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قی که وفایش ابدیست به نام معشوق حقی

مانتوي جدید قهوه اي ام را تنم کردم و شال طرح دار آبیم که مدام از موهاي تازه شسته شده ام لیز می خورد را جلو کشیدم و از اتاق 

. بیخیال به سمت در رفتم . چهارمین بار بود که زنگ در را می زد . بیرون آمدم 

. من حاضرم  -

 . چه عجب ! علیک سالم  -

. بریم  -

. بفرمایید بانوي سراسر غرور  -

پس چرا این رابطه شبیه هیچ کدام از این ها نیست ؟ چه چیزى این رابطه را  . رابطه ى بین ما چه بود ؟ همکار ؟ دوست ؟ خواهر برادر ؟ 

! سیست ؟پایان خواهد داد ؟ آیا این رابطه پایان پذیر است ؟ چرا امشب هواي ذهنم خاکستریست ؟ این چه ح

**

. دستانش را از پشت روى چشمانم گذاشت 

 . تا وقتی بهت نگفتم چشماتو باز نمی کنیا  -

مگه اصالً مى زارى چیزى ببینم ؟ + 

! همیشه ، از همون اول عجول بودى  -

. پیام زود باش دیگه + 

. مى داشتیم و بهش تکیه داده بودم تا نیافتم  آرام قدم بر. چیزي نگفت اما من لبخندش که پهن می شد روى صورتش را حس کردم 

آماده اى ؟  -

! اوهوم + 

 . آرام و نوازشگونه دست هایش را کنار کشید 

باور کردنى  . براى من  . درست رو به روى من  . اسبى به رنگ قهوه اى خوشرنگ  . دیدن قهوه اى خوشرنگ  . خداى من چى مى دیدم 

کرده بودم ؟چطور بویش را حس ن . نبود 

 .  ! روشنک کجایى ؟ خوشت اومد ؟ -

. خوشم آمد ؟ من عاشقش شده بودم 

پیام ؟ + 

جانم ؟  -

! عاشقشم + 

ا پس من چى ؟  -

!چشمانم نمى توانستند به قهوه اى خوشرنگ خیره نمانند . خندیدم و به روى خودم نیاوردم 
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اسمشو چى بزاریم ؟ + 

 . . اید انتخاب کنى شما ب. در اختیار شماست  -

! نمیدونم کمکم کن + 

رابى چطوره ؟  -

. Bداره هم  Rهم ! عالیه + 

- B  دیگه چرا باید داشته باشه ؟ اسم من پیامه ها !

هم به خاطر روشنک Rو  Brownبخاطر  B. میدونم عزیزم + 

! آها از اون لحاظ  -

. شرنگ قهوه اى خو . زل زدم تو چشماى قهوه اى تر پیام  . 

! پیام + 

جان دلم ؟  -

. خیلى خیلى خیلى مرسى  . مرسى + 

. چشمان قهوه اى رابى ما را نگاه مى کرد  . محکم محکم  . و محکم بغلم کرد  . کارى نکردم که عزیز من  -

پیام بریم سوارى ؟ + 

 . شما رابى رو دارى ، بنده چى پس ؟ بزاریم براى فردا ؟  -

هم من و هم پیام تمام دیروز را آفتاب گرفته بودیم  . ! ه اى را لمس کردو سپس دو دست قهوه اى رابى را نوازش دادند دستم پوستى قهو

. قهوه اى که پیام مى گفت خوشرنگ است  . و قهوه اى شده بودیم 

روشنک ؟  -

بله ؟ + 

 . خندید  . یه بار شد بگى جانم ؟ خندیدم  -

 . دستانم را گرفت  . از خیره شدن فرار کردم  . شمانم خیره شد در چ . جانم ؟ + 

بریم ؟  -

بریم + 

 . پاهایم دیگر قدرت راه رفتن نداشتند  . هوا بر خالف شب هاى شرجى دبى خوب بود و تحریکمان مى کرد براى پیاده روى اى طوالنى  . 

.آن هم با آن کفش هاى پاشنه بلند 

.پیام من دیگه نمى تونم + 

. زودتر بگو دختر  خب -

 . بیخیال مردم  . بغلم کرد  . 
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! پیام زشته + 

 . خب باشه  -

 . پیراهنم اومده باال + 

فضاى رستوران تاریک  . باز خواستم لب به اعتراض باز کنم که دیدم روى صندلى اى نشانده شدم  . با دست دیگرش پیراهنم را پایین داد 

. آن نشسته بودیم  بود و ما در تاریک ترین نقطه ى

 . با موهاى بافتم و بلوز شلوار راحتیم به سمت در رفتم . صبح با صداى زنگ در بیدار شدم 

! روشنک خانوم  -

پیام ؟  -

سالم خواب بودى ؟  -

.. بیا تو . اوهوم  -

. برو لباس بپوش بریم پیش رابى  -

.از چشمام دور شد با به یاد آوردن قهوه اى خوشرنگ بى حالى و کم خوابى 

 . رنگ قهوه اى مگه چقدر مى تونه دلپذیر باشه ؟  . 

. خب بیا تو زود آماده مى شم  -

... ! دامن قرمزتو بپوش  -

دامن کوتاه و عروسکى قرمزم را پوشیدم و بلوز آستین کوتاه و جذب مشکیم را به تن  . در را پشت سرش بستم و راهى اتاق خوابم شدم  . 

چشمانم را خط چشمى نازك شکل داد و صورت قهوه ایم را رژ گونه  . موهایم را همانطور بافته رها کردم و لبانم را قرمز کردم  . کردم 

. سرخ کرد 

پیام ؟  -

جانم ؟  -

کفش چى بپوشم ؟ -

 . نظر هاى پیام را در اکثر موارد قبول داشتم  . 

! قشنگتو نشون نمیده اما به تیپت میاد با اینکه فرم پاهاى . بوت هاى مشکیتو پات کن  -

 . وا حاال کى میخواد پاهاى خوش فرم منو تماشا کنه  -

. ابرو باال انداخت و از اتاق خارج شد 

. دلم براى نوازش کردنش پرواز کرد  . از دور چشمانم بدن قهوه اى رنگ رابى را تشخیص داد 

. سفیدى که بدن قهوه ایش را لمس مى کرد سقوط کرد اما با دیدن دو چشم مشکى کنار رابى و دست  . 

! اون کیه ؟! پیام  -
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. دوستم مهرانه  -

پیش رابى چیکار میکنه ؟  -

. اون رابى رو برات پیدا کرد  -

. خب پیدا کرده باشه ، رابى ماله منه ، نباید بهش دست بزنه  -

.وش غیرت داشته باشى باالخره یکى پیدا شد که ر.. خب حاال ، خوشبحال رابى  -

چطورى جناب ؟. به سالم مهران خان  -

سالم آقا پیام عزیز ، شما چطورى ؟ -

 . با صداى آهسته اى سالم کردم  . 

. مهران جان روشنک صاحب جدید رابى هستن  -

. ! رابى ؟ -

 . اسمشو گذاشتم رابى : دستى بهش کشیدم 

آها مبارك باشه  -

مرسى -

 . نمیدونم پیام این رو حس کرد یا نه  . ا معذب بودم و نسبت به مهران با اون چشماى مشکیش حس خوبى نداشتم نمیدونم چر . 

 . روشنک مهران مى خواد باهات تنها باشه  -

! با من ؟ -

. . دست هاى گرم پیام فشارى به پشتم وارد کرد که مجبور شدم به همون سمتى برم که مهران ایستاده 

 . قهوه اى قشنگى دارین چشماى  -

. ممنون : سر بلند کردم 

 . نگاهم را از چشمان مشکیش گرفتم 

رابى قبالً مال من بود -

چطور دلش آمده اسب قهوه اى زیبا را از دست بدهد ؟ . تعجب کردم . . 

. شیمان شدم این را که گفت از حسى که موقع دیدنش در کنار رابى و دست هاى نوازشگونه اش پیدا کردم پ . 

چرا نگهش نداشتین ؟  -

! نتونستم بهش نه بگم . پیام دوست صمیمى و قدیمى منه  -

احمقانه نیست ؟ واقعاً به خاطر یه دوستى این معجزه ى قهوه اى رنگ رو از دست دادین ؟ -

. چه احمقانه باشه چه نباشه االن این معجزه براى شماست : سرد نگاهم کرد  . 

 . و من کمبود چشمان قهوه اى را حس مى کردم  . خالى بود  . سرد بود  . نگاهش خیره بود  . کردم خیره نگاهش 

قبالً اسمش چى بوده ؟  -
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.. ! ترگل  -

... اما تا ابد این معجزه ى قهوه اى رابىِ من خواهد ماند . . بیشتر به چشمان قهوه ایش مى آمد  . ترگل قشنگ تر از رابى بود 

.. . ؟ روشنک  -

. چه زود یکهو صمیمى شد 

رنگم نمى  . گونه ام از خجالت گل نمى انداخت  . هیچگاه قرمز نمى شدم  . تعجب کردم اما در من سبزه رو هیچگاه تعجب نمایان نمى شد 

.. من همیشه قهوه اى بودم و چند درجه تیره شدن یا نشدنش دست خورشید بود  . پرید 

 . ! بله ؟ -

ستى ؟ مواظبش ه -

. مى تونم نباشم ؟  -

. مى تونم بیام ببینمش ؟  -

رابى باید مهران را فراموش مى  . نمی خواستم محبت رابى بین دو نفر تقسیم شود  . نمى خواستم دو نفر صاحبش باشند  . رابى مال من بود 

. جوابى ندادم  . کرد 

 . نمى تونم ؟  -

 . نمى دونم  -

. هستى که نتونستم از تو نگاهش احساسشو بفهمم جالبه ، تنها دخترى  -

 . کارى دیگه با من ندارین ؟  -

 . نه فقط تکلیف جواب سوال من چى مى شه ؟  -

. نمى دونم  -

چرا آن حس بد نسبت به چشم هایش از دلم فرار کرده بود ؟ . رفت  . و رفت  . کالفه دست هایش را داخل جیب هایش گذاشت 

گفت ؟ مهران چى مى -

. رابى کجاست ؟ ! هیچى  -  . گرمم بود  . 

. قبل از اینکه پاسخى بدهد چشمانم به قهوه اى مطلق عادت کرد 

آرام رابى را به سمت مهران هدایت . . مهران دور تر ایستاده بود و نگاهش خیره به چشمان رابى بود  . دستانم معجزه را نوازش مى کردند 

. به سمت رابى رفت  . نگاهم کرد  . مهران نگاه کردم  به . پایین آمدم  . کردم 

!این دوره آخره  . گذشته ى من  . خاطرات من  . خوشگل من  . ترگل من : آرام زمزمه کرد 

. تنهایشان گذاشتم  . نه به چشمان مشکى و نه حتى به چشمان قهوه اى  . نمى توانستم خیره شوم  . لحن صدایش اذیتم مى کرد 

روشنک چت شده ؟  -: وال پیچم کرد پیام س

من چیزیم نیست ، بریم ؟ -

. چشمانش تعجب را نمایان مى کردند  . متعجب نگاهم کرد  . 
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!بریم  -

!قدم هایم مرا از رابى و صاحب قدیمیش دور مى کرد اما چشمانم هر لحظه بیشتر خیرگى چشمان مشکى را بر روى خود حس مى کرد 

. در را پشت سرم بستم و به سمت حمام رفتم  . ردم بیاید داخل به پیام اصرار نک . 

چشمان مشکى هم مگر مى توانند جاذبه داشته  . تا شاید این حس تازه جوانه زده در وجودم را بتوانم کشف کنم . . نیاز به تنهایى داشتم 

. باشند ؟ 

 .اما من رابى را بیشتر دوست داشتم  . ترگل قشنگ تر از رابى بود 

. سوسیس ها را از فریزر درآوردم تا یخشان آب شود  . بود  3ساعت  . حوله را دور سرم پیچیدم و راهى آشپزخانه شدم 

مگر مرغ دل در چشمانى به سیاهى شب هم پرواز مى کند  . من هنوز نمى دانستم این حس چه جوجه ایست که مرغ دلم را اسیر خود کرده 

؟

. او تنها که نه ولى بهترین تکیه گاهم بود  . شه کمکم مى کرد او همی . به پیام زنگ زدم 

 . سالم  -

 . چطورى ؟ بهترى ؟ . سالم روشنک بانو  -

 . میاى پیشم ؟  . پیام نمى دونم چم شده  -

 . اونجام  5آره نزدیکاى  -

 . مرسى  -

مى بینمت -

استقبال پیام رفتم با صداى زنگ در سوسیس ها را داخل ماهیتابه رها کردم و به

. تى شرت آبى کم رنگى پوشیده بود و پوست قهوه ایش بیشتر نمایان مى شد  . 

 . سالم ، خوش اومدى  -

 . بگو ببینم بانوى من چى شده ؟  -

. بیا بشین حاال  -

. سوسیس ها را داخل ظرفى چیدم و در ماکرویو گذاشتم و با دو لیوان لیموناد پیش پیام رفتم 

!  . ام پی -

 . جانم ؟  -

. مهران چجورى حاضر شده رابى رو بده به من ؟  -

. نمى خواست یادگارى از گذشته براش مونده باشه  . ترگل براش سراسر خاطره بود و همش گذشته رو میاورد به خاطرش ،  -

. سکوت کردم  . 

 . به خاطر مهران بانوى سراسر غرور انقدر بى حال شده ؟  -

. مرسى که پیشمى پیام  . مى دونم چرا این مدلى شدم ، نه ن -
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. وجود پیام دلم را پر از آرامش مى کرد  . دستانش ال به الى مو هاى فر دارم حرکت مى کردند 

. پاشو لباساتو عوض کن بریم بیرون  -

 . بیچاره پیام از صبح کار و زندگیش را برام ول کرده بود 

 . پروژت برس ، خیلى وقته بهش نرسیدى نه دیگه تو برو یکم به  -

. امشبم مثل شباى قبل روشنک خانوم  -

صندل هاى نارنجیتو پات : به سمت اتاقم رفت و تاپ دو بنده ى نارنجى و شلوار کوتاه جین تیرم رو روى تخت گذاشت و از بیرون داد زد 

. کن 

 . ماتیک قهوه اى کم رنگم رو زدم و از اتاق بیرون رفتم 

زنگ زدم مهرانم بیاد -

. تعجب کردم باز اما پیام این تعجب را نفهمید  . 

 ! مهران براى چى ؟ -

. همینطورى  -

با بنز نه چندان جدید پیام به سمت رستورانى که نزدیک خانه ى پیام بود رفتیم

 . تقریباً هفته اى یکبار آنجا بودیم  . 

 .دقیقه بعد از ما رسید  10مهران تقریباً 

. حضورش گرما و آرامش وجود پیام را گرفت  . 

سالم روشنک خانوم -

 .  ! ؟ خانوم  . . 

 . شاید ترگل آرام کرده بودش  . معلوم بود حالش از صبح بهتر است  . لبخند زد 

. سالم  -

. چشمان مهران گم نشوم  پیام و مهران در حال بحث سر موضوعات کارى بودند و من تا جایى که مى توانستم سعى مى کردم در

خب روشنک بانو چش شده ؟: پیام بى هوا پرسید 

 . فک کنم تو دریاى سیاه غرق شدم  . : بدون فکر ، لبانم کلمات را آزاد کردند  . 

. پیام امتداد نگاهم را دنبال کرد و به شب چشمان مهران رسید 

.. اون هم بدون شیر و شکر  . همونطور که من معتاد قهوه هاى پر رنگ شدم : بعد از مدت نه چندان کوتاهى سکوت ، مهران زمزمه کرد 

. خالصِ خالص 

. به راستى چه چیزى را حس کردم ؟  . بیشتر حس کردم  . بیشتر فرو رفتم  . اتفاقاً بیشتر غرق شدم  . اینبار حتى تعجب هم نکردم  . 

. ! مان من تلخ بودند ؟چش . معتاد به قهوه هاى تلخ  . او معتاد شده بود  . 

. باز هم پیام ناجیم شد و از غرق شدن نجاتم داد
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. شب با تمام غرق شدن و نجات یافتن هایش گذشت و من وقتى به خودم آمدم که خورشید نورش را سر تا سر خانه پخش کرده بود 

.. دلم قلقلکم داد  . زور قورت دادم  قهوه را به . قهوه ى ترك غلیظى براى خودم درست کردم و تلویزیون را روشن کردم 

یک  . تو فقط برات این باتالق مشکى یک تجربه ى جدیده .. . تو اینجور آدمى بودى ؟ . . معتاد غرق شدن شدى ؟  . چت شده روشنک ؟ 

!همین . . ه اى خالصه شده بودى تو قهو. . تو تا حاال عاشق رنگ مشکى نبودى . . که دلیلى نداره عشق باشه  . حس ناشناخته 

. به سمت سوپر مارکت راه افتادم  . یخچال تقریباً خالى بود  . سوسیس ها رو که دیگه قابل خوردن نبودن رو دور ریختم  . به خودم اومدم 

. تند زنان عرب چشمان مشکى قشنگى داش . به چیز هایى که تا به حال بهشان دقت نمى کردم ، دقت کردم  . به آدم ها  . به مسیرم 

انگارى که پیام  . با پیام راحت بودم  . سفر پیام کارى بود اما از من هم خواست تا همراهش بروم  . آخر هفته با پیام به فرانسه مى رفتیم 

. بخشى از خود من است 

مو هایم را بیخیال خیسیشان رها  . م زیاد وقت نداشت . قرار بود پیام بیاید دنبالم  . روزه بود  5سفرمان  . چمدانم را گوشه ى اتاق گذاشتم 

. و لباس هایم را عوض کردم 

 . پیام را به داخل دعوت کردم  . زنگ در فشرده شد 

 . بانو چرا مو هاتو خیس پریشون کردى ؟ با این باد کولر سرما مى خوریا  -

..وقت نداشتم پیام  -

. پیام روى مبل یک نفره راحتى نشست  . به سمت اتاقم رفتم 

. روشنک بیا اینجا بببینم  -

لبخند  . سرم را به طرفش بر گرداندم  . وجودش سراسر آرامش بود  . نشاندم روى پاهایش و مشغول بافتن مو هایم شد  . به سمتش رفتم 

. پیام همیشه لبخند مى زد  . روى لبش بود 

. چمدانم را برداشت و راهى فرودگاه شدیم 

پیام کیفم را که در قسمت باالى سرمان  . بدنم کوفته و گوش هایم گرفته بود  . ه جا شدم و کمربندم را باز کردم روى صندلى هواپیما جا ب

. این را از قرمزى چشمانش فهمیدم  . به عادت همیشگیش در سفر هاى هوایى سردرد گرفته بود  . جاى داده بود به دستم داد 

 . پیام خوبى ؟  -

 . آره چیزى نیست  -

 . سرت درد میکنه ها ، قرص بدم ؟  -

. نه بانو خوب مى شم نگران نباش  -

 . داخل تاکسى نشستیم و پیام آدرس هتل را داد 

 . ! روشنک  -

 . بله ؟  -

 . دلم واسه تهران تنگ شده  -
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پیامى که کارش را  . اش را خط کشید  پیامى که براى ترك کردن آن دور خانواده . ! پیام دلش براى وطنش تنگ شده بود ؟ . تعجب کردم 

سال این اولین باریست  5پیامى که بعد از  . از دست داد و آخر سر هم هیچ کشورى اجازه اقامتش را نداد و مجبور شد دوبى زندگى کند 

. که حرف از دلتنگى مى زند 

بعد این سفر یکراست بریم تهران ؟: سکوتم که طوالنى شد ادامه داد 

. ساله ام به چشمانم پناه بردند  5حرف تمام دلتنگى هاى  با این . 

چقدر  . چقدر دلم توچال مى خواست  . چقدر دلم دستپخت خاله را هوس کرده بود  . چقدر دلم براى خانه ى قدیمى خاله تنگ شده بود 

!. چقدر دلم تهران مى خواست  . چقدر دلم تجریش مى خواست  . دلم فرحزاد مى خواست 

من از خدامه: که سد نگاهم فرو نریزد زمزمه کردم  جورى

. ! پیاده شو دختر خاله : با لحنى که بیشتر به یاد خاطراتم در تهران افتادم گفت  . دستانم را محکم گرفت  . به حلقه ى چشمانم نگاه کرد  . 

. از من به من نزدیک تر بود  . پدرم بود  . دوستم بود . . برادرم بود  . تا جایى که یادم مى آید پیام پسر خاله ام نبود 

حال  . پدرم راهى بیمارستان شد  . مامانم طاقت نیاورد و همونجا تموم کرد  . سالم بود که مامان و بابام تو جاده تصادف کردند  17

.  مرگ مادرم و در حالت کما بودن پدرم برام قابل قبول نبود . باور نمى کردم  . هیچکدوممون خوب نبود 

خالم منو برد  . حال هیچکدوممون خوب نبود  . دکتر ها از پدرم قطع امید کردن و خالم با رضایت من عضو هاى بدن پدر منو اهدا کرد 

. پیش خودش 

پیام دستمو گرفت و از تهران دورم  . حتى مدیریت شهرستان هم قبول نشدم  . کنکور شرکت کردم  . سال عقب افتاد  1گرفتن دیپلمم 

. و برام دنیاى جدیدى ساخت  . از گذشته دورم کرد  . از خاطرات دورم کرد  . رد ک

. از چمدونم ژاکت نازك سفیدم را در آوردم و روى تاپ قهوه ایم تن کردم 

. در البى هتل با پیام قرار داشتم  8ساعت 

دلتنگى آن هم از نوع بى درمانش تمام وجودم را له کرده   .برسند را چگونه سر کردم  8خدا مى داند تمام ثانیه هایى که مى خواستند به 

.. بود 

.. دلتنگى براى صداى مادر  . دلتنگى براى نگاه مادر . . دلتنگى براى بوى مادر . . دلتنگى براى آغوش مادر  . دلتنگى براى مادر 

. دلتنگى براى ثبوت پدر  . گى براى وجود پدر دلتن . دلتنگى براى سکوت پدر . . دلتنگى براى غرور پدر  . دلتنگى براى پدر 

. سال بود به هر روشى که مى شد از خود دورش مى کردم  5دلتنگى اى که 

. مدت زیادى بود که سد چشمم فرو ریخته بود اما با دیدن ساعت خودم را جمع و جور کردم و راهى البى شدم 

سالم بانو ، استراحت کردى ؟ -

شمانم هیچگاه اثرى از گریه بر جاى نمى گذاشتندمنِ سبزه رو و چ. . 

. تو چى ؟ سر دردت خوب شد ؟ .. سالم ، اوهوم  -

 . در چشمانش اثرى از سردرد دیده نمى شد 

. آره خوبم ، بریم شام ؟  -
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!بریم  -

. از هتل تا شانزه لیزه راهى نبود و پیاده رفتیم 

. روشنک چیزى شده ؟  -

. نچ ، چطور ؟  -

تو خودتى ، چشمات اینجا نیستن -

. از چشمانم که مرا لو داده بودند تعجب کردم  . 

روشنک چرا حس مى کنى وقتى تعجب مى کنى من نمى فهمم ؟ یا اگه گریه کرده باشى من متوجه نمى شم ؟ یا وقتایى که خجالت مى  -

.کشى معلوم نیست ؟ 

.  ! بیشتر تعجب کردم  . 

. ! به صورتت اجازه ى ابراز این هارو نمى ده اما چشماى قهوه ایت همه چى رو لو مى دن درسته که رنگ پوستت  -

. تمام حدسیاتم نسبت به متوجه نشدن پیام از احوالم در تمام طول این مدت نابود شد  . 

 . سکوت کردم 

چرا گریه کردى ؟ -

. سد چشمانم پر شد  . 

 . ! همینطورى  -

قضیه دلتنگیه ؟ -

. از هم سکوت کردم ب . 

 . دستانم را گرفت و خیره شد در چشمان نمناکم  . ایستاد 

هیچى جز فکر و خیالت به گذشته بر نمى گرده  -

. قطره اشکى روى گونه ام غلتید  . 

. سال اشکم حاضر شده بود خود را به نزدیک ترین کسم نشان دهد  5بعد 

.  قطره هاى بعدى هم شجاع شدند و فرو ریختند

حتى اگه با اشک ریختن آروم مى شدى مینشستم تا صبح همینجا گریه کنى  . روشنک خودتو عذاب نده ، با اشکات چیزى تغییر نمى کنه  -

. بدتر فرو مى رى تو باتالق گذشته  . ولى آروم نمى شى  . 

. دستانش گونه هایم را نوازش کرد 

من همیشه پیشتم روشنک ، هیچوقت تنها نیستى -

 . اشک هایم بند آمده بودند . . 

. به خاطر همه چیز  . مرسى پیام  -

. لبخند زد و در آغوشش جاى گرفتم 
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*****

. صبح پیام قرار کارى داشت و باید از نمایشگاهى بازدید مى کرد  . شب را با دلگرمى ها و پشتیبانى هاى پیام با لذت سر کردم 

. ى تنها بگذارم تا زودتر به کار هایش رسیدگى کند ترجیح دادم پیام را در مسائل کار

. صبح پیام آمد و حالم را پرسید و به نمایشگاه رفت 

. به فروشگاه ها سرى زدم و چتر طرح دار کوچکى خریدم  . هوا ابرى بود  . من هم ژاکتم را به دسته ى کیفم گره زدم و راهى خیابان شدم 

.

. صدایى آشنا ساکنم کرد  خواستم راه بازگشت را طى کنم که

!روشنک خودتى ؟ -

. . بعد از کمى مکث به عقب چرخیدم 

. . سالم ، آره خودمم  -

. تو نباید وقتى میاى این طرفا به من خبر بدى ؟ معلوم نیست تو این مدت چند بار اومدى و بهم نگفتى  -

 . نمى توانستم بگویم اصالً وجود شما را یادم رفته بود 

. م یکدفعه اى شد سفر -

.. چشمان قهوه ایش را به چشمانم دوخت 

 . حاال کى افتخار همراهى بهمون مى دى ؟  -

.. . باهاش حرف مى زنم که همو ببینیم . با پیام اومدم  -

 . اوه پس گند زدم به قرار هاى دو نفرتون  -

 . نه بابا خوشحال شدم دیدمت  -

 . الن کار دارم وگرنه به هیچ وجه حاضر نمى شدم هم صحبتى باهات رو از دست بدم منم همینطور روشنک ، حیف که ا -

 . برو به کارت برس ، به پیام مى گم زود برنامه بذاره  -

 . مرسى سرکار خانوم ، فعالً خدافظ  -

خداحافظ -

. مدت ها بود فرید از صفحه ى ذهنم پاك شده بود 

.. با دیدنش تازه حس کردم تمام این مدت دلتنگش بودم  . حس خوبى داشتم  از دیدار دوباره اش بعد از سال ها

.. به قول پیام براى برگرداندن گذشته هیچ راهى وجود ندارد اما خاطرات گذشته بد مى سوزانند آدم را 

. تمام دوران کودکى با هم بزرگ شدیم  . فرید پسر دوست صمیمى پدرم بود 

. درخواست نمى دادم و همیشه فرید بود که از من مى خواست تا همراهیش کنم  براى شروع بازى هیچگاه من
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.. من از اول هم در عین بى صبرى ، صبور بودم  . من از اول هم عجول بودم . . من از اول هم مغرور بودم 

!کاش چتر مژگانم اجازه ى خیس شدن گونه ام را ندهد  . گذشته باز هم چشمانم را بارانى کرد 

*****

بعد از اینکه کلى از نمایشگاهى که رفته بود تعریف و براى نرفتنم سرزنشم کرد جریان دیدار . . نزدیک هاى عصر بود که پیام برگشت 

. فرید را بهش گفتم 

. ! تو راه برگشت فرید رو دیدم . امروز رفتم یه چرخى زدم  -

 . فرید صفایى ؟  -

.. . کى سرت خلوته ؟  . یه برنامه بذار ببینیمش  . دگى مى کنه آره ، اصالً یادم نبود پاریس زن -

. . خب اآلن که کارى ندارم بهش یه زنگ مى زنم ببینم چى کارست امشب ، چون برنامه هام مشخص نیستن  -

. باشه ، مرسى  -

*****

.ر رستوران ، ما را به خانه اش دعوت کرد فرید گفت که برنامه امشبش را کنسل مى کند و بدون توجه به اصرار من براى دیدار د

پیراهن آبى کمرنگ دکلته اى که زیر سینه اش نوارى با گل هاى ریز صورتى داشت را به تن کردم و کفش هاى آبى پاشنه بلندم را 

. پوشیدم و مو هایم را باالى سرم گوجه کردم 

. ال زده بود پیام هم پیراهن چهار خانه آبى پوشیده بود و آستین هایش را با

. با اعالم آماده بودن من به سمت خانه ى فرید حرکت کردیم  . 

. . پیام زنگ در را فشرد 

 . ! به سالم پیام عزیزم ، افتخار دادین روشنک خانوم  -

.. سالم فرید بى معرفت ، دلم برات تنگ شده بود  -

... د سالم اهسته اى گفتم و چشمان قهوه اى ، مرا به گذشته ها بر

روشنک میاى بریم دوچرخه سوارى ؟  -

 . ! نه من از دوچرخه بدم میاد  -

. من بهت یاد میدما  -

 . خودم بلدم ، نمیام  -

بابا به روشنک مى گى بیاد دوچرخه سوارى ؟  -

روشنک جان با فرید مى رى ؟  -

. بله عمو سهراب  -
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 . فشار دست پیام برم گرداند 

نمى خواین بیاین تو ؟کجایى روشنک ؟  -

. فرید سینى به دست به سمتمان آمد  . وارد خانه ى نه چندان بزرگ فرید شدیم و به سمت مبل هاى مشکى چرم راه افتادیم 

 . به چى فکر مى کردى روشنک ؟  -

. ! به اینکه من هنوز دوچرخه سوارى بلد نیستم  -

. وارى بهت نمى دم ، همون یه بار که دستت شکست کافى بود نگران نباش دیگه پیشنهاد دوچرخه س: فرید خندید 

. خنده اش را بى صدا کرد و پیام متعجب منتظر شنیدن ماجرا بود 

.  ! قضیه ى مهمى نیست پیام فقط یه بار به اصرار فرید سعى کردم دوچرخه یاد بگیرم ، اونم تو سراشیبى  -

ه فرمون رو بچرخونه ترمز کردرسید به یه سنگ ، عوض اینک: فرید ادامه داد 

. ایندفعه هر سه خندیدیم  . 

شب را با مرور خاطرات و گهگاهى هم بحث سر موضوعات کارى که هیچ کدام نتوانستند مرا از گذشته دور کنند گذراندیم و از فرید چشم 

. قهوه اى قول گرفتیم تا سفر تهران همراهمان باشد 

*****

. م بود و مرا دلهره اى عجیب براى دیدار دوباره ى وطن و برگشت به گذشته ها فرا گرفته بود روزمان رو به اتما 5سفر 

. هندزفرى ام را به گوشیم وصل کردم و دکمه ى مثلثى شکل را لمس کردم  . پیام جلسه اى کارى داشت و من در هتل تنها بودم 

باز قرارمیوقتا که ب یگاه

خودم ندارم باز شیپ تورو

تو کوچه ها تنها فتمیم راه

ایرو کمیداشتن  برا

پرسه با تو تو مهتاب يایرو

لمس دست تو تو خواب يایرو

قدم با تو تا غزل رفتن هر

گل و بوسه و عسل رفتن تا

ابونهیکدوم خ ابونیخ اون

دونهیچشماتو م ریمس که

یکودوم سمت بغض و دلتنگ تو

کدوم کنج شهر تهرونه تو
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 .

شمیم رقرایشبها که ب یبعض

شمیدارم داشته باشمت پ دوست

رونیاز تو خونمون ب زنمیم

عالم ترانه و بارون هی با

رمیم یکی یکیهارو  کوچه

رمیگیسراغ چشاتو م یه

شهرو دوره کردم من ي همه

*من گردمیعطر تو م دنبال

. تمام نشده ، تکرار مى شد و هر بار تکرارش به اشک هایم مى افزود  آهنگ

. بانى وجود داشت که مى توانستم براى آخرین بار نگاه قهوه ایت را قاب بگیرم کاش خیا . 

چند ساعت بیشتر تا پروازمان نمانده بود . صداى آالرم گوشیم بیدار شدم  با

. هر ثانیه که مى گذشت بر شدت استرسم مى افزود  . 

ت گذشته فرود بیایم ؟من هستم که بعد از سال ها فرار از گذشته مى خواهم درست به سم این

. که حتى هنوز نمى توانم گذشته را معنى کنم و حتى از فرهنگ لغات مردم هم گذشته را خط مى زنم  منى

که حتى پرنده ى ذهنم هم راه پر کشیدن به گذشته را بلد نیست چگونه مى توانم به عقب برگردم ؟ منى

*****

 .هاى هواپیما روى خاك وطنم سر خوردند  چرخ

به تهران رسیدم یا تهران به من رسید ؟ من

مگر خلبان ها راه رسیدن به بهشت را هم بلدند ؟ اصالً

. وطنم  . سرزمینم . . بهشت من  .  تهرانم

.. دلم چقدر دلتنگ گذشته ام بود . . 

*****

.. صورتم خورد هاى اتوماتیک فرودگاه کنار رفتند و سوز زمستانىِ اولین شبِ بعد از شب یلدا به  در

. تحمل وزن سنگین اشک هایم را نداشتند  چشمانم
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. باران ببار  . 

*****

. خانه اى قدیمى ، پیدایم کرد  15تهران گم شده بودم که پالك  در

. خسته و غرق در گذشته ى پیام بود که مى گفت زنگ را بزنم  صداى

درى که براى عبور از مرز وطنش سرش فریاد کشید و حتى اجازه نداد در این چند سال ما . ، پیام نمى توانست با مادرش رو به رو شود  نه

. من خبرى از حالش براى خاله ببرم 

. در توسط دستان لرزانم فشرده شد  زنگ

بله ؟ -

. صداى آرام خاله گفتنم در میان هق هقم گم شد  . 

*****

. تک پسر بى معرفتش را نبخشد ؟  مهربان و خالى از کینه ى خاله مگر مى توانست دل

. و لحن آرامش بخشش مرا از گذشته ى تلخ به سوى گذشته ى شیرین هول داد  نگاه

. وجودت درگیرم مى کند در آرامش  . 

ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

آرامشم ریتو درگ کنار

هیاز تمام جهان کاف نیهم

کشمیکه کنارت نفس م نیهم

ستینتو  هیشب یحس چیه برام

یمن يهر جستجو انیپا تو

آرامشه نیتو ع يتماشا

*یمن يآرزو نیباتریز تو

.

. ها در پى هم مى گذشتند و من هنوز بودن در خانه ى قدیمى و وجود خاله را در کنارم باور نداشتم  روز

. مشغول رسیدگى به کار هایش بود و حسابى درگیر پیدا کردن کار در تهران  پیام

.. و تنها چیزى که عذابم مى داد دورى از رابى بود  . رست مثل رفتنمان بدون برنامه و یکدفعه اى شد د برگشتنمان
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. شب مهمان خانه ى خاله بود  فرید

خاله جونم کمک نمى خواى ؟ -

. نه عزیزم همه چى آمادست  -

پس بیاین بشینین دیگه -

اومدم خاله -

. مو هایم را نوازش دادند کنارم روى مبل جاى گرفت و دستانش  خاله

نمى دونى چقدر دلتنگت بودم روشنک -

اونم توى شهر غریب . مى دونم خاله ، باور کن منم همونقدر دلتنگ بودم  -

گذشته ها رو فراموش کن . مهم اینه که االن پیش همیم  -

. ! زود دوره ى فرار از گذشته ام خودش تبدیل به گذشته شد  چه

. در ، نشانه ى آمدن پیام بود چرخش کلید  صداى

سالم به مادر عزیز و روشنک بانو -

سالم پسرم -

سالم آقا پیام خوشحال ، کار پیدا کردى ؟ -

خدایى کى بدش میاد من تو شرکتش کار کنم ؟ . عزیزم کار منو پیدا کرد  -

. اوه اوه معلومه که همه آرزوشونه  -

*****

. داد در خبر از رسیدن فرید مى  زنگ

. به یاد آوردن گذشته لبخند عمیقى به چهره ام نشست  از

. گذشته هرچقدر ضربه زده بود ، دیگر بس بود  . 

. همه ى خاطرات خوب گذشته را دوست داشتم و خاطرات بد را قبول کرده بودم  من

. مثل اینکه باز تو دنیاى رنگى ما نیستیا  . سالملکم روشنک خانوم  -

. آخه دنیاى خودم رنگى تره  . اه قصه ها سالم پادش -

روشنک هنوز قضیه پادشاه رو یادته ؟ -

. ! وا مگه آلزایمر دارم ؟ -

. اصالً یادم نبود پادشاهم  . فکر کنم من آلزایمر گرفتم  -

. بچه بودى بابام بهت مى گفت پادشاه شاد شى  . حاال خودتو انقدر تحویل نگیر  -
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. چشم نداره قدرت منو ببینه  . ا مى بینین تو رو خد -

. که بعد از مدت ها شادى من را دید تمام خستگى هایش را کنار گذاشت و هم قدم ما دو نفر شروع به شیطنت کرد  پیام

. من بعد از مدت ها لبخند رضایت را روى لب هایمان و از همه مهم تر روى لب خاله دیدم  و

"پایان فصل اول"

.. ه از برگشتنمان مى گذشت و اسفند رو به اتمام بود ما 3 تقریباً

. عجیب هواى معجزه ى قهوه اى را کرده بود  دلم

. عجیب تنگ بود  دلم

. چشمانم تازگى بى اجازه عجیب بارانى مى شدند  و

. د و یا شاید هم ترگل آرامش بخش دل گرفته ام تنها مى توانست رابى باش . دلتنگى ها همگى بهانه اند  . دلم گرفته بود  من

. خاله گناه داشت  . باید فکر خانه اى جدید را مى کردم  . هنوز در اتاقم در خانه ى خاله مستقر بودم  . بود  شب

ز همان خاله ا . ساله طالق داد و ایران را ترك کرد  5از همان اولى که شوهرش ، خاله ام را با پیامى  . آه خاله ام از همان اول صبور بود  . 

. شاید به خاطر همان است که براى من هم مادر است هم پدر و هم خاله  . موقع پدر بودن را هم بلد شد 

. ضربه به در اتاق پیام زدم و منتظر جواب شدم  چند

بیا تو -

. پیام  -

جون ؟ -

. عجیب بارانى بودند  چشمانم

دلم براى رابى تنگ شده -

. ه اى نمناکم خیره شد در چشمان قهو نگاهش

قول مى دم در اولین فرصت بریم پیشش -

. نه وجود ، نه کالم ، نه نوازش و نه حتى نگاه پیام هیچکدام نمى توانستند آرامم کنند  . 

. شدم و بى توجه به صدا زدن نامم توسط پیام به سمت اتاقم رفتم و قطرات بى اجازه ى اشک هایم را لعنت گفتم  بلند

. حرف هاى تکرارى که آرام نمى شود  گرفته با دلِ

بى اجازه وارد اتاقم شد و کنارم به دیوار تکیه زد و نشست پیام

. تنها مهم گوینده ى این حرف هاى تکراریست  . دل حتى با حرف هاى تکرارى هم آرام مى شود  . گفتم  دروغ
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*****

. ه هم همراهمان بود و این خودش احساسى پر از آرامش بود اینبار خال . ساعت بعد از سال تحویل بود  3درست  پروازمان

. مو هایم را اتو کشیده بودم و رژ قرمز به لبم رنگ داده بود  . قدم را بلندتر نشان مى داد  . بلند سبز رنگم را تن کردم  پیراهن

. بودن سراسر آرامش بود  در کنار خاله . خاله آرام داشت قرآن مى خواند  . سمت هفت سین خوشگل خاله رفتم  به

دقیقه تا تحویل سال مانده بود که پیام با پیراهن چهار خانه اى به سمتمان آمد 5

. که عجول بودن مرا مى دید از سر لجبازى ثانیه ها را تا حد امکان دیر مى گذراند  زمان

. ساعت تا رسیدنمان مانده بود و من در دنیاى قهوه اى خود گم بودم  1 هنوز

روشنک نظر تو چیه ؟ -

چى ؟ -

. مى گم نظرت چیه امشب با مهران قرار بزارم ؟ مامانم مى خواد مهرانو بببینه  -

.بعدش هر جا شما تصمیم بگیرین . من که حرفى ندارم فقط به محض اینکه برسیم من مى رم پیش رابى  -

.به مهرانم مى گم بیاد همونجا  . تو من و مامان هم استراحت مى کنیم بعد میایم پیش  . اوکى تو برو  -

.باشه  -

*****

. آخ که چقدر من این رنگ قهوه اى را دوست داشتم  . دیدن رابى چشمانم از خوشحالى برق زدند  با

اجازه  ساعتى مى شد که معجزه ى قهوه اى پذیراى درد و دل ها و دلتنگى هایم بود اما وجودش آنقدر شادى بخش بود که به چشمانم چند

! . ى نمناك شدن نمى داد 

. هر چه جلوتر مى رفتیم چشمان مشکى مهران واضح تر مى شد  . را به عقب چرخاندم و راه بازگشت را پیش گرفتم  رابى

. جلو رفتیم که فاصله اى تا غرق شدن نمانده بود  آنقدر

سالم روشنک -

سالم -

. ل ، رابى را براى خودم بدانم جرئت نمى کردم جلوى صاحب ترگ . پایین آمدم  . 

. غم را در نگاه تیره ى مهران هنگام خیرگى به ترگلِ خاطرات دیدم  من

مهران -

. را نشنید  صدایم

مهران -

. هم نشنید  باز
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مهران -

بله ؟ -

!من رابى رو نمى خوام  -

!چى ؟ -

. دل ترگل هنوز پاى تو گیره  -

ولى من ترگلى نمى شناسم -

. پس بذار خاطره هاى خوب موندگار باشن  . من مطمئنم  . ترگل جزو خاطرات خوب گذشتست  . ه هر چى که بوده گذشته گذشت -

. به پشت رابى کشیدم و به مهران نزدیک ترش کردم  دستى

. آنکه به شدت به رابى عالقه پیدا کرده بودم اما اینطورى راحت تر بودم  با

. راى ترگل تنگ شده است بود مهران چقدر دلش ب معلوم

. به خاطر چیزى که گذشته مى گفت ، عذاب مى کشید  نباید

. این دو براى هم ساخته شده بودند  . پرواز ترگل و مهران را دنبال مى کرد  چشمانم

. سمت من بازگشتند  به

. مرسى  -

من ممنونم . امانتى رو به صاحبش بر گردوندم  -

. اما صداى پیام نجات بخش دنیاى قهوه ایم بود  . و من باز نزدیک بود غرق شوم  . ه ى نگاهم کرد نگاه مهربانش را خیر باز

. سالم به صاحب هاى قدیم و جدید ترگل و رابى  -

. حسابى دلم تنگ شده بود پسر  . سالم پیام بى معرفت  -

سالم ولى دیگه رابى وجود نداره -

روشنک جان پس چشماى من ایراد پیدا کردن آیا ؟ . به جون تو منم همینطور مهران  -

. از اینکه جوابى بدهم خاله کنارمان قرار گرفت و مشغول آشنایى با مهران و ترگل شد  قبل

. خب روشنک مى گفتى  -

..یعنى ترگل و مهران .. رابى به اصل و صاحب خودش برگشت  -

مگه ممکنه ؟ . شوخى مى کنى ؟  . چى ؟  -

دوست نداشتترگل منو  -

. ولى رابى خیلى دوستت داشت : را که گفتم مهران سریع و جدى گفت  این

. پیام هم چیزى نگفت  . نزدم  حرفى

من و  . مهران مى ریم پاتوق همیشگى ، روشنکم با تو میاد : سمت ماشین پیام در حرکت بودیم که پیام بدون پرسیدن نظرى از من گفت  به

. حرف بزنیم مامانم مى خوایم با هم 
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. نگفتم و اتفاقاً از همراهى با مهران خوشحال شدم  چیزى

. باشه اى گفت و مرا به سمت مزداى مشکیش راهنمایى کرد  مهران

ضبط را کم کرد و راه همیشگى را پیش گرفت صداى

!روشنک  -

بله ؟ -

صدات خیلى شبیه کیاناست - . 

کیانا ؟ -

. یادگار تلخ گذشته  -

اى که ازش فرار مى کردى کیانا بود ؟گذشته  -

. اون از دنیا فرار کرد  . اون فرار کرد  .  -

. گذشته ى من هم پر از همین فرار ها بود  . نخوردم  جا

. چیزى نگفتم  . 

!دارى برام یه عشق مرده رو زنده مى کنى  -

. بهترین سنگرم بود  سکوت

. دارى عاشقم مى کنى  . لعنتى  دارم عاشقت مى شم . مى فهمى ؟  . روشنک  -

. تا عشق رو تو چى ببینى  -

. عشق رو تو چشماى قهوه ایت مى بینم  -

!عشق رو تو صداى کیانا مى بینى  -

کیانایى دیگه وجود نداره -

. باز هم سکوت  . 

. به محض رسیدن پیاده شدم و مهلتى براى صحبت ندادم  . تا موقع رسیدن حرفى نزدیم  هیچکدام

. به روى یکدیگر نشسته بودیم و نگاهم از نگاهش فرار مى کرد  رو

دقیقه به روشنک چى گفتى اینقدر پکر شده ؟ 10مهران تو این  -

هیچى -

. صحبت از عشق هیچى بود ؟  . ابراز عالقه هیچى بود ؟  . ؟  هیچى

. و کسى براى نجاتم نبود  . غرق شدم  . اختیار در چشمانش گم شدم  بی

. روشنک خوبى ؟  . : و صدایش گوشهایم را پر  . دستم را لمس کرد  دستش

. آرى خوب بود  . در بى اکسیژنى غرق شدن هم مگر مى تواند خوب باشد ؟  . بودم ؟  خوب

. خوبم  -
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. خیره شدم به آینه  . شدم و به سمت دستشویى راه افتادم  بلند

. روشنک یعنى من  . روشنک یعنى  . روشنک یعنى نور  . ى دختر فانوس دار روشنک یعن . روشنک یعنى ستاره کوچک  . 

از بچگى افتخار مى کردم که اسمم در شاهنامه هست همیشه

. سختى لبخند را به لبم برگرداندم و برگشتم  به

. واقعاً دیگه نمى تونم بشینم  . پیام مى شه من برگردم خونه ؟ خیلى خستم  -

؟ روشنک چیزى شده -

. نه فقط خستم  -

پیام من روشنک رو مى رسونم: بدون آنکه پیام نظرى بدهد بلند شد  مهران

تو شب ما رو برسون.. نه بابا مهران بشین خودش مى ره  -

شما غذاتونو سفارش بدین . نه مى رم زود بر مى گردم  -

. جواب نشد و جلوتر از من به طرف در رستوران حرکت کرد  منتظر

مرسى: ماشین شدیم و من آهسته گفتم  سوار

. نباید بهت مى گفتم  . معذرت مى خوام  -

. از من فرار مى کردند و سکوت مرا فرا گرفته بود  کلمات

. هم دیگر پیگیر نشد و چیزى نگفت  او

. ترجیح مى دادم اما تنهایى را  . نمى دانم احتیاج به چى داشتم  . صداى آرومى خداحافظى کردم و وارد خانه شدم  با

. را روى مبل رها کردم و پرنده ى ذهنم را به پرواز در آوردم  خودم

و احساسى که از قبل جوانه زده بود و  . به سمت چشمانى مشکى  . شک بعد از این اتفاقات پرنده ام به سمت مهران پرواز مى کرد  بى

. داشت رشد مى کرد 

. احمق نشو  . فکر کردى واقعاً دوست داره ؟  . ى کنى ؟ چرا دارى بهش فکر م . چت شده ؟  روشنک

! دوستم نداره ولى مثل اینکه من دوسش دارم  اون

. تازگیا رنگ مشکى را هم دوست دارم  . دارم ؟  دوسش

نمى توانستم . نه  . نمى توانستم در جدال عشق و غرور شاهد پیروزى عشق باشم  . توانستم باور کنم  نمى

.  ؟ مهران  . به خاطر کى ؟ .. به همین راحتى دلت رو باختى ؟ به همین آسونى غرورتو له کردى ؟  . ار شو بید روشنک

. مهرانى با قلبى زخمى  . مهرانى با چشمان مشکى  . مهران  آره

. باید به یکدیگر کمک کنیم  . باید کمکش کنم  . بیشتر از این احساسش بیمار شود  نباید

بله ؟: صدایش رگه هایى از تعجب داشت  . داشتم و بهش زنگ زدم را بر موبایلم

. سالم  -

سالم چیزى شده ؟ -
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. باید ببینمت  . نه  -

اآلن ؟ -

.  7ساعت  . فردا صبح  . فردا  . نه  -

. ترس برگشتن غرورم ، عجولم مى کرد  . دیدارمان عقب مى افتاد  نباید

میام دنبالت.. باشه  -

مى بینمت -

! . مراقب خودت باش  -

. چیکار کردى روشنک ؟  تو

. تصمیم دنیا رو گرفتم  بهترین

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

+++++

. بگذارید زندگیشان را بکنند . دا امید الکى ندهید آدم ها شما را به خدا به بنده هاى خ آى

. امید در دل جوانه که بزند هم کار خودتان تمام است و هم صاحب دل  این

که مى دونى محبتت همیشگى نیست ، تویى که مى دونى صداقت حرف هایت همیشگى نیست ، تویى که مى دونى وجودت همیشگى  تویى

! . سیل اشک این جوانه ى امید آبیارى شود  کوتاه بیا و نگذار با.. نیست 

. خدا قسم که دل شکستنیست  به

؟ . مگه دل کندن آسونه  آخه

. به نظرتون آسونه بخواى از زندگى دل بکنى ؟  . ؟  آره

! نمى خواین باور کنین شما هایى که به آدم زندگى مى دین خودتون مى شین زندگى  چرا

. رو از یاد ببریم و تقدیمش کنیم به رقیبمون ؟  توقع دارین یه زندگى اونوقت

. که نامردین  واقعاً

. نمى دونین .. نه  . دونین چقدر سخته وقت دل کندن مواظب باشى دلت نشکنه ؟  مى

! . نه دل دادن  . شما ها فقط دل شکستنه  رسم

. بدون آنکه خوابیده باشم ، بیدار شدم و آماده ، منتظر زنگ مهران  صبح

تنها پسرى که مى شناختم همه ى قرار هایش به موقع انجام مى شود  . گذشته بود که صداى زنگ موبایلم ، خانه را پر کرد  7ربع از  یک

. پیام بود 

بله ؟ -

سالم بیا پایین -
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. اومدم  -

..شدم و آهسته سالم کردم  سوار

خوبى ؟ . سالم  -

تو خوبى ؟ . مرسى  .  -

یم ؟کجا بر . مرسى  -

. من فقط مى خوام حرف بزنم  . هرجا تو بخواى  -

اشکال نداره رابى حرفامون رو بشنوه ؟ -

. ولى ترگل اشکال نداره  . رابى چرا  -

. تا لحظه ى رسیدن چیزى نگفتیم و تنها ضبط ، آهنگى را تکرار مى کرد  . زد و گاز را فشرد  لبخندى

عاشق ينزن ا فریاد

صدایت را درون من

شنوم یخود م قلب

عاشق تو يرا در چهره  درد

نگرم یذهن خود م با

عاشق ينزن ا فریاد

!نزن  فریاد

سبب نیست چنین فریادم یب

گناه در دام عشق افتادم یب

درست و چه غلط زندگیه چه

خودم هم تورو بر باد دادم هم

گناه در دام عشق افتادم یب

يفهمید یاحساسمو م اگر

يبخشید یم دوباره قلبتو

پایان این دیدار را ي لحظه

يدید یدگر م يآغاز روز
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ترسیدم یبیهوده نم اگه

دیدم یآن گونه که هست م عشقو

غمگین وداع ياین لحظه  شاید

بخشیدم یدوباره م قلبمو

!ترسیدم  یاز این عشق نم کاش

سزاواریم اگر گریانیم ما

چنین خسته و سرگردانیم این

دام افتادیم که دانسته به ما

رو گردانیم ؟ یاز عاشق چرا

بستیم یپیمان دل و م یوقت

بودیم فقط عاشق هستیم گفته

با عشق نگفتیم هرگز یول

مینا برابر هست لیدو ا از

مینابرابر هست لیدو ا از

میریتقص ینه ب میگناهکار نه

میریتقد ي چهیتو باز منو

رحم عشق یب ي راههیدر ب هردو

میریاس خود درگدل و احس با

دوستت دارم شهیاز هم شتریب

زارمیو عاشق شدن ب یاز عاشق گرچه

عشق ي ختهیآوار فرو ر ریز

نمونده که به تو بسپارم يزیدلم چ از
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بده ياریمرا  يکه همدرد تو

بده يدواریمن عاشق ام به

نداشت ياریعشق با ما سر  اگر

!بده  يبه من قول وفادار تو

! *بده  يفاداربه من قول و تو

*****

. ترگل ایستاده و بهش خیره بودیم  کنار

مهران میشه یه ذره در مورد کیانا صحبت کنیم ؟ -

چى مى خواى بدونى ؟ .  -

عکسى ازش دارى ؟ -

. همرو سوزوندم  -

از اخالقیاتش مى گى ؟ -

. عشقش پاك بود . . . . راستگو بود  . مهربون بود  . خانوم بود  .  -

چند وقت با هم بودین ؟ -

ماه و چند روز پیش درست همینجا باهاش آشنا شدم 1سال و  2 -

. غرق گذشته ها شده بود  . کردم  سکوت

. مهران  -

. نشنید  . 

. مهران  -

. باز هم نشنید  . 

. مهران  -

جانم ؟ -

چطور مى توانستم احساسم را ابراز کنم ؟ آخر

. سواالم جواب دادى مرسى که به  .  . هیچى  -

. خواهش مى کنم ولى فقط به خاطر این سواال مى خواستى حرف بزنیم ؟  -

آره .  -

. روشنک  -

بله ؟ -
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یادته گفتم از تو چشمات نمى تونم احساستو بفهمم ؟ -

. درست همینجا بود  . اوهوم  -

. حاال لرزش صدات داره همه چیو لو مى ده  -

چیو لو مى ده ؟ -

. اینکه احساس من یک طرفه نیست   . -

. واى بر من  . چه شکلى خودم را لو داده بودم ؟  . خوردم  جا

. ببخشید مزاحمت شدم  . بهتره دیگه بریم  -

. نزد و به سمت ماشین حرکت کرد  حرفى

. آهنگى دیگر سکوت را مدام مى شکست  اینبار

شمیتو فقط آروم م کنار

گهید يااز دلشوره ام هر ج پر

شک يلحظه ا یب یمن ریتقد تو

گهیبهم هر لحظه م نویا چشات

شمیپر از لبخند م يخند یم تو

شهیخوشرنگ م میزندگ تمومِ

تو تو خونه هر روز يپا يصدا

شهیآهنگ م نیمن بهتر واسه

شهیآرزوم م هیشب ایهمه دن یکه باش تو

ییسرد تنها يروزا

شهیتموم م یکه باش تو

کهیزدن یخوشبخت چقدر

يریمن که راه م کنار

شمیرها م ایدن نیا از

يریگ یکه دستامو م تو

یکه خوشحال باش تو

خوبم خوبه

خوام ینم يزیچ یاز زندگ گهید

که دست تو تو دستامه حاال
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امیدن يکنه کجا یم یفرق چه

** . شمیتو فقط آروم م کنار

*****

. خواستم پیاده شوم که صدایش متوقفم کرد  مى

. روشنک تا خودت نخواى و هیچى نگى چیزى عوض نمى شه  -

. کاش همه چیز عوض شود  . هم این بارِ سنگین به دوش من افتاد  باز

خداحافظ -

. مراقب خودت باش  -

. ضبط را روشن کردم و گذاشتم به خیاالتم پر و بال دهد  . ماشین شدم و بى هدف راهى را پیش گرفتم  سوار

. اصالً پایانى دارد ؟  . پایانش شیرین تمام مى شود ؟  . که مى خواهم شروع کنم درست است ؟ راهى  .  خدایا

. او همیشه کمکم مى کرد  . زدم و مسیرم را به سمت پیام کج کردم  دور

*****

چى شده روشنک ؟ -

. نمى توانستم به پیام هم چیزى بگویم  حتى

. هیچى  -

مطمئنى ؟ -

آره -

. ف زدن با پیام شدم و تصمیم گرفتم همه چیز را به خود مهران بگم اما اینبار بدون معطلى حر بیخیال

. یک جمله بود اما هربار خواندنش دلم را بى قرار مى کرد  . بار اس ام اس را خواندم  چندین

. را به دریا زدم و ارسالش کردم  دل

"دوست دارم"

 .

*****

. ک کردنش را نداشتم سایلنت بود و قصد چ موبایلم

. مهران بود  . صداى زنگ به سمت در رفتم  با
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. چه کار باید مى کردم ؟  . کار کرده بودم ؟  چه

. نمى توانستم به چشمانم اجازه ى دیدار چشمانش را بدهم  . از جلوى در کنار رفتم  . باال  آمد

. !. روشنک  . .  -

سکوت

. از ته ته دلش خندید  . و بلند خندید  . ست دیگرش بازى داد مو هایم را با د . را گرفت  دستم

. از ته ته دلم خندیدم  . ترسم فرو ریخت  . هم خندیدم  من

. را عقب کشیدم  خودم

. چیز کمى نیست  . من به آرزوم رسیدم  . باید امشب رو جشن بگیریم روشنک  -

هم سکوت باز

. پایین منتظرتم  . مشب بهترین شب دنیاست ا . برو لباساتو عوض کن بریم بیرون  -

*****

؟ ریشه ى این احساس با .. که خودم نمى دانستم  . چگونه عاشق این مرد چشم مشکى شده بودم  . از روى لب هایمان کنار نمى رفت  خنده

. سریع ثانیه ها تلخ بود  و چقدر گذر . و من احساس مى کردم ابر ها میزبان قدم هایم هستند  . هر قدم عمیق تر مى شد 

بیهوده نمى ترسیدم عشق رو آنگونه که هست مى دیدم اگه

. روزى از اعترافم مى گذشت و لذت بخش ترین لحظه ها را مى گذراندم  چند

. هم توهم  یا شاید . از این حقیقت  . مى ترسیدم از این ابراز  . ولى هنوز مى ترسیدم  . احساسات آنقدر ها هم سخت نبود  ابراز

با اعتماد به نفس بودم در حالى که  . شجاع بودم در حالى که ریسک نمى کردم  . ساده اى بودم در حالى که آدم ساده اى نبودم  انسان

. مغرور بودم اما من خودخواه نبودم 

. تو در جستجوى یافتن منى ؟  . من ، من را نمى شناسد  . من که بودم ؟  اصالً

اندکى هم اسانس ترس ، ترشش کرده بود  . عشق اما اندکى شیرین  . قهوه هایم تلخ  . روزگارم بى برنامه  . احوالم گیج  .  مبهم احساساتم

 .

. بیا و تمامم کن  . نیمه تمامى ناشناخته ام  من

.  ! ؟ مهران  . دنبال عشق در چه کسى مى گردد ؟ . . ! عشق ؟  . به دنبال چیست ؟  من

. از کجا مى شناسیش ؟  . از کجا آمده ؟  . کیست ؟ دیگر  مهران

. به احساست مطمئنى ؟  آیا

. ! اآلن ؟ . مى خواهى از استحکام احساست مطمئن شوى ؟  تازه
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سان این زندگى ان . ! روشنک چگونه دلت مى آید ؟ . حداقل امیدوار کرده اى  . وابسته حتى نه  . که دیگر کسى را وابسته کرده اى ؟  حاال

. هاست که بازیچه مى شود ها 

.. یا خالصه شده اى در تکرار و تکرار و تکرار  . و ببین اصالً احساسى در وجودت هست  . منطقى باش  کمى

. تا بیشتر از این دیر نشده است  . به خودت بیا  زودتر

*****

. و همه چیز را به او گفتم  . ا زدم و پیش پیام رفتم براى بار دوم دل را به دری . نمى توانستم افکارم را جمع کنم  تنهایى

. و منتظر ، خیره در چشمان قهوه ایش شدم  . از چندگانگى احساسم هم به او گفتم  حتى

. اما درست با برخوردى رو به رو شدم که هیچگاه انتظارش را نداشتم  . 

. چرا روشنک ؟  . ! آخه چرا ؟ . باورم نمیشه  . مهران ؟ .  .! هان ؟ . تو چیکار کردى ؟  . چى دارى مى گى ؟  . روشنک  -

لرزش و بلندى صدایش را درك نمى کردم علت

. پیام  -

نه روشنک خانوم من نباید این موضوع رو االن  . آره من حاال باید بفهمم  . هرکار دلت خواستى کردى و من حاال باید بفهمم  . هیچى نگو  -

هان  . چیو به هم نگفته بودیم ؟  . سال کدوم مسئله بود که از هم ندونیم ؟  5این  . ! پیامو مى شناسى ؟ . ى من کیم ؟ اصالً مى دون . بفهمم 

. رابطه ى بین من و تو چیه ؟  . روشنک  . ! ؟

بلکه تمام  . نه تنها اآلن  . شتم منِ لعنتى پیام را هم دوست دا . چه مى توانستم بگویم ؟  . بغض تمام وجودم را گرفته بود  . شده بودم  الل

. سال  5این 

اصالً مى دونى احساس چیه روشنک ؟ -

. سوالى بود که به جز پیام خودم هم درگیرش بودم  این

. فقط این را مى دانستم که دلم یک شکم سیر تنهایى مى خواهد  . هیچ چیز را نمى دانستم  من

. تنهایى بدون فکر و بدون احساس  . 

. رو به اتمام بود و من خسته و مشوش در کنار مهران بودم  دینفرور

. کنار مهران بودم اما تمام مدت در فکر سال پیش و اتفاقاتش غرق بودم  در

. همین موقع ها بود که در کنار پیام بدون فکر و دغدغه درگیر آرامش بودم  پارسال

. احتماالً دوستش داشتم  . اشت دوستم د . مهربان بود  . آرام بود  . خوب بود  مهران

*****

. بیست و هشتمین روزش را آغاز کرد و من هم بیست و پنج سالگیم را آغاز کردم  فروردین

. را با صداى گرم مهران و تبریکش شروع کردم و براى عصر مالقات دو نفره اى را قول دادم  صبح
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. نقش ببندد ، بى نتیجه بود  هرچه صبر کردم تا صورت پیام روى صفحه ى موبایلم اما

. تنها ، پیام تبریک کوتاهى برایم فرستاد  و

. نوع تبریکش با حرکت پارسالش قابل مقایسه نبود  این

درست همین موقع بود که صداى غرق شادى پیام از خواب بیدارم کرد و شادى حاصل از آن روز تا هفته ى بعد هم حتى در من  پارسال

. ادامه داشت 

. نداشت اما از این رفتارش دلم گرفت و حتى با تبریک گرم و پر از شوق خاله هم جبران نشد  لىدلی

پس عاقالنه بود که این دو تک فرزند یکدیگر را مانند خواهر بدانند  . همسایه بودند و هم مدرسه اى  . پیام دوست صمیمى مادرم بود  مادر

. ى نداشته ام دوست بدارم  و من این مادر سراسر مهربانى را مانند خاله

. زمان بازگشتمان به تهران بود و خاله اصرار داشت امروز تولدم را در کنار یکدیگر همین جا جشن بگیریم  فردا

. پس از خاله خواستم تا با خیال راحت در تهران جشن بگیریم  . طرفى هم شب آخرى بود که مى توانستم در کنار مهران باشم  از

*****

سالگى چه مزه اى داره ؟ 25.. خب  -

. فکر کنم خوشمزست  . اممم  -

سالگى در کنار من چه مزه اى داره ؟ 25 -

..سالگى در کنار دیگران رو امتحان نکردم اما در کنار مهران تا االن بامزه بوده  25 -

*****

. سایلم شدم را با آرامش و خوشى در کنار مهران سر کردم و صبح مشغول جمع کردن و شب

. عازم تهران بودیم و با مهران به سمت فرودگاه مى رفتیم  شب

. همراهمان نمى آمد و هنوز براى دیدار بعدیمان برنامه اى نداشتیم  مهران

. هنوز از دستم ناراحت بود و این حس در چهره اش مشهود بود .. با من سر سنگین بود و سعى مى کرد با من هم کالم نشود  پیام

. حس را اصالً دوست نداشتم و این رفتار به شدت آزارم مى داد  این

. تکیه گاهم را از دست داده بودم  من

دیکه نبا یکس ریشدم اس دیشا

يدینه ام ينه دلهره ا گهید

بد ایخوبه  نیا دونمینم یحت
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بد ای خوبه

جدا شه تونهیم دهیبر یهر ک باشه

زارهیم یراه کی شهیهم خدا

سفر از خداشه شهیکه هم یکس واسه

نه نه نه

یفهمینم تو

سوزمیسردم و م من

روزمیاول فردات و من آخر د تو

ییایسره آسوده در بستر رو کی تو

ییهمه تنها نیبا ا رمیتنه درگ کی من

يکه بود یچ هر

یکه هست یچ هر

بغضم يهمپا

یمن شکست در

تو نگاهت امشب

دمیعشقو د مرگ

کن من شکستم بس

*دمیشو من بر در

. صندلى کنار پیام جاى گرفته بودم و تمام طول پرواز این آهنگ در گوشم تکرار مى شد  در

 . به اون تکیه کن  . تو االن مهران رو در کنارت دارى  . هان ؟  . روشنک تو اصالً به پیام چیکار دارى ؟  . توانستم خودم را درك کنم  نمى

.  تتوام دوسش دارى پس دیگه نیازى به پیام نیس . تازه یه تکیه گاه محکم تره چون دوست داره  .  اونم مى تونه تکیه گاه باشه

*****
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یجورایى این جدایى باعث مى شد منطقى تر راجب پیام  . نمى شد این همه مدت پیش خاله بمونم  . باید فکر یه خونه مى کردم  دیگه

. تصمیم بگیرم 

پیام پشتتو خالى کرد  . پیام ولت کرد روشنک خانوم  . اصالً گزینه اى هم مونده که بخواى راجبش تصمیم بگیرى ؟ مگه  . ؟ .. تصمیمى  چه

کنى اما  فرارنیازیم نیست از پیام  . پاشو برو و دور شو از این خونه  . زمان عملِ  . دیگه زمان تصمیم گیرى نیست  . و حتى به روشم نیاورد 

. مى دونى که طاقت بى محلیشو ندارى  . نجورى خودت راحت ترى ای . جلوى چشمش نباش 

*****

. زیاد از خونه خاله دور نبود  . فردا با وسایلم به اونجا مى رفتم  . پولى که تو بانک داشتم تونستم یه جاى کوچیک رو اجاره کنم  با

. قانعش کردم که اینطورى خودم راحت ترم  از این موضوع خبر داشت و خیلى اصرار کرد که پیشش بمونم ولى من خاله

. پس به اتاقش رفتم تا بهش بگم  . به پیام چیزى نگفته بود  خاله

. ضربه به در زدم که با شنیدن صداى خندش فهمیدم داره با تلفن حرف مى زنه  چند

. ز کرد و به داخل دعوتم کرد خواستم به سمت اتاقم برم و بقیه وسایلمو جمع کنم که موبایل به دست در رو روم با مى

داشتن قرار  . ولوم گوشیش زیاد بود و واضح بود داره با یه دختر حرف مى زنه  . ى تختش نشستم و منتظر تموم شدن صحبتش شدم  لبه

. رستوران براى پنجشنبه شب مى گذاشتند 

. شدم و سعى کردم محل و ساعتشو به خاطرم بسپارم  کنجکاو

هیچ حالتى تو صورتش نبود و معلوم بود دلش مى خواد زودتر  . قرارشون رو فیکس کردن و پیام رو به من برگشت  8ت براى ساع باالخره

. حرفممو بزنم و برم 

. پیام من دارم فردا مى رم  -

. به سالمتى  . مبارك باشه  . آره مامان بهم گفت  -

. اشک شده بودن چشمام بى دلیل پر  . مى دونست و به روش نمى آورد  یعنى

. ایشاال بتونم جبران کنم  . خیلى خیلى باعث زحمتت شدم باید ببخشى  . مدت کمى نبود  . ببخشید براى این مدت  . . مرسى  -

. نه بابا این حرفا چیه دختر خاله : با پوزخند گفت  همراه

مى دونست و منو اذیت  . ن بدم میاد وقتى بهم مى گه دختر خاله مى دونست م . ! ؟ یعنى تا این حد از دستم دلخور بود  .  ؟ ؟ خاله  دختر

. مى دونست و باز بهم مى گفت  . مى کرد 

. پنجشنبه خوش بگذره  . : و حینى که از در خارج مى شدم گفتم  . بازم مرسى پسر خاله : مثل خودش پوزخندى کنار لبم گذاشتم و گفتم  -

*****
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کتونى هاى قهوه اى سوختمو در آوردم و خواستم چایى دم کنم که یادم  . چمدونم رو به سمت جلو هل دادم رو تو قفل چرخوندم و  کلید

. افتاد خونه خالى از هر گونه ماده ى خوراکىِ 

. دم دوباره کتونى هامو پوشیدم و کیف پول به دست از خونه خارج شدم که با دیدن ماشین پیام سر جام ایستا . از نهادم بلند شد  آه

. دنبال خودش مى گشتم که با چند تا کیسه ى خرید جلوم ظاهر شد و سالم کرد  داشتم

. تعجب جوابش رو دادم و منتظر نگاش کردم  با

. دیدن من اینقدر تعجب داره ؟  -

. درو باز کن اینارو بیارم باال  . : جوابم نشد و ادامه داد  منتظر

. ه سمت پله ها رفتیم حرف دستورش را انجام دادم و ب بدون

. خونه را باز کردم و کنار رفتم تا وارد شود  در

. گفت مى دونه خودت یادت مى ره  . مامان گفت برات یه ذره خوراکى موراکى بگیرم  -

. پس خودش به فکرم نبود  . پس هنوز هم براش مهم نبودم  . دستور خاله بود  پس

. البته خودم بهش زنگ مى زنم  . از خاله کلى تشکر کن  .  جداً یادم نبود . واى مرسى واقعاً  -

. خونه جدید مبارك  . خواهش مى کنم  -

. مرسى  -

. وایسا چایى دم کنم بخور بعد برو : بره که گفتم  خواست

. نداشتم اما قبول کرد و منتظر نشست  انتظار

. به سمت آشپزخونه رفتم و دنبال چایى گشتم  خوشحال

. نبال کار مى گشتم د باید

تصمیم گرفتم به یه مرکز آموزش زبان انگلیسى برم و اونجا مشغول به کار شم  . زبانمم که خوب بود  . رو از بچگى دوست داشتم  تدریس

 .

. ترین آموزشگاه رو که چند تا کوچه با خونم فاصله داشت رو انتخاب کردم  نزدیک

. چند تا فایل رو جا به جا مى کرد جوونى پشت میز نشسته بود و داشت  دختر

سالم -

سالم بفرمائید -

. راستش مى خواستم اگه میشه اینجا مشغول به کار شم  -

چه کارى ؟ -

..تدریس دیگه  -

مدرکتون چیه ؟ . ولى فکر نکنم نیازى به استاد داشته باشیم  . آها بله  -
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. ندارم  . مدرك ؟  -

با اعتماد به نفس بیاین ؟پس چه چیزى باعث شده انقدر  -

. چند سال خارج از ایران زندگى کردن  -

..بذار ببینم ایشون چى مى گن  . آقاى آشتیانى خودشون تشریف دارن  . واال من مسئول بخش استخدام و اینجور چیزا نیستم  -

. باشه  -

. تاق رو به روى من رو جاى گرفت ساله اى توى چارچوب ا 27- 8ده دقیقه منتظر بودم که قامت پسر حدوداً  حدود

. بهم انداخت و و روى مقنعه ى قهوه ایم خیره موند  نگاهى

شما مى خواستید با ما همکارى داشته باشید ؟ -

بله -

. تشریف بیارین اتاق من  -

. رفت نشست و منم پشت سرش وارد شدم  خودش

خب اسمتون چیه ؟ -

روشنک صادقى . صادقى هستم  -

نه ؟.. زبان ندارین مدرك  -

نه -

پس مدرکتون چیه ؟ -

. دیپلم دارم  . دانشگاه نرفتم  -

اونوقت براى زبان آموزشگاه خاصى مى رفتین ؟ . جالبه  -

. سالم خارج از ایران زندگى کردم  5 . سالگى معلم خصوصى داشتم  15تا  -

گه نتیجه ى تست خوب بود اولین نفرى هستى که در صورت نیاز بهش ا . خب ازت تست مى گیریم اما اآلن نیازى به استاد نداریم  -

. مراجعه مى کنیم 

. ممنون  -

. رو دادم و به سمت خونه رفتم  تست

. باید این فرصت از دست رفته رو جبران مى کردم  . سال فقط فرار کرده بودم  5من  . نداشتنم حسابى رفته بود رو مخم  مدرك

. اینطورى بهتر بود  . بان شرکت کنم و هم سرگرم شم و هم مدرك بگیرم گرفتم کنکور ز تصمیم

. سال دوباره عطر اردیبهشت مستم کرده بود  5از  بعد

. مهران امشب مى رسید تهران  . هارو باز کرده بودم و داشتم میوه هایى که خریده بودمو جا به جا مى کردم  پنجره

. م مشکلى ندارم اما براى کنکور استرس گرفته بودمو چنتا کتاب آموزشى خریده بودم اینکه زبانم خوب بود و مى دونست با
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. نمى دونم اما اومدن مهران استرسمو دو چندان کرده بود  دلیلشو

. همونطور تو هال رها کردم و به سمت اتاق رفتم تا آماده بشم و به پیشواز مهران برم  کتابامو

*****

با دیدنش  . دستهایمان از پشت شیشه یکدیگر را لمس کردند  . ستاده بودم و در چشمان مشکى مهران خیره شدم دیوار شیشه اى ای پشت

. تازه عمق تنهایى و دلتنگى ام را حس کردم 

. یک چشمک از من دور شد و پس از مدتى از به طرف دیگر دیوار شیشه اى یعنى سمت من آمد  با

. رد از روى لبانم تکان نمى خو لبخند

. خوش اومدى  . سالم  -

. دلم برات تنگ شده بود  . مرسى  . سالم خانوم چشم قهوه اىِ بى وفا  -

. منم همینطور  -

. مهران شب را پیش پیام مى گذراند پس با هم به سمت خانه خاله راه افتادیم  . در دستم گره خورده بود  دستش

*****

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (ازي نودهشتیااین کتاب توسط کتابخانه ي مج ::..

پیام با من عادى رفتار مى کرد اما عمق نگاه قهوه ایش غیر عادى  . و مهران آنقدر با هم حرف و بحث داشتند که وقت به من نرسد  پیام

. بودن را لو مى داد 

بلند شدم تا به کمکش بروم که پیام متوجه شد و خیلى جدى گفت که بنشینم و  . مت آشپزخانه رفت تا میز شام را آماده کند به س خاله

. خودش براى کمک مى رود 

. فرصت شد تا بتوانم با مهران کمى حرف بزنم  باالخره

. مهران دور کمرم گره خورد و منو کمى به سمت خودش متمایل کرد  دست

دوریت سخت بود . نک تو اون مدت خیلى بهت عادت کرده بودم روش -

به منم سخت گذشت -

. آزادش را در دستم گرفتم و انگشتانم را در انگشتانش حلقه کردم  دست

مهران ترگل خوبه ؟ -

. به خودم قول دادم بدون تو پیشش نرم  . از وقتى رفتى بهش سر نزدم  -

. حوصلش سر مى ره  . بچم گناه داره  . ؟ باید بهش سر مى زدى  یعنى چى ؟ این چه قولیه . وا  -

پس خودت زود زود بیا که حوصلش سر نره -
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. شنیدن صداى پیام که ما را به میز شام دعوت مى کرد کمى عقب رفتم و منتظر شدم تا مهران بلند شود  با

منم که دیدم مهران خستست خواستم دیگه برم سمت  . س راحتى پوشید از صرف شام مهران به اتاقى که قبالً اتاق من بود رفت و لبا بعد

من هم با توجه به این حرف پیام به آشپزخونه  . خونه که پیام مخالفت کرد و گفت که مهران تعارف نداره و اگر خواست بخوابه مى ره 

. ام هم تو اتاق خودشه سینى چایى به هال برگشتم که دیدم مهران مى خواد بره بخوابه و پی هرفتم و با ی

. از اینکه چایى پیامو به اتاقش ببرم خاله صدام کرد  قبل

نمى گى دلم برات تنگ شده ؟ . روشنک امشب پیشمون بمون  -

. دیگه مى رم خونه صبح میام پیشتون  . نه بابا خاله چه کاریه بهتون زحمت بدم :وجود اینکه از پیشنهاد خاله ذوق زده شده بودم اما گفتم  با

. از اون حرفا بودا  . ! زحمت ؟ -

. اتفاقاً بمونو کمکم کن  . تو که زحمتى ندارى  . زحمت اصلى که واسه مهران خانِ : آورد پایین و ادامه داد  صداشو

. چشم خاله جونم  -

آها تازه شدى روشنک خاله -

. دم یه چشمک زد و من هم با لبخند به سمت اتاق پیام رفتم و در ز بهم

. بیا تو  -

چایى مى خورى؟ -

آره دستت درد نکنه -

به دستش دادم و چنتا شیرینى مربایى که توى ظرف جا داده بودم رو روى میزش گذاشتم چاییشو

. خواستم از اتاقش بیرون برم که صدام کرد و آلبومى رو به دستم داد  مى

. ز بچگى تا پارسال همگى تو اون آلبوم جمع شده بودند عکس هاى من ا . تختش نشستم و آلبوم رو باز کردم  روى

. نگاهم بین پیام و آلبوم در چرخش بود  مبهوت

. پیام  -

پرشون کردم و االنم عکساى  . تا پارسال هنوز برگه هاى خالى داشت  . تو اتاق مامان بابات پیدا کرده بودمش  . چیز خیلى عجیبى نیست  -

 باید . حتماً به مهران نشونش بده  . ى خواستم زودتر بهت بدم اما نمى دونم تا االن چرا پیش خودم مونده بود م . خودت برگشته به خودت 

. براش جالب باشه 

. مثل این همه سالى که پیش خودت بود  . پیش خودت باشه  . نه پیام  -

. را گفتم و از اتاق خارج شدم  این

. به اتاق خاله رفتم تا لباسم را عوض کنم  . خودش جلوى تلویزیون در حال چرت بود برایم لباس راحتى گذاشته بود و  خاله

*****



کاربر انجمن نودهشتیا  selenaG – قهوه اي پر رنگ              خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩

. زودتر از خاله بیدار شدم و به آشپزخانه رفتم تا صبحانه آماده کنم  صبح

اینبار چنتا از کتاب هایم را  . از چیدن میز بخاطر نزدیک بودن خانه ام به خانه ى خاله ، به خانه ى خودم رفتم و لباسم را عوض کردم  بعد

. باید تصمیمم را به خاله و پیام و مهران هم مى گفتم  . هم برداشتم 

. خاله رو از تو آشپزخونه پیدا کرده بودم و برداشته بودم تا اگه زود رسیدم کسى رو بیدار نکنم  کلید

. رو شدم  رو تو قفل چرخوندمو وارد شدم که با عطسه هاى شدید مهران رو به کلید

. بهش خیره شدم  نگران

. به بهار آلرژى دارى ؟  . سرما خوردى ؟  . دیشب که خوب بودى  . مهران چى شدى تو ؟  . سالم  -

. چشم هاى خمارش مهربون نگاهم کرد  با

هواى تهرانم نمى دونه با  . خورم فکر نمى کردم اگه شب پنجره رو باز بذارم اینطورى سرما ب . سرما خوردم  . چیزى نیست دختر  . سالم  -

. خودش چند چنده ها 

وایسا االن برات  . حاال قرص خوردى ؟  . خاله ببینه هوا سرد شده خودش کولر رو خاموش مى کنه  . خب گرمت بود کولر رو مى زدى  -

صبحونه خوردى ؟ . آب پرتقال مى گیرم 

. دستت درد نکنه آب پرتقال تو یخچال داره خاله ، دیشب خودم دیدم  . د شکم خالى که نمیشه قرص خور . نه تازه بیدار شدم  -

. آب پرتقال طبیعى یه چیز دیگست  . مى دونم  -

. به سمت دستشویى رفت و من هم مشغول آب گرفتن پرتقال ها بودم که خاله با صورت مهربون همیشگیش وارد آشپزخانه شد  مهران

ار شدى ؟سالم به روشنک خودم ، کى بید -

رفتم خونه لباسام و عوض کردم و اومدم . بیدارم  7از .. سالم خاله جونم  -

. دیدى آخرش همه زحمتا افتاد گردن خودت  . دستت درد نکنه خاله  . چه میز صبحونه ایم چیدى  . باریکال خانومِ سحرخیز  -

. همش چهار تا بشقاب چیدم .. زحمت چیه خاله  -

پرتقال تو یخچال هست زحمت نکشراستى روشنک آب  -

. مهران سرما خورده گفتم طبیعى باشه بهتره  . مى دونم خاله  -

برم بهش یه سر بزنم . اى بابا این پسر یه روز مهمون ما بودا سرما خورده  -

. پارچ آب پرتقال گرفتم و گذاشتمش رو میز و رفتم تا خاله و مهران رو صدا کنم  یه

پیام رو بیدار کن مهران رو ببره بیمارستانروشنک خاله برو  -

! بیمارستان ؟ -

سرفش قطع نمى شه . تبش باالست  . آره خاله خیلى حالش بده  -

خاله براش یه لیوان آب پرتقال ببر تا من پیام رو بیدار کنم -

با سرعت به سمت اتاق پیام رفتم و در نزده داخل شدم و
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اه اصالً نمى خوام بیدار شى خودم مى برمش . هران حالش خوب نیست م . بیدار شو  . پیام  . پیام  -

. سریع مانتو مو تن کردم و سوییچ پیام رو برداشتم  . پیام سنگین بود و به زور بیدار مى شد  خواب

خاله مهران خودش مى تونه تا ماشین بیاد ؟ -

پیام بیدار نشد ؟ . آره  -

نه -

. عقب نشست و سنگینى دست راستش رو رو پیشونیش انداخت  . به ماشین رسوند با سرفه و عرق خودش رو  مهران

. راه بیفتم که پیام با سرعت به سمت ماشین دوید و خودش رو رو صندلى جلو جاى داد  خواستم

سرما خوردگى فکر نمى کردم یه  . ترس و اضطراب باعث عرق کردنم شده بود  . حداکثر سرعتم به سمت بیمارستان حرکت کردم  با

. فقط دعا مى کردم تشنج نکنه  . بتونه انقدر خطرناك باشه 

. به دکتر مهران داشتم به حرفاش گوش مى دادم  خیره

 . مشکل عفونت ریه هست که باعث این سرفه ها و تب شده که با آنتى بیوتیک حل مى شه  . خانوم صادقى نیاز به این همه نگرانى نیست  -

شما از اقوامشون هستین ؟ . اینجا بمونن  فقط یه مدت باید

چه مدتى باید اینجا بمونه ؟ . خیر  -

تا هر موقع که از سالمتیش اطمینان پیدا کنیم -

خیلى ممنونم دکتر -

شهاب شادان . شادان هستم  -

خوشبختم دکتر شادان -

منم همینطور خانوم -

. ا مخاطب قرار داد دختر سفیدپوشى که احتماالً پرستار بود دکتر ر صداى

دکتر بیاین یه لحظه -

. بى دلیل تشویقم مى کرد براى گوش تیز کردن و شنیدن صحبت این دو نفر  حسى

. چى شده ؟ -

شیفتم کنسل شده . مى خواستم ببینم امشب برنامت چیه  . هیچى شهاب  -

. البد خبراییه  . ! صمیمى  چه

بنده امشب برنامه دارم . ان صدام کنین ؟ خانوم تاجیک چنبار بگم منو دکتر شاد -

. حیف من که براى شیفت امشبم زیر بار منت پروانه رفتم که جام بمونه . به درك آقاى شادان  -

مى خواستین قبلش هماهنگ کنین -

سمت اتاق مهران رفتم و منتظر جواب پرستار که تاجیک مخاطب قرار داده شده بود نشدم به
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*****

حیط بیمارستان و البته تعریف هاى دکتر شادان از مهیج و خطرناك بودن محل و نوع کارش ترقیب شدم تا به سراغ درس و دیدن م با

. کتاب هاى تجربى برم و به فکر پزشکى بیفتم 

سال براى جبرانش مى ارزید 1سالم را از دست داده بودم ،  5 من

*****

. دست گلى برایش خریدم و به سمت بیمارستان رفتم  . تان بود هنوز کامالً خوب نشده بود و بیمارس مهران

راضى به زحمت نبودم . به به خانوم صادقى  -

شرمنده ایشاال توى فرصت دیگه براى شما هم از این کارا مى کنیم البته خدا کنه تو بیمارستان نباشه . سالم دکتر جان  -

ش شقایق هست با شهاب اطالع داشتم و از طرفى هم خودم وابسته به مهران بودم اما از اینکه از رابطه ى تاجیک که فهمیده بودم اسم با

. صحبت و سر به سر گذاشتن شهاب لذت مى بردم 

تشریف مى برین پیش مهران خان ؟ . اوو بله  -

بله -

اجازه ى همراهى مى فرمایین ؟ -

چرا که نه -

روز دیگر داد 2هران را چک کرد و اجازه ى مرخص شدنش را براى هم به سمت اتاق مهران رفتیم و شهاب وضعیت م با

مهران باعث شده بود از سرماخوردگى بترسم و حتى در هواى خوب اردیبهشت ماه هم مراقب باشم عفونت

*****

پیام براى انجام عملیات ترخیص مهران رفته بودیم که شهاب را دیدم همراه

سالم آقاى دکتر -

خوبى ؟ مهران که خوبه . ن سالم صادقى جا -

جان ؟ صادقى

بخاطر زحمات شماست که خوب شده . ممنون مرسى بله  -

حاال روز آخرى نمى خواد انقدر رسمى حرف بزنى روشنک خانوم -

خانوم ؟ روشنک

آقاى دکتر تو این مدت تا حاال بى ادبى از من دیدین ؟ -
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نخیر -

پس من همیشه رسمى هستم دیگه -

. مشکلى ، حرفى ، کالم مؤدبانه اى ، خالصه هر چى درخدمتم  . این کارت من  . مؤدب بودن فرق داره خانوم  رسمى با -

خیلى ممنونم چشم . من یک خانوم مؤدب رسمى هستم  -

شما هم یه شماره تماس الاقل به من بدین که ارتباطمون کامل قطع نشه -

م را بهش دادم و همراه با مهران و پیام از بیمارستان خارج شدیماینکه دلیلى نمى دیدم اما بدون تفکر شمار با

کلى از کار هایش در دبى عقب مانده بود و با اولین پرواز باز مى گشت مهران

روزه بود و بقیش در بیمارستان طى شد 1اصل سفر مهران  در

*****

ى گذاشتم که جعبه ى کادو شده اى را پیدا کردموسایلش را درون چمدان کوچکش م . صبح روز بعد بلیط گرفته بود  براى

مهران این چیه ؟ -

این مریضى لعنتى که نذاشت اصالً بهمون خوش  . امیدوارم خوشت بیاد  . مثالً سوغاتى بود  . مال خودته  . اه دیدى همه چى یادم رفت  -

همش درد بود براى من و زحمت براى شما . بگذره 

زحمت کدومه ؟ . چیه ؟  این حرفا . مرسى عزیزم  -

میل خوشبویى خودنمایى مى کرد 100جعبه عطر  داخل

مرسى مهران خیلى خوش بوِ -

قابل شما رو اصالً نداره -

حال مهران کامالً خوب شده بود و من هم مشغول سر و کله  . روزى از رفتن مهران مى گذشت و بهار وارد سومین ماهش شده بود  چند

. بودم  زدن با درس و کتاب

. دبیرستان رشته ى خودم هم تجربى بود پس نیازى به گرفتن معلم نداشتم  در

. روى صفحه اش نقش بست  Dr Shadanمباحث ژنتیک بودم که موبایلم به صدا در آمد و  درگیر

بله ؟ -

به جا آوردین ؟ . سالم خانوم صادقى  -

خوبین ؟ اوضاع بیمارستان خوبه ؟ . سالم بله دکتر  -

خانوم صادقى وقت آزاد دارین همدیگرو ببینیم ؟ . خیلى ممنون همه چى خوبه  -

. اما فکر مى کنم یه ذره هم نیاز به وقت آزاد داشته باشم  . واال دکتر یه تصمیمى گرفتم که حسابى پایبندم کرده به خونه  -

پس کى مى تونم ببینمتون ؟ . چه تصمیمى ؟  -
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هر موقع شما وقت داشته باشین . ى دم حاال حضورى بهتون شرح م -

من امروز آزادم شما برنامه اى ندارین ؟ -

خیر -

ساعت دیگه بیام دنبالتون ؟ 1پس تا  -

الزم نیست دکتر شما مکانش رو مشخص کنین من خودم میام -

خداحافظ . مى بینمتون  . هم نیارین  دلیل بى مورد . نه چه کاریه خودم میام دنبالتون فقط آدرس رو برام لطفاً اس ام اس کنین  -

خدانگهدار. .  -

امشب این طلسم را باید  . موقعیت هاى پیش آمده باعث مى شد خیلى رسمى با هم حرف بزنیم  . بلند شدم و به سمت حمام رفتم  سریع

مى شکستم

. یفم پرتاب کردم کرم رنگم را با شال طرح دار قهوه اى ست کردم و ماتیک آجرى رنگم را داخل ک پانچوى

. صداى زنگ موبایلم حین جواب دادن به شهاب کفش هاى تخت کرم رنگم را هم به پا کردم و از خانه خارج شدم  با

کنار لَند کروز مشکیش ایستاده بود و به قدم هاى من نگاه مى کرد شهاب

سالم خانوم -

روشنک صدام کنین . سالم  -

چشم در صورتى که شهاب صدام کنى -

حتماً -

مرسى که دعوتم رو قبول کردى -

. جوابم نشد و در را برایم باز کرد منتظر

. و منتظر سوار شدن خودش شدم  نشستم

خب حاال کجا بریم روشنک ؟ -

. نمى دونم انتخاب با خودته  -

. بریم فرحزاد ؟ دلم قلیون مى خواد شدید  -

اونم وقتى فوق تخصص ریه باشن  .نمى دونستم دکترا هم قلیون مى کشن  . بریم  -

. خب ما یه سرى آسیب ها رو بیشتر از بقیه مى بینیم و مى دونیم اما خب ما هم دل داریم دیگه  -

. شیطنت بارش زیبا بود  لبخند

راستى حال مهران چطوره ؟ -

مى گه خوب خوبم اما راست و دروغشو نمى دونم -

مگه نمى بینیش ؟ -

مى کنهنه اون دبى زندگى  -



کاربر انجمن نودهشتیا  selenaG – قهوه اي پر رنگ              خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٤

چه جالب که از راه دور با هم دوستین -

منم تا چند ماه پیش اونجا زندگى مى کردم -

چى شد برگشتى ؟ . آها  -

. دلتنگى  -

مادر و پدرت اینجان ؟ -

شدم تلخ

هر دوشون فوت شدن -

ببخشید ناراحتت کردم . جدى مى گى ؟ خدا رحمتشون کنه  -

نزدم حرفى

یعنى نمى دونم کجان . شدن  مادر و پدر من هم فوت -

یعنى چى ؟ -

 . یه خانواده پولدار درست روز تولدم منو انتخاب کردن  . سالگى پرورشگاه بودم  10تا  -

. با یکى از بهترین بیمارستان ها قرارداد بستم  . مطب زدم  . شدم  دکتر

 . مدیون شدم به هر دو پدر و مادرم  . جاى پدر و مادر اصلى خودم خجالت کشیدم  به

 . اولی ها به خاطر اینکه باعث شدن پدر و مادر جدیدم رو پیدا کنم و به دومى ها به خاطر تمام پدرى و مادرى هاشون  به

 . شاید حتى چند درجه باال تر از محبت پدر و مادر اصلى  . محبت بى منت  . پدر و مادر فرعى خودم محبت رو یاد گرفتم  از

. تجربه خودم بهم ثابت کرد زندگى پستى و بلندى داره ، سر باالیى و سراشیبى داره ، غم و شادى مخلوط داره  . تم گذشتم درس گرف از

. یکى هم ناراحتى بى انتها  . یکى خوشحالى بى انتها  . گرفتم اشک دو تا منبع داره  یاد

یاد گرفتم تالش کنم ،  . وجود نداره اما ممتد وجود داره  یاد گرفتم خوشبختى مطلق . گرفتم بدون زحمت هیچ چیز آسون نمى شه  یاد

و همیشه اینو تو ذهنم حک کردم که زمین  . ببخشم ، امید داشته باشم ، بجنگم ، دوست داشته باشم و کارى کنم که دوستم داشته باشن 

باورش کن ، بهش فکر کن ، ازش  . گذشتتو  روشنک هیچوقت فراموش نکن . من مى تونم بخشى از آسمانم باشم  . من نیست  هتنها جایگا

 . خیلى ها از تو شاد تر و خیلى ها هم از تو غمگین ترن  . درس بگیر و تو خاطرت اینو نگه دار که توى دنیاى خاکى فقط تو زندگى نمى کنى 

و قبل از حرکت به خودت قول بده  . ن مسیرتو انتخاب کن و تو جاده ى هدفت قدم بز . اینکه بى هدف تو این دنیا نچرخ  همهو مهم تر از 

اما قبل تر از اون سند انسانیت رو باید امضا کنى  . براى رسیدن به مقصد هر کارى بکنى 

. ببین االن حتى جاى بابابزرگتم برات حرف زدم چه برسه به بابات  . 

شهاب کامل بود . مش یا حتى بتوانم حدسش بزنم شهاب کسى نبود که بشناس . حرف هایش به فکر وادارم کرد  . قشنگى داشت  ادبیات

نمى خوام فرصتمون سر حرفاى من به باد بره . رسیدیم پیاده شو  . بهت فرصت فکر کردن مى دم اما خواهشاً تو خونه  -

. هیچ حرفى پیاده شدم و با قدم هایش همگام شدم  بى

دریـــــا  .دل شهاب دریـــا بود  . آنطور نبود که نشان مى داد  شهاب
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. با قلیون سرگرم بود و من هم خیره به نمى دانم کجا  شهاب

..دانستم ذهنم کجاست اما مى دانستم ذهنم سر جایش نیست  نمى

. شهاب  -

بله ؟ -

نمى تونم خودمو درك کنم .  -

حرفاتو  . گهگاهى هم شاید بتونم نظرمو بگم اما من اینجام که گوش کنم و  . روشنک تنها راه حل اینه که خودت با خودت کنار بیاى  .  -

گاهى وقتا با حرف زدن با یکى دیگه تازه متوجه بعضى چیزا تو وجودت مى شى که ازشون خبر نداشتى . بهم بزن 

ه دوست حتى ب. . یعنى فکر مى کنم من پیام رو بیشتر دوست دارم  . مسخرم نکن اما من نمى دونم واقعاً مهران رو دوست دارم یا نه  -

.. نمى دونم  . داشتن پیام هم شک دارم 

پیام همونیه که کاراى ترخیص مهران رو انجام داد ؟ -

اوهوم -

رابطتون چیه ؟ -

یجورایى یعنى خالم . پسر صمیمى ترین دوست مامانم  -

. این از اون مورد هاست که نمى تونم نظر بدم  -

. اینطورى هم تو خسته مى شى هم من  . زرگارو داشته باشم روشنک من دوست ندارم نقش واعظ و پدر ب ببین

چه چیز هایى بهت دلگرمى میده ،  . چیارو دوست ندارى  . ببین به نظر من اول تو باید خودت رو بشناسى ، بشینى ببینى عالیقت چیه  اما

یه جورایى .. رفتار و شخصیت اطرافیانت چجوریه بعد بشینى ببینى  . با چه چیزایى ناراحت مى شى ، دلخور مى شى  . خوشحالت مى کنه 

کنى همه چیزو حلیلباید ت

این روش براى وقتى که احساس جواب نمى ده باعث تصمیم عاقالنه مى شه . 

شهاب رابطت با شقایق تاجیک چیه ؟ . مرسى  . باشه . .  -

. کنار لبش شکل گرفت  لبخند

هیچى -

. واقعاً ؟  -

لى من نمى خوامشاون منو مى خواد و -

کردم نمى خواهد چیزى از رابطشان بدانم پس با یک آهان به موضوع پایان دادم حس

*****

. را با دو بار چرخش کلید در قفل باز کردم و به سمت کتاب هایم که همه جاى خانه را پر کرده بود رفتم  در
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بار برایش دکمه ى  3و مغزم مشغول بود با آهنگى که در طول بازگشت   .نه جون داشتم  . نه حوصله داشتم  . توانستم درس بخوانم  نمى

تکرار را فشار دادم

خواد عاشقم باشه یتو اومده که م يجا یکی حاال

قلب من جاشه يخواد تو یم گهیم رهیخواد جاتو بگ یم

ذاره یکم نم يزیوقت واسم چ چیدوسم داره ه شتریتو ب از

ندازه یتو م ادیمنو همش داره  رهنشیپ يرو يبو

اندازه یب وونمهید گهیتو نگاش بهم م آرامش

سوزونه یفهمونه مهربونه تنش داغه منو م یم بهم

از تو بهتره نکهیخوام با ا یمن تورو م یول

شترهیاز تو ب یلیبه من خ اشیخوب

خوام یخوام من تورو م یتورو م من

یدوسم نداشت نکهیخوام با ا یمن تورو م آره

یتنهام گذاشت یرفت يندنمو شمیپ

خوام یخوام من تورو م یتورو م من

تونه درکم کنه یکه م گهیچشماش با حرفاش بهم م با

راحت بذاره بره منو ترکم کنه یلیمثل تو خ نه

وونمید هیتو  یب گهیتو بمونم حاال د یتونم که ب ینم

خوام ببوسمش بهش بگم فقط اونه عروسکم یم یوقت

خوام بهش دروغ بگم یفهمه که م یم مچشا يزنه تو یم ذل

چون که فقط من تورو دارم ارمیدارم کم م گهید

از تو بهتره نکهیخوام با ا یمن تورو م یول

شترهیاز تو ب یلیبه من خ اشیخوب

خوام یخوام من تورو م یتورو م من

یدوسم نداشت نکهیخوام با ا یمن تورو م آره

یتنهام گذاشت یرفت ينموند شمیپ

*خوام یخوام من تورو م یتورو م من
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! کیو مى خوام ؟ من

پس روشنک درون من واسه چى عذاب  . نگفت احساسات مهران رو به بازى گرفتى  . نگفت دیر شده  . گفت خودت را بشناس  شهاب

وجدان داره ؟

. را درون کادر قرار دادند و شروع به تایپ کردند  Dr Shadanبى اختیار  دستانم

Shahab pas mehran chi ?

Too in modat  .

Yani man taze bekham khodamo beshnasam ? Oonvaght age alayegham ba mehran joor dar nayoomad 
chi ?

Mehran ke bazicheye daste man nist . Oonam ehsas dare . Ajib azab vojdan daram shahab

مرا باز هم بى اختیار فشرد sendى  دکمه

و  . من فقط مى توانستم بنویسم  . نمى توانستم صحبت کنم  . ریجکت کردم  . اى نگذشت که موبایلم شروع به زنگ خوردن کرد  دقیقه

شاید قدرى هم بخوانم

که اس ام اس چند دقیقه بعدش این حس را ثابت کرد . مى گفت شهاب این حس و ناتوانى را فهمیده است  احساسم

شاید اونقدر دیر که دیگه هیچ چیز رو نشه درست  . ببین اگه بخواى به این چیزا فکر کنى خیلى دیر تر از حاال به نتیجه مى رسى  روشنک

کرد

تو واقعاً فکر مى کنى مهران نمى تونه عشق واقعى رو از ساختگى تشخیص بده ؟ اون یک عشق آسمانى رو قبالً با کیانا تجربه کرده  روشنک

قعاً فکر مى کنى نمى تونه فرق بین عادت و عشق رو بفهمه ؟اونوقت وا

چه مى گفت ؟ عادت دیگر چیست ؟ به عشق بین ما شک دارد ؟ او چطور مى تواند با صحبت کوتاه من در مورد کیانا عشقشان را  شهاب

آسمانى بنامد ؟

او تو را دوست  . ر در مورد خودت به مهران فکر کن قبل از تفک . تو خودت به عشقت شک ندارى ؟ روشنک چشمانت را باز کن  روشنک

دارد ؟ صدایت شبیه کیاناست ؟ ته جاذبه ى مشکى به کجا ختم مى شود ؟ قرار است به کجا کوبیده شوى ؟ این رابطه سر و تهش عادت 

است و بس ؟ سر و تهش جدایى از تکرار است و بس ؟

به راستى چه  . از خودى که براى خواباندنش مدت ها زحمت کشیده اند  . رى سخت است براى فهمیدن چیزى از خودت کمک بگی چقدر

کسى خودت را از یاد خودت برده است ؟

*****
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مهران ، شهاب ، خاله ، پیامى که  . جواب هیچکس را ندادم  . هفته خودم را در خود حبس کردم و سعى کردم از او اعتراف بگیرم  یک

. د تماسى نگرفت تا جوابى بگیر

. را تنها با کتاب هایى گرم کردم که بوى نوییشان نوید مرحله اى نو از زندگى را مى داد  سرم

از یک جا نشستن ، خسته از کتاب ، خسته از درس ، خسته از تکرار بى تفاوت روز ها ، خسته از عادت ، به سمت یخچال خالى از  خسته

. هیجان رفتم 

.  هیجان

. مهران من را نوعى هیجان در زندگى بى عشقش مى دانست ؟ عشق آسمانیش  . من دنبال هیجان بودم ؟  . داشت ؟ با مهران هیجان  رابطه

من که از بازیچه کردن مى ترسیدم حال بازیچه شده بودم . راهى لبانم شد  نیشخندى

و ترکیب رنگ خاصى با مانتوى آبیم ایجاد توجه به شال قهوه ایم که گوشه ى کمد بهم چشمک مى زد ، شال سبزم را بیرون کشیدم  بى

. کردم 

. به این هفته ى تکرارى پایان مى دادم  باید

. جمعه بود و احساسم مى گفت پیام حتماً خانه است  . خانه ى خاله را پیش گرفتم  راه

. در را فشردم  زنگ

پیام گوشم را نوازش داد صداى

بله ؟ -

روشنکم -

بیا تو.. خوش اومدى  -

توجه به کفش هاى مشکى پاشنه بلندم پله هارا آهسته طى کردم اب

با آغوش باز و لبى خندان منتظرم بود خاله

دلم برات یه ذره شده بود . خوش اومدى عزیزم  . اتفاقى افتاده ؟  . الهى قربونت برم خاله ، چرا تلفنت رو جواب نمى دى  -

قعى گرم شدلحنش خندم گرفت اما ته دلم از این محبت وا از

یه خاله  . منم کلى دلم برات تنگ شده بود  . ببخش نگرانت کردم  . مشغول درس و کتاب بودم سرم حسابى گرم بود  . سالم خاله جونم  -

که بیشتر ندارم

فدات شم خاله بیا تو -

دادبا ورودم کمى جلو تر آمد و بهم دست  . به دیوار تکیه داده بود و خیره نگاهم مى کرد  پیام

چطورى ؟ . چه عجب از این ورا  . سالم دختر خاله  -

خوبم تو خوبى ؟ . ببینا خودت مى خواى دهن من باز شه  . دختر خاله و  . سالملکم  -

درسا خوبن ؟ . بد نیستم  . مگه غیر از اینه که دختر خالمى ؟  -

را آویزان کنمو رفتم تا مانتو و شالم  . آره خوبن : توجه به سوال اولش گفتم  بى
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. از آن هم پیش خاله به آشپزخانه رفتم تا کمکش کنم و همانجا هم با لیوان چایم مشغول شدم  بعد

داشت از خبر هاى هفته اش مى گفت و من هم مشغول درست کردن ساالد بودم که پیام وارد آشپزخانه شد خاله

خوبه من فقط جمعه ها سر کار نمى رما . حاال یه چایى هم بهم ندادى  از اون موقع تا . مامان ببین منو چجورى به روشنک فروختى  -

فدات شم مادر دستام کثیفه بیا خودت یه چایى بریز -

به حرکت خاله زدم و بلند شدم لبخندى

من برات مى ریزم -

پس لطفاً بیار تو اتاقم -

هى کردمپر رویى زیر لب گفتم و به خاطر تنها گذاشتن خاله ازش معذرت خوا بچه

زدم و بدون آنکه منتظر جواب شوم با سینى چاى و شیرینى وارد شدم در

بفرمایید پسر خاله -

دستت درد نکنه . ا حاال پسر خاله شدم  -

بى جواب برم بیرون که صدایم کرد خواستم

روشنک -

بله ؟ -

چرا جواب مهران رو نمى دى ؟ -

خوردم جا

دمتو این هفته جواب هیچکسى رو ندا -

مهران برات مثل هر کس دیگست ؟ -

تو این هفته که بوده -

روشنک تو مهرانو دوست دارى ؟ -

چرا اینو مى پرسى ؟ -

جواب منو بده -

نه -

نــــه ؟ -

گفتم چرا اینو مى پرسى ؟ -

روشنک همین االن این رابطه رو تموم مى کنى -

چرا ؟ -

آخه این چه رابطه ایه ؟  .هیچکدوم همو دوست ندارین  . چرا داره ؟  -

از اتاق خارج شدم و به سمت مانتو و شالم رفتم . نمى توانستم این واقعیت را به صراحت قبول کنم  . زدم  یخ
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د یه دقیقه صبر کن میگم . با توام  . روشنک صبر کن  -

چیه ؟ -

مهران تهرانه -

وقتى خودش بهم نگفته یعنى نمى خواد ببینتم . به من چه  -

جوابشو ندادى -

پیام ولم کن -

روشنک تو چت شد یهو ؟ مگه نمى گى دوسش ندارى پس این رفتار واسه چیه ؟ -

ولم کن -

. پس چرا حرف نمى زنى باهام لعنتى  . روشنک من همون پیام چند سال پیشم  . خب بگو دیگه  -

یعنى چى آخه ؟ . پیــــام  -

ن عاشقت نیست ناراحتى ؟تو از اینکه مهرا . ببینمت روشنک  -

. ندادم  جوابى

. دوباره همان آرامش  . دوباره همان حس رهایى چند سال پیش  . را در بغلش فشرد  من

. برو خداتو شکر کن دوسش ندارى  . ولش کن مهران بى لیاقت رو  -

نگفتم چیزى

روشنک امشب همه چیو تموم مى کنى ؟ -

اوهوم -

باهام میاى ؟ . ست مهرانم ه . شب مهمونیه  -

اوهوم -

پیام اما آرام بود و جدى . لبخند زدم و کمى خجالت کشیدم  . از بغل پیام بیرون آمدم  . کنارمان آمد  خاله

بیاین تو ناهار آمادست . چرا اومدین تو حیاط ؟  . کجا غیب شدین شما دو تا یهو ؟  -

چشم ببخشید خاله -

پیام توام انقدر روشنک رو اذیت نکن . ون کن مانتو تم آویز . بیا تو خاله  -

پررو بهم مى گه پسر خاله . به اون بگو منو اذیت نکنه  -

گرفت اما به روى خودم نیاوردم و وارد خانه شدم خندم

بود و پشت آن تا پیراهنم یقه ى نوارى شکلى داشت که دور گردنم حلقه شده  . نیلى رنگى به تن داشتم و کنار پیام ایستاده بودم  پیراهن

. پارچه اش که تا روى زانوام مى رسید برق خاصى داشت که چشم را بى اختیار چند ثانیه اى میخکوب مى کرد  . کمرم باز بود 

پیام پس مهران کى مى آد ؟ -

دانم چرا اما براى اتمام این رابطه عجله داشتم نمى
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نمى دونم اما مطمئنم که میاد -

امت مهران در گستره ى دیدم قرار گرفتچیزى بگم که ق خواستم

روشنک ؟ چرا جوابمو نمى دادى ؟ اینجا چیکار مى کنى ؟ -

فکر نمى کنم جواب ندادنم برات مهم بوده باشه وگرنه به جاى دو بار از سر نگرانیم حتى شده چند بار دیگه هم زنگ  . سالم عرض شد  -

. ناراحتى منو اینجا دیدى ؟ . . مى زدى 

نهایمان گذاشته بودت پیام

معلومه که خوشحالم بعد این  . چیزى شده ؟ . . گفتم البد دارى درس مى خونى که جواب نمى دى خب  . این حرفا چیه ؟ . . روشنک  -

همه مدت دیدمت

مهران جایگاه من تو زندگیت چیه ؟ -

این سواال چیه آخه ؟ -

مشکل از منه که نفهمیدم یه شباهت ساده و  . مى فهمى چى مى گم ؟  . رو ادامه بدم نمى خوام دیگه این رابطه که نه سر داره و نه ته  -

در  . آره من اشتباه کردم که فکر کردم منو به خاطر خودم دوست دارى  . مسخره به یه عشق آسمانى نمى تونه اون عشق رو دوباره بسازه 

نه منو و نه صدامو . که اصالً دوستم نداشتى  تىصور

آروم باش عزیزم روشنک -

هردومون مى دونیم این رابطه ى بى برنامه دیگه نمى تونه ادامه داشته باشه . مهران ته این رابطه همینجاست  . به من نگو عزیزم  -

آخه چرا ؟ -

چون یه رابطه اى که توش احساس وجود نداره نمى تونه تظاهر به عشق کنه -

با کس دیگه اى سرگرم بودى این مدت ؟ -

. ذهن کوچیکى دارى  . برات متاسفم  -

. مطمئنم اگه کفش هاى پاشنه بلندم نبود مى دویدم  . عقب برگشتم و شروع به راه رفتن کردم  به

نمى خواستم دیگر آنجا بمانم . چشم دنبال پیام گشتم  با

جدا شوندمنتظر ماندم تا از هم  . کنار مهران بود و اصالً دلم نمى خواست به طرفش بروم  پیام

پیام من مى رم خونه -

اجازه ندارى -

یعنى چى ؟ -

چى اینجا آزارت مى ده ؟ -

وجود مهران -

پس باش تا حالش رو بگیریم -

یعنى چى ؟ -
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فقط باهام مثل دوست پسرت رفتار کن تا مهران بسوزه . انقدر یعنى چى یعنى چى نکن  -

من از خودم باید فرار مى کردم . بودم که بخواهم از او فرار کنم من از طرف مهران ضربه نخورده  . خوبى بود  فکر

را در دست پیام قفل کردم و به سمت گروهى از جوانان که بعضى مست و بعضى هم عادى مشغول رقص بودند رفتم دستم

و این همراهى حس قشنگى را پیام هم همراهیم مى کرد  . تندى بود و به لطف چند بارى که دیسکو رفته بودم بى حرکت نماندم  آهنگ

زیر پوستم به حرکت در مى آورد

با قیافه اى متعجب هنوز مشغول بودم . کم کم آروم مى شد و این اتفاق براى اینجور مهمانى ها عادى نبود  آهنگ

اینجورى چشم مهران بیشتر در مى آد . من گفتم  -

و همراه شدم خندیدم

این ها تمام نمایش بود اما براى من این بازى هم احساسم را قلقلک مى داد . تگى حرکت مى کرد روى کمر برهنه ام بود و به آهس دستش

. نزدیک تر شدم  . نفس هایش گوشم را نوازش مى داد  صداى

. پیام  -

جانم ؟ .  -

. ن بازى یک خواب نیست انگار تنها مى خواستیم صدایمان پخش شود تا مطمئن شویم ای . ندادم و او هم منتظر جواب نبود  جواب

تموم شدن آهنگ کمى ازش فاصله گرفتم با

. هیچکدام نمى خواستیم آهنگ تمام شود  انگار

درست مثل تمام حس هایى که تعریفشان را  . داغ شدم  . خودم را پیدا نکرده بودم که گرمى بوسه اش روى گونه ام جاى گرفت  هنوز

بودمشنیده بودم اما هیچگاه خودم حس نکرده 

. دوباره نزدیک شدن به پیام فهمیدم اتفاقات چند سال پیش برایم عادت شده بوده که حال این همه احساسم سرگرم شده است  با

. را در بازوى پیام قفل کردم و شروع به قدم زدن کردیم  دستم

گم که مانع شدخواستم چیزى ب . براى آوردن نوشیدنى تنهایم گذاشته بود که مهران به سمتم آمد  پیام

اگرم نه اینا  . روشنک خانوم اگه این کارات همه فیلم براى اذیت کردن من که بدون خیلى بچه اى  . این دفعه نوبته منه که حرف بزنم  -

همش واقعیته که یه عوضیه خیانت کارى

شایدم  . و امشب هم حس مى کنم بزرگ شدم اتفاقاً چندین شبه که دارم تغییر مى کنم  . نه بچم و نه خیانت کار  . درست صحبت کن  -

اصالً تولد دوبارمه

پس خداروشکر من مانع پیشرفتت بودم که دیگه مانع رو از سر راهت برداشتى ، نه ؟ . ا جدى ؟  -

اوهوم -

دادن نوشیدنى بهم دور لبانش را به گوشم نزدیک کرد و دستش را براى  . قدم هایى بزرگ ازم دور شد و پیام هم از پشت به من نزدیک  با

. کمرم حلقه کرد 

چى مى گفت ؟ -
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زدم و به سمتش برگشتم لبخندى

هیچى -

رابطتون تموم شد دیگه ؟ -

آره تمومه تموم -

خوشحالم -

را روى گونه اش کشیدم دستم

منم خوشحالم -

. را گرفت و با انگشتانم بازى کرد  دستم

روشنک پایه ى مسافرت هستى ؟ -

ا خارجى ؟داخلى ی -

شمال -

دوست دارم اما نه -

چرا ؟ -

باید درس بخونم -

هنوز امسالیا کنکور ندادن . اوووه حاال کو تا کنکور تو  -

چند روزه ؟ -

هرچقدر تو بتونى بمونى -

کارت پس چى ؟ -

بعدم من مدیر بخشم زیاد کار مهمى نمى کنم فقط الکى پول مى گیرم.. اون یه مرخصیه دیگه  -

این چرت و پرتارو به کسى بگو که الاقل ندونه این چیزارو -

حاال میاى ؟ . باشه  -

آره بریم -

امشب راه بیفتیم ؟ -

پیام دوستاتم هستن دیگه ؟ . اگه تو مى خواى باشه بریم  . چه عجله اى دارى تو  -

آره اونا دیشب رفتن -

ك ببندماگه مى خواى امشب بریم تا صبح نشده باید بریم من سا -

اوکى پس بریم خدافظى -

*****
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. صبح در جاده بودن استرس داشتم  3نیمه ى راه رفته بودیم و من همش به خاطر ساعت  تا

پیام یواش برو -

نترس -

نمى ترسم استرس دارم -

خب از ترس استرس دارى ، نترسى استرسم ندارى -

ایشى گفتم و دستم را از پنجره بیرون فرستادم زیرلب

خطرناکه . بیار تو دستتو  -

تو آروم برو منم دستمو مى آرم تو -

توجه به حرف من ماشین را در قسمت خاکى بیرون از جاده کنار زد و به سمت من برگشت بى

حاال مى بینم که روشنک خانوم براى من شرط و شروط مى ذارن . اوووم  -

. شیطنت از چشمانش نمى افتاد  برق

 شرطم نذارم باید به دستورم عمل کنىاصالً.. معلومه  -

اینجوریاس ؟ -

. ماشین پیاده شد و به سمتم آمد  از

پیاده شو -

خونسردى پیاده شدم و منتظر به چشمان قهوه ایش نگاه کردم با

دستانم را دو طرف بدون ترس و با خونسردى  . دستانش را دو طرفم قفل کرد  . را بست و به ماشین تکیه ام داد و بهم نزدیک شد  در

. کمرش گذاشتم 

چشمانم را خمار  . با دست راستش مو هایى که از شال قرمزم بیرون آمده بود را به داخل فرستاد  . شد اما قفل دستانش را با نکرد  متعجب

. کردم و دستم را روى کمرش بازى دادم 

. روشن کرده بود کم بود و فقط یکى از چراغ هاى رستوران رو به رویمان فضا را  نور

تقریباً خودم را در بغلش جاى دادم و روى پنجه ى پام بلند و در چشمانش  . تر آمد و یکى از دستانش را دور کمرم حلقه کرد  نزدیک

. خیره شدم 

: زمه کردم خواست لبانش را به سمت گردنم ببرد که آرام در گوشش زم . را روى گردنش گذاشتم و لبانم را به سمت گوشش بردم  دستم

. خرى و سریع خودم را جدا کردم  . پیام خیلى 

صبح تو جاده تو این تاریکى و خطرناکى و ترسناکى فکر کردى  3واقعاً : حینى که براى دوباره سوار شدن اقدام مى کردم با خنده گفتم  در

من دارم چه غلطى مى کنم ؟

. شیطنت بارى زد  لبخند
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مى شدشاید اینجورى از استرست کم  -

  

. ساکم را از دستم گرفت و آرام در را باز کرد تا کسى بیدار نشود  پیام

. ساعتى همینجا رو کاناپه بخواب تا بقیه بیدار شن  1یه  . نمى دونم کودوم اتاق خالیه  -

تو همش رانندگى کردى خسته اى . خوابم نمیاد .. نه تو بخواب من رو مبل مى شینم  -

مطمئنى ؟ -

آره -

مدت زیادى نگذشته بود که صداى جیغى از جا پراندم . روى کاناپه به خواب رفت و من هم چشمانم را بستم  رامآ

. دقیقه نکشید که تعدادى دختر و پسر جوان با قیافه هایى خواب آلود به سمتمان آمدند و چراغ روشن شد  به

با خونسردى نگاهى بهشان کرد پیام

شنک خوبى ؟چى شده ؟ کى جیغ زد ؟ رو -

از اینکه من جوابى بدهم دخترى که چند دقیقه بعد فهمیدم نامش پرنیان است جواب داد قبل

. پیام تویى ؟ خدا نکشتت داشتم سکته مى کردم  -

که از ماجراى جیغ زدن خیالشان راحت شده بود سرشان را به سمت من برگردانده و خیره به من بودند همه

یامسالم من روشنکم دوست پ -

این حرفم به خودشان آمدند و کمى خود را جمع کردند با

. هم بیخیال خواب شده بودند و شروع کرده بودند به معرفى خودشان  آنها

من نسرین و اینم برادرم نیما -

پرنیان . منم دوست صمیمى پیامم  -

على هستم ایشونم دوستم شهرزاد -

فرهادم -

مخواهری . شکیبا و سمیرا هستیم  -

منم بهنامم -

خوشبختم -

کدوم اتاق خالیه بچه ها ؟ . روشنک منو ول کنین بابا خسته ایم ما  -

تا دیروز دختر خالش بودم  .  ؟ من  روشنک .

. هر دو اتاق تختش دو نفرست  . اتاق خالى نداریم ولى من مى تونم برم پیش بهنام : در جواب پیام گفت  فرهاد

. کلى مى خواستم با پیام بخوابم اوه اینطورى چه ش اوه

باشه قربون دستت زودتر برو که بدجور خوابم میاد -
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بلند شدن فرهاد بقیه هم به اتاقشان رفتند و من و پیام هم منتظر خالى شدن اتاق شدیم با

. خارج شدن فرهاد از اتاق پیام شیرجه زد درون تخت و قسمت راستش را پر کرد  با

. را سرگرم باز کردن گره مویم سر کردم که صداى خواب آلود پیام بلند شد دقیقه اى خودم  چند

چرا نمى خوابى پس ؟ -

یعنى فردا اتاقمون رو با یه اتاقى که تخت جدا داره عوض کن . آخه  -

دارممطمئن باش با این خستگى و خواب آلودگیم کارى باهات ن . حاال بیا االن بخواب  . اینجا همه تختا دو نفرن  -

. من من کردم و در آخر خودم را به چپ ترین قسمت تخت سپردم  کمى

بدنم خشک شده بود و لباسم  . بود که بیدار شدم و خوشبختانه پیام را با همان حالتى که به خواب رفته بود دیدم  12نزیک هاى  ساعت

. به دنبال لباس مناسبى گشتم  دکمه ى جینم را که از دیشب به پایم بود را باز کردم و درون ساکم . چروك 

دو بنده ى قهوه اى که زیر سینه اش طرح هاى مینیاتورى داشت را به همراه شلوارك طرح جینم به تن کردم و موهایم را سفت دم  تاپ

اسبى باالى سرم بستم

. چند دقیقه اى بود که بیدار شده بود و مشغول مسواك زدن بود  پیام

شال کرمتو آوردى ؟ :همان دهان پر کف گفت  با

آره -

جین دیروزیتو بپوش اون شالرم بنداز رو شونه هات -

امر دیگه ؟ -

نع -

توجه به حرفش چشم غره اى رفتم و از اتاق خارج شدم بى

هاد راهم سردرگم مشغول وارسى و پیدا کردن آشپزخانه بودم که فر . ى خانه به دستم نیامده بود و نمى دانستم از کدام سمت بروم  نقشه

را سد کرد

سالم و ظهر بخیر روشنک خاتون -

سالم -

راحت خوابیدین ؟ -

ممنون -

شما سمته راست خوابیدین یا چپ ؟ -

چه فرقى مى کنه -

مى خواستم ببینم این بدن زیبا دیشب جاى گرماى تن من رو پر کرده یا نه -

ر رسیدجور کردن کلمات براى جواب دندان شکن بودم که پیام س درگیر

متاسفانه گرماى تن ما دو تا اونقدرى زیاد بود که گرماى بدن شما رو از یاد ببره -
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خب خداروشکر که خوش گذشته -

حاال متوجه تذکر پیام براى پوشیده تر کردن لباسم شده بودم . را گفت و رفت  این

 . ا دبى نیست هر کارى مى خواى بکنى و هر چى مى خواى بپوشى روشنک اینج: من را به داخل اتاقمان برد و تقریباً با عصبانیت گفت  پیام

فهمیدى ؟ حاالم برو لباستو عوض کن . نفرشون هیزن  9نفرشون هیزن اینجا  5نفر 10اگه اونجا از 

. که پیام گفته بود لباسم را عوض کردم و به سمتش رفتم  همانطور

گشنته ؟ -

آره خیلى -

بچه ها مى خوان جوجه بزنن . م تا ناهار بیا یه ذره نون پنیر بخوری -

باشه -

ى اول را هنوز نخورده بودیم که پرنیان وارد آشپزخانه شد لقمه

ا شما اینجایین ؟ چطورى خوبى پیام ؟ -

آره تو خوبى ؟ -

چه عجب اومدى . مرسى  -

منتظر تموم شدن کار هاى روشنک بودم -

تا کى مى مونین ؟ . که اینجایین خوش بگذره بهتون این چند روزى  . آها  -

معلوم نیست -

روشنک چطورى با پیام آشنا شدى ؟ -

تو چطورى باهاش دوست شدى ؟ . من باهاش بزرگ شدم  -

اتفاقاً تو همین ویالى على آشنا شدیم . ما همینجا تو شمال همو دیدیم  -

چه خوب -

. پرنیان هم آنجا حس خوبى نداشت گشنگى اجازه ى صحبت کردن بهم رو نمى داد و وجود  دیگه

. آرامى دست پیام را گرفتم و مظلومانه به چشم هایش نگاه کردم  به

چیزى شده روشنک ؟ -

نه هیچى -

پرنیان میشه تنهامون بذارى ؟ -

آره حتماً -

چى شد روشنک ؟ -

بابا گشنمه اینم اومده باال سر ما نمى ذاره چیزى بخوریم -
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خندید آرام

عزیزمبخور  -

رابطت با پرنیان چطوریه ؟ -

یعنى دوست داره دوست صمیمیش باشم . اون روز بیخودى گفت دوست صمیمى  . دوست معمولى  -

تو چرا دوست ندارى ؟ -

همینجوریش خیلى احساس نزدیکى بهم مى کنه چه برسه به  . زیادى راحته  . چون آدمى نیست که به درد دوست صمیمى من بخوره  -

یه ذره بهش رو بدم اینکه

آها -

*****

منو پیام اما دیگر خوابمان نمى آمد . از ناهار همه به سمت اتاق هایشان رفتند تا استراحت کنند  بعد

پیام بریم لب دریا -

بریم فقط پانچو مشکیتم تنت کن -

اوکى -

. در این لحظه ها شهاب هم کنارم بود براى یک لحظه حس کردم کاش  . هم را گرفتیم و به آرامى قدم بر داشتیم  دست

به کى زنگ مى زنى ؟ -

شهاب شادان -

دکتر مهران ؟ -

آره -

چیکارش دارى ؟ -

. نداد  جواب

حالش رو بپرسم . هیچى مى خواستم ببینم کجاست  -

دوست شدین با هم ؟ -

کلى بهم تو شناخت احساسم به مهران کمک کرد . آره خیلى خوبه  -

آها -

. را محکم تر به دستم فشار داد  دستش

دوسش دارى ؟ -

به عنوان یه دوست معمولى فقط -
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دوسش دارى ؟ . مهران رو مى گم  -

نه اصالً -

اصالً ؟ -

ماسه ها نشستم و پانچویم را دورم پخش کردم روى

دوسش ندارم اما ازش متنفر نیستم -

تش دور کتفم حلقه شد و نگاه هایمان به آبى دریا خیره مانددس . نشست و من سرم را به شانه اش تکیه دادم  کنارم

پس همانطور به سمت دریا رفتم . هاى شلوارم تنگ بود و نمى توانستم باال بدهمشان  پاچه

هم بدون آنکه پاچه اش را باال بزند همراهم شد پیام

پایم لیز خورد که پیام کمرم را گرفت کمى

خیلى قشنگه نه ؟ -

آره خیلى -

را گفتیم و به ظاهر منظورمان دریا بود اما هر دو مى دانستیم که مقصودمان حسیست که هر دو در کنار یکدیگر درون دریا داریم ینا

یکدیگر را دوست داشتیم ما

. داشتم ساکم را جمع مى کردم که شهاب بهم زنگ زد  . پنجم اقامتمان بود که تصمیم گرفتیم برگردیم  روز

بله ؟ -

خوبى روشنک ؟ سالم -

سالم مرسى تو خوبى ؟ چه خبرا ؟ -

روشنک یه خواهشى داشتم . ممنون سالمتى  -

چه خواهشى ؟ -

با شقایق حرف مى زنى ؟ -

در چه مورد ؟ -

اینقدر بهم گیر نده . بگى من نمى خوامش  -

آره حتماً ولى خودت چرا نمى گى بهش ؟ -

نه مى ذاره حرف بزنم نه باور مى کنه -

تو فقط شمارشو برام اس .. فردا اگه وقت داشت باهاش یه قرار مى ذارم .. اتفاقاً دارم بر مى گردم .. باشه من بهش مى گم اما االن شمالم  -

ام اس کن

خیلى خیلى ممنونم روشنک . باشه  -

خدافظ . برو به کارت برس به این موضوعم فکر نکن  . کارى نمى کنم من که  -
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خداحافظ .  مرسى . باشه  -

*****

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

..الو  -

سالم خانوم تاجیک -

سالم شما؟ -

. موضوعى باهاتون صحبت کنم مى خواستم در مورد یه .. احتماالً منو نشناسین  . روشنک هستم  -

چه موضوعى ؟ -

مى شه حضورى با هم صحبت کنیم ؟ -

شما یه ذره مشکوك مى زنین.. نمى دونم واال  -

مى تونم فردا ببینمتون ؟ . اتفاقاً موضوع ساده و قابل حل هستش  . نه مسئله اصالً مشکوك و این مدلى نیست  -

ر کارممن س 6فردا تا ساعت .. باشه  . ام  -

اصالً مى خواین من بیام بیمارستان اونجا با هم حرف بزنیم ؟ -

شما از کجا مى دونین محله کار من بیمارستانه ؟ -

دوستم تو همون بیمارستان بسترى بوده . خب من مى شناسمتون تا حدودى  -

خانوم نکنه مى خواى منو با دوستت آشنا کنى ؟ -

ببینمتون ؟فردا کجا  . نه قصدم این نیست  -

. اونجا باشین  7ساعت  . با اینکه هنوز شک و تردید تو وجودمه اما آدرس یه کافى شاپ رو براتون اس ام اس مى کنم  -

پس مى بینمتون فردا . فقط مى خوام با هم چند دقیقه اى حرف بزنیم  . اصالً نگران نباشین  -

خدانگهدار.. امیدوارم  -

خداحافظ -

. هاب اطالع دادم و به پیام هم گفتم براى فردا برنامه اى نگذارد را به ش قرارمان

. هایم را که حدود یک هفته مى شد که بهشان سر نزده بودم را باز کردم و مشغول شدم  کتاب

اینکه نمى دانستم فردا به شقایق باید چه بگویم اما با این حال به ذهنم اجازه ى مشغول شدن به این مورد را ندادم با

*****

. سر در کافى شاپ نگاهى انداختم و با قدم هایى محکم داخل رفتم  به
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. آن لحظه هم حتى جمله هایم را جور نکرده بودم و نمى دانستم مى خواهم چه بگویم  تا

. دقیقه تا ساعت قرارمان مانده بود و باز هم دلم نمى خواست جمله بندى کنم کلمات را  15

روشنک صادقى . روشنک هستم  .  سالم خانوم تاجیک -

سالم خانوم صادقى -

. راستش غرض از مزاحمت مى خواستم بگم که : منو رو به دستش دادم و همزمان شروع کردم  -

خانوم صادقى مقدمه چینى نکنین و برین سر اصل مطلب -

مى خواستم در مورد دکتر شادان باهاتون حرف بزنم -

؟شهاب ؟ از کجا مى شناسیش  -

راستش در مورد شما با من صحبت کرد و از من خواست تا یه جورایى بهتون من پیغام بدم که حرفش رو جدى بگیرین.. دوستش هستم  -

چه حرفى ؟ -

شهاب از من خواست تا بهتون بگم که به  . هم شنیدنش و هم باور کنین گفتنش  . مى دونم که این رفتار و حرف براى ما خانوم ها سخته  -

 رمیعنى در اون حدى که باید دوستون نداره و من باور و ایمان دا . شهاب شما رو نمى خواد  . یعنى مى دونین چیه  . ا اون بودن فکر نکنین ب

بهتره که این عالقه رو خرج کسى  . عالقه و حس شما خیلى بزرگتر و شایسته تر از این حرفاست  . که شما الیق بهتر از این ها هستین 

مى دونم االن مى خواین هم منو هم شهاب و بکشین اما باور کنین من فقط  . که الیقش باشه و بتونه حسى متقابل در خودش ایجاد کنه کنین 

یک پیام رسونم

ه از من اشتبا . اما فکر مى کردم واقعى نیست  . این از رفتار شهاب از همون اول معلوم بود  . نه اصالً مهم نیست  . مى دونم چى مى گین  -

 بورممنونم ازتون و ببخشید که مج . ازشون عذرخواهى کنین  . البد آقاى شادان خیلى ناراحت بودن که از شما درخواست کردن  . بوده 

شدین تا اینجا به خاطر من بیاین

این حرفاست که بگم این حس خیلى ارزشمند تر از . به خاطر راحتى وجدان خودم  . من به خاطر خودم اومدم  . شقایق  -

خداحافظ . ممنونم  -

  خدافظ . خوشحال مى شم  . به عنوان یه دوست روم حساب کن  . شمارمو دارى  -

پست از زبون شقایق نوشته شده این

پست که روال داستانو بهم مى ریزه یه

وجودش خالى از لطف نیست اما

به زنگ تفریحه شاید

تو این زنگ تفریح پر از نکته هست ولى

دست ندین نکته ها رو از
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ادامه ى داستان تو این پست داره لو مى ره یجورایى

. سمت و سو و مکان و زمان دستم نبود  . سرعت شروع به حرکت کردم  به

شانس آوردم صدام نلرزید و پاهام قدرت ایستادن رو پیدا کردن . شانس آوردم پیش روشنک محکم وایسادم و حرف زدم  فقط

آخه یکى نیست به مرد جماعت بگه د اگه رفتار و حرف هاى شما بو نمى داد که ما عاشق  . تقصیر ها مثل همیشه گردن منه همه ى  .  آره

عاشق لحظه به لحظه بودنتون نمى شدیم که . عاشق تک تک حرکاتتون نمى شدیم که  . عطر حرفاتون نمى شدیم که 

به خاطر یه لحظه دیدنتون شب و روز و زمین و زمان رو که بهم نمى  . شتیم که خاطرتون از خودمون و وجودمون و روحمون نمى گذ به

. د آخه لعنتیا معتادتون که نمى شدیم  . دوختیم 

آن شب قلب . . سیل اشک ها گودال گونه هایم را پر کرده بود  . آن شب تابستانى عجیب باران در قلب شکسته ام نفوذ مى کرد  در

. جور شکست تـــــرك خورده ام بد

. بى اختیار شهر را دور مى زدند و اشک هایم بى اختیار تر شهر را آبیارى مى کردند  پاهایم

. به کدامین گناه ، عاشقى را بلد شدم ؟  . تابستان از پس احساس یخ بسته ام بر نمى آمد  گرماى

. عشقى که پایانش باعث غروبم شد  . که شروعش باعث پایانم شد  عشقى

آرى نباید اجازه  . روزى که دعوت به قهوه ام کردى باید تلخ تلخ ، جرعه به جرعه قورت مى دادم  . تقصیر همیشه گردن من است  آرى

. مى دادم با اسانس عشق شیرینش مى کردى 

 . انگیز بود داستان سرنوشت  چه غم . چه زود آینده ام تبدیل به رویایى کودکانه شد  . رویاهاى کودکانه ام چه زود طعم قبر را چشیدند  آخ

. سرنوشت من ، تو ، روشنک 

. گاهى او مال تو را  . گاهى من مال او را  . گاهى تو مال من را  . آسان سرنوشت را مى توان تغییر داد  چه

. در آن شبِ سرد شکست ، تنها دست گرما دهنده ، دست دوستى خیانت است  . 

ست یرگاهیآنکه شب شهر را د با

شیابرها و نفس دودها با

و سرد و مه آلود کرده ست کیتار

ها را ربوده ست و نابود کرده ست هیسا و

که جادوگر ذاتم آموخت یبا فسون من

ام را هیاز چشم او سا پوشاندم

خود در اطراف شهر مه آلود گشتم ي هیسا با

و آنجا گذشتم نجایا

جا که من گفتم ، آمد هر
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یمیدق يکوچه پس کوچه ها در

شلوغ و پر انبوه غوغا يخانه ها یم

یمیترك ، ترسا ، کل از

یمیچو تب مهربان و صم اغلب

غم آلود يخانه ها یم

یسقف کوتاه و ضرب با

گم گشته در دود يها یروشن و

یپر چرك و چرب يخوان ها یپ و

جا که من گفتم ، آمد هر

شب يگوشه آن گوشه  نیا

جا که من رفتم آمد هر

دمید زین من دید او

را که آرام و آهسته با هم یو زن مرد

دندیچم یدو تذرو جوان م چون

شانیپچ پچ و خنده و برق چشمان ا و

شانیبگو باد دامان ا یحت

شک یکه ب یبیشد نه یم

گردنده چرخ زمان را انگار

امان را یپر حسرت ب ریپ نیا

کرد یانداخت ، مغلوب م یکار و گردش م از

که دارند یشوم نگاهیدر کم و مرگ را يریپ و

کرد یو مرعوب م دهینوم

چار چار زمستان در

دید یم زیاو ن دمید من

ژنده پوش جوان را که ناگاه آن

از پا درانداخت نشیدروغ صرع

بود نیچند نقش زم کی

آنگاه

يافکند در جو نشیدروغ غلت
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بود نیآن راست يو لجن ها يکه ال ییجو

شتبا شرم و وح میدیآنگاه د و

خون گلگون ی، راست خون

مرد يابرو يکه از گوشه  یخون

خدا و خداوند يو لجن را به جا يال

کرد یوحشت و شرم م ي آلوده

یبیچون کفچه مار مه يجو در

روان بود یاهیو س ظیغل نفت

برد یبرد و م یبرد و م یم

دلم را يجگر ، تکه ها يپاره ها آن

خورد یکرد و م یچشم من دور م وز

یکشت يکاروانها ي رهیزنج ندمان

شفق ها ،فلق ها کاندر

یجنوب يآب ها در

دور گردند دگهیخرامند و از د ایشط به در از

خوردشان و سمتور گردند ایدر

با هم ، چگونه میدید زین و

آمد یم رونیاز تن مرد آهسته ب جن

ستادندیا یلحظه م کیآن رهروان را که  و

گذشتند یبر او م یبا نگاه ای

نهادند یم نیبر زم يسکه ا ای

میدیو با هم شن میدید

اوست يباز نیا: رفت  یگفت و م یرا که م یمردک آن

کار هر روز اوست نیا: گفت  یرفت و م یرا که م گریآن د و

زرد یرا سگ یسگ يالبه ها دو

و دوان بود ستادیا یرفت ، م یجلد م که

افکند یآن سگ م شیپ يلقمه ا و

باز چون لقمه او را فرو برد يدهان در ناگه

دلخواه گم شد يکان بو میدیهم شن ما
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دشمن يبو یکی شیآمد به جا و

از آن سگ میدیآنگاه د و

یکه گفت یو خروش و هجوم خشم

ییشد بامداد طال رهیشب چ رهیت بر

نییمانده پا نینه ، سگ خشمگ اما

ییگل باقال ي رهیت يبر درخت است آن گربه  و

اهشیاز درنگ س خسته بود شب

خانه بردم یام را به م هیسا من

خوردم ختیر یخورد ، ه ختمیر یه

سپردم یخوب و خال یعال يرا به آن لحظه  خود

میدیو د میدیهم شن با

مستها را هیخواره ها و س یم

خورد بر هم یکه م ییجامها و

یماند خال یکه پر بود و م ییها شهیش و

رادستها  یرانیچشم ها را و ح و

میدیو با هم شن میدید

خواند یسر را که آواز م دهیمست شور آن

کرد یم هیآن را که چون کودکان گر و

مشهور و بد را تیب کیآنکه  ای

خواند یباز م یخواند و ه یم

زد یقهقاه م هیکه چون هق هق گر کیآن  و

دوست ما را مترسان ز دشمن يا: گفت  یم

ست دهیکه بر يندارد سر یترس

مگر نه ، مگر نه آخر

عاشقان گشته ام من ؟ يکوچه  در

زد یآه م ایماند  یآنگاه خاموش م و

یاپیپ يجرعه و جام ها با

ام را چو خود مست کردم هیسا من

زانیگر يآن لحظه ها همراه
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کوچه پس کوچه ها بازگشتم از

زانیخسته و مستم ، افتان و خ ي هیسا با

می، مستیم ، مست میمست

میهست میانو د میمست

اوفتاده نیهمچو من بر زم يا

زیگاهست ، برخ ری، شب د زیبرخ

وارینه دست و نه د گرید

نه دست وارینه د گرید

و نه رفتار ينه پا گرید

گاهم هیخوب تر تک يبا من ا ییتو تنها

، چراغم ، پناهم چشمم

نمینب یتو از خود نشان یب من

از هر چه تنها تنهاتر

نمینب یهمداستان

گانهیب يتو خوب ، ا يمن بمان ا با

زی، برخ زی، برخ زیبرخ

زانیتو از خود گر يا ایمن ب با

کنم راه خانه یتو گم م یب من

ساکت پرفسانه يمن سخن سر کن ا با

کرانه یب نهییآ

دوست يترسم ا یم هیسا يترسم ا یم

پرسم آخر بگو تا بدانم یم

مست یسگ صرع نیو خشم کدام نینفر

غرق خون و لجن را ظلمت نیا

کرده ست ؟ شیپر از هول و تشو نیچون

میشد بدان یکاش م يا

ستاره نیغروب کدام ناگه

کرده ست ؟ شیب نیشب را چن يژرفا

تر شد رهیره ت هیسا يا هشدار
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وارینه دست و نه د گرید

نه دوست وارینه د گرید

دوست ، اما يمن ، ا يکن ، ا هیبه من تک گرید

وحشت نگاهیکمسو  نیکا هشدار

هول است يوالیآنسو ه و

نه بر ما يمهر چیه کی چیه وز

، افسرد ختی، ناگه دلم ر هیسا يا

میشد بدان یکاش م يا

*ستاره فرو مرد ؟ نیکدام ناگه

**

!زنگ موبایل تمرکزم را به هم زد اما بعد از دیدن نام شقایق حس کنجکاوى تمام وجودم را فرا گرفت  صداى

بله ؟ -

الم روشنک جان ، خوبى ؟س+ 

ممنون مرسى شما خوبى ؟ -

مرسى عزیزم ، راستش امشب با دوستام مى خوایم بریم سینما ، میاى باهامون ؟+ 

خیلى هم خوشحال مى شم همراهت باشم ، مرسى که بهم گفتى ، فقط ساعت چند ؟ -

.مى خوایم بلیط بگیریم ، خوشحال میشم بیاى  6سانس + 

.ینمت شقایق جون حتماً ، مى ب -

فعالً پس عزیزم+ 

آن هم درست یک هفته بعد از صحبتمان در کافه اى که هیچکدام چیزى نخوردیم ، تنها غم را در فضاى  . شقایق خیلى عجیب بود  دعوت

!کافه پخش کردیم و برگشتیم 

.قرار که رسیدم با استقبال و صمیمیت شقایق رو به رو شدم  سر

تا هنگام اولین صحبتمان شناختى در مورد شقایق نداشتم ، با همین دو بار مالقات شقایق را دخترى با جنبه و مهربان  توجه به اینکه من با

.شناختم 

*****

. روز بود که مدام مشغول درس خواندن بودم و حتى گاهى زمان ناهار و شام را هم قاطى مى کردم  سه

.دم به خاله زنگ زدم و براى شام دعوتشان کر پس
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!را آبکش کردم و به اتاق رفتم تا لباسم را عوض کنم که صداى اس ام اس موبایلم بلند شد  ماکارانى

.توجه به متن اس ام اس چشمانم متعجب به فرستنده نگاه مى کرد  بدون

 ---

مهران

امیدوارم خوب باشى و درسا برات خیلى سخت نباشن:) روشنک  سالم

رفتار هاى  . رابطمون اطمینان ندارم و فکر مى کنم توام مثل من تو این مدت کسى رو جانشین من نکردى  من هنوز به قطع شدن راستش

اون شبتم مى ذارم به حساب کل کل و رو کم کنى

هنوز جایى تو زندگیت دارم لطفاً بهم بگو اگه

که نه خوشحال مى شم دوست معمولى باشیم اگرم

ار آسونى نبودبدون فرستادن این اس ام اس ک روشنک

 ---

.توجه مشغول به ادامه ى کارم شدم و پیراهن بلند آبى روشنى تن کردم  بدون

.قربونت برم خاله دلم برات یه ذره شده بود  -

.منم همینطور به خدا ، همش تقصیر این کنکور لعنتیه + 

.عیب نداره عزیزم ایشاال نتیجش عالى مى شه با این همه زحمت  -

.و حتى صحبت در مورد کنکور شدم و در موقعیت مناسبى اس ام اس مهران را به پیام نشان دادم  فکر بیخیال

.منتظر عکس العملش بودم ، آخر عجیب بود دوستىِ چند ساله شان سر من تمام شود  کنجکاوانه

!که فکر مى کردم خیلى خونسرد برخورد کرد و چیزى نگفت  همانطور

جوابشو بدم ؟ چى! نمى خواى حرف بزنى ؟+ 

.هرچى خودت صالح میدونى : همان خونسردى گفت  با

پیام رابطت با مهران مثل قبلِ ؟+ 

.در اون حد که نه اما قطعم نشده  -

.مهران را گرفتم  شماره

جانم روشنک ؟ _

سالم+ 

سالم چیزى شده ؟ _
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!عت پیش منتظر جواب اس ام اسش بود همین چند سا . است پسر ها خودشان از کارهایشان سرسام نمى گیرند  عجیب

نه+ 

خوبى ؟ _

.مهران من تصمیمم براى قطع ارتباطمون جدى بود پس دیگه در این مورد سوالى نپرس ، اما زنگ زدم بدونم رابطت با پیام مثل قبلِ یا نه + 

.تو بود پس دلیلى نداشت رابطمون تغییر کنه  چرا نباید مثل قبل باشه ؟ رفتار تو و پیام اون شب درست مثل زمان قبل از دوستى من و _

!که تنها داشتیم نقش بازى مى کردیم  ما

باشه ممنون که جواب دادى+ 

مرسى که تو جوابمو دادى _

خداحافظ+ 

_  .

!در اصل گیج شدم  . بودم  گیج

!مغزم هر سوال با سوال دیگرى پاسخ داده مى شد  در

!در اصل تشخیص حس رابطه سخت است  . نوع رابطه کار سختى بود  تشخیص

.هاى خالى از چاى را داخل ظرفشویى گذاشتم و رفتم تا لباسم را عوض کنم  استکان

!گرم بود و کولر آبى از پس گرمى هوا بر نمى آمد  هوا

.را به خواندن اس ام اس هاى قبلى موبایلم سعى کردم گرم کنم  سرم

!ا بر روى موبایلم لمس کرد خاطرات ، ناخوداگاه نام مهران ر مرور

بله ؟ -

سالم+ 

سالم ، خوبى ؟ -

مرسى تو خوبى ؟+ 

ممنون -

. زنگ زدم بگم که + 

چى بگى ؟ -

بگم که با اینکه رابطمون قطع شده ولى نمى خوام دوستیمون از بین بره+ 

تصمیم خوبى گرفتى -

کارى ندارى ؟+ 

کارِت ضرورى نبودصبح بهم زنگ نزن اگه  2نه فقط دیگه ساعت  -
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نگاهم به ساعت افتاد و متوجه اشتباهم شدم تازه

چشم ببخشید مزاحمت شدم ، اصالً حواسم به ساعت نبود+ 

خواهش مى کنم ، خداحافظ -

خدافظ+ 

!بدون اینکه مشغول به فکر خاصى باشد ، در حال چرخش بود  ذهنم

.لث شکل را فشار دادم آنکه هندزفرى را به موبایلم وصل کنم ، دکمه ى مث بدون

یآروم یترسم تو ول یهنوز م من

یبس که نا معلوم يکرد جمیگ جیگ

و دیخوند ترد شهیتو هر حرفت م یگاه

و دیرو د یتو رفتارت دو دل شهیم

لرزه یکه دلم م یانقدر خوب یگاه

ارزه یعمر م هیلحظه به  نیمن ا واسه

آن کی یحت نیارزه ا یعمر م هی به

نانیساست بشه کرد اطمتو و اح به

يدیفهم یم یترس و کاشک نیا یمعن

يدیترس یم یکاشک ییهم از تنها تو

دارم یمن چه حال یدونست یم یکاشک

دارمیکه تا صبح ب يتب دار يشبا

آخه ستیبده درکم کن دست من ن حق

کم گستاخه هیاز عشقه که  عاشقت

نهیترسم سهمم از تو ا یهنوز م من

نهیریبه دروغ ش یرو داشتن حت تو

درد نیتو افکارش پر شده از ا مرد

حرفاتو باور کرد شهیمشکل م یگاه

یفهمیآرومم کن بگو که م کمی
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یبست يمونده که چه عهد ادتی بگو

يدیفهم یم یترس و کاشک نیا یمعن

يدیترس یم یکاشک ییهم از تنها تو

دارم یمن چه حال یدونست یم یکاشک

*دارمیب که تا صبح يتب دار يشبا

!هم مثل شاعر گیجِ گیج بودم از این همه نا معلومى  من

!نمى ترسیدم از تنهایى  . مثل تو  . نمى ترسیدم  کاش

*****

.صحبت کوتاهى با شهاب کردم و قضیه ى دعوت شدنم به مهمانى شقایق را گفتم و او هم پیشنهاد کرده بود حتماً با پیام بروم  صبح

.س گرفتم و او هم مشتاقانه قبول کرد هم با پیام تما من

.به عنوان دوست ، مهران مى توانست در خرید کمکم کند . مهمانى آخر هفته نیاز به لباس داشتم  براى

.اینکه سلیقه ى پیام را در ست کردن لباس و کیف و کفش بیشتر از مهران دوست داشتم اما از مهران خواستم تا همراهیم کند  با

.فیکس کرد  5مان را براى ساعت هم قرار او

.حریر بلند دکلته اى انتخاب کردم که پارچه ى روى سینه اش سفید و دنباله ى لباس مشکى بود  پیراهن

نظرت چیه ؟ -

خوشگله برو بپوشش+ 

به نظرم اندازمه. نه دیگه الزم نیست  -

باشه پس بریم صندوق+ 

.شاپ پاساژ رفتیم  اصرارِ من خودم حساب کردم و به سمت کافى با

خب نظرت چیه ؟+ 

راجبه چى ؟ -

ادامه ى رابطه ى قبلیمون+ 

فکر کردم قبالً حرفامون رو زدیم -

فکر کردم شاید بیشتر فکر کردى+ 

افکارم تغییرى نکردن -
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پس دلیل وجود من اینجا سر میز دو نفره با تو چیه ؟+ 

کمک به من در انتخاب لباس به عنوان یه دوست -

تو کافى شاپ؟ +

هیچکس نمى تونه بعد خرید با دوستش قهوه بخوره ؟ -

چرا مى تونه ولى دوستى که تازه به دوست معمولى تبدیل شده اینجور چیزا واسش سخته+ 

چون به وجودم عادت کرده بودى اینجور چیزا واست سخته وگرنه دوست داشتنى که در کار نبوده پس یه مدت دورى باعث دوام این  -

امیدوارم به این نوع دوستى زودتر عادت کنى. ببخشید امروز وقتتو گرفتم . مرسى که همراهى و کمکم کردم . دوستى معمولى مى شه 

.را برداشتم و بدون منتظر شدن براى جوابى راه خروج را پیش گرفتم  کیفم

.سم مطمئن کرد دیدار هاى این اواخر من را از این احسا! واقعاً مهران را دوست نداشتم  من

.

پستم از زبان مهران هست این

.را به سمت جلو هل دادم و از کافى شاپ لعنتى خارج شدم  در

.من زمانى که باید عاشق روشنک نبودم اما اآلن دوسش دارم  آره

این رو نمى فهمه آخه ؟ چرا

.از منِ لعنتیه که دیر معنى دوست داشتن رو فهمیدم  اشتباه

.ودش کنارم عذابه فهمیدم نب دیر

.دیر فهمیدم کیانا هیچ وقت دیگه تکرار نمى شه . فهمیدم کیانا برام تموم شده  دیر

که دیگه دارى مى رى حاال

واسه گفتن ندارى حرفى

هواست پرت باشه کاشکى

دلت رو جا بزارى کاشکى

دیگه هیچ کس رو نمى خوام من

از تو هیچ حسى قشنگ نیست بعد

م بیفتىیه روز یاد شاید

تو که از جنس سنگ نیست قلب
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اینجام روى حرفام وایسادم

و جایى نمى رم وایسادم

براى تو زیاده صبرم

جوابش رو بگیرم باید

وقتى با هم دیگه بودیم تا

رو باور نکردى احساسم

به تو ثابت شه عشقم باید

مطمئنم بر مى گردى من

بدون تو ولى من سخته

محاله کم بیارم تنها

که مى دونم تو هستى تىوق

هامم دوست دارم تنهایى

دیگه هیچ کس رو نمى خوام من

از تو هیچ حسى قشنگ نیست بعد

یه روز یادم بیفتى شاید

*تو که از جنس سنگ نیست قلب

!نباید دیگه دنبال کسى مثل کیانا بگردم  من

.مثل کیانا زیاده اما حس بین من و کیانا دیگه نیست  چون

.دیگه پیدا نمى شه وقتم  هیچ

!از بعد از کیانا دیگه مرده  عشق

.حتى دیگه تو صداى کیانا هم جون نمى گیره  عشق

.دلِ لعنتى کیانا رو ول کن  اَه

!کن اون مسبب خاطرات تلخ رو ، ول کن  ول

**

.قرمزم را در آسانسور تجدید کردم و دست در دست پیام به سمت شقایق رفتم  ماتیک
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.و احوال پرسى ، پیام مرا به گوشه اى از سالن برد  از سالم بعد

روشنک شهابم میاد ؟ -

فکر نکنم دعوتش کرده باشه+ 

ولى فکر کنم اون سمت سالن دیدمش -

خب بریم ببینیم هست یا نه+ 

!اول را که برداشتیم شقایق به سمتمان آمد  قدم

.ون سمت سالن وایساده ا. اتفاقاً منتظر که ببینتت . روشنک جون شهابم اومده  -

ا جدى ؟ پیام پس بیا بریم اون طرف+ 

آقا پیام بهتره شما همینجا بمونین ، فکر کنم با روشنک خصوصى کار داره -

.چشمى که پیام گفت ، متعجب به سمت شهاب رفتم  با

سالم -

مگر اینکه ما شما رو اینجا ببینیم. به سالم خانوم صادقى + 

فکر نمى کردم دعوت شده باشى چه برسه به اینکه بیاىاتفاقاً اصالً  -

چه جالب+ 

شقایق گفت کارم دارى -

چه کارى ؟ من اصالً نمى دونستم اومدى+ 

پس من مى رم پیش پیام! وا  -

.با من به سمت پیام آمد و با هم احوال پرسى کردند  شهاب

*****

شهاب باهات چیکار داشت ؟ -

ب کردم که کارم ندارههیچى ، منم خودم تعج+ 

چه جالب -

چرا همتون امروز عجیب شدین ؟+ 

تو مرموز شدى ما عجیب نشدیم -

.زمان با این حرف جلوى در ترمز کرد  هم

نمیاى باال ؟. من هیچم مرموز نشدم + 

نه برو دیر وقته -
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مرسى واسه امشب. باشه + 

خدافظ -

!رفت  منتظر شدن براى جواب من گازش را گرفت و بدون

.بار پنجم دستم را در کیفم چرخاندم و باز هم نا امید پوفى کردم و به در قفل شده نگاه کردم  براى

مگر مى شود کلیدم را فراموش کرده باشم ؟ آخر

.بار سوم تماسم با پیام رد شد  براى

امشب چرا این مدلى شده بود ؟ پیام

باید چى کار کنم ؟ حاال

مهران زنگ بزنم ؟ به

خاله زنگ بزنم ؟ هب

شهاب زنگ بزنم ؟ به

.از پاسخ دادن به این سوال ها بار دیگر شماره ى پیام را گرفتم  قبل

چى مى گى تو روشنک ؟ -

معلوم هست تو چت شده ؟ با بى ادبانه ترین حالت ممکن گازشو گرفتى رفتى موبایلتم جواب نمى دى ؟ فکر نمى کنى شاید اتفاق بدى + 

!واقعاً که  افتاده باشه ؟

خب بابا حاال مگه چى شده ؟ -

نصفه شب یه دختر تنها گوشه ى خیابون وایساده ، این چیزا براى شما اهمیت نداره که 2هیچ اتفاقى نیفتاده جناب فقط ساعت + 

خب برو تو -

اگه کلید داشتم مطمئناً همین کارو مى کردم+ 

خب زنگ همسایتو بزن -

گفتم ساعت چنده همین چند دقیقه پیش بهت+ 

بهتر از تو خیابون موندنه که -

همسایه اى که هیچ شناختى از من نداره نمى گه این دختر تا این موقع چى کار مى کرده ؟+ 

آها -

پـــــیام میاى دنبالم یا نه ؟ نمیاى زنگ بزنم یکى دیگه+ 

یکى دیگتون همون شهابه ، نه ؟ -

آره ، خیلى باهوش شدى تازگیا+ 

زنگ بزن بهش دیگه چرا معطلى ؟ پس -
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.هم بدون آنکه منتظر جوابم باشد قطع کرد  باز

!بودم زنگ بزنم یا نه که ماشین پیام وارد کوچه شد  دودل

.نشستم و همزمان با نشستنم قطره اشکى از چشمم جارى شد  سریع

؟ چجورى دلت اومد باهام اونطورى رفتار کنى ؟ چجورى تو نمى گى من مى ترسم ؟ هان : ام شدت گرفت و میان هق هقم فریاد زدم  گریه

آره من مى تونستم به شهاب زنگ بزنم اما بفهم اینو که اول . تونستى انقدر بى خیال راجب پشت در موندن من حرف بزنى ؟ خیلى نامردى 

یعنى به . یعنى وجودت برام ارزشمنده . مى دونى این یعنى چى ؟ یعنى تو اولین کسى هستى که مى تونم بهش تکیه کنم . به تو زنگ زدم 

.اولین کسى که فکر مى کنم تویى 

ببخشید -

چى رو ببخشم ؟ حسى رو که بهم نسبت مى دى ؟ شقایق بهت چى گفته که اینطورى شدى ؟ د آخه اگه شهاب رو دوست داشتم که االن + 

ایقى که بار اولته مى بینیش اینطورى اعتماد مى کنى و حرفاشو باور مى تو هستى که به شق. اما تو هستى . پیام من خر نیستم . اینجا نبودم 

.کنى 

آروم باش روشنک من که معذرت خواهى کردم -

کسى که باید شاکى باشه . باشه باشه من خفه مى شم ، توام واسه اطمینان به حرفام مى خواى زنگ بزن شقایق باهاش یه مشورت بکن + 

.شمارتو مى دى  دیدم دارى بهش. منم نه تو 

چرا گنده مى کنى همه چیز و ؟ -

کردم سکوت

روشنک ؟ -

سکوت

..روش -

گفتم که خفه مى شم: وسط حرفش  پریدم

چرا همه چیو باهم قاطى مى کنى آخه ؟ -

.شدم و براى پارك کردن ماشین منتظرش ماندم  پیاده

.نبود تنها باال بروم  درست

.دقیقه به سمتم آمد  5از  بعد

چرا جوابمو نمى دى ؟ -

چون لیاقت ندارى+ 

روشنک یه شکى بود برطرف شد ، انقدر کشش نده -

چشم هر چى شما بگین ، مهران هرچى نداشت وجودش آرامش داشت+ 
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منو با مهران مقایسه نکن -

مى شه بریم تو ؟ پاهام درد مى کنن+ 

بازم ببخشید -

خواهش مى کنم+ 

.ى کردم بى سر و صدا وارد شوم هایم را در آوردم و سع کفش

مامانم داشت کمدش رو مرتب مى کرد همه لباساشو ریخته اونجا. اتاق مهمون نمى تونى برى  -

.نداشت خاله جایى را بهم ریخته رها کند  امکان

پس کجا برم ؟: این حال این کار را به حساب اضافه شدن به سن خاله گذاشتم و پرسیدم  با

ن ، من تو هال مى خوابمبرو تو اتاق م -

نه امکان نداره ، تو تو اتاقت بخواب+ 

البد مى خواى تو تو هال بخوابى؟ -

نه میام رو کاناپه اتاق تو مى خوابم+ 

مطمئنى ؟ -

آره+ 

اصرار نمى کنم چون مى دونم قبول نمى کنى ، وایسا برات لباس خواب پیدا کنم -

تاى خودتو بدهیکى از تى شر. نه خاله بیدار مى شه + 

.سایز بزرگ بود چه برسد به من  2حتى براى خودش هم . شرت قهوه اى رنگش تا سر زانو هایم مى رسید  تى

.مطمئن شدن از خالى بودن اتاق مهمان کنجکاو شده بودم به همین خاطر خود را به خواب زدم و منتظر به خواب رفتن پیام شدم  براى

.و خارج شدم و در دیگر را باز کردم و وارد شدم و آهسته در را باز کردم  آرام

.که فکر مى کردم روى تخت کسى خوابیده بود  همانطور

.روى میز کنار تخت بود  موبایلش

.اى را فشار دادم تا به وسیله ى نور موبایل چهره اش را تشخیص بدم  دکمه

.نهایت تعجب شقایق را دیدم  با

.ا نگاه کردن دوباره ى موبایل مطمئن شدم فکر کردم خطاى دید است اما ب اول

متعجب از اتاق خارج شدم و عزم رفتن کردن اما با دیدن ساعت تصمیم گرفتم ساعتى دیگر به سمت خانه حرکت کنم تا هوا  همانطور

.روشن شود 

.اتاق مهمان برگشتم و در را جورى بستم که شقایق بیدار شود  به

.ى من نیم خیز شد تکان خورد و با دیدن سایه  کمى
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کى تو اتاقه ؟ -

نترس شقایق خانوم ، روشنکم+ 

!روشنک ؟ -

اینجا چیکار مى کنى ؟! کسى که باید تعجب کنه منم نه شما + 

هیچى به خدا -

از کى پیامو مى شناسى ؟ از کى باهم رابطه دارین ؟ + 

رابطه چیه بابا روشنک ، فقط دوستیم -

.ت هر لحظه باالتر مى رف صدام

هان ؟. این چه دوستیه که شب میاى خونش مى خوابى ؟ اونم شب مهمونى خودت + 

گفت مامانم حالش خوش نیست . منم فردا ظهر باید بیمارستان مى بودم . گفت فردا بیا . من مى خواستم یه سرى مسائل رو به پیام بگم  -

.و برو  صبحم حرفتو بزن. بیا شب خونمون که خیالم از بابتش راحت باشه 

چى از این بهتر . یعنى با سر قبول کردى . توام قبول کردى دیگه . این همه دکتر ریخته تو شهر پرستار مى آره خیالش راحت باشه ! هه + 

.؟ شب پیش عشقت بخوابى 

.درست صحبت کن  -

.دور پیامو خط بکش . پاتو از زندگیم بکش بیرون . باشه ولى توام درست رفتار کن + 

. شهاب و ازم گرفتى منم پیام و ازت مى گیرم . وگرنه من که بهت کارى نداشتم . و بابا تو اومدى خودتو پرت کردى وسط زندگى من بر -

.همین 

همین ؟ تقصیر من بود شهاب تو رو نمى خواست ؟+ 

تقصیر منه پیام بهت اعتماد نداره ؟ -

صبح این مزخرفات رو بهم تحویل بدین شقایق خانوم ؟ کى مى گه من به روشنک اعتماد ندارم ؟ اومدین اینجا* 

.وارد اتاق شده و چراغ را روشن کرده بود  پیام

.دلم از این حمایت گرم شد و دوباره شیر شدم  ته

چرا جواب نمى دین خانوم پرستار ؟+ 

خوبه من پرستار هستم ، تو مدرکت چیه خانوم پشت کنکورى ؟  -

!رو تو خونه پسر جوونى که تازه باهاش آشنا شدم صبح نمى کنم مدرکم هر چى که هست شبا + 

شقایق جواب منو بده . بس کنین * 

مى فهمین یعنى چى ؟ باالخره یکیم باید . اینایى که شنیدین مزخرف بود ؟ نابود شدن زندگى من مزخرف بود ؟ آره ؟ شکست خوردم  -

د ؟کى بهتر از کسى که خبر شکستم رو دا. شکست مى دادم 

خیلى پستى ، خیلى+ 
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من خودم حل مى کنم موضوع رو . روشنک تو برو تو اتاق من * 

.حرف از اتاق خارج شدم  بدون

.دیگر به اعتماد پیام به خودم اطمینان داشتم  حاال

.به اتاق خاله رفتم تا سرى بهش بزنم . 

.کس درون اتاق نبود و تخت جمع شده بود  هیچ

.اما چراغ آنجا هم خاموش بود  سمت دستشویى رفتم به

.آشپزخانه سرك کشیدم  به

!نبود  خاله

پـــــیام خاله کجاست ؟+ 

.تو اتاقش  -

نیست+ 

مسافرته -

چى شد یهو رفتن مسافرت ؟ حرف کدومتونو باور کنم من ؟. چى ؟ مسافرت ؟ تو که به شقایق گفته بودى مامانت حالش خوب نیست + 

فتشقایق رو فرستادم ر -

خسته نباشى+ 

.را گفتم و مانتویم را روى همان تى شرت به تن کردم و به سمت خانه ى خودم حرکت کردم  این

روشنک صبر کن -

با توام روشنک -

همه چیو توضیح مى دم -

قضیه اونجورى نیست که تو فکر مى کنى -

د یه دقیقه وایسا خب -

؟ منتها حواست باشه حرفات با حرفاى شقایق جور درآد یه وقت ضایع نشىچیه ؟ چى مى خواى بگى ؟ یه مشت دروغ دیگه + 

آروم باش من راست همه چیو مى گم ، بیا بریم خونه -

.همینجا چرندیاتتو بگو مى خوام برم کلیدم رو از خاله بگیرم + 

مامان گذاشته تو کشوى آشپزخونه. کلید زاپاست تو خونست  -

خاله شب خونه ى من بوده. از خاله بگیرم مى خوام برم کلید اصلیمو + 

چرا ؟ -
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سال بر مى گرده پیش مادرش ، مادرش هم با جون و دل حمایتش مى کنه چیکار کرده که  5پسرى که تازه بعد ! تو باید دلیلشو بگى ، تو + 

به خونه ى من پناه مى آره ؟

همش نقشه بود نه ؟ -

آره همش نقشه بود+ 

ت کنین ؟مى خواستین چیو ثاب -

عشق رو+ 

اینطورى ؟ -

من طعم عشق . منى که یه بار به خاطر همین اشتباه شکست خوردم قرار نیست دوباره به همین شکل شکست بخورم . آره همینطورى + 

حاال هم برو پیش همون شقایق. دروغین مهران رو چشیدم اما دیگه عشق تو رو مزه نمى کنم 

ین نمایش ؟شقایق هم هم دستتون بود تو ا -

نه اون خودش نقششو بلد بود آخه مى دونى دوست داشت کسى رو که شکستش داده شکست بده اما نمى دونست با این کارش نه تنها + 

خداحافظ. در ضمن بهتره یه مدت تنها باشى البته تنها که نیستى منظورم اینه خاله پیشت نباشه . شکست نمى خورم بلکه پیشرفتم مى کنم 

نامردىخیلى  -

روشنک خیلى خیلى خیلى نامردى -

با توام -

. الاقل مامانم  -

لیاقت همچین مادرى رو ندارى: همان فاصله ى زیاد بینمان پریدم وسط حرفش  با

.سرعت قدم هایم افزودم و زنگ در را فشردم  به

.بى تأمل در را به رویم باز کرد  خاله

.یه دادم و نقش زمین شدم با بسته شدن در خانه ، به آن تک همزمان

.اشک ابتدا بى صدا و سپس همراه هق هق روى گونه ام به حرکت در آمدند  قطرات

.هم انگار که برایش خاطره اى زنده شود راحتم گذاشت و خودش در گذشته غرق شد  خاله

.ى امروزِ من چقدر شبیه چندین سال پیش خاله بود  حادثه

.نقشه ى حساب شده اى بود  چه

.رقیبم نقشش را خوب بازى کرد  چقدر

.مدام زنگ مى خورد  موبایلم

.من زیاده روى کرده بودم  شاید

.واقعاً پیام همچین قصدى نداشت  شاید
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.واقعاً دوستم دارد و بعد از این اتفاق دوست داشتنش بیشتر شده است  شاید

شاید اشتباهى شده. لتو بردار روشنک جان موبای: خاله مرا از دنیاى شاید ها بیرون کشید  صداى

.نه ، خاله هم خود در دنیاى شاید ها بود  اما

بله ؟+ 

من فقط دلم براش سوخت . من . من شقایق رو دوست ندارم . روشنک ببین تو دارى اشتباه فکر مى کنى  -

مى شه یه مدت بهم زنگ نزنى ؟+ 

.ا رد کند لحنم زار و التماسگونه بود که نتواند درخواستم ر آنقدر

تو این مدت دلم برات تنگ مى شه -

!منم دلم برات تنگ مى شه : را قطع کردم و در دل گفتم  تماس

!نزیکیمان ، چقدر دوست داشتنمان ، چقدر عشقمان ، چقدر جداییمان اتفاقى شد  چقدر

. باز اتفاقى بهم برسیم  کاش

..خاله + 

جانم ؟ -

یام نگى ؟مى شه به پ. من دارم مى رم دبى + 

معلومه عزیزم ولى آخه چرا ؟ -

مى خوام از اینجا دور باشم+ 

جدا شدنتون خیلى مسخرست ها -

مدت سفرم رو نمى دونم . هر وقت خواستى از پیام دور باشى بیا خونه خودم  . ببخش واسه زحمتایى که بهت دادم  . مى دونم + 

مطمئنى مى خواى برى ؟ -

. نه + 

.ایى زنگ زدم و نزدیک ترین بلیط را گرفتم آژانس هواپیم به

.صبح بلیط گیرم آمد  8یک نفر بودم براى فردا ساعت  چون

.را بستم و تى شرت گشاد قهوه اى پیام را درون کیف دستى ام جاى دادم  چمدانم

!چیز در من متعادل نبود  هیچ

، اخالقم ، رفتارم ، حرف هایم ، افکارم احساسم

!دل نبودم هم حتى متعا خودم

.مدت نمى دانم چند روزه فرصت خوبى براى درس خواندن بود  این

.به دست از فرودگاه خارج شدم و به سمت ایستگاه تاکسى رفتم  چمدان

.خانه ى پر خاطره را دادم و با اشتیاق به وطن پنج ساله ام چشم دوختم  آدرس
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.کردم درهم هاى باقى مانده از سفر قبلیم کرایه را حساب  با

.حتماً سرى به صرافى مى زدم  باید

.بى صدا باز شد  در

.هاى سستم را به داخل فرستادم  قدم

.را سر دادم روى سرامیک و ایستادم  چمدانم

.این خانه آشنا بود  چقدر

مکان ، این بو ، این چیدمان ، این رنگ بندى این

.چیز بوى خاطره مى داد  همه

.خاطره خم شد و بدنم بدن سرد زمین را لمس کرد  در برابر این همه زانوانم

همه چیز قهوه اى بود ؟ چرا

!اى پر رنگ  قهوه

.. ، کابینت ، میز ، صندلى ، در ، تابلو ، مجسمه ، خاطره ، خاطره ، خاطره  مبل

همگى قهوه اى بودند ؟ چرا

.شرت قهوه اى رنگش را از کیف قهوه ایم در آوردم  تى

!مى داد  بو

.ادکلنى تلخ و خاطره اى تلخ تر  بوى

قلبم ، واریدر و د از

، بارهیم یدلتنگ داره

داره، يچتر هیکه دستت هنوزم، واسه من  بگو

،یتنها گذاشت دستمو

دردم، هیچ یدونینم تو

. نکردم یزندگ گهید یهمون لحظه که رفت از

، نجایمونده ا خاطراتت

هم کم نکرده، يا ذره امویآرومم نکرده، به خدا دلتنگ اما

لحظه ، هی ٔواسه یحت

، شهیپاهات گم نم يجا

. شهیپر نم تیخال يکه سرم شلوغ شد، جا یهرچ
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، ییتنها نیتو ا من

.رمیگیآروم نم گهیتو ، د یب

، يایکه تو م دیام نیا به

رم،یخونه نم نیاز ا من

،،، يایکه تو م دیام نیا به

*. رمیخونه نم نیاز ا من

.روز مى گذشت و من بى خبر از همه جا حتى نمى توانستم درس بخوانم  5سفرم  از

.اى که جاى جایش پر از خاطره بود نمى توانست مکان مناسبى براى درس خواندن باشد  خانه

.روز دوباره روشن شود  3را به شارژ زدم تا بعد از  موبایلم

.دیگر اتفاقات را مرور کردم  بار

.م تا عکس العملى نشان دهد اما نداد با مهران بیرون رفت اول

.مهمانى شقایق پیش شهاب بودم  بیشتر

.هم پیش شقایق بود اما دیگر نباید به خانه دعوتش مى کرد  خودش

.فقط براى تالفى این کار را کرده بود  شاید

.اگر من به ظاهر کلیدم را جا نمى گذاشتم اصالً متوجه این موضوع نمى شدم  اما

ى چه مى خواست شب را تا صبح در خانه پیام سر کند ؟برا شقایق

.هر صورت من عجوالنه تصمیم به سفر گرفتم  در

.اآلن با شقایق خوش است  شاید

.با این کارم شقایق به مقصودش رسیده است  شاید

!اصالً چه مهم  اَه

.نباید خودم را از تک و تا بیندازم  من

.کردم و به سمت یکى از پرتردد ترین و شلوغ ترین خیابان هاى دبى رفتم  بلند سبز تابستانه اى به تن پیراهن

خانوم ببخشید شما ایرانى هستین ؟ -

بله بفرمایید+ 

راستش من موبایلمو گم کردم مى شه یه زنگ به شمارم بزنین ببینین کسى بر مى داره یا نه ؟ -

بله حتماً+ 

.مد خوردن بوق اول صداى موبایلش از جیبش درآ با
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ا همینجا بود ببخشید مزاحم شدم -

خواهش مى کنم+ 

.لحظه اى توجه به ترفندش براى شماره دادن به راهم ادامه دادم و خودم را مهمان بستنى اى کردم  بدون

.خانه بازگشتم و بعد از خواندن چند صفحه از مجله ى مورد عالقه ام خوابیدم  به

من با شقایق خوشبختم . ر روشنک دیگه پاتو تو زندگى من نذا -

باشه هرجور که تو مى خواى. . پیام + 

وقتى که تو نباشى من راحتم -

.احساس سقوط از محل بلندى چشم باز کردم و ترس از وجودم دور شد  با

.آب سرد به صورتم جان داد  مشت

.صبح بود و تکیه زده به دیوار پاهایم را در دلم جمع کرده بودم  5 ساعت

.را برداشتم و بى اختیار با پسرى که زیرکانه شماره اش را بهم داد تماس گرفتم  لمموبای

سالملکم خانوم ایرانى ، نکنه مى خواین براى نماز صبح بیدارم کنین ؟: صداى خواب آلودى جوابم را بعد از چندین بوق داد  با

سالم ، نه بابا اصالً نمى دونم چرا بهت زنگ زدم+ 

رکار خانوم ، شما خواب ندارین ؟خسته نباشى س -

خواب بد دیدم پریدم ازخواب+ 

اونوقت به من زنگ زدین که منم از خواب بپرم ؟ به به چه عدالتى -

ببخشید بیدارت کردم+ 

من رضام -

منم روشنکم+ 

ابتون نبره منم نمى خوابم که اون چند به سالمتى ، من مى خوام بخوابم شمام اگه مى شه برین بخوابین که یه وقت بى عدالتى نشه ، تا خو -

دقیقه اى که از خواب پریدین و من خواب بودم جبران شه ، اصالً اگه خوابتون نمى بره خودم بیام براتون الالیى بخونم

بروبخواب زبون باز منم مى خوابم+ 

چشم البته رضا هستم ، صبحتون بخیر -

خدافظ+ 

.د نظر مى رسید پسر خوب و باحالى باش به

.توانستیم دوست خوبى براى هم باشیم  مى

.مدت هم تنها نمى ماندم  این

.همان روز با من تماس گرفت و براى فردا ظهر به دورهمى در خانه اش دعوتم کرد  ظهر

.آنکه عقل حکم مى کرد نروم اما نگرانى براى هر چیزى را کنار زدم و تصمیم گرفتم خبر رفتنم مثبت باشد  با
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.اپ طرح دارى تن کردم و به سمت آدرسى که در دست داشتم رفتم و ت جین

به به سالم روشنک ، خوبى ؟ خیلى خوش آمدى ، افتخار دادین سرکار خانم -

سالم مرسى ممنون ، باعث زحمت+ 

بیا تو بابا -

.نفره شان رفتم  6سمت جمع  به

.کلى به همشان گفتم و خود را معرفى کردم  سالم

.دند صمیمى بو جمع

.با قدى بلند و صورت خوش فرمى که ته ریش جذابیتش را دو برابر کرده بود . دوست صمیمى رضا بود  سام

.دخترى سبزه با صورتى مهربان بود  ابریشم

.دختر خاله ى ابریشم با مو هایى خوش حالت و چشم هاى زیبایى که عینک کوچکتر نشانشان مى داد  یاس

.صدایى جذاب  پسر دایى رضا بود با امید

.خواهر امید و دختر دایى رضا با چهره اى دوست داشتنى بود  سایه

.همسر سایه مردى خوشتیپ با موهایى بلند بود  کاوه

.آرامش و محبت را فریاد مى زد  جمعشان

.تحویلم گرفتند و مرا به عنوان عضوى از گروهشان پذیرفتند  گرم

.باد نوازش مى داد مستقیم مى تابید و آب استخر را  آفتاب

رضا نباید مى گفتى ما مایوهامونم مى آوردیم ؟: حرف دلم را زد  یاس

فکر کردم خودتون مى دونین استخر رو آب کردم ، حاال عیبى نداره سام عزیزم لطفاً زحمتشونو بکش -

!حرف رضا تمام نشده بود که یاس وسط زمین و هوا درون استخر پرتاب شد  هنوز

.یاس که عینکش را تمیز مى کرد بودم که ابریشم به دست رضا کنار یاس قرار گرفت  محو همانطور

.دقیقه اى نگذشت که همه با لباس درون آب بودند من هم کنار استخر به این جمع سرخوش نگاه مى کردم  چند

.روى شانه ام قرار گرفت و من هم به آن جمع اضافه شدم  دستى

سى محرك من بود ؟که در آب بودند پس چه ک همه

.هایم را که به صورتم چسبیده بود کنار زدم و به عقب برگشتم  مو

.اتفاق را نمى توانستم باور کنم  این

.چشم هایم بى اندازه بى اعتماد بودم  به

.داشتم این عینک خیال و وهم را از چشمانم بر دارم و واقعیت را ببینم اما هیچ عینکى را پیدا نمى کردم  دوست

چیه انتظار نداشتى اینجا باشم ؟ -
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.وجودت اینجا که اصالً مهم نیست ، موندم چجورى بلیط گیرت اومده + 

همونطورى که تو بلیط گیر آوردى -

پیام چرا اومدى ؟+ 

چون دوست دارم -

شقایق اونجا چیکار مى کرد ؟+ 

نمى دونى اینجورى با موهاى خیس چقدر خواستنى شدى -

ى ؟جوابمو نمى د+ 

مامان بهم گفته بود شب میاى -

مى خواستى حرصمو درارى ؟+ 

مى خواستم ثابت کنم -

چیو ؟+ 

عشقو -

ثابت شد ؟+ 

عشق تا ابد استواره -

. اما + 

توام دارى ؟! اما نداره ، من دوست دارم  -

!ى اشکم با خیسى صورتم یکى شد  قطره

دارم+ 

.هم جدا نکرد خندان رضا هم حتى نگاهمان را از  صداى

شیرینى بده ببینیم ، در ضمن اینجا باید یادآور شم قضیه شماره دادن همش نقشه بود ، یه موقع فکر نکنین ما از اوناشیم  . آقا پیام مبارکه  _

که هر کیو دیدیم عاشق بشیما

!نوع خبر دادنش کامالً معلوم بود مى خواهد به تمام معماهاى ذهنى ابریشم پایان دهد  از

.آنقدر ساده و با محبت بود که بتوانى عشق را به چشمان هر کدام ربط دهى  جمع

مثل قسمتى از امتحانات که مى گفت گزینه هاى سمت راست را به چپ متصل کنید ، مى توانستى ابریشم را به رضا و یاس را به سام  درست

!با نگاه متصل کنى 

.بود که نیازى به وصل کردن نداشت در نگاه هاى سایه و کاوه هم آنقدر مشهود  عشق

.هم بى توجه به تمام نقشه هاى دنیا ، جغرافیا را رها کردم و تمرکزم را به تاریخ تکرار نشدنى آن روز جمع کردم  من

!اتمسفر وجودم ، هواى پیام را کم داشت  چقدر

.بودن را دارد گاه چه پشتیبانت باشد و چه پشت کند بهت ، باز هم همان قدرت تکیه گاه  تکیه
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.را همگى مهمان پیام در رستوران مورد عالقه ى من شدیم و پس از آن هر یک به سمت خانه ى خودمان رفتیم  نهار

.نداشتم پیام خانه ام را به آن شکل و ظاهر ببیند پس به بهانه ى تمیز و جمع و جور کردن خانه ى پیام به آن سمت رفتیم  دوست

اخیر رو فراموش کنى ؟ روشنک مى شه اتفاقات -

اول مى شه همه چیو توضیح بدى و بگى چه اتفاق هایى افتاده بعد فراموش کنم ؟+ 

. قرار بود من رو امتحان کنى منم از این فرصت استفاده کردم تا تو رو امتحان کنم  -

.بهم گفت قراره یه نمایش داشته باشى و کلیدت رو جا بذارى تا امتحانم کنى  مامان

.کردن شقایق اصالً کار سختى نبود پس تصمیم گرفتم وقتى میاى خونمون با اون صحنه مواجه شى  ىراض

.هردومون خراب شد چون مى دونستیم هر دو هم رو دوست داریم و باورش نمى کردیم  نمایش

وجودش رو توجیه کنم چون دلیلى مى دونستى شقایق به دلیل خاصى اونجا نیست و دلیل مى خواستى براى بودنش و منم نمى تونستم  تو

.نداشتم 

.جورایى منتظر همین عکس العمل ها از هم بودیم  یه

! فرار کردى چون مى دونستى دوستت دارم و منم دنبالت گشتم چون مى دونستم دوسم دارى  تو

.که شب مهمونى افتاد یه اتفاق مسخره و بى هدف بود  اتفاقى

. گفت اومدى دبى  مامان

. م باالخره به سمت پاتوق مى رى پس رضا رو فرستادم تا باهات دوست شه دونست مى

.اتفاق هارم که دیدى  بقیه

شه حاال این اتفاق هاى مسخره رو فراموش کنى ؟ مى

اگه توام فراموش کنى آره+ 

بهم اعتماد دارى ؟ -

به همون اندازه اى که تو بهم اعتماد دارى+ 

.ساعت تمیز کردن خانه را از بدنم کمى کم کنم  2خستگى ناشى از  کاناپه نشستم و سعى کردم روى

ببخشید روشى خسته شدى -

نه بابا خودم پیشنهاد دادم بعدم خسته نشدم+ 

.قسمت خالى کاناپه را پر کرد  وجودش

روشنک ؟ امکانش هست همه چیز مثل قبل شه ؟ مثل قبل از آشناییت با مهران -

آره ولى سخته خیلى سخت+ 

چرا؟ -



کاربر انجمن نودهشتیا  selenaG – قهوه اي پر رنگ              خانه نودهشتیاکتاب

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٨

چطورى انتظار دارى فقط اون رابطه به عقب برگرده ؟! چون هیچ چیز مثل قبل نیست + 

کاش سخت نبود -

چون سخته تالشى واسش نمى کنى ؟+ 

تالش یک طرفه جواب نمى ده -

.شدم و به سمت آشپزخانه رفتم  بلند

چیزى مى خورى ؟+ 

چرا نمى خواى همه چیز مثل قبل شه ؟ -

!، گذشته  چون گذشته+ 

دلیلت منطقى نیست -

نمى خوام تو ام مثل مهران شى برام . مى دونى چیه ؟ من هنوز مطمئن نیستم دوست دارم یا نه + 

تو خودت اصالً خودت رو مى شناسى ؟ مى دونى از این زندگى چى مى خواى ؟ یا فقط دوست دارى آدماى اطرافت رو بازى بدى ؟ -

مى تونستم خیلى راحت تر بازیت بدم . برو خداتو شکر کن دارم راستشو بهت مى گم  . از اولم همین بودم  . من همینیم که مى بینى + 

بدون اینکه بفهمى دوست ندارم

پس دوسم ندارى دیگه ،نه ؟ -

.هیچ کداممان تحت کنترل نبود  صداى

!نه : از سواالت پى در پى و گیج کننده اش داد زدم  خسته

.ا نداشت توقعش ر . شد  شوك

.هم از خودم انتظار نداشتم  خودم

نـــــه ؟ -

.هیچ پاسخ و حرفى در را به هم کوبیدم و به سمت خانه ى خودم رفتم  بدون

نگو نه خستم

نگو نه شکستم

که گم شدم ریمنو بگ دست

یزندون هیمثل  یخون یصورت با

گل نشستم نگو نه به

سقوطم شکل

سکوتم غرق
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دره هاست جاده که تو مشت هی

آواره هی واسه

وارهید هی ایدن

نداره انیمن که پا شب

رو گونم یزخم

جنونم هیشب

به تو به شب دیبا

خونه خو کنم به

موندن باش ریتصو

لحظه با من باش کی

بغض دوبارم هیطوفان  هی

ندارم تحمل

قفس بود حکمم

نفس بود سکوت

رها شدن يمن شک کن ال به

رمیبه تو زنج من

رمیم یم چهاگر

رمیکن که آروم بگ کمک

* رمیتلخو اس که

.

.

.تهوع امانم را بریده بود  حالت

.توان ایستادن و راه رفتن را نداشتند  پاهایم

.اتفاقات و احساسات درونم ضد و نقیض بودند  تمام

.را درون شکمم جمع کردم و موهایم را به عقب کشیدم  پاهایم

؟ .  چرا
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دم ؟همچین حرفى ز چرا

تنها رهگذر قلبم پیام نبود ؟ مگر

بود ؟ رهگذر

!درختى با ریشه هاى محکم ؟ یا

.جا مانده بود  موبایلم

.زحمت و با کمک دیوار بلند شدم و خودم را به تلفن رساندم  به

.موقع شروع به زنگ خوردن کرد  همان

.گوشى را برداشتم  کالفه

.متوجه نشوم  باعث شده بود کلمات مرد پشت خط را سردرد

ببخشید ؟+ 

روشنک مى گم خوبى ؟ دفعه سومه زنگ زدم -

شما ؟+ 

.بوق ممتد گوشم را اذیت کرد  صداى

خط چه کسى بود ؟ پشت

.رفت مى خواستم به کسى زنگ بزنم و به سمت تلفن رفته ام  یادم

.باز به دیوار تکیه دادم  همانجا

چه کسى مى خواستم زنگ بزنم ؟ به

.به وجود آمده بود آزارم مى داد که  حالتى

.عقربه ، ساعت دیوارى را بیشتر دور مى زد ، فضا آزار دهنده تر مى شد  هرچه

.زنگ در توجهم را جلب کرد  صداى

.از جمع کردن افکارم به سمت در رفتم  پس

!محکم در آغوش کشیدنم  دستانى

خوبى ؟ -

نه+ 

چرا اینطورى شدى ؟ -

.ند سیاهى مى رفت چشمانم

نمى دونم+ 

.به طرف مبل هدایتم کردند  دستانش

.داشتم  سرگیجه
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.از آخرین سیاهى رفتن چشم هایم ، دیگر هیچ چیز سفید نشد  پس

.عمیقى کشیدم  نفس

.الکل بینیم را پر کرد  بوى

.را باز کردم  چشمانم

.به یقین تبدیل شد ، بیمارستان بودم  حدسم

.از اولشم چشم دیدن منو نداشتى ، تا چشمت به من افتاد غش کردى  !به به ، خانومه بى معرفت  -

.ببخشید دیروز حالم خوب نبود . دلم برات یه ذره شده بود ! کم چرت بگو آرزو + 

چیه نکنه فکر کردى سکته اى چیزى کردى ؟. ساعته بیمارستانى  2. دیروز چیه ؟ هنوز همون امروزیم  -

خب بابا االن مرخصم ؟+ 

ره االن همه چیو ردیف مى کنمآ -

.از اتاق بیرون رفت و از محدوده ى دید من خارج شد  آرزو

بود که زنگ زده و پاى خط بود ؟ آرزو

چرا من صداى مردى را شنیده بودم ؟ پس

حس کردم آن مرد پیام است ؟ چرا

.ا نمى دادند همراه با پرستارى به سمتم مى آمدند و اجازه ى فکر کردن به آن اتفاقات ر آرزو

.دوست صمیمى دوران تحصیلم و یادآور خاطراتم با پدر و مادرم بود  آرزو

.از مهاجرت من موقع هایى که مى آمد دبى یکدیگر را مى دیدیم  بعد

.دیدنش تازه فهمیدم چقدر دلم برایش تنگ شده  با

!خاطرات سه نفره مان  براى

!منو آرزو و فرید  خاطرات

!و پدرم منو مادر  خاطرات

!منو پدرم و فرید  خاطرات

!منو مادرم و آرزو  خاطرات

.آرزو به خانه باز گشتیم  همراه

.آرزو شور و شوق عجیبى به خانه بخشیده بود  آمدن

دلم براش خیلى تنگ شده. روشى یه زنگ به فرید بزن حالشو بپرسیم  -

.م هاى قهوه مان را روى میز گذاشتم و به سمت تلفن رفت فنجان

.لحظه به لحظه در سرم داشتند مرور مى شدند  اتفاقات
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.آوردن اسم فرید سعى کردم فکرم را جمع کنم  با

.با به یاد آوردن آخرین خاطراتم در کنار فرید باز ذهنم مشغول شد  اما

روشنک باز چِت زدى تو دختر ؟ بیا بابا نخواستم -

چرا چرا وایسا االن مى گیرمش+ 

بیا بشین ببینمنمى خواد ،  -

حاال بذار زنگ مى زنم بعد میام+ 

بیا بشین -

.رفتن را کنار گذاشتم و در مبل رو به رویش جاى گرفتم  طفره

نمى خواى بگى چى شده ؟ -

. چیزه خاصى + 

.جمله ى کلیشه ایم را تمام کنم  نگذاشت

روشنک چى شده ؟ -

. به پیام دروغ گفتم ، یعنى  . پیام + 

گفت دوست داره ؟ باالخره -

داره ؟ دوستم

نمى دونم باور کنم یا نه+ 

چه دروغى گفتى ؟ -

آرزو من دوسش دارم . گفتم دوسش ندارم ولى + 

مى خواى االن چیکار کنى ؟! مى دونم روشى مى دونم  -

نمى تونم برم و حرفمو پس بگیرم+ 

- وقتى دوستت داره . همیشه هم با شوخى خنده اینو بهت گفته بودم . ت داره خیلى وقته پیامو ندیدم ولى دفعه هاى قبلى مطمئن بودم دوس

پاشو اول به پیام زنگ بزن بگو بیاد اینجا بعدم به فرید. که دیگه نباید غصه بخورى 

نمى تونم خودت زنگ بزن+ 

پاشو خودتو لوس نکن ، االن جوگیرى فکر مى کنى چه خبره -

. هر بوق بر استرسم مى افزود صداى

بله ؟. 

. سالم + 

!سالم  -
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آرزو اومده گفتم بیاى اینجا دوره هم باشیم+ 

نه مرسى شما خوش باشین -

باشه+ 

کارى ندارى ؟ -

نه مرسى خداحافظ+ 

خداحافظ -

.بهم آرامش بخشیده بود  صدایش

!طور عجیبى  به

.آرزو حتى گرماى این لذت را از بین نبرد  صداى

چى شد ؟ -

ادگفت نمی+ 

واسه این اینطورى خوشحال شدى ؟ -

هان ؟+ 

هیچى بابا بیا یه زنگ به فرید بزنیم -

.بار صداى بوق ها استرس زا نبودند  این

.این دفعه کسى پاسخگوى بوق هاى انتظار نبود  اما

جواب نداد+ 

بعداً بازم مى گیریمش بیا فعالً این عکسارو ببینیم -

چه عکسایى ؟+ 

تو انبارى مامان اینا پیدا کردم یه آلبوم از -

.پر از خاطره هاى فراموش شده بود که به شدت نیاز به یادآوریشان داشتم  آلبوم

.داشتم تا به یاد بیاورم که از اولِ اولش ارتباطى خاص بین من و پیام بود  نیاز

.شد ، چقدر خاطرات پر رنگ تر مى شدند نفره مى  4نفره مان با حضور پیام  3داشتم تا به یاد بیاورم که وقتى جمع  نیاز

.داشتم تا به یاد بیاورم که من پیام را دوست داشتم  نیاز

  !داشتم تا به یاد بیاورم که من پیام را دوست دارم  نیاز

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

.ماه مى گذشت و حتى بعد از آن یکبار با هم تلفنى هم حرف نزده بودیم  3آن اتفاق  از
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آنکه دلم بى نهایت تنگ شده بود اما حتى سر قرار هاى جمع گرم رضا و دوستانش هم نمى رفتم اما چون از حضور پیام اطمینان داشتم  با

.مى فرستادم تا همراهشان باشد ماهى که پیشم بود  2آرزو را 

.به درس نمى رفت  دلم

.ى فرمول ها و قواعد یادم رفته بود  همه

.هدف پزشکى تنها کتاب هاى زبان را ادامه مى دادم  بیخیال

.اشند و کاوه ماه دیگر نزدیک عید به کانادا مهاجرت مى کردند و به خاطر همین تصمیم گرفته بودند سفرى به تهران داشته ب سایه

.ى جمع هم تصمیم گرفته بودند همراهشان بروند  بقیه

.داشتم کنارشان باشم  دوست

.این یک نواختى و روزمرگى خسته شده بودم  از

.من هم به آژانس هواپیمایى همیشگیم سپردم تا اولین بلیط را برایم جور کند . فردا بود  پروازشان

.بلیط مال دو هفته ى دیگر بود  اولین

بلیط براى یک نفر آن هم این موقع سال و انقدر دیر ؟! کردم  بتعج

.حتى به ذهنم نرسید به آژانس هاى هواپیمایى دیگر سرى بزنم . اى نداشتم  چاره

.روز با آرزو حرف مى زدم اما فرید هنوز جوابم را نداده بود  هر

.بودم اما دستم به جایى بند نبود  نگران

.همش بهانه ى پیام را مى گرفت دلم سر آمده بود و  طاقت

.به خود قول داده بودم من ایندفعه دیگر پیش قدم نباشم  اما

.باز هم مثل همیشه دلم کار خودش را کرد و عقل و قولم را زیر پا گذاشت  ولى

.بوق هاى کشدار کالفه ام کرده بود  صداى

.بى پاسخ ماند  تماسم

!زدم  یخ

.را نداشتم  توقعش

شد ؟ مگر مى آخر

؟ چرا

جواب نداد ؟ چرا

من زنگ زدم ؟ چرا

یخ مى زنم کم کم دارم

این سرماى بى وقفه تو
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جا برفه این روزا همه

دستات مثل سقفه ولى

یخ مى زنم کم کم دارم

آغوشت برم گردون به

چشمم رو خیس از اشک نخواه

گم شم تو این بارون نذار

باور کنم نیستى نذار

شه باورش سخته نمى

اولش خوبه همیشه

آخرش سخته همیشه

کار از کار گذشت دیگه

با حرفات خوشم منم

چشمات مى گفتن ولى

کم کم باید بار رو بست که

وقت رفتنت از

هر شب غرق اشکمه چشام

اینه عشق اگه

اینه آخرش اگه

از اول فقط این بود باورت اگه

هر چیزى خوردت کرد رفت اگه

مشکالت رو بهت کردن اگه

بیشتر شکستم و رفتنت مى ده بیشتر شکنجم من

تک تک نامه هاتو حفظم من

قلبم خاطرات رو حس کرد من

غرور کارى کنه گذشت نکنى نذار

مانع هارو بشکن برگرد
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اولش عشقه همیشه

اولش خوبه همیشه

جاده جا موندى کجاى

بدجورى آشوبه دلم

دونى چه دلتنگم نمى

دونى چه بى تابم نمى

دلخوشم هر شب رویا به

امید تو مى خوابم به

دونى نمى

دونى نمى

*بى تابم  چه

.پرواز نشست و بعد از ماه ها دوباره به وطنم بازگشتم  باالخره

.شهرم را به آغوش کشیده بود و بوى نم خاك تنها این ترانه را برایم یادآورى مى کرد  باران

آسمانم ماتم ببارد از

مه داردبى تو ماندنم ادا هراس

نویسم ترانه بى تو نمى

پر کشد خیال واژه بى تو چگونه

لب رسیده جان کجایى ؟ کجایى ؟ به

برده طاقتم جدایى که

تویى باران

خاك من بزن به

ببین که بى مه تو من بازآ

پر زدن ندارم هواى
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تویى باران

خاك من بزن به

ببین که در ره تو من بازآ

بریده در گذارم نفس

ندانى مگر

از تو دورم چو

راهه اى خموش و تار بى

عبورم بى

توانم دگر بگویم نمى

من اسیر این خزان تو به تویم که

لب رسیده جان کجایى ؟ کجایى ؟ به

نمانده تا رهایى رهى

تویى باران

خاك من بزن به

ببین که بى مه تو من بازآ

پر زدن ندارم هواى

تویى باران

خاك من بزن به

ببین که در ره تو من بازآ

*بریده در گذارم  نفس

.از چشمانم جارى بود  اشک

.خاطر دلیل هاى بى شمار  به

!مواقع همه ى گریه ها بى دلیل مى شوند  اینجور

.بار هم مثل دفعه ى قبل تمام آن خیابان ها را رد کردیم با ابن تفاوت که چند کوچه مانده به خانه ى قدیمى خاله پیچیدم  این

!اما رد نگاه من هنوز آنجا ماند و به این فکر کرد که کاش این بار هم مى شد راه همیشگى را پیچید  پیچیدیم
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.و خیال هاى در حال چرخش دور مغزم را کنار زدم و کلیدم را از اعماق کیفم بیرون کشیدم  فکر

!چرخید  نمى

!در قفل نمى چرخید  کلید

.خانه عوض شده بود  قفل

.ن هیچ عملى را نمى داد فرما مغزم

.ایستادم و به در قهوه اى بسته خیره شدم  همانجا

!قهوه ایش پر رنگ بود  چقدر

.چرخید  نگاهم

.ى سفیدى پایینِ در ، میان آن همه قهوه اى تو ذوق مى زد  برگه

!، خط پیام بود  خط

"بیا خونه ى ما"

از کجا مى دانست من راهى تهرانم ؟ او

.براى دو هفته بعد جرقه اى را در ذهنم روشن کرد  تک نفره بلیط

.، کارِ پیام بود  کار

!به غافلگیر کردن من عادت دارد  او

"رابى  "مثل همان قهوه اى پر رنگ  درست

.از فشردن زنگ ، در به رویم باز شد  قبل

!ها سمتم چرخید  نگاه

.را به سوى همشان چرخاندم  نگاهم

خوشى یکجا مگر ممکن بود ؟نمى شد این همه  باورم

سایه و کاوه که از اولش هم معلوم بود اما ؛ تکلیف

و رضا ابریشم

و سام یاس

آرزو و امید: همه هیجان انگیز تر  از

!بوى خوش خوشبختى مى دادند  همگى

.روى فرید ثابت ماند  نگاهم

. فرید + 

.از جواب گرفتن گرماى آشناى آغوشى را حس کردم  قبل
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.چند ثانیه چشمانم را باز کردم  از بعد

.پشت پنجره بود  خاله

.دیدن نگاهم پرده را انداخت و به سویم آمد  با

.آغوش گرم آشنا در انتظارم بود  دومین

.من تنها منتظر سومین آغوش بودم  اما

!سرماى یخ بندان وجودم باقى بود و تنهاى تنها به وسیله ى یک نفر گرم مى شد  هنوز

.آغوش را پیدا نکرده بودم که مهران مقابلم قرار گرفت  آن هنوز

سالم -

سالم+ 

مى شه یه خواهش بکنم ؟ -

حتماً+ 

رابى بى قرارى صاحب قبلیشو مى کنه -

ولى اونکه دیگه ترگله+ 

دل کوچیک رابى رو نمى شکنى ؟ . ترگل با کیانا مرد  -

معلومه که نمى شکنم+ 

!دیگر هم یک غافلگیرى قهوه اى  باز

این آغوش گرم قهوه اى کجاست ؟ پس

*****

جدید قهوه اي ام را تنم کردم و شال طرح دار آبیم که مدام از موهاي تازه شسته شده ام لیز می خورد را جلو کشیدم و از اتاق  مانتوي

.بیرون آمدم 

.بار بود که زنگ در را می زد  چهارمین

.به سمت در رفتم  بیخیال

من حاضرم+ 

. چه عجب ! لیک سالم ع -

بریم+ 

بفرمایید بانوى من -

.شک این عید بهترین عید نوروز زندگانیم مى شد  بى

. مادر و پدرم هم در این شادى شریک بودند  کاش

. همش انتظاره ،يقراریاعتباره، همش ب یچه ب ،یجوون يشبا
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  92شهریور : پایان 

   92 بهمن  :انتشار 
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