشکی که از روی گونم چکید، نفس عمیقی کشیدم و لباس رو به خودم 
 فشردم.

 چشممم رو بستم توی تصورم، اون پسر بچه ی تپلم و توی بغلم فرض کردم.

لبم رو، روی یقه ی پیرهن کوچولویی که برای پسر خیالیم دوخته بودم گذاشتم و 



با همون بغض خفقان آورم نالیدم: اگر االن پیشم بودی، این لباس خوشگلو تنت 
 می کردم قهرمان مامان.

با بلند شدن صدای در، سریع لباس و توی رگال گذاشتم و با پشت دست اشکام رو 
.پاک کردم

نه، من نباید هیچ وقت از خودم ضعف نشون می دادم، من دیگه یه دختر لوس 
!نبودم که بخوام به هرچیزی بهونه بگیرم

از اتاق خارج شدم و بعد قفل کردن در، به سمت حال رفتم که صدای ماریا از 
 پشت در به گوشم خورد!

 -همسایه، خونه نیستی؟ من برای شنیدن ادامه ی داستان اومدم!

درو باز کردم و رو به ماریا گفتم: بیا تو عزیزم، معلومه که خونم! اونم این وقت 
 شب.

با ماریا که مشغول پر حرفی بود، وارد حال شدیم، به سمتش برگشتم و به رسم 
 ادب گفتم: بشین تا یه چیزی بیارم بخوریم.

ماریا دست منو محکم گرفت و کنار خودش رو مبل نشوند، مشتاقانه به چشمام 
 نگاه کرد و گفت: ادامش رو تعریف کن.

سرم و به مبل تکیه دادم و چشمام رو بستم! چرا ماریا نمی فهمید از یاد آوری اون 



 روز سیاه متنفرم؟

:نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که به زور شنیده می شد، گفتم

-اون شب وقتی بهوش اومدم، توی یه بیمارستان خصوصی بودم! تعجب کرده 
 بودم.

صحنه ی تصادف رو به خوبی یادم بود، شخص آشنایی اونجا نبود که بخواد من 
 رو به یه بیمارستان خصوصی بیاره.

.چند دقیقه بعد بهوش اومدنم، در اتاقی که توش بودم باز شد و.....

حرفی که داشتم می زدم رو، با شنیدن صدای جیغ ماریا نصفه رها کردم و با 
 چشمای گرد شده به ماریا خیره شدم.

ذوق زده کارت دعوتی که اون مرد به من داده بود رو برداشت و هیجان زده فریاد 
 کشید: وای خدای من! قلبم.

 کارت دعوته افتتاحیه ی رستوران الکس اسمیت؟ این محشره دختر از کجا 
 اوردیش؟

بی تفاوت شونه ایی باال انداختم و گفتم: الکس اسمیت کیه؟ من این و از مردی 
 که امروز باهاش برخورد کردم گرفتم.



 ماریا با حسرت گفت:یه سوپرمدل فوق العاده، که من آرزوی دیدنش رو دارم!

ولی متاسفانه ورودی رستورانایی که داره، اونقدر گرونه که من حتی نمی تونم از 
 جلوی خیابونش رد بشم.

به شوق و ذوق بچگونش خندیدم و گفتم: من نمی خوام به این افتتاحیه برم! این 
 دعوت نامه رو بردار و فردا برو اونجا.

ماریا ناگهانی دستم و گرفت و با التماس گفت: خواهش می کنم ملی! اگر تو نیای 
 منم راه نمیدن، اونجا خیلی مقررات داره!

تو برو و من رو فردا شب به عنوان دوستت با خودت ببر! ببینم تو که نمی خوای 
 دوست عزیزت در حسرت دیدن یه مدل بمیره؟!

 با بی میلی لب زدم: ولی من....

ماریا با قیافه ی درهم رفته گفت: ازت خواهش کردم! تو که ردش نمی کنی مگه 
 نه؟

نفس عمیقی کشیدم و با بی میلی گفتم: خیلی خوب، اونجوری به من نگاه نکن! 
 فردا باهم می ریم.

ماریا با خوشحالی جیغ بلند تری کشید و با اشتیاق خم شد و محکم گونم رو 
 بوسید.



با چندش جای بوسش رو از روی گونم پاک کردم، ولی قبل اینکه بخوام حرفی 
:بزنم ماریا با سرخوشی به سمت در رفت و گفت

-من برم لباسای شبم رو برای فردا حاضر کنم! درضمن شمام خیلی به خودت 
.برس، اونجا کلی پسر جذاب هست

نگاهی به سرتا پام انداخت و متفکر گفت:اصال الزم نکرده تو خودت حاضر بشی! 
 واگرنه مثل مرده ها میای.

 خودم فردا میام تا باهم بریم، مطمنم شب رویایی در پیش داریم.

دستشو روی گونه های سرخش گذاشت و گفت:اوه خدای من! فکرشو بکن، اگر 
 الکس یا َسم به من پیشنهاد دوستی بدن از خوشحالی میمیرم!

لبخند پر حسرتی زدم و توی دلم، به شادی های کوچیک ولی پر لذت ماریا غبطه 
.خوردم

****

با تعجب به تشریفات مجلل رستورانی که بهش دعوت شده بودم خیره شدم که 
:ماریا با ذوق کنار گوشم گفت

 -شبیه شاهزاده ها شدی، نگاه کن! همه ی چشما به سمت تو جلب شدن!



موهای بابلیس شدم رو مرتب کردم و زیر لب گفتم: نباید مجبورم می کردی این 
 لباس طالیی برق برقی رو بپوشم.

 اوه خدایا، نگاه کن! همه دارن به من نگاه می کنن نکنه مشکلی توی ارایشمه؟

ماریا با تکبر دستشو دور بازوم انداخت و گفت: زیادی خوشگل شدی، قبال شنیده 
 بودم ایرانیا گرم و جذاب هستن!

 ولی حاال جذابیت یه دختر گوشه گیر ایرانی رو، با جفت چشمای خودم دیدم.

 بین این همه مدل و سوپراستار، همه ی مردا دارن زیر چشمی به تو نگاه می کنن.

دستشو از دور بازوم بیرون کشید و با هیجان گفت: وای خدای من! نگاه کن ملی 
 جک اینجاست.

 ناراحت نمیشی اگر چند دقیقه تنهات بزارم و باهاش یه سلفی بگیرم؟

 -نه، برو مشکلی نیست!

ماریا بعد حرف من، بدون هیچ مکسی از کنارم بلند شد و به سمت مردی که گوشه 
 ی باغ رستوران ایستاده بود رفت.



نگاهای یخی که بهم خیره بودن، احساس بدی بهم داده بود! من زن یه مرد دیگه 
 بودم و اینجا با این لباسا.....

زن؟ ولی من زن کیم؟ زن مردی که قرار گذاشته بود، بعد به دنیا اومدن بچم من و 
.مثل یه دستمال دور بندازه

.-وای! خانوم، فکر نمی کردم هرگز موفق بشم برای بار دوم شما رو ببینم

با شنیدن صدایی که از پشت سرم به گوش می خورد، به سمت عقب برگشتم و با 
 چشمای خندون الکساندر روبرو شدم.

 لبخندی زد و گفت: به هر حال، خوش اومدید! نظرتون درباره ی اینجا چیه؟

برای رعایت ادب با گرمی گفتم: اینحا فوق العادست، به نظر من اینجا شباهت 
 بیشتری به هتل های پنج ستاره داره تا رستوران ها.

با عوض شدن موزیک توسط نوازنده ها، الکساندر دستش و به سمتم گرفت و 
 گفت: برقصیم؟

با تردید به عقب برگشتم و به چشمای خیره ی ماریا روی خودم و الکساندر خیره 
 شدم.

لبخند زوری زدم و گفتم: اگر میشه، با شخص دیگه ایی برقصید! من اصال رقصنده 
.ی خوبی نیستم



الکساندر کالفه گفت: می تونم اسمتون رو بپرسم؟ راستش من اصال از شنایی با 
 شما قصد بدی ندارم!

و باید بهتون بگم من خودم دوست دختر دارم و در مورد شما اصال نیت بدی 
.ندارم

ناخودآگاه یاد اولین باری که مهبد رو دیدم افتادم، اونم با شیطنت بهم گفت نامزد 
 دارم و من هم ساده لوحانه باور کردم.

الکساندر از لبخند روی لب من، چیز دیگه ایی برداشت کرد و گفت: بریم توی باغ 
 قدم بزنیم!

 لطفا نه نیارید، چون می خوام یکی از هم وطن هاتون رو باهاتون اشنا کنم.

 بدون حرف دنبال الکساندر از رستوران خارج شدیم و وارد باغ شدیم.

عده ی زیادی از مهمونا توی باغ بودن! سوالی به الکساندر نگاه کردم و گفتم: آقای 
 اسمیت!

داخل سالن گفتید که از دوستی با من، قصد و نیت بدی ندارید! ولی می تونم 
 بپرسم یه فردی مثل شما چرا به من توجه می کنه؟

الکساندر با مهربونی گفت: البته، همین االن بهت توضیح می دم. در اصل ازت 



 خواهش می کنم تا تو یه کار به من کمک کنی.

فقط خواهش می کنم با من رسمی نباش. همه من و الکس و برادرم رو َسم صدا 
 می کنن، اسمای ما زیادی طوالنیه.

لبخندی زدم و گفتم: باشه، الکس اگه میشه بهم بگو من چه، کمکی می تونم به تو 
 بکنم؟

الکس نفس عمیقی کشید و با تردید گفت:  نمی دونم تا االن فهمیدی یا نه! ولی 
 برادرم یه طراح لباس موفقه!

من هم مدلم و تا به حال در کنار برادرم کار می کردیم و یه جفت خوب برای هم 
 بودیم.

حرفه ی َسم طراحی لباس های لسپرت و رسمی مردونه بود! و همیشه از تمام 
 رقیباش سر تر بود.

کالفه و سردرگم به المس گفتم: ولی خوب! اینا به من چه ربطی دارن؟ کمکی که 
.من باید...

الکس دستی تو موهای خوش حالتش کشید و گفت: رقیبای َسم ترتیب یه مسابقه 
 رو دادن!

مسابقه ایی که َسم و هر چهار رقیبش، باید در چهار شب لباس های شب زنونه 



 طراحی کنن!

 و از همه مهمتر، یه مدل زیبا برای پوشیدن طرح هاشون انتخاب کنن.

تک خنده ایی کردم و گفتم: تمام حرفایی که میزنید درسته! ولی من نقش خودم 
 رو این وسط درک نکردم.

الکس چشم غره ایی رفت و گفت: وای دختر! تو چقدر خنگی. جایزه ی این 
 مسابقه خیلی هنگفته!

 سوپر مدالی مورد نظر من و َسم هم ترجیح دادن با رقبا همکاری کنن.

چون اونا برعکس َسم توی طراحی لباس زنونه، سابقه دارن و احتمال پیروزیشون 
 در نظر بقیه بیشتره!

ولی من مطمئم َسم با وجود این همه تالش توی این مسابقه پیروز میشه! در حال 
 خاضر تنها خواهش من از شما اینه که......

قبول کنید، تا توی این مسابقه مدل لباس های َسم بشید! لباس روی، هیکل توپر 
!شما، برعکس هیکالی استخونی بقیه مدل ها خیلی زیبا می شینه

در اصل، شما با این اندام و چهره ی جذابتون، می تونید درصد پیروزی َسم رو 
.توی این مسابقه بیشتر کنید



پوزخندی زدم و با نفرتی که توی صدام نشسته بود، زمزمه وار گفتم: اصال روی 
 کمک من حساب نکنید آقای اسمیت.

منتظر حرف دیگه ایی نشدم، کمی لباسم رو باال کشیدم و به سمت خروجی راه 
 افتادم.

 بغض به گلوم چنگ انداخته بود!

.چرا همه ی پسرای دور و برم، من و بخاطر منافع شخصی خودشون می خوان

با شنیدن صدای پاهای الکس سرعتم و بیشتر کردم، که الکس با دو خودش رو به 
:من رسوند و گفت

-نمی دونم چرا اینقدر ناراحت شدید، ولی این شماره ی منه! این و داشته باشید و 
 اگر نظرتون عوض شد باهام تماس بگیرید.

 بدون حرف اضافه ایی کارتش و توی دستم گذاشت و به سمت باغ برگشت.

نفس عمیقی کشیدم و به راهم ادامه دادم، نسیم خنکی که روی صورتم ضربه می 
 زد، حال و هوام و عوض کرده بود.

نمی دونم چقدر قدم زدم، ولی به خودم که اومدم دیدم توی خونه کنار شومینه 
 نشستم و مشغول مرور کردن خاطراتم شدم.



دستم و روی شکمم گذاشتم و با هق هق فریاد زدم: به آرزوت رسیدی؟ پسرم و 
 کشتی، مگه نه؟

 پوزخندی زد و با انزجار گفت: نمرده! ولی تضمینی هم برای زنده بودنش نیست.

قهقهه ایی زد و گفت: یه سوراخ خیلی کوچولو، روی قلبش وجود داره که به مرور 
 زمان با زجر می کشتش.

 آخ، بچه ی بیچاره! خیلی زود به دنیا اومد و خیلی زود هم از دنیا میره.

برای یک لحظه جنون بهم دست داد، با حال زار از روی تخت پایین اومدم و به 
 سمتش حمله کردم.

صدای جیغ و دادمون تو کل اتاق پیچیده بود که در به شدت باز شد و چندتا 
 پرستار وارد اتاق شدن.

قبل اینکه عکس العملی به ورودشون نشون بدم، تیزی سوزن آمپول رو، روی 
.گردنم حس کردم و دیگه هیچی نفهمیدم

وقتی برای بار دوم بیدار شدم، کسی پیشم نبود و دست و پاهام به تخت بسته 
 شده بود.

با گریه های پر دردم از همه ی پرستارا خواهش می کردم، یک بار! فقط یک بار 



 اجازه بدن پسرم و بغل کنم.

پسری که هفت ماه توی وجودم تغذیه کرده بود و بخاطره مادر بزرگ ظالمش 
 محکوم به مرگ شده بود.

 بالخره دل یکی از اون پرستارا برام سوخت و قبول کرد من و پیش پسرم ببره!

 کاش پاهام می شکست و هرگز پشت اون شیشه، برای دیدن بچم نمی رفتم.

چقد سخت بودن، دیدن خط صافی که روی دستگاه به وجود اومده بود. چه درد 
 داشت دیدن حجوم دکترا و پرستارا توی اتاقی که ماهان من توش بود.

من نمی تونستم یک ثانیه ی دیگه، اون فضا رو تحمل کنم! از نبود پرستارا سو 
 استفاده کردم و به اتاقم برگشتم.

لباسای بیمارستان رو با لباسای خاکی و پاره ی خودم، که توی کمد بود عوض 
.کردم و با بد بختی از بیمارستان زدم بیرون

 من یه مادر بودم!

مادری که قبل بغل کردن بچش، شاهد مرگ پسرکش شده بود، من برای ماهم 
 هزارتا ارزو داشتم.

 آرزوهای کوچیکی، که ایمان و امیدم رو برای براورده شدنشون، از دست دادم.



منم مثل همه دلم می خواست لباسای خوشگل تن بچم کنم! دلم می خواست عطر 
 تنش و توی ریه هام بفرستم.

ولی خدا هیچ وقت این محبت رو در حقم نکرد، من با حسرت بزرگ شدم، با 
.حسرت زندگی کردم و با حسرت مادر شدم

اونقدر توی افکارم غرق شده بودم که، کم کم چشمام گرم شد و کنار شومینه 
.خوابم برد

با صدای ویبره ی گوشیم، چشمام و باز کردم و گوشی و از روی عسلی کنار تختم 
 برداشتم.

 دکمه ی اتصال و زدم و با صدای گرفته ایی گفتم: بله؟

 -خواب بودی؟ ببخشید بیدارت کردم عزیزم. بعدا بهت زنگ می زنم.

با شنیدن صدای دانیال، خواب از سرم پرید! به بدنم کش و قوسی دادم و روی 
 تخت نشستم.

لبخندی زدم و گفتم: بی معرفت! بعد این همه مدت زنگ زدی می خوای زود قطع 
 کنی؟

دانیال بلند خندید و با لحن شیطونی گفت: عزیزم دورانی که دوست دخترم بودی، 



 وقتی از خواب بیدارت می کردم مرده و زندم و یکی می کردی.

سر جام جا به جا شدم و بی تفاوت گفتم: اون برای وقتی بود که شونزده، هیفده 
 سالم بوده!

عزیزم االن یه خانوم بیست و دو سه سالم، شعورم می رسه باید باهات با ادب 
 حرف بزنم!

هر چی باشه، در حال حاضر تو تنها حامی من توی این دنیایی! بعد شنیدن 
 اتفاقاتی که برای خانوادم افتاد....

!من بی َکس ترین، آدم روی جهان شدم

دانیال با لحن شماتت باری گفت: ملیسم، خانومم، خوشگلم میشه ناراحت نباشی؟ 
 بخدا بلند می شم میام لندنا!

 از لفظ خانومم خوشم نیومد!

.فقط یک نفر اجازه داشت من و خانومم صدا کنه

.شخصی که ماها بود تمام خاطراتش رو پشت دیوار قلبم مخفی کرده بودم

 دانیال از سکوت من متعحب شد و گفت: ملیسا، خوبی؟ عزیزم چرا ساکت شدی؟



 -خو...خوبم دانی... مرسی.

 دانیال با ارامش گفت: چیزی الزم نداری؟ الدن(خواهر دانیال) داره میاد لندن.

احتماال یه چند روزی مزاحمته! اگر چیزی احتیاج داری بگو تا بگم از ایران برات 
.بیاره

با تردید، لبم رو به دندون کشیدم و گفتم: مرسی که گفتی، خودم به الدن می گم 
!چی برام بیاره

 دانیال کنجکاوانه گفت: دست شما درد نکنه، حاال ما غریبه شدیم؟

 نفس پر دردی کشیدم و پر حسرت گفتم: می خوام بهش بگم، بره توی اون خونه!

دانیال آروم گفت: مگه بهت نگفتم سعی کن هر چی که مربوط به پندار و 
 خانوادشه رو فراموش کنی؟ چرا خودت و اذیت می کنی؟

بغضم ترکید و بی اختیار گفتم: چجوری می خوای بچم و فراموش کنم؟ شاید 
 بتونم پندارو فراموش کنم ولی پسرم هرگز.

یچم تیکه ایی از وجودمه! تا کی باید تو حسرت دیدن چهرش به خواب برم؟ حق 
 یه مادر اینه که ندونه بچش چه شکلیه؟



دانیال ترخدا من و از دیدن بچم محروم نکن، فقط یکی از عکساش! فقط یکی از 
.عکساش و برام بیار

دانیال با لحن گرفته ایی گفت: تو این یکسال، همیشه بهت گفتم از پندار و خاطره 
 هاش دور باش.

ولی واقعا خودخواهیه که ازت بخوام بچتم فراموش کنی، قول میدم الدن با 
 عکس پسرت میاد پیشت!

اشکام و با گشت دست پاک کردم و گفتم: تو پیج هیچ کس از خانواده عکس 
 ماهان نیست؟ نمی تونی االن برام بفرستی؟

دانیال با کالفگی زیر لب گفت: همین االن دارم سرچ می کنم، چندتا عکس هست 
 که بچه بغل پنداره!

ولی متاسفانه چهرش زیر پتوی آبی رنگی که دورشه گم شده! تا حاال عکس 
 واضحی از چهرش پیدا نکردم.

مثل ناخدایی که خطر غرق شدن کشتیش تهدیدش می کنه، توی هم رفتم و 
؟نالیدم: پس چجوری بچم و ببینم

دانیال با صدای بشاشی گفت: نگران نباش! خودت که می دونی من پای همه 
 حرفام هستم.



ملیسا بهت قول میدم، نه تنها عکسش! بلکه یکی از لباساشم برات میارم. این حق 
 توئه که عطر پسرت و نفس بکشی.

!نمی دونستم چجوری، ولی مطمئن بودم دانیال به تمام حرفاش عمل می کنه

 این تو تمام مدتی که باهاش بودم بهم ثابت شده بود، دانیال پسر خوبی بود.

به عشقی که نسبت به من داشت، ایمان داشتم ولی هیچ جوره نمی تونستم به 
 عنوان همسرم بپذیرمش!

همیشه می گفت بخاطره دوری از من معتاد شده و دوباره، بخاطره رسیدن به من 
 ترک کرده.

کاش یک روز می تونستم، تنام رنج و درد هایی که بهش دادم و ازش پس بگیرم! 
 ولی هیچ کاری از دستم بر نمی اومد.

دانیال خندید و گفت: باز که رفتی توی فکر خانوم سپهری! داری به چی فکر می 
 کنی؟ چرا نپرسیدی که من قراره چیکار کنم؟

تک خنده ایی کردم و گفتم: من تو رو می شناسم، اگر ازت می خواستم بهم بگی 
 دق مرگم می کردی و نمی گفتی!

-خوب منو شناختی، درست مثل من که خیلی خوب تو رو می شناسم! حتی االن 
 می دونم با تمام ناراحتیت یه لبخند کمرنگ روی لبت نشسته.



با تعجب اطرافم و نگاه کردم که دانیال قهقهه ایی زد و گفت: نترس مامان 
 کوچولو تو اتاق خوابت هیچ دوربینی کار نذاشتم.

:دیگه داشت چشمام از حدقه بیرون می زد، دانیال صداشو صاف کرد و گفت

-من دیگه باید قطع کنم، همونطور که گفتم به هیچ چیز ناراحت کننده ایی فکر 
 نکن!

اینجانب دانیال خسروشاهی، به دوست عزیز و خشن خودم قول می دم تا هفته 
.آینده موفق به دیدن شازدش بشه

امیدوار نفس عمیقی کشیدم و گفتم: تمام امیدم به توئه دانیال! ممنون بخاطره 
.همه چی

 "پندار"

 -جانم، جانم بابا؟ قربونت برم بخند!

 با قهقهه های بی دلیل ماهان خندم گرفته بود.

با خستگی روی مبل نشستم که ماهان جیغی کشید و شروع به گریه کرد. متعجب 
:بهش خیره شدم و لب زدم



-ای متقلبه پدرسوخته! تو باید بازیگر بشی! خستم کردی بابا جون یه دقیقه بشین 
 دیگه.

-آقا پندار، اجازه می دید آقا ماهان و بخوابونم! از صبح بخاطره سرو صدا 
 نتونسته بخوابه.

چشم غره ایی به دختری که، برای تمیز کردن خونه اومده بود رفتم و گفتم: تو 
 کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن.

.سرش و پاییدن انداخت و گفت: شرمنده آقا، فقط قصد کمک کردن داشتم

ماهان و روی شونم گذاشتم و به سمت اتاقش که درست کنار اتاق خودم بود 
 رفتم.

نگاهی به فضای مرتب انداختم و دیوارای اتاق رو از نظرگذروندم، ماهان و توی 
 گهوارش گذاشتم و به سمت کمد رفتم!

!تمام پتوهای ماهان بهم ریخته بود

نگاهم به عسلی های کنار تخت گره خورد. که با جای خالی قاب عکسامون مواجه 
!شدم

خونم به جوش اومد، اخمام هرلحظه بیشتر توی هم می رفت. با شتاب در اتاق 
!ماهان و باز کردم و داد زدم:منصـــوره



خونه ساکت بود، چند باره دیگه اسم این خدمتکاره احمق و بلند صدا کردم، ولی 
 رفته بود!

گیج شده بودم، اخه عکس و پتوی ماهان به چه درد یه دختر هفده، هیجده ساله 
 می خوره که بخواد از خونم بدزدتش؟

با بلند شدن صدای در، با عجله درو باز کردم ولی با دیدن دختر غریبه ایی که، 
 پشت در بود به کالفگیم اضافه شد.

 عصبی غریدم: بفرمایید، امرتون؟

دختره سرشو پایین انداخت و با خجالت گفت: من منصوره شعبانی هستم! اومدم 
.خونه رو تمیز کنم

با تعجب نگاهی به سرتاپاش انداختم! اگر این منصوره بود پس اون قبلی کی 
 بود؟

تعجبم رو که دید گوشیش رو از جیبش خارج کرد و گفت: مگه شما به شرکت زنگ 
 نزده بودید، تا یه خانوم و برا تمیزکاری بفرسته؟

.جفت ابرو هام باال پریده بود، که با بلند شدن صدای گریه ی ماهان....

جفت ابروهام باال پریده بود، که با بلند شدن صدای گریه ی ماهان سریع از در 
 فاصله گرفتم و به طرف اتاق ماهان رفتم.



ترسیده بودم نکنه بالیی سر بچه اومده باشه، سریع از روی تخت بلندش کردم و 
 روی شونم گذاشتمش.

باید می فهمیدم کی با قصد دزدیدن عکسای پسرم، با هویت یه خدمتکار ساده 
 وارد خونه و زندگیم شده.

""ملیسا

هق هقم اوج گرفته بود، با دستای لرزون عکس و لمس کردم و گفتم: کاش هیچ 
 وقت نمی خواستم ببینمش!

االن حس می کنم حسرتم بیشتر شده، حس می کنم آتیشی که توی قلبمه داره کل 
 وجودمو می سوزونه!

الدن دستش و روی شونم گذاشت و گفت: خودت و عذاب نده ملیسا! برگرد، برگرد 
 و پسرت و پس بگیر.

به کل دنیا بگو که زنده ایی و اون پندار نامرد، با کمک مادر جادوگرش برای تو که 
 نفس می کشی گواهی فوت گرفته.

اشکام و پاک کردم و گفتم: بعد از اینکه از اون بیمارستان مزخرف اومدم بیرون، با 
 دانیال تماس گرفتم.



توی اون لحظه تنها کسی که داشتم دانیال بود، چون هیچ کس از اعضای خانوادم 
نجواب تلفنمو نمی داد

زیاد طول نکشید، دانیال سریع اومد دنبالم و من و برد خونش! تمام اتفاقاتس که 
 برام افتاده بود رو براش تعریف کردم.

من فکر می کردم پسرم و برای همیشه از دست دادم، ولی منتظر بودم! اره الدن 
 منتظر بودم عشق بی وفام بیاد دنبالم.

منتظر بودم خبر اینکه پندار داره در به در، دنبال من می گرده به گوشم برسه و 
 بعد یکی دوهفته من و پیدا کنه و ببره پیش خودش.

گریم اوج گرفته بود ولی بی توجه داد زدم: دلم می خواست بیاد و مثل همیشه 
 کل شق بازی در بیاره.

با تمام وجودم طالبش بودم، طالب مردی که پدر بچه ی مردم بود و دوست داشتم 
 داغ ماهانم رو باهاش شریک بشم.

این همه درد، روی شونه هام سنگینی می کرد و من به یه آغوش مردونه، مثل 
.آغوش پندار نیاز داشتم

الدن من و توی بغلش کشید و زمزمه وار گفت: تو خودت و از همه چیز محروم 
 کردی دختر!



تو این یکسال، نه لذت یه رابطه رو با مرد مورد عالقت داشتی، نه تفریحایی که 
 دخترا توی سن  تو می کنن رو کردی.

کار و دانشگاهم که کال بوسیدی و گذاشتی کنار، پس کو اون ملیسای شونزدا ساله 
 ایی که همیشه با یه عالمه طرح و نقاشی می اومد تو اتاق من؟

می دونی بعضی وقتا برای زمان هایی که مدرسه رو می پیچوندی، تا با دانیال و 
 من بریم بیرون تنگ شده!

 تو خودت و نابود کردی! ولی پندار چی؟

شهرتش دوبرابر شده، یه مرد سی سالس، که از داشتن یه پسر راضی و خوشحاله 
.و کیف دنیا رو با نامزد عزیزش نستر...

؟با بهت به الدن نگاه کردم و گفتم: نامزد

الدن دست پاچه، گوشه ی لبش رو گاز گرفت و گفت:ای وای، از دهنم پرید! ترخدا 
 فراموشش کن دانیال من و می کشه!

با چونه ایی از بغض می لرزید، لحنم و جدی کردم و گفتم: چیزی که گفتی و 
 دوباره تکرار کن؟

بریده بریده، با شرمندگی گفت: واال، شایعه و دروغش رو نمی دونم! ولی تا اونجا 
 که کم کم داره از گوشه و کنار خبر می رسه، پندار...با...با..نسترن...



 قطره اشکی که روی گونم چکید و پاک کردم و گفتم: پندار با نسترن؟

الدن سرشو پایین انداخت و با حرفی که از دهنش خارج شد، اخرین تیر کالمشو 
 به قلب تیکه تیکم شلکید کرد.

.-پند..ار و نستر..ن نا...نامزد کردن، احتما..ال تا اخر سا..ل عروسی می گیرن

برای یک لحظه، اتیش انتقامی که کل این یک سال، سرکوب کرده بودم، توی 
 وجودم زبونه کشید!

یعنی فقط منتظر بود تا من برم و با نسترن؟ تنها جمله ایی که توی ذهنم تکرار 
:می شد همین بود

 " من احمق، برای اون یک بازیچه بودم"

بی هیچ حرفی از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاق عزیزم رفتم، دیگه تحمل 
 حرفای الدن رو نداشتم.

!دلم نمی خواست، کور سوی امیدی که توی دلم بود، با حرفای الدن خاموش بشه

 نگاهم رو به لباسای بچگونه ای که، طرح و دوختش رو خودم زده بود انداختم و 
 زمزمه وار گفتم: یعنی فقط بخاطره یه بچه من و می خواست؟



نگاهی به صورت خودم تو اینه انداختم، چشمام با الیه ایی از اشک کدر شده بود! 
 شدیدا احساس دلتنگی می کردم.

نه برای پسرم، نه برای مردی که من و فقط بخاطره چند شب خوش گذرونی و 
 دستگاهی برای حمل بچش می خواست!

دلم برای طاها شایان و غرغراش تنگ شده بود! اره من دلم هوای ملیسا شایان و 
 کرده بود.

درست زمانی که هیچ پنداری نبود، هیچ بابک و مهبدی نبود! زمانی که تنها دغدغم 
 پیچوندن سه تا داداش غیرتی بود.

صدای هقهقم اوج گرفته بود، روی زانوهام افتادم و با درد داد زدم: خدایا می 
 بینی من و؟ حواست بهم هست؟

دستای الدن روی شونم نشست و صدای گرمش توی گوشم پیچید، با لحن پر 
 بغضی گفت: می تونم یه سوال بپرسم؟

پلکام رو به نشونه ی تائید تکون دادم که الدن، به لباسای رنگ و با رنگ توی اتاق 
:اشاره کرد و با غصه گفت

 -چرا باردار شدی؟ اونم زمانی که مدت کمی از ازدواجت می گذشت؟

می دونی وقتی دانیال پارسال، بهم گفت عشقش داره مامان می شه، خیلی تعجب 



 کردم!

اخه همیشه می گفتی حاضر نیستی بخاطره یه موجود نچسب، هیکلتو خراب 
 کنی و امکانات رفاهی رو از خودت دریغ کنی.

با لحن با مزه ی الدن، نه تنها حالم بهتر نشد بلکه اتیش درونم با یاد اوردی 
 حماقتم شعله ور تر شد!

با دیوار تکیه زدم و با هقهق گقتم:همش.. همش بخا..طره پندار بود...می 
 خواستم....

می خواستم...مطمن شم...که اون برای خودمه، حاضر بودم جونمم بدم ولی، 
.عشقمو به بچه ایی که همیشه با عشق، کنار گوشم ازش زمزمه می کرد برسونم

چند دقیقه ایی، با اشکای من در سکوت اتاق سپری شد! تا با بلند شدن صدای زنگ 
 موبایلم به خودم اومدم.

گوشی فکستنی و داغونم، که هیچ راه ورودی به اینترنت نداشت رو حالت ویبره 
 بود و روی میز حرکت می کرد.

گوشی و از روی میز برداشتم و بدون نگاه کردن به شماره ی ناشناس روی صفحه، 
.دکمه اتصال و زدم

تا چند ثانیه سکوت برقرار بود، داشتم کالفه می شدم که صدای آشنایی با اشتیاق 



 گفت:ذسالم ملیسا.

؟با تعجب نگاهی به صفحه گوشیم انداختم و گفتم:سالم، معذرت می خوام شما

 

بعد چند ثانیه صدای آشنای طرف باز توی گوشم پیچید: خدای من! حدس میزدم  
محتی من و بخاطر هم نیارید چ برسه به یاد داشتن پیشنهاد کاری

با شنیدن این جملش، ناخداگاه، قد بلند و هیکل استخونی الکساندر اسمیت توی 
 ذهنم نقش بست! لبم رو گزیدم و با شرمندگی گفتم:الکساندر! متاسفم.

الکساندر خنده ایی کرد و گفت: اشکالی نداره! حاال میشه ازت خواهش کنم رو 
 پیشنهادم فکر کنی!؟

با بی میلی زیر لب گفتم: آخه، آقای اسمیت من و درک کنید! من به حرفه مدلینگ 
 عالقه ایی ندارم.

الدن که از بحث تلفنی من کالغه شده بود، اط اتاق خارج شد و من گوش به 
 حرفای این مرد سمج سپردم.

الکساندر که معلوم بود ناراحت شده، با در موندگی گفت: من واقعا به کمکتون 
 خیلی احتیاج دارم!

لطفا اینقدر سریع پیشنهادم رو رد نکنید، اجازه بدید یه قرار با حضور َسم، باهم 
 بزاریم!



اینجوری هم بیشتر حرف می زنیم هم شما می تونید طرحای سم رو از نزدیک 
!ببینید

اگر بعد صحبت با سم هم جوابتون منفی بود من قول می دم که دیگه هرگز 
 مزاحم شما نشم.

الدن با صدای بلندی داد زد: ملیسا من میرم یکم خوراکی بگیرم، توی یخچال 
 چیزی پیدا نشد!

بدون توجه به الکس با صدای بلندی که به گوش الدن برسه داد زدم: خیلی خوب 
 باشه، منتظرم.

با بلند شدن صدای در، اومدم مخالفتم رو اعالم کنم که، الکساندر با اشتیاق گفت: 
 خیلی خوب دختر چرا داد می زنی؟

همین االن محل قرار و برات می فرستم، لطفا سر ساعت پنج توی کافه باش! سم 
!برای دیدنت خیلی مشتاقه

اومدم حرفی بزنم ولی قبل اینکه کالمی از دهنم خارج بشه، صدای بوق های آزاد 
 گوشی نشون از قطع شون تماس داد.

اعصابم خورد شده بود و اصال حوصله این دنگ و فنگا رو نداشتم، اونم درست 
 وقتی که خبر نامزدی شوهرم رو شنیده بودم.



هه، شوهر چه واژه ی غریب و خنده داری! دیگه کار از کار گذشته بود و نمی 
 تونستم با الکس مخالفت کنم.

اسم الکساندر، روی گوشیم ظاهر شد نگاهی به آدرسی که فرستاده بود انداختم و 
.از روی ناچاری حوله رو برداشتم تا قبل قرار یه دوش بگیرم

******

الدن، این لباس خیلی کوتاهه! خم شم یه جام می زنه بیرون، دوال بشم یه جای 
 دیگم!

الدن پک عمیقی یه سیگارش زد و با خنده گفت: خواهر من االن که اقا باال سر 
 نداری چرا؟

بعدشم، اینجا لندنه! می فهمی؟ لندن. مردای اینجا همشون چشم و دل سیرن مثل 
 ایرانیا ندید بدید نیستن که تا یه مچ پا می بینن دستشون بره تو خشتکشون.

با خنده کیف دستی کوچیکم و از روی کاناپه برداشتم و گفتم: ماریا کم بود، توهم 
 اضافه شدی.

الدن پالتوی کوتاه مشکی رنگی و روی شونم گذاشت و گفت: به این دکلته ی قرمز 
 یه پالتوی کوتاه مثل این میاد.

اشتیاقی که توی دلم بود و با بوسه ی محکمی روی لپ الدن خالی کردم که الدن 



:سریع من و از خودش جدا کرد و گفت

-زود برو، زیاد طولش نده! وحشی بازیم در نیار و خانمانه به پیشنهادش پاسخ 
 مثبت بده.

تنها راهی که می تونی از پندار انتقام بگیری، راه غیرتشه! بایدمعروف بشی و 
 عکسات همه جا پخش شه.

نگران هیچیم نباش، بعد اینکه به کمک اون مرده که میگی یکم رو زبون اومدی 
!تنها کاری که باید انجام بدی عکس گرفتنه

خنده ی مستانه ایی سر داد و گفت: کالغا خودشون عکسای تو رو به دست پندار 
و اطرافیانش می رسونن و پندار بین حرف و حدیث مردم و رسانه ها نابود 

!می شه

لبخند تلخی زدم و بعد تکون دادن سرم از خونه خارج شدم، بی قرار به سمت 
.خونه ماریا رفتم تا سوئیچ ماشینش رو بگیرم

دلم راضی نبود با غیرتش بازی کنم، ولی اون غرورم و هدف گرفته بود! بخاطرش 
 مسخره ی دوست و اشنا شدم.

نفس عمیقی کشیدم تا از فرو ریختن اشکم جلوگیری کنم، تصمیمم قطعی بود! 
.باید به کل دنیا ثابت می کردم ماهان من یتیم نیست



""پندار

 [یکسال بعد]

با عصبانیت کشیده ی محکمی توی گوشش زدم و با فریاد گفتم: این مسخره بازیا 
 چیه راه انداختی؟

ماهان که توی بغلش مشغول دست و پا زدن بود، با شنیدن صدای داد من زد زیر 
 گریه!

 کالفه نگاهی به بادکنک های قرمز انداختم و ماهان رو از بغلش بیرون کشیدم.

 با این حرکت من روی زمین نشست و با صدای بلند مشغول گریه کردن شد!

با انزجار از کنارش رد شدم که داد زد: حداقل می تونستی جلوی دوستام آبرومو 
 نبری. می دونستی چند روزه دارم برای تولدت برنامه می چینم؟

جلوی همه من و سکه ی یه پول کردی، پندار خستم کردی. تا کی باید منتظر یکم 
 محبتت باشم؟

نتونستم خودم و کنترل کنم، با صدای بلندی زدم زیر خنده و بریده بریده گفتم: 
 جوری حرف می زنی که انگار من ازت خواستم منتظرم باشی!

من که همون روز گفتم هیچ فرصتی بهت نمی دم، من که یک سال پیش وقتی 
مثل سیریش اومدی جلو در خونم بهت گفتم برام به اندازه پوشک کثیف ماهانم 



 ارزش نداری.

گمشو از خونم برو بیرون، نمی خوام قیافه ی نحستو ببینم نسترن! حالم از تو و 
 نوا بهم می خوره. می فهمی؟

نسترن از جاش بلند شد، اشکاش و پاک کرد و با صدای لرزونی گفت: باشه، می 
!رم

!ولی مطمن باش خودت میای دنبالم آقا پندار، این پسر توئه که به من عادت کرده

.این ماهانه توعه که من و مامان صدا می زنه و شبا با الالیی من می خوابه

بی توجه به چرت و پرتاش، جعبه ی کادو شده ی ساعتو، روی دیوار کوبیدم و با 
.نیشخند گفتم: گمشو بیرون تا دماغتو نشکوندم

همین جوری اعصابم و با این مسخره بازی تولد خورد کردی! جمع کن این بند و 
.بساطت رو

*****

 آقا پندار بچه داره هالک می شه!

 می خواید زنگ بزنم به نسترن خانوم؟ می ترسم خدایی نکرده نفسش بگیره.

کم مونده بود گریه کنم، از دیشب تا حاال ماهان یه بند گریه کرده بود و آروم بشو 



 نبود!

اشکان با عصبانیت شماره نسترن و گرفت و غرید: بچه داره می میره ! تو به فکر 
 بیرون کردن نسترن از زندگیتی؟

 چند ثانیه بعد صدای گرفته نسترن توی گوشی پیچید: جانم اشکان؟

برای چند ثانیه ماهان اروم شد، ولی باز با نشنیدن صدای نسترن صدای گریش 
:اوج گرفت، نسترن با بغض گفت

-اشکان بچم داره هالک می شه! چرا پندار اینجوری می کنه؟ یکسال تمامه صبح 
 و شبم و با ماهان سر کردم.

.حاال حق دیدنشم از من گرفته! دارم دیوونه می شم با شنیدن صدای گریه هاش

اشکان نگاه خشمگینی بهم انداخت و با لحن مالیمی گفت: نسترن بیا مغاره! ماهان 
 از بس گریه کرده جون به تنش نمونده.

 نسترن دماغشو باال کشید و با استرس پرسید: پندار که اونجا نیست؟

با حرف اشکان، پوزخندی که رو لبم بود پر رنگ تر شد: -نه، پندار اموزشگاهه تو 
!بیا اینجا



!-باشه، حواست بهش باشه تا من بیام

با بلند شدن صدای بوق آزاد، کالفه رو به اشکان گفتم: این وابستگی ماهان به 
.نسترن عذابم میده! مقصرش تویی اشکان

اشکان با لگد ضربه ایی به گیتارایی که ردیف جلوی شیشه چیده بود زد و داد زد: 
 پندار خواهش می کنم رو مخم نرو!

اگر به تو بود، می خواستی مثل یکسال اول رفتن ملیسا توی خونه بمونی و بشی 
 پرستار بچه!

نسترن دختر بدی نیست، برای ماهان مادر خوبیه! این و چه بخوای چه نه باید 
.قبول کنی

کتم و از روی میز برداشتم و بدون توجه به حرفایی که اشکان می زد از مغازه 
 بیرون رفتم.

سوار ماشین، که جلوی در پارک شده بود شدم و با سرعتی که اختیارش هم از 
 دست خودم خارج بود به سمت آسایشگاه راه افتادم.

نفس کم اورده بودم، از شدت عصبانیت پره های بینیم تند تند باز بسته می شد و 
 پوستم به قرمزی می زد.

کالفه سقف ماشین و باز کردم و نفس عمیقی کشیدم، اخر زمستون بود ولی 



 سردی هوام چیزی از التهاب درونم کم نمی کرد.

به خودم که اومدم دیدم جلوی در آسایشگاهم، دستم و روی بوق گذاشتم عمو 
 حسن سرش و از اتاق نگهبانی بیرون اورد.

با دیدن من، لبش به خنده باز شد و با سرعت درو باز کرد! با لهجه ی قشنگش 
 گفت: کاکو از این طرفا؟ راه گم کردی؟

با تمام کالفگیم، لبخندی به صورت آفتاب سوختش زدم و گفتم: عمو حسن بخدا 
؟گرفتارم، می تونم مهال رو ببینم

با وضوح درهم رفتن قیافش رو حس کردم، با نگرانی پرسیدم: عمو اتفاقی 
 افتاده؟

-نه کاکو، نگران نباش! فقط این مامورا باز امروز اومدن اینجا، می گن مهال خانوم 
.دیونه نیست و باید بره زندان

ناخداگاه فشار دستام روی فرمون بیشتر شد و اخمام توی هم کشیده شد، زیر لب 
 گفتم: مامورا به هفت جد ابادشون خندیدن!

شما فعال به سهند نگید پلیس اومده اینجا، نمی تونه خودشو کنترل کنه! حاال اگر 
.اجازه بدید من می رم پیش خانوم مستوفی

عمو حسن از سر راهم کنار رفت و گفت: این چه حرفیه کاکو، اجازه ی مام دست 



.شماس

سهراب با دیدن حرکتم، سریع از جاش بلند شد و گفت: داداش ترخدا ببخشید! 
 نمی خواستم دوباره با زنده کردن یادش عذابت.....

دستمو روی شونش گذاشتم و زیر لب گفتم: یادش همیشه زندس سهراب! تقصیر 
 تو نبود.

فقط از به یاد آوری اینکه، ملیسا پیش من همیشه در حال گریه کردن و عذاب 
 کشیدن بوده حالم و بد می کنه!

نفهمیدم چجوری از استدیو بیرون زدم و به سمت ماشین رفتم، ولی قبل اینکه 
:سوار بشم صدای سهند متوقفم کرد

-پندار یکی دوساعت وقت داری؟ برات هبر خوبی دارم! مطمئنم از شنیدنش 
 خیلی خوشحال می شی.

به سمت سهند برگشتم و با پوزخندی که گوشه لبم نشسته بود گفتم: مگه هنوزم 
 چیزی برای خوشحال شدن من هست؟

 سهند کیف پولم رو، که مشخص بود تو استدیو جا گذاشته بودم باز کرد!

به عکس ماهان، که کنار عکس مادرش خودنمایی می کرد اشاره کرد و لب زد: 
!هست، پندار هنوزم هست، ماهان



 کسی که اگر دیر بجنبی، ممکنه مثل مادرش پر بکشه و برای همیشه ترکت کنه.

عصبی با رگ گردنی که برجسته شده بود به سمتش حمله کردم که سهند جلومو 
 گرفت و داد زد: باید اجازه بدی ماهان عمل کنه!

می فهمی؟ داری با لجبازی با جون اون بچه بازی می کنی. قلب ماهان مریضه باید 
 پیوند....

کالفه مشتی به کاپوت ماشین کوبیدم و فریاد زدم: بس کن سهند! چرا نمی فهمی 
 ماهان من ضعیفه؟

چرا نمی خواید بفهمید، جثه کوچیک و الغرش توانایی این عمل سخت و سنگین 
؟رو نداره

با یاد آوری حرفای دکترا و خطر از دیت دادن پسرم، چشمام تار شد! ولی قبل 
.اینکه اشکم رسوام کنه به سمت مخالف سهند برگشتم

با صدای غمگینی گفت: ماهان به همون اندازه که برای تو عزیزه، برای منم عزیزه 
 پندار.

می دونم برات سخته، ولی باید قبول کنی که ماهان عمل کنه! بهت حق می دم که 
 نخوای بچت و زیر دست هر دکتری بفرستی.



بخاطره همین چند وقته با پارسا دنبال یه دکتر حرفه ایی می گشتیم، که 
 خداروشکر موفق شدیم.

پاکتی به سمتم گرفت و گفت: اینا بیلیط هواپیماست، تو ماهان و پرستش فردا 
.شب ساعت یازده پرواز دارید

****

-خودتم می دونی که مهال هیچ مشکل روانی نداره و فقط بخاطره از دست دادن 
 پدرش یکم افسردست.

 ولی بازم با این همه خطر، مهال رو بخاطره شما توی این تیمارستان قبول کردم!

به عنوان یه پزشک توی دادگاهش شهادت دادم که مهال اختالل روانی داره و 
.جاش نه تو زندان،بلکه توی آسایشگاه روانیه....

کالفه پک عمیقی به سیگارم زدم و گفتم: با این حرفا می خوای به کجا برسی 
 خانوم مستوفی؟

نکنه می خوای بزنی زیر قولتون؟ یادت رفته بخاطره منه که االن، مدیر بزرگ 
 ترین آسایشگاه روانی تهرانی؟

وسط حرفم پرید و گفت: هر روز دارن از اداره پلیس میان اینجا، به همه ما شک 
 کردن!



رابطه آقا سهند و مهالم زیادی داره صمیمی می شه! می ترسم بخدا، یکمم به فکر 
 من باشید.

باز هم با شنیدن بیشتر شدن، صمیمیت مهال و سهند حسادت مثل خوره ایی به 
 جونم افتاد و نگاهم پر از حسرت شد.

پک دیگه ایی به سیگارم که به فیلتر رسیده بود زدم و با پوزخند گفتم: خوب 
؟زنشه! عقد کردن یادت رفته

مستوفی که دید به این راحتیا قانع نمی شم، نفس عمیقی کشید با تردید گفت: 
 مهال باید از این تیمارستان بیاد بیرون.

 اخمام توی هم کشیدم، با تشررو به مستوفی غریدم: و اگر نیاد؟

سریع از جاش بلند شد و با ترس گفت: نه اقا پندار، منظورم و اشتباه متوجه 
 شدید!

من نمی خوام مهال از اینجا بره زندان، بلکه می خوام از اینجا بیاد بیرون و به 
 زندگی عادی برگرده!

 برای این کار هم یه نقشه دارم، ولی...

ولی از انجام دادنش می ترسم! ریسک خیلی بزرگی برای آینده کاریم و آبروی شما 
.و خانوادتونه



بسته ی سیگارم و از جیب کتم خارج کردم و به چشمای مرموز مستوفی خیره 
 شدم.

فهمید باید بیشتر توضیح بده، نفس عمیقی کشید و با استرس گفت: ماه پیش یه 
 دخترو آوردن اینجا!

کسی که هیچ کس و کاری نداره و تا حدودی به مهال شباهت داره! وقتی جلوی در 
 آسایشگاه پیداش کردیم وضعیت افتضاحی داشت.

و تنها چیزی که بحز لباسای پارش همراهش بود، یه شناسنامه ی رنگ و رو رفته 
 بود! دکتر احمدی گفت بهش تجاوز شده.

چند باز قصد خودکشی کرده بود، که بالخره همین بیست دقیقه پیش، قبل اومدن 
.شما به خواستش رسید و....

به خواستش رسیدو بالخره بعد تالش های زیاد، با قیچی که پرستار توی اتاقش 
 جا گذاشته بود خودش و کشت.

دلم براش سوخت، دختر خوشگلی بود! وقتی جسدشو دیدم حالم بد شد! هیچی 
 از اون صورت زیبا باقی نمونده بود.

 باعث تاسفه، ولی مرگش می تونه مهال رو از این منجالب بیرون بکشه!

 

موضوع داشت جالب می شد، نگاه کنجکاوی به مستوفی انداختم و گفتم: 



 منظورت چیه؟

مرگ اون دختر چه کمکی می تونه به خواهر زن من که شیش ماه تمام توی اون 
 اتاق زندانی شده بکنه؟

مستوفی مصمم به چشمام زل زد و گفت: زنگ می زنیم به پلیسا! می گیم دختری 
.که خودکشی کرده مهال بوده

فعال فقط دکتر احمدی می دونه که اون دختر خودکشی کرده! ما می تونیم قبل 
 متوجه شدن همه جاشون و عوض کنیم.

جسد اون دختر بیچاره رو توی اتاق مهال می زاریم و خود مهال رو می فرستیم تو 
 اتاق اون دختره.

هویت مهال برای همیشه می میره و از شر پلیسا راحت می شه! بعدشم می تونه با 
.هویت مهال ربیعی یه زندگی جدید و شروع کنه

جالبیه این موضوع اینه که، هر دوی اونا اسمشون مهالست و تو یه روز و یک 
!سال متولد شدن

؟عصبی از جام بلند شدم و گفتم: مگه بچه بازیه خانوم مستوفی

فکر کردی همینجوری می رن جسد اون بدبخت و با اسم مهال سپهری خاک می 
 کنن و پرونده بسته می شه؟



نه خانوم جون، از این خبرا نیست! اگه تو پزشک قانونی آزمایش دی ای ای بگیرن 
 متوجه می شن مهال نیست!

و صد درصد هم این کارو می کنن! احمق که نیستن همینجوری مرگ رییس  باند 
.یه گروه قاچاق رو قبول کنن

مستوفی خنده ی عصبی کرد و گفت: آقا پندار من اونقدرام احمق نیستم که به 
 این موضوع فکر نکنم.

من و احمدی تو پزشک قانونی آشنا داریم، اگر یکم سر کیسه رو شل کنید جواب 
.آزمایشی که می گیرن صد در صد مثبت در میاد

 "دو هفته بعد"

ردوست دارم تنها بچرخم توی شه

مدوست دارم به آسمون باز خیره ش

هدوست دارم بارون بیاد خیسم کن

مدوست دارم اشک بریزم خالی ش

هقصد داره تنهایی دیوونم کن

هوقتی چیزی نیست آرومم کن



هدوست ندارم که سکوتم بشکن

هدوست ندارم این چشمام پلک بزن

هبی تفاوتم به چیزایی که دوروبرم

هتنها دلخوشی برام توو این شهر قدم زدن

هنمیخوام کسی راجع تو باهام حرف بزن

هآخه تشدید میشه این غمی که توو دلم

:هدفون و روی گوشم فشار دادم و با بغضی که توی گلوم گیر کرده بود ادامه دادم

مشده تکراری برام ثانیه ها

ممن دقیقا نمی دونم چی می خوا

میه لحظه خوبم یه لحظه بد میش

؟لعنتی واسه چی رفتی از پیشم 

بخیلی وقتا خودمو به زور میزنم به خوا

بتا که انقد نکنم باز خودمو سوال جوا

؟نمی دونم ِکی میخواد تموم شه آخرین عذاب 



دمیدونم کاری نمیشه کرد اگه خودش نخوا

هبی تفاوتم به چیزایی که دور و ورم

هتنها دلخوشی برام توو این شهر قدم زدن

هنمیخوام کسی راجع تو باهام حرف بزن

هآخه تشدید میشه این غمی که توو دلم

""بی تفاوت

 با تموم شدن اهنگ، هدفون و از روی گوشم برداشتم و به بچه ها زل زدم.

سپهر انگشت شصتش رو به نشونه الیک باال گرفت و سهراب و اشکان با سوت 
 تشویقم کردن.

با خارج شدنم از استدیو سهراب محکم روی شونم کوبید و گفت: عالی بود، 
 معرکه بود!

بخدا مثل بمب صدا می کنه این آلبوم، مخصوصا هم این آهنگ که اینقدر با 
 احساس خونده شد.

اشکان بهم نگاه کرد و با خوشحالی گفت: فکر نمی کردم با وجود اون همه سیگار 
!و خف شدن صدات بازم بتونی به خوبی گذشته بخونی



با حرف اشکان، لبخند تلخی روی لبم نشست ! مگه می شه برای ملیسا بخونم و بی 
 احساس باشه؟

این آهنگ حس خودم بود، توصیف حال و هوای خودم! بعد دوسال تمام تمرکزم 
.روی این آلبوم جدید بود

با بلند شدن صدای در، سپهر از جمعمون جدا شد و چند ثانیه بعد با سهند برگشت.  
 بچه ها با دیدن سهند سرو صداشون باال رفت.

با خنده اشاره ایی به جعبه شیرینی و پاکتی که توی دستش بود اشاره کردم و 
 گفتم: چیشده؟ کبکت خروس می خونه؟

شیرینی و روی میز گذاشت و با ذوق گفت: بدبخت داری برای دومین بار عمو می 
 شی!

کنار چونم و خاروندم و متفکر گفتم: سپند و سپنتا که تازه با آنجال و آنجلینا عقد 
 کردن، پارسام که....

 نه بابا، آوا فقط سه، چهار سالشه یعنی بازم دست به کار شدن؟

لیوان آب و برداشتم و یک نفس سر کشیدم که سهند شیرینی و روی میز گذاشت 
 و با چشم غره گفت:

 -یعنی واقعا ازت ممنونم که در بین برادرات من و آدم حساب نکردی!



با تموم شدن حرف سهند، تمام آبی که توی دهنم بود با شدت روی سهند پاچیده 
 شد و پشت بندش به سرفه افتادم.

بچه ها به سمتم یورش آوردن و محکم روی کمرم می کوبیدن، با تعجب از خودم 
:دورشون کردم و با عصبانیت به سهند گفتم

-خاک تو سرت کنن احمق! می داشتی یه ماه بگذره یکم آبا از آسیاب بیوفته بعد 
 می رفتی سراغ بچه!

سهراب با خنده خودشو روی کاناپه ول کرد و گفت: داداش هنوز نفهمیدی؟ مردای 
 خانواده آریا تیششون تنده.

آریای بزرگ، یعنی امیر خان از همون اول کار که با یه تیر شیش نشون زد خودشو 
 ثابت کرد!

بماند که آبجی ملیسا خدابیامرز، چقد تو دوران حاملگیش گریه می کرد که اگر، 
.بچه ها به ژن خانوادگی خودش و پندار، چند قلو بشن باید چه غلطی کنه

با تموم ایما و اشاره های بچه ها سهراب با لودگی حرفش رو کامل کرده بود! که با 
 سکوت بچه ها فهمید چی گفته.

مشتم اونقدر محکم شده بود که، ترکیدن تاول هایی که موقع وزنه زدن روی 
 دستم ایجاد شده بود رو، احساس کردم.



!نگاه سنگین بچه ها و شرمندگی و درموندگی سهراب اذیتم می کرد

زیر لب رو به سهند تبریک خشک و خالی گفتم و بعد برداشت گوشیم از روی مبل 
.بلند شدم

نخانم ها و آقایا

ضمن عرض خوشامد، لطفا جهت حفظ ایمنی پرواز و توجه به قوانین ، از لحظه 
 ورود تا زمان ترک هواپیما.

تلفن همراه و وسایل الکترونیکی خورد را خاموش نگاه دارید، همچنین وسایل 
.همراه خود را در باالی سر خود یا در زیر صندلی مقابلتان قرار دهید

.متشکرم

Ladies and Gentlemen .

Safety regulation requires you to switch off all electronic. 

بی توجه به ادامه ی حرفای مهماندار، گوشیم و خاموش کردم و توی جیبم 
 انداختم.

ماهان آروم و بیخیال تو بغل نسترن خوابیده بود، سرم و توی دستم گرفتم و بعد 
.تموم شدن صحبتای کذایی مهماندار به اوج گرفتن هواپیما خیره شدم



نمی دونم چند ساعت گذشت که با تکون های دستی چشمام رو باز کردم، بعد 
 هنوز هم خواب و بیدار بودم. London Heathrowخروج از فرودگاه 

ماهان مشتاقانه تو بغل نسترن باال پایین می پرید، یه جورایی شرمنده چهره درب 
 و داغونش شدم.

من که تو هواپیما خوابیده بودم و بدون در نظر گرفتن چروک های پیرهن سیاهم، 
 هنوز هم سروحال بودم.

ولی بعید می دونستم که نسترن با اخالق بد ماهان تونسته باشه چند ثانیه هم 
 پلک رو هم بزاره.

 با شرمندگی به ماهان گفتم:ماهان بیا بغل بابا خاله دیگه خیلی خسته شد.

ماهان با لجبازی که از ملیسا به ارث برده بود، خلقه دستشو دور گردن نسترن 
 محکم تر کرد و گفت: نه! نموخوام.

نسترن خمیازه ایی کشید و گفت: بیخیال عشقم، این بچه که وزنی نداره! حاال 
 چجوری بریم هتل؟

نگاهی به اطراف انداختم و گفتم: یه ماشین از قبل رزرو کردم، راننده باید همین 
 اطراف باشه!

باز دلم براش سوخت برای همین ماهان و از بغلش بیرون کشیدم و جدی گفتم: 



 این بچه پرو شده نباید زیاد نی نی به الالش گذاشت.

ماهان لباشو جمع کرد و با بغضی که نشون از لوس بودنش داشت زیر لب غرید: 
 ُپلو ُاِدتی بی َترَبت.

از لقبی که بهم داده بود چشمام گرد شد که با صدای قهقهه نسترن که داشت 
.قربون صدقه ماهان می رفت به خودم اومدم

با اشاره به نسترن گفتم خودش و کنترل کنه و جلوی خندش رو بگیره، چون 
 دقیقا خودم هم داشتم همون کار رو می کردم.

با اشاره من نسترن ساکت شد، اخمام و توی هم کشیدم و با جدیت گفتم: حرفی 
 که زدی و یک بار دیگه تکرار کن؟

با چشمایی که پشیمونی ازش هویدا بود، لبای کوچیکش و روی لپم چسبوند و 
!زمزمه وار گفت: ِبَبشید دیَده َنمی َدم

از شیطونی ها و شیرین زبونی هاش لذت می بردم، ولی اصال دلم نمی خواست 
 بچه ی لوس و بی ادبی بشه.

بوسه ایی روی لپش کاشتم و با لحنی که کمی نرم تر شده بود گفتم: ماهان من 
.بی ادب نیست، بچه های دیگه اون حرف زشت و زدن

****

سیم کارت جدیدم و انداختم و گوشی و روشن کردم، استرس ماهان کالفم کرده 



 بود.

ساعت شیش وقت داشت من از صبح، مثل مرغ سر کنده داشتم باال و پایین می 
 پریدم.

نسترن که مشغول عوص کردن کانال های تلوزیون شده بود گفت: پندار، ناهار 
 بریم بیرون بخوریم؟

اومدم مخالفت کنم که وسط حرفم پرید و گفت: بخاطره ماهان! بزار قبل اینکه 
 ببریمش مطب دکتر یکم تو شهر بچرخونیمش.

اون روز با قبول کردن پیشنهاد نسترن، وارد بازی جدید این زندگی شدم! ای کاش 
 هرگز از اون هتل لعنتی خارج نمی شدم.

پک عمیقی به سیگار زدم و به لباس های مارکی که پشت ویترین خودنمایی می 
 کرد نیم نگاهی انداختم.

نمی دونم نسترن دوساعته توی این مغازه چه غلطی می کنه، سرم و باال بردم تا 
.قلنج گردن خشک شدم بشکنه، ولی با چیزی که دیدم خشک شدم

توجه ای به محصول، تبلیغاتی بیلبورد بزرگی که باالی سرم قرار داشت نداشتم! 
 ولی یه چیزی و باور نداشتم.

 این همون چشما بودم!



.این همون لب و بینی بود، ناخداگاه چشمام سر خورد روی سر شونه های برهنش

نه نمی تونست خودش باشه، این مدلینگی که با لباسه نیمه س*ک*سی روی این 
 بیلبورد خودنمایی می کرد زن من نبود.

ابروهام توی هم گره خورده بود، ملیسای من مرده! آره مرده این دخترکی که توی 
 این بنره زن من نیست.

فقط یکم شبیه ملیسای منه! حتی تاتوی ستاره ایی که کنار نافش بود هم شبیه 
 تاتوی ملیسا بود.

امکان نداشت این زنی که وحشیانه به دوربین زل زده تا با این لباسا ازش عکس 
 بگیرن، ملیسای پاک من نیست.

معلومه که نیست! اصال چطور می تونه باشه؟ ملیسا دو سال پیش وقتی من 
 آمریکا بودم بعد به دنیا اومدن ماهان رفت.

رفت و برای همیشه من و تنها گذاشت! خودم هر پنجشنبه می رفتم سر خاکش و 
 زار می زدم.

اصال مگه امکان داشت، ملیسا باشه و ماهانم گدای محبت مادرانه از نسترن و عمه 
؟پرستشش باشه

نسترت با دو نزدیکم شد، دستش و روی شونم گذاشت و با صدای بلندی گفت: 



 پندار، دوساعته دارم صدات.....

با سرعت به سمتش برگشتم، با دیدنم دستش و از روی شونم برداشت و قدمی به 
.عقب برداشت

چشماش از ترس گشاد شده بود، می تونستم حدس بزنم چه شکلی شدم که 
!اینقدر وحشت کرده

متعجب و ترسیده گفت: پندار چیشده؟ سرت درد گرفته؟ چشمانت قرمزه قرمز 
.شده بخدا

ناگهانی مچ دستشو گرفتم و با فشاری که به دستش دادم جیغ بلندی کشید، از زیر 
:دندونای کیلید شده خفه شویی گفتم و زیر لب غریدم

 -ملیسا مرده؟ مگه نه؟

برای یک لحظه رنگش پرید، با دست پاچگی گفت: این...این.. چ...چ..حرفیه؟ 
!معلو...مه ک...که،ملی...ملیسا مر...مرده

فشار دستم و روش بیشتر کردم با فریاد گفت: این مسخره بازیا چیه؟ دستم و ول 
.کن پندار من هیچی نمی دونم

عصبی به دیواری که پشتش بود لگد زدم و با فریاد گفتم: به من دروغ نگو! مگه 
 نمی دونی از دروغ متنفرم؟ هاا؟



پرستش زد زیر گریه و گفت: نمی دونم...نمی دونم ترخدا دست از سرم بردار 
.پندار

دستم و بین موهاش بردم و موهاش رو دور دستم پیچیدم، با فشاری که به سرش 
 وارد کردم جیغ خفیفی کشید.

فشار دستامو بیشتر کردم و عصبی داد زدم: یعنی می خوای بگی مدل این 
 تبلیغ(به بیلبود اشاره کردم)ملیسا نیست؟

چشمای ترسیدش و به سمت بیلبورد چرخوند، با بهت به تصویری که جلوش بود 
 خیره شد.

؟از شکه شدنش مثل روانیا داد زدم: ِد یه چیزی بگو؟ چرا خفه خون گرفتی

نسترن زد زیر گریه و با هق هق گفت: پندار ترخدا بیا بریم! این زنیکه فقط شبیه 
؟ملیسائه. ملیسا مرده می فهمی

به موهام چنگی زدم و با صدایی که هر لحظه بلندتر می شد گفتم: نسترن با روانم 
 بازی نکن.

مگه چند نفر جز ملیسای من تاتوی ستاره رو بدنشون دارن؟ مگه چند نفر روی 
؟نبض دستشون اول اسم من و تاتو کردن



صدام رنگ بغض گرفته بود، با درموندگی فشاری به بازوهای نسترن اوردم و 
؟نالیدم: مگه می شه دو نفر اینقدر شبیه هم باشن

حسم و نمی فهمیدم، نه می خواستم این زنی که هیچ اثری از حیا تو چهرش بود 
 ملیس من باشه!

.نه دلم می خواست با شک زنده بودن ملیسا ادامه ی زندگیم رو بگذرونم

کفشم و روی پای نسترن گذاشتم و کل وزنم و روی همون پام انداختم، با بلند 
 شدن صدای فریادش صورتم و بهش نزدیک کردم.

کنار گوشش با صدایی که از فرط عصبانیت دو رگه شده بود غریدم: یا امشب 
 حقیقت و از زبون تو می شنوم.

یا به مرگ ماهانم، تو همین شهر چنان بالیی به سرت میارم که تا عمر داری از 
!جلوی آیینه رفتن بترسی نسترن

امروز وقت گفتن حقیقِت اون دروغیه که دوسال پیش، تو و مامان توی ذهن من 
.چپوندید

نسترن سرش و به سمت مخالف چرخوند و داد زد: از من فاصله بگیر، من هیچی 
 نمی دونم! پاهات و بردار عوضی انگشتام له شد.

ازش فاصله گرفتم و بی توجه به چشمای بهت زده افرادی که با سردرگمی به ما 



 خیره شده بود موهاش و گرفتم و بی توجه به جیغای بلندش به سمت کشیدم.

ماهان که با آرامش عقب ماشین، رو صندلی مخصوصش خوابیده بود با صدای 
.جیغای نسترن که برا نشستن تو ماشین مقاومت می کرد بیدار شد

توی ماشین پرتش کردم، با چنگی که به یقه پیرهنم داد، تمام دکمه های لباسم پاره 
.شد و روی زمین ریخت

بی توجه به صدای گریه های ماهان و جیغ و دادای نسترن، سوار شدم و با سرعت 
 به سمت، مسیر نامعلومی ماشین رو به حرکت در آوردم.

نسترن دستشو روی بازوهام گذاشت و با التماس گفت: پندارر، ترقران برگرد هتل! 
 به جون ماهان شب همه چی و بهت می گم.

برگرد بریم هتل، ماهان باید بره مطب دکتر لعنتی به من فکر نمی کنی به فکر بچه 
!ی خودت باش

با صدایی که خودم هم از شنیدنش تعجب کرده بودم داد زدم: همین االن باید همه 
 چیز و توضیح بدی.

همین االن باید حقیقت روشن بشه، واگرنه هیچ تضمینی برای زنده بودنت ندارم! 
 بخدا که تیکه تیکت می کنم.

نسترن زد زیر گریه و باعجز گفت: طوالنیه پندار، بریم هتل بعد معاینه و بستری 



 شدن ماهان همه چیز و برات می گم.

ضربه محکمی روی فرمون زدم و گفتم: این یعنی ملیسا زندس؟! درسته نه؟ 
 ملیسای من زندست؟

با سکوت نسترن جری شدم و بلندتر داد زدم: ِد یه چیزی بگو! چرا الل مونی 
 گرفتی زنیکه؟

.نسترن با هق هق گفت: زندست! ملیسا زندست

***

از وقتی چشم و گوشم باز شد و فهمیدم پسر چیه، همیشه توی خونمون حرف تو 
 بود!

از گوشه و کنار همیشه اسم تو به گوشم می رسید، توی دبیرستان دخترا از 
 عشقشون به تو می گفتن.

همون موقع ها، من از آشنایی خانوادگی که با شما داشتم احساس غرور می کردم 
 و به همه دوستام می گفتم پندار دوست خانوادگی مائه و از من خوشش میاد.

باور نمی کردن، ولی وقتی برای اولین بار باهام عکس انداختی و من به دوستام 
 نشون دادن جدی جدی باور کردن تو برای منی.

اونا که مهم نبودن، تموم مشکل اونجایی بود که من خودمم دیگه احساس می 



 کردم تو فقط برای منی.

کالفه نگاهی بهش انداختم و گفتم: نسترن مثل آدم برو سر اصل ماجرا! من 
.نشستم اینجا از دوران دبیرستانت بگی

نگاه غمگینی بهم انداخت و گفت: باید از اول بشنوی! همین عشقی که تو دوران 
 دبیرستان شکل گرفت باعث مرگ صوری ملیسا شد.

ساکت سر جام نشستم که نسترن ادامه داد: با تعریف و تمجید هایی که خاله نوا 
 ازم می کرد قند توی دلم آب می شد.

تو هر روز جذاب تر از روز قبلت می شدی و دلم بیشتر برات می لرزید. وقتی 
 دستت رفت تو جیب خودت من احساس غرور می کردم.

!موقعی که آموزشگاهتو زدی، از خوشحالی رو پاهام بند نبودم

هرچی من بیشتر عاشقت می شدم، تو بیشتر از من دور می شدی! سنت کم کم 
 داشت باال می رفت و دورتو دخترا پر کرده بودن.

آمارتو داشتم، هر شب یکی از اونا توی خونت بود و من با گریه و یاد تو سر روی 
.بالش می ذاشتم

اونقدر دختر دورت بود که دیگه همون توجه های کوچولویم که قبال به من داشتی 
.از بین رفت و زوری باهام سالم می کردی



آتیش حسادت توی دلم افتاده بود، هر دختری که بهت نزدیک می شد من می 
 مردم و زنده می شدم.

ولی دلم به توجه های خاله نوا و هوس بازی خودت خوش بود، با خودم می گفتم 
.این دخترا برا یکی دوشب باهاتن

می شه گفت یه آرامش صوری داشتم، تا وقتی که کم کم از دوست آشنا زمزمه 
 های دختری به اسم ملیسا به گوش رسید.

اولین باز توی کنسرتت دیدمش، توی اتاقی که توش استراحت می کردی! وقتی 
.اومدم بهت تبریک بگم داشتی بهش هدیه می دادی

 آتیش عشقم تبدیل به نفرت شده بود پندار، همه چیز خیلی سریع پیش می رفت.

به خودم که اومدم دیدم بدون گفتن به خاله نوا، ملیسا رو عقد کردی و سر ماه 
 نشده بردیش خونه ی خودت.

من همه چیز و به خاله نوا گفتم: خیلی عصبانی شد! ولی همون روز باهم نقشه 
 کشیدیم ملیسا رو هرجور شده از زندگیت بیرون کنیم.

خاله نوا خیلی دوست داشت و توهم براش جون می دادی، خیلی بهش برخورده 
 بود که ملیسا رو بدون گفتن بهش عقد کردی.



حس می کرد ملیسا حقش و ازش گرفته! با وجود مهال و سهند حس نفرتش هر 
 لحظه بیشتر می شد.

نمی تونست قبول کنه از و خانواده ی سپهری عروس بگیره! پدر ملیسا یه خالفکار 
.بود و بین دوستای اصل و نصب داره امیر خان خانواده بدنامی بودن

وقتی همه چی و به خاله گفتی، تنها چیزی که ما نمی دونستیم حاملگی ملیسا بود 
 و فهمیدنش خیلی مارو عصبی کرد.

برای همین اون قرار داد و با کمک دوست من تنظیم کردیم. تا بعد دنیا اومدن بچه 
 ملیسا رو طالق بدی.

خاله نوام با این شرط قبول کرد براتون یه جشن بگیره. نسترن پوزخندی زد و 
.گفت: وقتی با ملیسا می خوندی و می رقصیدی، دلم می خواست بمیرم

توی دوران حاملگی ملیسا با خاله نوا می رفت پیش دکتر! دکتری که فقط حرفای 
 از قبل برنامه ریزی شده ی من و خاله رو تحویل ملیسا می داد.

وقتی مشخص شد بچه پسره و امیر خان، برای اولین نوه ی پسرش یه جشن با 
 شکوه و بزرگ گرفت من.....

با سکوت نسترن به سمتش برگشتم و گفتم: تو چی؟ نسترن ساکت نمون حرف 
 بزن.



دستشو روی صورتش گذاشت و با گریه گفت: من از شدت حسادت چند روز تب 
 داشتم.

 وقتی سر حال اومدم دیدم خاله نوا تصمیم گرفته بزاره شما خوش باشید.

می فهمی؟ خاله نوا بهم گفت بهتره دست از سر پندار و خانوادش بردارم چون 
 اونا باهم احساس خوشبختی می کنن.

من احمق، ماها زیر گوش خاله نوا از ملیسا بد گفتم: با دعوا هایی که بینشون راه 
 می انداختم کم کم خاله نوا رو سرد کردم.

درست مثل سابق! جوری که از ملیسا و تو راهیش متنفر شد و تمام سعیش رو 
.کرد تو رو از ملیسا جدا کنه

با مکث نفس عمیقی کشید و گفت: با توجه های امیر خان، خاله نوا رفت پیش 
 دکتر و یه دارو برای سقط جنین گرفت.

ملیسا شیش یا پنج ماهش بود که من و خاله نوا، اون داروها رو توی آب میوه 
 هاش یا غذا می ریختیم.

دکتر گفت بعد دوماه استفاده قلب جنین کامال از بین میره ولی این اتفاق نیوفتاد! 
 ملیسا فقط یک ماه از اون قرصا مصرف کرد.

اون جشنواره خیریه رو توی کیش یادته؟ اونم یکی از همون نقشه ها بود، نقشه 



 ایی که من کشیده بودم و مادرت اجراش می کرد.

ما روی جدا کردن شما و از بین بردن بچه ی ملیسا خیلی مصمم بودیم! بعد اینکه 
.تو رفتی

ملیسا با فاصله یکی دو روز فهمید خاله نوا با آب میوش یه قرص مخلوط کرده. تا 
 بچه رو از بین ببره. اون روز تو خونه قیامت شد.

اشکا و زار زدن های ملیسا دل سنگ من و هم آب کرده بود و دلم می خداست برم 
.جلوش داد بزنم بگم غلط کردم

خاله نوا ملیسا رو به سمت اتاق خودش کشوند و با نشون دادن اون قراردادی که 
 امضا کرده بودی حالش رو بدتر کرد.

ولی تیر اخر وقتی به جسم نیمه جونش خورد که، عکسایی که توی کیش باهم 
 انداخته بودیم رو دید.

ملیسا اون روز از خونه زد بیرون و چند ساعت بعد خبر تصادف کردنش به خاله 
.نوا رسید

ما فکر می کردیم بچه مرده، ولی وقتی رسیدیم بیمارستان مادر و فرزند هر دو 
 سالم بودن.

ماهانم رفته بود توی دستگاه، مثل اینکه وقتی ملیسا بهوش میاد و میره تا ماهانو 



 ببینه، قلب ماهان برای چند ثانیه از کار می افته.

با حجوم دکترا و پرستارام، ملیسا فکر می کنه ماهان مردا و از بیمارستان فرار 
 می کنه!

همون شب به خاله نوا زنگ زد و با گریه گفت هیچ وقت حاللش نمی کنه، اشک 
 ریخت و گفت از جون بچه ایی که ازم گرفتید نمی گذرم.

از تو متنفر شده بود، به خاله نوا گفت به تو بگیم ملیسا مرده! گفت نسترن من 
 هیچ وقت بر نمی گردم.

حاال با خیال راحت با شوهر صوری که، من و فقط بخاطره یه بچه ی مرده می 
.خواست عشق بازی کن

پندار بخدا من هیچ وقت نمی خواستم ملیسا اینجوری ازت جدا بشه، بالخره منم 
 یه زن بودم.

ولی برعکس من خاله خوشحال بود، اونقدر آشنا پارتی داشت که بدون هبچ 
 جسدی برای همسر پسرش یه گواهی فوت بخره.

و با یه مجلس ختم ساختگی به همه ی دنیا بگه که عروس من برای همیشه مرده، 
.بگه من به خواستم رسیدم

حاال دیگه پندار پسرم، فقط و فقط متعلق به خودمه و من به انتخاب خودم براش 



.زن می گیرم

همیشه ترس برگشتن ملیسا عذابم می داد، ولی خاله نوا می گفت ملیسا فکر می 
 کنه بچش مرده و از پندار متنفر شده.

پس هیچ وقت بر نمی گرده، حاال با خیال راحت به پندار نزدیک شو! تنها وسیله ی 
 پیوند تو پندار، پسرش ماهانه!

برای ماهان مادری کن، با این کار وقتی پندار یکم از غم ملیسا جدا بشه توجش به 
.زنی که پسرش عاشقانه صداش می کنه جلب می شه

خیسی اشک و روی گونه هام حس می کردم، بی توجه به چشمای ناباور نسترن 
سیلی محکمی توی گوشش زدم و گفتم: این برای سو استفاده ایی که از پسر دو 

 سالم کردی.

سیلی دوم و محکم تر زدم و گفتم: این برای زنی که با نامردی، احساس پاکش و 
 به لجن کشیدید و از شوهر و پسرش فراریش دادید.

سیلی سوم و توی گوش خودم زدم و با فریاد گفتم: این برای من احمق، که بدون 
 هیچ مدرکی با یه مجلس باور کردم زندگیم تموم شده.

نسترن دستمو گرفت و با هق هق گفت: ترخدا من و بزن پندار، عذاب وجدان داره 
 خفم می کنه!



من هیچ وقت اینقدر آدم بد و کثیفی نبودم، روی پاهام افتاد و با زجه گفت: من و 
 بزن ولی نزار این قدر داغون ببینمت.

موهاش و گرفتم و با کشیدن اونا، نسترن و باال کشیدم با انزجار نگاهی به 
:چشمای بارونیش کردم و گفتم

-ساده ازتون نمی گذرم، نسترن بخدا قسم پای هر کسی که توی این ماجرا نقشی 
 داشته باشه رو قلم می کنم.

نسترن با گریه ایی که هر لحظه در حال شدت گرفتن بود گفت: پندار همه چی 
 اونمور که ما خواستیم پیش نرفت.

تو بر عکس تصور ما، از خانوادت متنفر شدی! از خاله نوا کینه به دل گرفتی و از 
 دیدن ماهان محرومش کردی.

دیگه بسه، من با به تو نرسیدن و خاله نوا با از دست دادن احساسی که بهش 
 داشتی تقاص دادیم.

بسه تروخدا دیگه، این بازی رو تموم کن! اینو بفهم ملیسا واقعا دوست نداشت، 
 واگرنه مثل تو کل این دوسالو عزا داری می کرد.

ولی دیدی چیشد؟ رفته مدل لباسایی شده که یه دختر حتی شرم داره اونا رو 
!جلوی همسرش بپوشه



 -خفه شو نسترن، خفه شو تا همین جا با خاک یکسانت نکردم!

با دادی که زدم از جا پرید، یقه ی لباسش و گرفتم و بلند تر از قبل گفتم: حاال من 
 ملیسا رو از کجا پیدا کنم؟

بعد پیدا کردنش، چه جوری بهش ثابت کنم من همیشه عاشقش بودم! چجوری بعد 
؟دوسال بهش بگم بچش زندست

چجوری روم می شه بهش بگم، تمام این دوسال با فکر مردنت هیچ وقت دنبالت 
؟نگشتم

نسترن دستشو روی صورتم گذاشت و با لحن سوزناکی گفت: اشک نریز، پندار 
 گریه نکن من طاقت دیدن شکستنت رو ندارم.

چجوری بهت بفهمونم از دیدن تار های سفید موهات، کمرم از غمی که بهت دادم 
.خم می شه و نمی تونم حرفی بزنم

ناگهانی گردن نسترن و گرفتم و غریدم: اگر ملیسا رو پیدا نکنم، یا اگر پیداش کنم 
.و من و نبخشه با دستای خودم می کشمت

***

اشکان با لحن دلگرمی دهنده ایی گفت: من میام لندن پندار، باهم همه مشکالرو 
 حل می کنیم.



 تو که نمی تونی بکوب تو بیمارستان باشی، اون نسترنم مورد اعتماد نیست!

من و مامانم تا آخر هفته میایم لندن، مامان پیش ماهان و نسترن تو بیمارستان 
 باشه خیالمون راحته.

ماهم خودمون دنبال ملیسا می گردیم! راستی شماره هایی که خواسته بودی 
.همین االن برات فرستادم

بابک و دانیال، احتماال از اینا بتونی َردی از ملیسا پیدا کنی، تنها کسی که به ذهنم 
.رسید ملیسا تو اون شرایط بهش زنگ می زنه همین دو نفر بودن

نفس عمیقی کشیدم و درمونده گفتم: دمت گرم داداش، ایشاال تو عروسیت جبران 
 کنم! دعا کن پیداش کنم.

باید خیلی چیزا رو به ملیسا توضیح بدم اشکان، به اندازه یه عمر بهش مدیونم! 
من هیچ وقت فرصت نکردم بخاطره ماهی که بهم داد ببوسمش و ازش تشکر 

.کنم

-می دونم شرایط سختی داری، ولی فعال با فکر کردن بهش خودتو داغون نکن! 
.بزار بیام لندن به امید خدا همه چی و درست می کنیم

*******

جرعه ایی از شیشه ایی که تو دستم بود نوشیدم و با چشمای خمار از مستی به 
 عکسش زل زدم.



کاش می تونستم تمام ُپسِترا و بیلبورد هایی که ازش توی شهر پخش شده رو به 
 آتیش بکشم!

دستی روی شونم نشست و پشت سرش صدای مردی که با لحجه ی غلیط 
 انگیلیسی گفت: اومدی خودت و با عکساش خالی کنی؟

عصبی مثل یه جرقه از جام پریدم، یقه لباسش و گرفتم و با فریاد گفتم: حرف 
 دهنتو بفهم مرتیکه ح*رومزاده.

خنده ی مستانه ایی کرد و گفت: ای بابا، چرا عصبی می شی خوب! همه با عکسای 
 این فنچ کوچولو خاطره دارن.

خون جلوی چشمامو گرفت، فکر اینکه این آدما، چه کارایی با عکسای نیمه برهنه 
 ی ملیسا می کنن عذابم می داد.

مشت محکی روی صورتش زدم و با فریاد گفتم: خفه شو، دهن کثیفتو ببند! تو 
 حق نداری درباره ی زن من این حرفا رو بزنی.

اونقدر حالم بهم ریخته بود که نمی فهمیدم، تمام حرفا و فوشام رو به فارسی 
 دارم فریاد می زنم.

مردی که تا چند ثانیه پیش زیر مشت لگدام بود، خودش و زوری به دیوار رسوند 
:و داد زد



-جوری رفتار می. کنی انگار والریا اسمیت، ارث پدرته مرتیکه! دست از سرم بردار، 
.هر چی خورده بودم از سرم پرید

با رفتن اون مردک و سرنخی که برام جا گذاشته بود، باز به عکساش خیره شدم! 
«پس اسم جدیدش این بود. «والریا اسمیت

لیوان قهوه رو روی میز گذاشتم و لب تاب و باز کردم! بعد باال اومدن سیستم، 
 بدون تردید سرچ کردم:

-Who is Valeria Smit ?!

««والریا اسمیت، کیست؟

با استرس برای خوندن، بیوگرافیش وارد یکی از سایتا شدم! صفحه ی سایت با 
.چندتا از عکسای ملیسا شروع شد

حوصله معنی کردن واژه های انگیلیسی رو نداشتم، متن مورد نظر و کپی کردم و 
 با برنامه به فارسی ترجمش کردم.

والریا اسمیت، مدل بیست و سه ساله که در اولین مسابقه فشن شوی زنانه، َسم 
 اسمیت در نقش مدل َسم جلوی دوربین ها حاضر شد.

با اول شدن َسم اسمیت در مسابقه، چهره ی گرم و جذاب و هیکل ایده آل والریا 
.اسمیت مدل لباس های َسم توجه رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی را جلب کرد

و در همان فرصت کم، والریا پیشنهادات زیادی از مجالت پ*و*رن و دیگر شرکت 



.های تبلیغاتی دریافت کرد

اما، والریا به تمام پیشنهادات جواب رد داد و شش ماه اول، معروفیت خود را کنار 
.َسم و برادرش الکساندر اسمیت در حرفه مدلینگ فعالیت کرد

در ماهای اخیر، بیلبورد های تبلیغاتی در شهر و حضور والریا در هر بیلبورد نشانه 
.رشد چشم گیر اون در حرفه مدلینگ می باشد

عصبی متن و کمی باال پایین کردم تا از رزومه کاری که دلشت خارج بشم و نشونه 
 ایی از محل زندگیش پیدا کنم.

ولی تنها چیزی که دستگیرم شد اسم یه خیابون بود، که احتمال می رفت محل 
.زندگی همین والریا اسمیت باشه

با یاد آوری شماره هایی که اشکان برام فرستاده بود، لب تاب و خاموش کردم و 
.به سمت گوشیم که روی تخت افتاده بود رفتم

بعید می دونستم ملیسا از بابک کمک گرفته باشه، با این حال شماره دانیال و 
.گرفتم و گوشی به گوشم نزدیک کردم

بعد چند بوق صدای خواب آلودی توی گوشم پیچید: دیگه چیکار داری؟ آرمان 
 چقد بهت گفتم زنگ نزن.

 اخمام و توی هم کشیدم و با صدای گرفته ایی گفتم: دانیال خسروشاهی؟



چند ثانیه سکوت برقرار شد و همون صدا، که مشخص بود خوابش پریده با 
 هوشیاری گفت: خودم هستم! فرمایش؟

 پوزخندی زدم و گفتم: تو می دونی ملیسا کجاست، اینطور نیست؟

؟با صدایی که مشخص بود، شکه شده گفت: درباره کدوم ملیسا حرف می زنی

عصبی گوشی و به گوشم نزدیک تر کردم و گفتم: پندارم، پندار آریا! شوهر شرعی 
 قانونی زنی که تو داری از من مخفیش می کنی.

صدای خندش بگوش رسید و مسترب گفت: آقای خوش غیرت، شوهری که ندونه 
 همسرش دوساله تمام کجاست!

شوهری که برای همسر زندش، مجلس ختم بگیره و براش سوگواری کنه، دیگه 
 شوهر نمی شه.

اصال خودت خندت نمی گیره وقتی فکر می کنی، هنوز هم شوهر ملیسایی هستی 
 که با کثافت بازیت، از کشور خودش فراریش دادی؟

رگ گردنم در حال متورم شدن بود، لگد محکمی به در باز کمد زدم و با فریاد 
!گفتم: خفه شو مرتیکه

مثل آدم بهم بگو ملیسای من کجا زندگی می کنه، به چشمای خودش قسم که اگر 



.بهم نگی کجاست عزرائیلت می شم

 دانیال بلندتر داد زد: دست از سرش بردار پندار، ملیسا داره فراموشت می کنه!

همین سه روز پیش اومدم لندن و بهش پیشنهاد ازدواج دادم، بعد این همه مدت 
 که رفتم و اومدم بهم جواب مثبت داده.

دست از سر ما بردار، بزار بدون تو در کنار من خوشبخت زندگی کنه! ما از شونزده 
.سالگی باهم بودیم

آرزوهای من و ملیسا از بچگی باهم یکی بوده، قسمت زندگی تو و ملیسا هم یه 
 کابوس بد برای هر دومون.

با صدایی که ولومش از اختیارم خارج شده بود فریاد زدم: حرومزاده ی بی شرف، 
 جرعت داری یک بار دیگه زری که زدی و تکرار کن.

به قران من امشب مادرتو به عزات می شونم، ملیسا برای منه! می فهمی؟ هنوزم 
.زنه منه حق این کارو ندارید

قبل اینکه دانیال حرفی بزنه، صدای آشنا و گرمی از دور داد زد: دانیال، نمی خوای 
 بیدار بشی؟ من...

نمی دونم اون مرتیکه کجا رفت که صدا قطع شد. از ترس سکوت کرده بود و 
 صدای نفس های کشدارم هر ثانیه بلندتر می شد.



فکر اینکه شب و با این حرومزاده توی یه خونه گذرونده، خونم رو به جوش 
 آورده بود و از عصبانیت داشتم آتیش می گرفتم.

با آرامش قبل طوفانی که توی وجودم احساس می کردم، زمزمه وار گفتم: گوشی 
 و بده بهش! می خوام صداش و بشنوم.

دانیال با دلهره گفت: هیچی اونجوری که فکر می کنی نیست! باور کن تمام شب 
 اتاقامون جدا بود....

بی اختیار داد زدم: گوشی و بده بهش دانیال، می خوام صداش و بشنوم. دیونم 
.نکن لعنتی

برای چند لحظه از نشنیدن صدای دانیال، عصبی تر شدم و باز داد زدم: دانیال 
.التماست می کنم

ترو قرآن، جون عزیزت گوشی و بده بهش فقط صداش و بشنوم. بپرسم هنوزم 
!من و می خواد یا نه؟ اگر گفت، نه

اگر گفت برو پندار! به جون تنها پسرم بچم و می زارم زیر بغلم بر می گردم ایران. 
.می ذارم باهم دیگه خوش باشید

اختیار اشکام و از دست داده بودم، اینکه بدونم یه جایی همین نزدیکی و من 
 ندارمش دیونم می کرد.



صدای ناله هام بلند شده بود و هیچ اختیاری از خودم نداشتم، که احساس کردم 
 صدای گریه و نفس های کشداری به گوشم رسید.

از فکر اینکه کی پشت خطه، دلم لرزید، با بغض گفتم: ملیسا...یه چیزی بگو! بزار 
 صدات و بشنوم.

بغضم ترکید و با درموندگی گفتم: بس نیست دوسال جدایی؟ می دونی با فکر 
 اینکه دیگه نفس نمی کشی چند بار قصد رفتن کردم.

می دونی ماهانم تو این همه مدت، بجز مادر پدر هم نداشته؟ چرا سکوت و نمی 
؟شکنی

صدای هق هقش اوج گرفته بود، بریده بریده با صدای گرفته ایی گفت: ملیسا 
 مرده! من والریام.

دوسال پیش ملیسا مرد! والریا اسمیتم تو رو نمی شناسه. برگرد! برو ایران دیگه 
.دنبالم نیا

 صدای گریه اوج گرفت و قبل اینکه من چیز دیگه ایی بشنوم، تماس قطع شد!

عصبی گوشی و به دیوار کوبیدم و داد زدم: خدایا کی می خوای این بازی رو تموم 
.کنی! دیگه کشش ندارم

******



اشکان سیگار و از بین لبام بیرون کشید و گفت: نکش این اشغالو، پاشو بریم 
 بیمارستان.

مامان می گه ماهان از صبح بهونه گیر شده یه بند داره گریه می کنه! اون بچه 
 چه گناهی کرده باباش تویی؟

نگاه درمونده ایی به اشکان انداختم و گفتم: من نیام بهتره! شاید ملیسا بخواد 
 بیاد ماهان و ببینه.

اشکان عصبی دستی به موهاش کشید و گفت: ِد مگه ملیسا می دونه ماهان تو 
 کدوم بیمارستانه احمق؟

پوزخندی زدم و گفتم: اسم و آدرس بیمارستان و همون روز که تماس داشتیم برا 
 دانیال فرستادم.

 فرداش که رفتم به ماهان سر بزنم....

 ملیسا پیش ماهان بود، بغلش کرده بود و گریه می کرد.

ماهان تو بغلش آروم شده بود اشکان، هیچ وقت ماهان توی بغل من اینقدر آرامش 
 نداشته!

 اشکان با صدای متعجبی گفت: اونوقت بعد دیدنش، تو چیکار کردی؟

چنگی به موهام زدم و با صدای گرفته ایی گفتم: می خواستی چیکار کنم؟ از 



 بیمارستان زدم بیرون.

دلم نمی خداست بخاطره من، مثل تمام این دوسال از دیدن ماهان محروم بشه! 
 می فهمی که؟

اشکان بی هوا توی کمرم کوبید و داد زد: کودن، تو این همه مدت دنبال آدرسشی، 
.اونوقت بعد دیدنش بدون اینکه تعقیبش کنی......

وای پندار، وای پندار! بعضی وقتا حس می کنم مدیر برنامه ی احمق ترین آدم 
 جهانم!

اشکان که دید عکس العملی نشون نمی دم، سوئیچ ماشینی که برای این مدت 
:کرایه کرده بودم و برداشت و داد زد

-ِد احمق، چرا هنوز نشستی؟ پاشو تن لشتو جمع کن بریم بیمارستان! مطمئم مهر 
.مادری ملیسا باز اونو به بیمارستان می کشونه

دستم و تکیه گاه سرم کردم چشمام رو بستم، ولی با ضربه ناگهانی اشکان از جا 
 پریدم و داد زدم: چه مرگته؟

اشاره ایی به در خروجی کرد و گفت: خره وحشی! ماشین و آتیش کن از 
.بیمارستان اومد بیرون

به سمت جایی که گفت خیره شدم، از دیدن زن مو بلوندی که، سرسختانه برای 



 شناخته نشدن عینکش رو به چشماش فشار می داد.

غم عجیبی روی دلم نشست، حاال درک می کردم معروفیت من چقدر برای ملیسا 
 زجرآور بوده.

سوار ماشین مشکی رنگی شد، با به حرکت در اومدن ماشین، ماشین و روشن 
.کردم و با فاصله زیاد دنبالشون راه افتادم

بعد نیم ساعت رانندگی، ماشین مشکی رنگ جلوی یه خونه ویالیی کوچیک و 
.فندوقی متوقف شد

ملیسا از ماشین پیاده شد و بعد یه خداحافظی ماشین مشکی رنگ باز به حرکت 
 در اومد.

از اینکه فرصت تنها حرف زدن و آدرس محل زندگیش رو اینقدر راحت بدست 
 آورده بودم در حال پرواز بودم.

به سمت اشکان برگشتم و گفتم: تو با ماشین برو! معلوم نیست کی کارم تموم 
 بشه.

بعد گفتن این حرف سریع از ماشین خارج شدم که اشکان با صدای بلندی گفت: 
 بدستش بیار!

قبال هم این کارو کرده بودی. برات آرزوی موفقیت دارم داداش. امیدوارم فردا 



.صبح با زنت بیای هتل

***

دستم و روی زنگ گذاشتم و چند ثانیه بعد صداش به گوشم خورد که گفت: 
 دانیال چرا نرفته َبر....

با، باز شدن در به محض اینکه چشمش به من افتاد، حرفش توی دهنش ماسید! تا 
 به خودش اومد سریع اقدام به بستن در کرد.

پاهام و الی در گذاشتم و بی توجه به مقاومتاش، به داخل پرتش کردم و وارد 
.خونه شدم

متعجب به خونه ی تمیز و مرتبی که جلوم بود خیره شدم و نا خودآگاه، یاد 
 چیبس هایی افتادم که هر روز...

وقتی از تخت پایین می اومدم زیر پام خورد می شد! یا شایدم پوست تخمه 
 هایی که بین انگشتا پام گیر می کرد.

لبخند تلخی زدم و زمزمه وار گفتم: توی این دوسال خیلی چیزا عوض شده! حتی 
 طرز زندگی ما، توقع داشتم با یه آشغال دونی رو برو بشم.

با صدای گرفته و لرزون، به انگیلیسی دست و پا شکسته گفت: من شما رو نمی 
 شناسم! از خونم برید بیرون.

خستگی و توی کل وجودم احساس می کردم، نفس عمیقی کشیدم و با لحن 



 گرفته ایی گفتم: دلم برات تنگ شده بود، می شه بغلت کنم؟

قطره اشکی که روی گونش چکیده بود و پاک کرد و به فارسی گفت: از خونه من 
 برو بیرون! من اصال نمی شناسمت.

بی توجه به حرفی که زد، به سمتش رفتم و لی توجه به بی میلی تظاهریش، 
!محکم توی بغلم گرفتمش

همه چیز تغیر کرده بود بجز احساسی که هر بار، با بغل کردنش بهم دست می داد. 
.بجز جثه ریزش که تو بغلم گم می شد

ار لحظه فشار دستم دور کمرش محکم تر می شد، دلم می خواست به جبران 
 دوری دوسالم توی خودم حلش کنم.

خودش و از بغلم بیرون کشید و با چشمایی که از اشک، مثل خون سرخ شده بود 
 دستش و روی صورتم کشید.

آروم با صدای دو رگه ایی گفت: من هیچ وقت دلم نمی خواست اشکات، شونه 
 هامو خیس کنه!

ازم فاصله گرفت و با بغض گفت: برو! نمی دونم چجوری آدرسم و پیدا کردی، 
 مهمم نیست ولی برو....

دیگه نمی خوام ببینمت، ملیسا دوسال پیش مرد! من االن والریام، خواهش می 



 کنم دست از سرم بردار.

-ما از هم یه بچه داریم، بخاطره اون! فقط بخاطره اون بزار بهت توضیح بدم تو 
.این دوسال هیچ چیز اون طور که ما فکر می کردیم نبوده

بغضش شکست و با هق هق گفت: چی و می خوای توضیح بدی؟ اینکه هیچ وقت 
 دنبالم نیومدی؟

اینکه با وجود زنده بودنم برام سنگ قبر درست کردی و با نسترن نامزد کردی؟ 
.دقیقا چی و می خوای بهم یاد آوردی کنی

-ملیسا بخدا قسم هیچ چیز اون طور که فکر می کنی نیست! بخاطره ماهان یک 
 ساعتم که شده به حرفم گوش کن.

به حرمت روزای خوبی که باهم داشتیم فقط گوش بده، اگر بازم گفتی برو می رم 
 و دیگه بر نمی گردم.

عصبی دستش و روی گیج گاهش گذاشت و فریاد زد: ماهان ماهان! بس کن، دیگه 
!کافیه تمومش کن

من به ماهان هیچ احساسی ندارم! می فهمی به بچه ایی که به دنیا آوردم هیچ 
 حسی ندارم چون تو و مادرت این فرصت و از من گرفتید.

روی زانوهاش سرخورد و بت زجه گفت: من راه یادگرفتن پسرم و ندیدم! منی که 



 تو اوج بچگی بخاطره توی کثافت حامله شدم.

حتی نتونستم یه بار درست و حسابی بچم و بغل کنم و از عطر تنش لذت ببرم! 
 حاال اومدی و من و به جون اون بچه قسم میدی؟

بعد دوسال؟ بعد دوسالی که روح و احساس ملیسا روتوی وجودم کشتم و در 
؟احساسم رو تخته کردم

کنارش زانو زدم، سرش و باال آوردم و با عجز گفت: به همین اشک چشمات قسم 
 منم مثل تو زجر کشیدم.

فکر کردی اینقدر نامردم که بدونم زنده ایی و سراغت نیام؟ بدونم داری نفس می 
 کشی و هر پنجشنبه برات خیرات بدم؟

 بخدا منم یکی از مهره های همین بازی بودم، منم از هیچ چیز خبر نداشتم.

ملیسا مثل روانیا از جاش بلند شد و فریاد کشید: دردغ نگو، دروغ نگو تو یه آدم 
 پست و کثیفی.

من و فقط بخاطره بچت خواستی، من امضاتو پای اون کاغذا دیدم! توی همونی 
 که ذکر شده بود بعد دنیا اومدن بچه من و طالق می دی.

من عکس عشق بازی تو ونسترن، زمانی که خودم داشتم از دوریت گریه می کردم 
.و دیدم و شکستم



جوهر اون امضا، فقط و فقط از خودکار مخصوص خودت خارج شده بود! با 
 همون خودکار و همون امضات دفتر عاقد و امضا کرده بودی.

یادته؟ من و عقد کردی و قول دادی همیشه پیشم باشی، ولی از اون طرف هم 
 قول طالق دادن من و داده بودی.

صداش و بلندتر کرد و گفت: تو پست ترین آدمی هستی که عاشقانه دوستش دارم 
؟و ازش متنفرم، می فهمی

حاالم از من نخوا مزخرفاتو باور کنم، من تاوان اعتمادم به تو رو دادم پندار! از 
.اینجا برو و با فکر اینکه من مردم ادامه بده

 لب باز کردم که حرفی بزنم ولی با بلند شدن صدای در، حرف توی دهنم ماسید.

ملیسا با لرزش نامحسوس دستاش لیوان آبی که برای خودش پر کرده بود و سر 
 کشید و به سکت در رفت.

کالفه سیگارم و از جیبم خارج کردم و کنار لبم گذاشتم، فندک و زیرش گرفتم و 
 قبل اینکه کام بگیرم.

با ورود ملیسا و نسترن، به همراه اشکان سیگار از بین لبام سر خورد و پایین 
 افتاد.



 متعجب، جای سیلی که توی صورت نسترن بود رو دنبال کردم و به اشکان رسیدم!

با دیدن نگاه سوالی من ابرویی باال انداخت و گفت: یکم گوشتمالی احتیاج داشت، 
 ولی بالخره حاضر شد بیاد.

بالخره، شنیدن قصه از زبون یکی از تهیه کننده ها شیرین تر و طبیعی تر به نظر 
 میاد! نه؟

ملیسا روی صندلی نشست، سرش و توی دستش گرفت و با عجز گفت: چرا راحتم 
 نمی ذارید؟ دارم دیونه می شم.

نسترن با صدای دورگه و ناراحتی گفت: من فقط اومدم واقعیت این دوسال و 
!بگم ملیسا، خواهش می کنم گوش بده

سرش و بلند کرد و با چشمایی که دو کاسه خون شده بود گفت: چطوری روت می 
 شه اسم من و به زبون بیاری؟

قطره اشکی روی گونه نسترن چکید و با بغض گفت: من آدم بده ی این داستانم! 
.آدم بدا هیچ وقت خجالت نمی کشن

بدون اجازه روی مبل کنار ملیسا نشست و با لحن و صدای گرفته شروع به تعریف 
 کردن کرد.

با شنیدن دوباره ی حرفاش، غم و عصبانیت باز توی قلبم حجوم آورد! با هر قطره 



 اشکی که ملیسا می ریخت.

ترکای قلب من هم بیشتر و بیشتر می شد! نسترن می گفت و من فقط اشکای 
.ملیس و می دیدم

دیگه تحمل جو سنگین فضا رو نداشتم، گوشیم و چنگ زدم و بدون توجه به بقیه 
 به سمت در رفتم.

از ویال خارج شدم و به سمت حیاط پشتی کوچیک خونه رفتم، خودم و روی 
 صندلی های حصیری ولو کردم.

سیگارم و از جیب کتم خارج کردم و گوشه لبم گذاشتم! نفس کشیدنم سخت شده 
 بود.

با احساس نفس های غریبه ایی کنار گوشم، به عقب برگشتم و با چهره ی گرفته 
 شخصی رو برو شدم.

فندکش و زیر سیگارم کشید و گفت: فکر نمی کردم اینقدر زود دست به کار بشی! 
؟صبح تعقیبمون کردی، اینطور نیست

کام غلیظی از سیگارم گرفتم و با صدای گرفته ایی زیر لب غریدم: هه، پس 
 دانیال، دانیال که می گن تویی!

-آره، منم که چی؟ توقع نداشتی این ریختی باشم ها؟ شایدم توقع اینجا دیدنم و 



 نداشتی.

به کرواتش چنگی زدم و به سمت خودم کشیدمش، با صدایی که از فرط 
:عصبانیت از همیشه بلندتر شده بود گفتم

-ببین بچه ژیگول، با اعصاب من بازی نکن، یه جوری می زنمت که تا سال آینده 
 نتونی تکون بخوری!

رو چه حسابی فکر کردی ملیسا تو رو به من، به من ترجیح می ده ها؟ جوجه 
.انگشتم بهت بخوره ترکیدی

دانیال قهقهه ایی زد و با تمسخر گفت: من و از بازو هایی می ترسونی که با تلمبه 
 بادش کردی؟

جدی تر شد و گفت: فکر کردی با تعریغ کردن واقعیت زندگی نکبتت می تونی 
 ملیس و برگردونی؟

!پوزخندی زدم و با جدیت گفتم: تو برو، فردا که بیای ملیسا من و بخشیده

من بهت قول می دم ملیسا فردا ملیسا بعد دوسال دوباره تو آغوش خودم بر می 
.گرده

 -زیادی به حرفایی که می زنی مطمئنی.



پوزخندی زدم و برای تحریک کردنش گفتم: اگر مطمنی که من بخشیده نمی شم 
.برو، برو و امشب مارو تنها بزار

به حرفام هیچ اطمینانی نداشتم، با این حال از جدیت لحنم خودمم متعجب شده 
 بودم.

دانیال با تردید گفت: قول می دی اگر امشب نتونستی، بزای همیشه از زندگیش 
 بری بیرون؟

بی اختیار دستم و سمتش دراز کردم و گفتم: قول می دم! اگر ملیسا امشب من و 
.نبخشید، من برای همیشه می رم

چند ثانیه گذشت که دانیال دستش و توی دستم گذاشت و گفت: منم قول می دم 
 اگر امشب بخشیده شدی بکشم کنار.

بدون هیچ حرف دیگه ایی فندکش و به سمتم پرت کرد و به سمت ماشینش که 
 توی باغ پارک شده بود رفت.

تردید کل وجودم و پر کرده بود، اونقدر توی حیاط نشستم که اشکان گرفته و  
 نسترن با چشمای سرخ از ویال خارج شدن.

هنوز پنج دقیقه از رفتنشون نگذشته بود که فریاد ملیسا توی فضا پیچید، توی 
.چند لحظه صدای خورد شدن وسایل و زجه هاش کل فضا رو گرفت



جوری زار می زد که دل سنگ هم آب می شد، از اینکه به خودش آسیبی بزنه 
 وحشت کردم!

با قدمای بلند به سمت خونه رفتم، صدای شکستن شیشه ها و فریاداش یک لحظه 
.هم قطع نمی شد

به دیوار تکیه زدم و سرم و توی دستم گرفت: حلقه زدن اشک و توی چشمام 
 احساس می کردم.

خدایا تا کی قراره غرورم با فرو ریختن این اشکای لعنتی لکه دار بشه؟ چرا من 
 نمی تونم مثل ملیسا زجه بزنم و خودم خالی کنم؟

 توی خودم غرق شده بودم که با صدای آ گفتنش از جام پریدم و وارد خونه شدم.

خونه با چند لحظه ی پیش قابل مقایسه نبود، تمام کیریستاال و وسایل شکستنی 
.خورد شده بود

با چشم دنبال ملیسا می گشتم که کنار شومینه، با موهای آشفته پیداش کردم! با 
 دیدن پاهای غرق خونش.

به قدم هام سرعت دادم و با نگرانی گفتم: چه بالیی سر خودت آوردی! بزار ببینم، 
 زخمش عمیق نیست؟



پاهاشو توی دستم گرفتم، با خشونت پاهاش و از بین دستام بیرون کشید و با 
:گریه بریده بریده گفت

-من چه بالیی سر خودم آوردم؟ تو چه بالیی سر من آوردی؟ مامانت چه بالیی 
؟سر من و احساسم آورد پندار

می دونی وقتی دیروز برای اولین بار بچمون و بغل کردم چه احساسی داشتم؟ از 
 اینکه توی بیمارستان بود دلم تیکه تیکه شد.

می دونی چی بیشتر از همه ناراحتم کرد؟ اینکه توی بغل مادر خودش، غریبی می 
 کرد! گناه من چی بود؟

چرا اون کاغذارو امضا کردی تا با دیدنش کمرم بشکنه! چرا کاری کردی با شکم 
 برجسته از خونت فرار کنم.

چرا باعث شدی به دانیال، رقیب خودت پناه بیارم و برای انتقام خیالیم، اسیر یه 
.شهرت پوچ بشم

سرش و روی سینم فشار دادم و بی توجه به مقاومتش، با بغض گفتم: من هیچ 
 وقت نمی خواستم و نمی تونستم به مدایی از تو فکر کنم.

ملیسا اونموقع تو باردار و حساس بودی، اگر باز تو گفتن به مامان دست دست می 
 کردم، دل سرد می شدی.



دلم نمی خواست آسیبی به بچمون برسه و چشمات بخاطره من تر بشه، می 
 خواستم تو دوران بارداریت.

مامان و بهت وابسته کنم! بخدا قسم که هیچ وقت از جونم کمتر دوست نداشتم. 
 چرا فکر کردی جدایی ازت برام اسون بود.

یعنی اونقدر نامرد بودم که بعد گرفتن هدیه ایی مثل ماهان تو رو پس بزنم و از 
؟دستت بدم

تنها دلگرمی من توی این دوسال، ماهان و شباهت عجیبش به تو بود! هربار که 
 بهش دارو می دادم عذاب می کشیدم.

احساس می کردم این قلبه منه که مشکل پیدا کرده و قلب یادگاری تو، هیچ عیب 
 و ایرادی نداره.

ملیسا با گریه روی سینم کوبید و با لحن درد آوری گفت: تو ماهان و داشتی ولی 
 من چی؟ دوسال تمام حسرت بود و یه مشت خاطره.

از خاطره هایی که یه مدت برام مقدس بود، بدم می اومد! چون فکر می کردم 
 همش یه بازی بوده.

پندار من توی این دوسال هر روز مردم و تو غقط یک بار برام عزاداری کردی! من 
.هر روز خون گریه کردم و تو چهل روز برام غصه خوردی



از قضاوت نا بجاش دلم گرفت، گره ی دستام و از دورش باز کردم و با طعنه 
؟گفتم: این تصور و درباره من داری

اولین دختری که حس کردم با تمام وجود می خوامش تو بودی! من با تو 
 خوشبختی و لمس کردم.

 یعنی اینقدر نامرد و ال**شیم که فقط تا چهل برات غصه بخورم؟

باصدای بلندتری داد زدم: لعنتی منم هر روز صد بار مرگ و به چشم دیدم! کارم به 
.قرص اعصاب و روانپزشک کشید

هنوزم زیر نظر دکترم به قران، اگه یه ردز یادم بره قرص بخورم سر درد بیخیالم 
!نمی شه

منم دیگه اون پنداری که بودم نیستم، موهام و ببین! بخاطره غصه ی نبودن تو 
 سفید شده.

سی و یک سالمه و به اندازه، یه مرد پنجاه ساله غم غصه دارم! این از زنم، اونم از 
 بچم که معلوم نیست فردا چه بالیی.....

کالفه دستی به موهام کشیدم و درمونده گفتم: برگرد ملیسا، برگرد تا دنیام و به 
.پات بریزم

من و ماهان بهت احتیاج داریم، برگرد تا باهم فاصله هارو خط بزنیم! یه دنیای 



 جدید سه نفره می سازیم.

نگاه غمگین بهم انداخت و گفت: نمی تونم! من با احساس مرده نمی تونم وارد 
 زندگی کسی بشم.

می دونم بخاطره پیشنهادی که دانیال بهم داده داری این کارو می کنی، تو همیشه 
.خودخواه بودی

ولی خیالت راحت، اصال نگران نباش من تا خر عمرم پایبند همین تنهایی می 
 مونم! برو، دیگه برنگرد.

دیدنت خیلی عذابم می ده، دلم می خواد خاطراتی که با تو دارم و توی ذهنم 
 دیلیت بکنم!

منکر اینکه هنوزم دوست دارم نمی شم، ولی دیگه نمی تونم باهات زندگی کنم 
 پندار! شک و دودلیم هیچ وقت از بین نمی ره.

 برای توهم دقیقا همین جوریه!

 با خودت هزار بار فکر کردی، تو این دوسال با کی بوده؟ با چی بوده؟

شباش و با کی سر می کرده، مدل چ لباسایی شده! شایدم به این فکر می کنی که 
 بعد تو چند نفر به من دست زَدن و....

بدون اینکه اجازه کامل شدن حرفش رو بهش بدم، توی دهنش کوبیدم و با فریاد 



!بی سابقه ایی غریدم: خفه شو

اگر همچین چیزی حتی توی فکرمم خطور می کرد، مثل یه آشغال از کنارت رد می 
 شدم.

می دونم بجز من دست هیچ کس به بدنت نخورده! اینو می دونم که فَقط من 
 موفق به تصاحبت شدم.

هیچ وقت به خودت اجازه نده همچین چیزی و به زبونت بیاری ملیسا، هیچ 
.وقت

اون بیرون به یه نفر قول دادم، اگر نتونستم تا امشب به برگشت، راضیت کنم 
.مثل یه مرد بکشم کنار

این کارو هم می کنم! فردا ماهان عمل داره، اگر بیای بیمارستان یعنی من و 
 بخشیدی و بعد عمل ماهانمون باهم بر می گردیم ایران.

یه زندگی جدید می سازیم، دور از حاشیه و بازی های مسخره ی خاله خانباجی 
 ها.

ولی اگر فردا تا ساعت نُه، نیومدی بیمارستان، یعنی من و نبخشیدی! اونموقع من 
.و ماهان برای همیشه بر می گردیم ایران

به سمت در رفتم و بی توجه به ترک ها وشکستگی که روی دلم احساس می کردم 



:لب زدم

-من همیشه به قوالم وفا کردم ملیسا، ولی تو هیچ وقت این و نفهمیدی! جدی 
 بگیر حرفم و.

اگر فردا نیای، برای همیشه از زندگیت می رم بیرون، بخدا قسم که دیگه سایمم 
.مزاحم خوشبختیت نمی شه

***

آروم خم شدم و بوسه ایی رو پیشونی نرمش گذاشتم، بی قرار بودم! پرستارا 
 خیلی سریع ماهان و وارد اتاق عمل کردن.

با دلی آشوب به اشکان خیره شدم. دستش و روی شونم گذاشت و با لحن 
:حمایتگری گفت

-امیدت به خدا باشه داداشم، یه عمل کوچیکه،  ماهان با سالمتی کامل از اتاق 
.عمل میاد بیرون

روی صندلی نشستم و به در بسته ی اتاق عمل خیره شدم، خدایا مگه این یه ذره 
؟بچه چقدر توانایی داره

یه چشمم به ساعت بود و چشم دیگم به در اتاق عمل، عقربه هایی که همیشه با 
 سرعت از هم سبقت می گرفتن.



توی این لحظه حلزون وار به سمت عدد هشت حرکت می کردن، هر چی به ساعت 
 نه نزدیک تر می شدیم.

دگرگونی من هم بیشتر می شد، اشکان سخت مشغول خوندن قرانی که توی 
.دستش بود شده بود و من کالفه جلوی در راه می رفتم

با هر ده دقیقه ایی که بدون اومدن ملیسا می گذشت، بغضم عمیق تر و گره ابرو 
.هام کورتر می شد

دوساعت از شروع عمل گذشته بود، نه از این دکترای زبون نفهم می شد سوالی 
 پرسید نه........

چشمم به ساعت بود، هشت و پنجاه و هفت دقیقه! با هر چرخش عقربه قرمز 
 رنگ.

نفس پر التهابم رو بیرون می فرستادم، هشت و پنجاه و هشت دقیقه، دیدن ملیسا 
 برای اولین بار.

هدیه تولدش توی کنسرت، رفتنم دم خونشون، عقد سادمون! بارداری سریعش و 
 در اخر یه مراسم ختم.

 هشت و پنجاه و نه دقیقه!

.نگاهم و از ساعت گرفتم و به امید دیدنش، چشمم رو به انتهای سالن دوختم



نیومده بود! نه و یک دقیقه، نه و پنج دقیقه! این عقربه های لعنتی فقط منتظر 
 بودن ساعت از نه بگذره.

تا مثل همیشه، با رقابت از هم دیگه جلو بزنن! اشک سمجی که توی چشمم حلقه 
 زده بود با لجبازی فرو ریخت.

نه و ده دقیقه! دستای گرمی دور کمرم حلقه شد و با صدای لرزون و پر بغضی 
.گفت: لعنت به حس از دست دادنت

 "ملیسا"

 با سرعت به سمتم برگشت و با بهت و ناباوری گفت: اومدی؟

میون گریه لبخندی زدم و با صدای دورگه گفتم: یه ربعی تاخیر داشتم، ولی 
 اومدم! می خوام یه زندگی جدید بسازیم.

من، تو و ماهان! دور از هر کسی که نمی خواد باهم باشیم. پندار بیا از اول شروع 
.کنیم

آروم به سمتش رفتم و دستامو و دور کمرش حلقه کردم، سرم و روی سینش 
 گذاشتم و لب زدم: اینجا برای همیشه جای منه!

.دستش و دور کمرم حلقه کرد و با بغض گفت: تو اولین و آخرین مالک قلبمی



تو سکوت به ضربان قلبش گوش می دادم، که با باز شدن در اتاق عمل باز نگرانی 
 به قلبم حجوم آورد.

به سمت دکتر رفتم و با اینگیلیسی دست و پا شکسته ایی گفتم: آقای دکتر، حال 
 پسرم خوبه؟

پندار با نگرانی به ما نگاه می کرد، دکتره با بی توجهی ماسکش و توی جیبش 
.گذاشت و گفت: خوشبختانه عمل موفقیت آمیز بود

 دو هفته ی دیگه مهمون اینجایید و بعدش اگر بخواید می تونید برگردید شهرتون.

.ولی بچه باید، هر دوماه یک بار پیش متخصص بره، بالخره اطمینان شرط عقله

بغضم ترکید، با خوشحالی چشمام و بستم و از ته قلبم خداروشکر کردم! باورم 
 نمی شد همه چیز رو رواله.

 شوهرم، پسرم!

 بعد این همه مدت، هر دوشون رو باهم بدست آوردن شیرین نیست؟

دیگه صدای پندار و دکتر و نمی شنیدم، دلم می خواست جیغ بکشم! دلم می 
!خواست تلفن و بردارم و به ماری و الکس بگم بچم حالش خوبه

*******



 مسافران عزیز، هم اکنون وارد خاک مقدس ایران شدیم!

 ساعت سه و بیست و چهار دقیقه ی بامداد می باشد، لطفا کمربند ایمینی.....

بوسه ایی روی پیشونیش زدم و با لحن مالیمی گفتم: پندار، عزیزم وارد ایران 
؟شدیم! بیدار نمی شی

 پندار زوری الی پلک هاش و باز کرد و گفت: من بیدارم، عزیزم! تو نخوابیدی؟

با خنده جلوی موهاش و کشیدم و گفتم: مگه من مثل تو و پسر تنبلتم که، تا وارد 
؟هواپیما می شم خوابم ببره

 [پنج ماه بعد]

 همه حاضرید، یک، دو سه! چیک.

با بلند شدن صدای دوربین مهال با جیغ گفت: وای ببینم عکس و صد در صد من 
!زشت افتادم

بوسه محکی از روی گونه تپلش کردم و گفتم: آخ الهی قربون عروس گلم برم که 
 ماه دیگه به دنیا میاد.

سهند با دوربین به سمت ما اومد و گفت: نگاه کن، خیلیم خوشگل تر شدی! دور 
 دخترم بگردم که اینقدر......



 مهال با جیغ گفت: سهند! بده ببینم عکسو!

پندار ماهان و توی بغلش جا به جا کرد و با خنده گفت: شد یه شب ما بیایم 
 بیرون شما دعوا نکنید؟

اشکان دستشو دور گردن سایه انداخت و با لحن با نمکی گفت: قربون خودمون 
 برم که اینقدر مظلومیم خانومم.

سایه دختره سبزه و ریزه میزه ایی که به تازگی با اشکان عقد کرده بود، با خنده 
 سرش و پایین انداخت.

اشکان با لجبازی ادامه داد: واال بخدا! مهال و سهند که همش می کوبن تو سر و کله 
 هم!

ملیسام که هفته ایی یه بار قهر می کنه میره خونه مهال اینا، پندار باید بره منت 
 کشی! فقط ما.....

ماهان خیاری که داشت گاز می زد و به سمت اشکان پرت کرد! با حرکتش سهند و 
 پندار بلند زدن زیر خنده.

سهند ماهان و از روی زمین بلند کرد و گفت: الهی عمو قربونت بره! خوشگله من! 
 جذابه من.



پندار کنار من روی حصیر نشست و گفت: سهند بشین، من و ملیسا می خوایم 
.تصمیم جدیدمون و باهاتون در میون بزاریم

با نشستن سهند، پندار نگاهی به بچه ها و بعد به من انداخت، نفس عمیقی کشیدم 
:و گفتم

خودتون می دونید من توی لندن، مشغول انجام چه کاری شده بودم! با این حال 
 بدون توجه به نارضایتی پندار.

بازم عکاسی برای مجالت لندن رو از اینجا ادامه می دادم، این موضوع همیشه هر 
.دومون و ناراحت می کرد

پندار برای کاری که می کردم، و من برای حساسیت پندار که اونو بی مورد می 
.دونستم

پندار دستش و روی دستم گذاشت و گفت: بجز این، خبرنگار و مطبوعات! نامه 
 های فدایت شم طرفدارام.

 باز هم ملیسا رو تحت فشار گذاشت! یه جورایی همه چی مثل اول شده بود.

قصد من و ملیسا، از شروع دوبارمون ساختن یه زندگی جدید بود! یه زندگی 
 بدون حاشیه و شهرت.

عشق و شهرت باهم هماهنگی ندارن بچه ها! من خوندن و دوست دارم، ولی 



 ارزش ملیسا و پسرم و......

نگاهی به بچه ها که متعجب به ما زل زده بودن انداختیم و در ادامه حرف پندار 
 دستم و روی شکمم گذاشتم و با لبخند گفتم: تو راهیمون.

مهال جیغ خفه ایی کشید و دستش رو روی دهنش گذاشت، نیش پسرا و سایه باز 
 شده بود.

پندار نگاه عاشقانه ایی بهم انداخت و گفت: بعدا تبریک بگید! بزارید ادامه بدم. 
 خالصه اینکه ارزش خانوادمون، برای من و ملیسا خیلی مهمتر از شهرتمونه.

ما تصمیم گرفتیم، تصمیم گرفتیم دست از شهرتمون بکشیم! من دیگه نمی خوام 
 بخونم.

!ملیسام دیگه قرار نیست مدلینگ هیچ تبلیغی بشه

مهال با چشمای گرد شده گفت: وا بچه ها چرا شک می دید به آدم، چه اشکالی 
؟داره بخاطر هم دست از عالقتون بکشید

لبخندی به مهال زدم و گفتم: مهال اینجا، حتی اگر پندار کار  هم نکنه بازم بین همه 
 معروفه!

ما داریم می ریم ترکیه، دوست پندار همه کارامون رو از چند وقت پیش درست 
 کرده.



.یه جورایی برای هر سه ی ما، یعنی من و ماهان و خودش اقامت گرفته

مهال با صدای بغض داری گفت: ملیسا حق نداری این کارو بکنی! من اجازه نمی دم 
 باز از هم دیگه دوربشیم.

نفس عمیقی کشیدم و با لحن دلگرم کننده ایی گفتم: مهال جان، ما قبلش می 
 خواستیم بریم آمریکا ولی چون رفت آمد اونجا سخته.

پندار قبول نکرد! ترکیه همین بغله خواهر من، هر وقت دلت تنگ شد یه هواپیما 
 بگیر بیا پیش ما.

پندار ماهان و که رو چمنا مشغول غلت زدن بود از زمین برداشت و گفت: اگر می 
 دونستم اینقدر ناراحت می شید.

نمی ذاشتم تا لحظه پرواز چیزی بفهمی خواهر زن کوچولو! غصه نخوریا برادر 
 زادم دلش می گیره.

اشکان با اخم گفت: دمت گرم خدایی، این همه کار کردی من تازه باید بفهمم؟ پس 
؟دلیل خرید اون خونه تو ترکیه این بود

سهند با جدیت گفت: حاال کی می رید؟ مامان چی می شه؟ نمی خواید قبل رفتن 
 برید و یه بار.....



پندار اخماش و توی هم کشید و گفت: سهند این و از من نخوا! من حتی اگر یه 
 روزم به عمرم مونده باشه.....

لب گریذم و با غیظ اسمش و صدا کردم، با شرمندگی رو به سهند گفتم: چرا میایم 
!داداش

سهند با لبخند گفت: مرامتو عشقه بخدا، می دونم در حقت خیلی بد کرد ولی 
 دمت گرم که داری بزرگی می کنی.

 آهی کشیدم و با حسرت گفتم: هر چه آید به سرم، باز بگویم گذرد.

.وای از این عمری که با میگذرد، میگذرد

نوا خانوم در حقم بد کرد، ولی بقیه که نکردن! امیر خان و بقیه اعضا خانواده حق 
 دارن با ماهان خدافطی کنن.

سایه دستشو دور شونه مهال گذاشت و با صدای بچه گونه ایی گفت: ای بابا، 
 مامان مهال، گریه نکن دیگه!

بجاش بیا برنامه ریزیه، یه گودبای پارتی خوب و خفن و برای عمو و خاله بریزیم 
 ها؟

 پندار سوتی زد و با شوق گفت: ای جانم، گودبایتون رو عشقه!



.ماهان با ذوق دست پندار کشید و گفت: بالم توپ بخل، بابا من توپ موخوام

*

کالفه تلوزیون رو خاموش کردم و گفتم:می شه به منم توجه کنی؟ از صبح داری 
 فوتبال نگاه می کنی! اه.

پندار با خنده دستشو دور گردنم انداخت و گفت:به، ملیسا خانوم حال دخترم 
 چطوره؟

با خنده به سمتش برگشتم و گفتم: چیه؟ نکنه ایندفعه هم باز حس پدرانت می 
 گه بچه دختره؟

بوسه ایی رو گردنم کاشت و با منطق بی منطقی گفت: نه عزیزم، ایندفعه حس 
 پدرانم می گه بچه پسره!

ولی از اونجایی که من هر دفعه برعکس حس پدرانم اوج می گیره، مطمنم بچه 
 دختره!

سرم و روی سینش گذاشتم و با حسرت گفتم: دلم نمی خواد هیچ کدوم از 
 اتفاقاتی که سر ماهان تجربه کردم تکرار بشه.

دلم می خواد ایندفعه، مادر بودن رو با تمام وجودم حس کنم پندار! برای همین باز 
 باردار شدم.



پندار دستش و روی شکمم گذاشت و گفت: تمام اتفاقات گذشته رو حبران می کنم 
 عزیزم! بهت قول میدم.

.-ماما..

با بلند شدن صدای گریه ماهان، از جام بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. از 
 تختش آویزون شده بود.

 محکم بغلش کردم و اروم گفتم: جانم مامان، قربونت برم عسلم! شیر می خوای؟

 ماهان سرشو توی گردنم قایم کرد و با نق  نق گفت: موخوام.

تمام اخالقاش توی این پنح ماه دستم اومده بود، پسرکم از لحاظ ظاهری هیچ 
 شباهتی به پندار نداشت.

چشمای سبزش، موهای قهوه ایش! همه و همه بدون هیچ آزمایش دی ان ایی هم 
.ثابت می کردن این بچه ی منه

 ولی وای از اخالقش و یک دنده بازیش که باباشو و یکی اون طرف تر نرفته یود.

پندار دم در ایستاده بود، پالتوی کوتاه و مشکی رنگش و روی دستش جابه جا کرد 
 و گفت: ساعت شیش آماده باشید.



 لبم د به دندون گرفتم و گفتم: چه زود حاضر شدی! حاال االن می خوای بری؟

به ساعت مچیش نگاهی انداخت و گفت:اره یه سری کار انجام نشده دارم. تموم 
 شد، میام دنبالتون بریم خونه اونا.

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: پندار اونا؟ این اونایی که می گی خانواده ی ما 
!هستن! تو که اینقدر کینه ایی نبودی

اخماش و توی هم کشید و با لحن سردی گفت:ساعت هشت پرواز داریم به 
.امیدخدا! همه ی کارا ردیف شده

.یه چک تو وسایالت بکن یه وقت مدارک و وسایل ضروریت جا نمونه اینجا

*

باطل شدن مدرک، دکتری که گواهی فوت من رو صادر کرده بود! رفتن آبروی 
 نسترن تو محیط کارش.

محروم شدن نوا از دیدن پندار و هر چیزی که به ما ربط داشته باشه! با وجود 
 تمام اینا دور شدن از این شهر الزم بود.

نگاهم رو از پندار که جدی به ابرها زل زده بود گرفتم و به ماهان که خوابیده بود 
 خیره شدم.

دستم و روی شکمم گذاشتم! من و پندار برای شروع یه زندگی آروم و بی حاشیه 



 دست از عالقه هامون برداشتیم.

نمی دونم تا کی، ولی قرار بود تا فراموش شدن پندار از یادها توی ترکیه زندگی 
 کنیم!

ولی مگه می شه کسی پندار و فراموش کنه! مگه کسی می تونه آهنگایی که تک 
 به تک با احساس خونده شده بود رو فراموش کنه.

ابرها در حال حرکت بودن و فکر من درگیر آینده ی نا معلومی که داشتیم! شایدم 
 غمگین بودم.

خداحافظی تلخی که از عزیزانمون داشتیم مارو و سخت توی هم برده بود! مهال 
 بی قراری می کرد.

منم بی قرار بودم، ولی نه برای مهالیی که همه جوره حمایت سهند رو داشت! بی 
 قراره مهبدم بودم.

مهبدی که مجبور بود، تا پونزده سال آینده رو پشت میله های سرد زندان بگذرونه! 
 مهبدی که برادرانه بهم قول داد.

هيچ کار احمقانه ایی نکنه تا حبسش تموم شه و بیاد پیش ما! اونم حق یه شروع 
.تازه رو داشت! درست مثل من و مهال
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با خوشحالی گوشی و به گوشم نزدیک کردم و داد زدم: چی؟ مهال راست می گی؟ 
 مطمنی مهبدم عفو خورده؟

 مهال با خنده و ذوق گفت: آره بخدا، ملیسا مهبد داره آزاد می شه باور می کنی؟

لبم و گاز گرفتم و گفتم: قطع کن، قطع کن باید هر چه زودتر زنگ بزنم به پندار 
 بگم! وای مهال دارم از خوشحالی میمیرم.

مهال قهقهه ایی زد و گفت: باشه عزیزم، از طرف من وروجکای خاله رو ببوس و 
 سعی کن واسه سال نو ایران باشی.

نفس عمیقی کشیدم و با اشتیاقی که برای قطع کردن تلفن داشتم گفتم: تو هم 
 نگین و یه ماچ گنده بکن.

بگو خاله ملیسا عاشقشه و حتما سال نو دستای تپلشو قورت می ده، خدافظ عزیز 
.دلم

از پشت میز بلند شدم و به سمت گوشیم که روی کاناپه ی چرمی که جلوی میزم 
 بود گوشیم رو برداشتم.

با دیدن عکس پنج نفرمون لبخند عمیقی روی لبم نشست! بدون معطلی شماره ی 
 پندار گرفتم.



 مثل همیشه بالفاصله صدای گرمش توی گوشم پیچید: جانم عزیز دلم؟

با خوشحالی نفس عمیقی کشیدم و گفتم: پندار برات یه خبر خیلی خیلس خوب 
 دارم!

پنداز خنده ی بلندی سر داد و گفت: عشقم، همین نیم ساعت پیش که از آموزشگاه 
 اومدم بیرون.

سهند زنگ زد و خبری که همین االن مهال بهت داد رو به من داد! جدی فکر کردی 
 خبرای دست اول اینقدر دیر به من می رسن؟

با قیافه توهم رفته گفتم: از دست این سهند، ببینم چیکار می کنی؟! من حسابی 
 حوصلم سر رفته ها.

؟اینارو بیخیال، کارای افتتاحیه شعبه جدید آموزشگاه، چجوری پیش رفته

 

 تقه ایی به در خورد، گوشی و از گوشم جدا کردم و گفتم: بفرمایید!

جانان با پوشه زرد رنگی وارد اتاقم شد و گفت: ملیسا خانوم، معاون شرکت تاتلی 
 اوقلو، اومدن.

صداش و پایین تر آورد و گفت: خانوم باورتون می شه؟ بین این همه رقیب ما 
 موفق شدیم کارو بگیریم.



کل شهر دارن از مزون ما صحبت می کنن، فکر کنم تا اخر همین سال بتونید گالری 
 رو توسعه بدید.

پندار از پشت خط خنده ایی کرد و گفت: تبریک می گم ملیسا خانوم! می شه یه 
 وقتی بدید از نزدیک ببینیمتون.

از سر خوشی قهقهه ایی زدم و گفتم: لوس نشو پندار، همه موفقیتم و مدیون 
 بودنت هستم فهمیدی؟

 رو به جانان گفتم: عزیزم ده مین دیگه، فحریه خانوم و تا اتاقم راهنمایی کن!

-پندار عشقم، دیگه باید قطع کنم! راستی، لطفا امشب ساعت نه میام خونه کارام 
 یکم زیاده.

پندار مکثی کرد و گفت: پس من و ماهان ساعت نه میایم دم مزون تا شام و 
 بیرون بخوریم!

 دوقلو ها که اذیتت نمی کنن؟

هنوز حرف پندار کامل نشده بود که صدای جیغ و قهقهه ی ماهین و ماهیرا توی 
 اتاقم پیچید.

با عصبانیت جیغ زدم: نسلیهان یعنی واقعا نتونستی بیست دقیقه اینا رو کنترل 
 کنی.



نسلیهان با عصبانیت چکی که برای یکسال پرستاری بهش داده بودم و روی میز 
:کوبید و داد زد

خانوم آریا، بهتره برای دختراتون دنبال یه پرستار دیگه باشید! توی همین مدت 
 کمتر از بیست دقیقه هرچی باهام بود و نابود کردن.

بعد گفتن این حرف از اتاق خارج شد و در و محکم بهم کوبید، دخترا نگاهی بهم 
.کردن رو به من همزمان گفتن: ما شیطونی نکردیم

نفس عمیقی کشیدم و به پندار که پشت تلفن قهقهه می زد گفتم: باید دنبال یه 
.پرستار دیگه باشی آقای آریا

عینک طبی مو کمی پایین کشیدم و زیر چشمی بهشون خیره شدم! با لجبازی کنار 
 هم ایستاده بودن.

کفشای لیموییشون گلی شده بود، رو پاهای کوچولو سفیدشون هم چندتا زخم 
 کوچولو افتاده بود.

روی، پیرهن های کوتاه لیمویی رنگشون بستنی ریخته بود و موهای خرمایی و 
 بلندشون.

که پندار صبح با هزار عشق و عالقه شونه کرده بود و دوتا گل سر لیمویی صورتی 
 خوشگل به گوشه موهاشون زده بود.



 پریشون و شلخته دورشون ریخته بود!

 صورت سفیدشون بخاطره شیطنت زیاد قرمز شده بود.

چشمای درشت و طوسی رنگشون که شباهت غیرقابل وصفی به رنگ چشمای 
 پندار داشت قرمز شده بود.

ماهین قدمی جلو اومد و گفت: مامانی، ما گرسنه ایم! می شه باهامون آشتی 
؟کنی

با اشاره من هر دوشون به طرفم اومدن، هر دوشونو توی بغلم گرفتم و گفتم: 
 مامان هیچ وقت با شما قهر نمی کنه!

فهمیدید یا نه؟ بوسه ایی روی گونه ی هر دوشون زدم و گفتم: برید از خاله جانان 
 لباسای خوشگل بگیرید.بابا و ماهان میان دنبالمون.

 شام و بیرون می خوریم! حاال خوب شد؟

.ماهین دست ماهیرا رو گرفت در حالی که به سمت در می رفت گفت: عالی شد

******

سرم و روی سینش گذاشتم و در حالی که خیره به بازی بچه ها بودم گفتم: دلم 
 می خواد تولد هفت سالگی دخترا رو تو ایران بگیرم.

من و به خودش نزدیک تر کرد و گفت: هر چی تو بخوای خوشگلم! با لحن شوخب 



 ادامه داد: نظرت چیه کادوشون یه داداش جدید باشه؟

سرم و از روی سینش برداشتم و با خنده ایی که توی صدام مشهود بود گفتم:هی 
 پیر مرد، از سنت خجالت بکش!

چند وقت دیگه عروس دار می شی! اونوقت می خوای برا خودت زنگوله پای 
؟تابوت درست کنی

قهقهه ی بلندی زد و گفت: گمشو بابا، من فقط سی وهشت سالمه ها! تازه اول 
 جونیمه!

دستی روی موهای جوگندومیش کشیدم و گفتم: متاسفانه حق با توئه، هرچی می 
 گذره جذاب تر می شی!

پندار نگاه عاشقانه ایی بهم انداخت، موهام و پشت گوشم فرستاد و با لحن پر 
 نیازی گفت: توهم هرچی جا افتاده تر می شی لوند تر می شی.

از روی نیمکت پارک بلند شدم، دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم: همینطوره! 
؟فکر نمی کنم برای بازی کردن زیادی پیر شده باشیم، نه

 دستشو توی دستم گذاشت و گفت: البته! با سرسره بازی چطوری خانوم جوان؟

درحالی که به سمت تاپای بزرگ پارک می رفتم گفتم: تیکه ننداز پنی، من سی و 
 یک سالم بیشتر نیست.



با نشستنم روی تاپ پندار شروع به هل دادنم کرد، صدای جیغ و خندم بچه ها رو 
 به سمتمون کشوند.

با هر هلی که پندار به تاپ می داد، بیشتر اوج می گرفتم و بیشتر به ستاره ها 
 نزدیک می شدم.

زنذگی من هم مثل تمام این ستاره هاقشنگ شده بود! می تونستم خوشبختی رو 
.کنار شوهرم و بچه هام با اعماق وجودم احساس کنم

من به چیزی که همیشه دنبالش بودم، با بدست آوردن دوباره ی پندار رسیدم! حاال 
 یه زن سی و یک ساله بودم.

مادر سه تا بچه ی شیرن زبون و لجوج که بازی هامون تمام خونه رو بهم می 
.ریخت

.سی و چند سالگی یک زن را هرکسی نمیفهمد

.سی و چند سالگی یک زن یعنی جمع دلفریبی و شیطنت، ضرب در وقار و متانت

زن سی و چند ساله را توی یک مهمانی با لباس شب مشکی و موهایی که از پشت 
.سر جمع کرده باید دید

لباس بلندی که گاه روی زمین کشیده میشود، خرامیدنش و گام های شمرده 



.شمرده اش را

زن سی و چند ساله تازه اول پختگی ست، سرشار از هوشی زنانه و زیبایی 
.دوچندان

شبیه نسیم خنکی که عصر یک روز تابستانی روی پوست عرق کرده صورت 
.میوزد

شبیه صدای دل انگیز خوردن باران روی برگها، شبیه هرچه که تو را وارد یک 
.خلسه شورانگیز میکند

زن سی و چند ساله مخدری ست که زندگی را سر حال می آورد. زن سی و 
چندساله یک نقاشی بی نقص است از مجموعه هر آنچه میشود در یک قاب جمع 

.کرد

  «پایان»

 نویسنده: ساراسلیمانی

با تشکر از دوستای عزیزم، نرگس، مریم و طناز که از شروع تا اتمام این رمان 
 کنارم بودن.

رمان عشق و شهرت به چشم خودم عیب های کوچیک و زیادی داشت! ولی 
امیدوارم شما از خوندنش لذت برده باشید.


